
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان
  

  ابن خلكان
  

  م1282م والمتوفي في دمشق عام 1211المولود في أربيل عام 
  

 الجزء الثاني



 

 لحجاج بن يوسفا

رو    ن عم أبو محمد الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود بن عامر بن معتب ابن مالك بن آعب ب
ال  -وهو ثقيف  -بن سعد بن عوف بن قسي يًا،      : ذآره ابن الكلبي في جمهرة النسب، وق ن النبيت قس ه ب د منب فول

ول       يس فيق ى ق بهم إل بهم، ومن نس ن   : وهو ثقيف فيما يقال واهللا أعلم، فمن ينسب ثقيفًا إلى إياد فهذا هو نس قسي ب
ن      : منبه بن بكر بن هوازن، ويقولون ه ب د منب ذيل عن ن ه ه    آانت أم قسي أميمة بنت سعد ب ا منب ت، فتزوجه النبي

ان،           راق وخراس ى الع روان عل ن م ك ب د المل ي عامل عب بن بكر، بجاءت بقسي معها من اإليادي واهللا أعلم الثقف
  .فلما توفي عبد الملك وتولى الوليد أبقاه على ما بيده

ن مسعود الثقف         : وقال المسعودي في آتاب مروج الذهب ن عروة ب ام ب ي، آانت  إن أم الحجاج الفارعة بنت هم
ا،    ا بطالقه تحت الحارث بن آلدة الثقفي الطائفي حكيم العرب، فدخل عليها مرة سحرًا فوجدها تتخلل، فبعث إليه

إن آنت       : لم بعثت إلي بطالقي؟ هل لشيء رابك مني؟ قال: فقالت ين، ف ي السحر وأنت تتخلل نعم، دخلت عليك ف
ي تخللت      : نك فأنت قذرة، فقالتبادرت الغداء فأنت شرهة، وإن آنت بت والطعام بين أسنا ن، لكن م يك ك ل آل ذل

ه، فنقب عن           ر ل ه الحجاج مشوهًا ال دب دت ل ي، فول من شظايا السواك؛ فتزوجها بعده يوسف بن أبي عقيل الثقف
ال    ره، فيق اهم أم ن        : دبره، وأبى أن يقبل ثدي أمه أو غيرها، فأعي ي صورة الحارث ب م ف إن الشيطان تصور له

ال   : ما خبرآم؟ قالوا: ، فقالآلدة المقدم ذآره ه، فق دي أم اذبحوا  : بني ولد ليوسف من الفارعة، وقد أبى أن يقبل ث
ًا أسود         ه تيس اذبحوا ل وم الثالث ف ان الي جديًا أسود وأولغوه دمه، فإذا آان في اليوم الثاني فافعلوا به آذلك، فإذا آ

وا  ال          وأولغوه دمه، ثم اذبحوا له أسود سالخًا فأولغوه دمه، واطل ع، ق وم الراب ي الي دي ف ل الث ه يقب ه، فإن ه وجه : ب
ر    ففعلوا به ذلك؛ فكان ال يصبر عن سفك الدماء لما آان منه في أول أمره؛ وآان الحجاج يخبر عن نفسه أن أآب

  .لذاته سفك الدماء وارتكاب أمور ال يقدم عليها غيره

ذآورة آانت زوجة ال    ا ألجل         وذآر ابن عبد ربه في العقد أن الفارعة الم ذي طلقه ه هو ال عبة، وان ن ش رة اب مغي
روح   الحكاية المذآورة في التخلل؛ وذآر أيضًا أن الحجاج وأباه آان يعلمان الصبيان بالطائف، ثم لحق الحجاج ب
ك انحالل عسكره          د المل ى أن رآى عب د شرطته إل ي عدي بن زنباع الجذامي وزير عبد الملك بن مروان، فكان ف

ه   وأن الناس اليرحلون  ال ل اع، فق ًال    : برحيله والينزلون بنزوله، فشكا ذلك إلى روح بن زنب ي شرطتي رج إن ف
د  : لو قلده أمير المؤمنين أمر عسكره ألرحل الناس برحيله وأنزلهم بنزوله يقال له الحجاج ابن يوسف، قال فإنا ق

د      قلدناه ذلك، فكان ال يقدر أحد أن يتخلف عن الرحيل والنزول إال أعوان روح بن  ًا وق يهم يوم اع، فوقف عل زنب
ه : أرحل الناس وهم على طعام يأآلون فقال لهم ن    : ما منعكم أن ترحلوا برحيل أمير المؤمنين؟ قالوا ل ا اب زل ي ان

م    ال له ا، ق ل معن اء فك ر       : اللخن ي العسكر وأم ياط وطوفهم ف دوا بالس م فجل ر به م أم ك، ث ا هنال ات، ذهب م هيه
ان   : خل روح على عبد الملك باآيًا، وقالبفساطيط روح فأحرقت بالنار، فد ذي آ يا أمير المؤمنين، إن الحجاج ال

ه  : في شرطتي ضرب غلماني وأحرق فساطيطي، قال ال ل ت؟      : علي به، فلما دخل عليه ق ا فعل ى م ك عل ا حمل م
ؤمني   : ومن فعل؟ قال: أنا ما فعلت، قال: قال ر الم ى أمي ن أن أنت فعلت، إنما يدي يدك، وسوطي سوطك، وما عل

ا        روح م أخلف ل ه، ف دمني ل ا ق يخلف لروح عوض الفسطاط فسطاطين، وعوض الغالم غالمين وال يكسرني فيم
  .ذهب له، وتقدم الحجاج في منزلته، وآان ذلك أول ما عرف من آفايته

ال  ه أراد أن ي   : وآان للحجاج في القتل وسفك الدماء والعقوبات غرائب لم يسمع بمثلها، ويق ن أبي اد اب به  إن زي تش
ه         ة السياسات إال أن ور والحزم والصرامة وإقام بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه في ضبط األم

  .أسرف وتجاوز الحد، وأراد الحجاج أن يتشبه بزياد فأهلك ودمر

ى عذاب اهللا، ف     : وخطب يومًا فقال في أثناء آالمه ام  أيها الناس، إن الصبر عن محارم اهللا أيسر من الصبر عل ق
اءك  : إليه رجل فقال ل حي ه          ! ريحك يا حجاج، ما أصفق وجهك وأق ا ب ر دع زل عن المنب ا ن ه فحبس، فلم أمر ب ف

  .أتجترئ على اهللا فال ننكره، ونجترئ عليك فتنكره؟ فخلى سبيله: لقد اجترأت علي، فقال له: فقال له

ر أن الفارع        وم أهل األث يح فه ه تلق ي آتاب ا تمنت      وذآر أبو الفرح ابن الجوزي ف ة، ولم ة أم الحجاج هي المتمني
ه              ن الخطاب رضي اهللا عن ر ب ذآرها مختصرة، وهي أن عم عبة، وقص قصتها، ون ن ش آانت تحت المغيرة ب

  : طاف ليلة في المدينة فسمع امرأة تنشه في خدرها

  أم من سبيل إلى نصر بن حجاج   هل من سبيل إلى خمر فأشربها
   



 

رى معي في المدينة رجًال تهتف به العوائق في خدورهن؛ علي بنصر بن حجاج، ال أ: فقال عمر رضي اهللا عنه
ه ر رضي اهللا عن ال عم عرًا، فق نهم ش ًا وأحس اس وجب إذا هو أحسن الن ه، ف أتي ب ؤمنين : ف ر الم ن أمي ة م عزيم

ال      ر، فق قتا قم ا ش ان آأنهم اس بع    : لتأخذن من شعرك، فأخذ من شعره فخرج له وجنت تن الن اعتم فف تم، ف ه،  اع يني
ك،    : يا أمير المؤمنين، ما ذنبي؟ قال: واهللا ال تساآنني ببلدة أنا فيها، قال: فقال عمر رضي اهللا عنه ول ل ا أق هو م

  .وسيره إلى البصرة؛ هذه خالصة القصة، وبقيتها ال حاجة إلى ذآره
  

ة هي جدة الحجاج  إن المتمني: ونصر المذآور ابن حجاج بن عالط السلمي، وأبوه صحابي رضي اهللا عنه، وقيل
  .أم أبيه، وهي آنانية

  
ان رضي           ن عف ان ب ي مصحف عثم رؤون ف روا يق اس غب وحكى أبو أحمد العسكري في آتاب التصحيف أن الن
ن        زع الحجاج ب العراق، فف اهللا عنه نيفًا واربعين سنة إلى أيام عبد الملك بن مروان، ثم آثر التصحيف وانتشر ب

ذلك   : ن يضعوا لهذه الحروف المشتبهة عالمات، فيقاليوسف الثقفي إلى آتابه وسألهم أ ام ب إن نصر بن عاصم ق
ع       ان م ًا، فك ون إال منقوط ًا ال يكتب ذلك زمان اس ب ر الن ا، فغب ين أماآنه الف ب ًا وخ رادًا وأزواج نقط أف فوضع ال

إذا أغف      ام، ف نقط اإلعج ون ال ل االستقصاء عن   استعمال النقط أيضًا يقع التصحيف، فأحدثوا اإلعجام، فكانوا يتبع
ال   واه الرج ن أف ى األخذ م ا إال عل دروا فيه م يق ة، فل وا حيل رى التصحيف، فالتمس ا اعت وف حقوقه م ت ة فل الكلم

ال  . بالتلقين يس ق ن يوسف الخروج      : حكى القاضي أبو الفرح المعافى في آتاب الجليس واألن ا أراد الحجاج ب لم
الى    ة شرفها اهللا تع اس  : من البصرة إلى مك ال  خطب الن د          : فق ة، وق ى مك د الخروج إل ي أري ا أهل البصرة، إن ي

ي األنصار،           لم ف ه وس ه رسول اهللا صلى اهللا علي ا أوصى ب استخلفت عليكم محمد ابني وأوصيته فيكم بخالف م
نكم وال            ل من محس يكم أن ال يقب د أوصيته ف ي ق يئهم، أال وإن اوز عن مس فإنه أوصى أن يقيل من محسنهم ويتج

يئ   ن مس اوز ع وف      يتج ا إال الخ ن إظهاره نعكم م يس يم ة ل دي آلم ائلون بع م ق ه  : كم؛ إال وإنك ن اهللا ل ال أحس
ة   : الصحابة، واني معجل لكم الجواب يكم الخالف ره آخره         . ال أحسن اهللا عل ناد ذآ ي إس رد ف اس المب و العب ال أب ق

ة   : عبد الملك بن عمير الليثي قال نة يخرج     بينا نحن في المسجد الجامع بالكوفة وأهل الكوف ذ ذوو حال حس يومئ
ال   ا آت فق ه إذ أتان ن موالي رين م رة والعش ي العش نهم ف ل م ى  : الرج رًا عل دم أمي د ق ن يوسف ق اج اب ذا الحج ه

ام           ر، فق ؤم المنب ًا ي ًا قوس يفًا متنكب دًا س ه متقل ر وجه العراق، فإذا به قد دخل المسجد متعممًا بعمامة غطى بها أآث
ة حيث تستعمل     : كث ساعة ال يتكلم، فقال الناس بعضهم لبعضالناس نحوه حتى صعد المنبر فم ي أمي قبح اهللا بن

ون    : أال أحصبه لكم؟ فقالوا: مثل هذا على العراق، قال عمير بن ضابئ البرجمي ا رأى عي أمهل حتى ننظر، فلم
  : الناس إليه حسر اللثام عن فيه ونهض فقال

   
  تعرفوني متى أضع العمامة   أنا ابن جال وطالع الثـنـايا

   
ى     : ثم قال أني أنظر إل واهللا يا أهل الكوفة والعراق إني ألرى رؤوسًا قد أينعت وحان قطافها وإني لصاحبها، وآ

رًا،         ودًا وأصلبها مكس ا ع دانها فوجدني أمره الدماء بين العمائم واللحى، وإن أمير المؤمنين نثر آنانته فعجم عي
ي الفت    عتم ف ا أوض ال م م ط ي ألنك اآم ب لمة    فرم زم الس زمنكم ح د الضالل، واهللا ألح ي مراق ة واضطجعتم ف ن

ل  إنكم لكأه ل، ف ان  (وألضربنكم ضرب غرائب اإلب ل مك ن آ دًا م ا رغ ا رزقه ة يأتيه ة مطمئن ت آمن ة آان قري
انوا يصنعون   م إال      ). فكفرت بأنعم اهللا فأذاقها اهللا لباس الجوع والخوف بما آ ول إال وفيت وال أه ا أق ي م واهللا إن

ع          أمض ة عدوآم م م لمحارب اتكم وأن أوجهك ائكم أعطي ي بإعط ؤمنين أمرن ر الم يت وال أخلق إال فريت، وإن أمي
ا غالم      ه؛ ي المهلب بن أبي صفرة، وإني أقسم باهللا ال أجد رجًال تخلف بعد أخذ عطائه بثالثة أيام إال ضربت عنق

لمين، سال      ة من المس ال الحجاج       اقرأ عليهم آتاب أمير المؤمنين إلى من بالكوف يئًا، فق د ش ل أح م يق يكم، فل : م عل
ا     : اآفف يا غالم، ثم أقبل على الناس فقال ة، أم ن نهي ذا أدب اب يسلم عليكم أمير المؤمنين فلم تردوا عليه شيئًا؟ ه

ه          ى قول غ إل ا بل ؤمنين، فلم ر الم اب أمي ا غالم آت سالم  : واهللا الؤدبتكم غير هذا األدب أو لتستقيمن، اقرأ عليهم ي
ال   علي ي المسجد إال ق وا           : كم، لم يبق أحد ف اتهم فجعل اس أعطي زل فوضع للن م ن ؤمنين السالم، ث ر الم ى أمي وعل

ى              : يأخذون حتى أتاه شيخ يرعش آبرًا فقال وى عل ن هو أق ي اب رى ول ا ت ى م ي من الضعف عل ر إن ا األمي أيه
ر؟    : ى قال له قائلنفعل أيها الشيخ، فلما ول: األسفار مني أفتقبله بدًال مني؟ فقال الحجاج ا األمي ذا أيه اتدري من ه

  : هذا عمير بن ضابئ البرجمي الذي يقول أبوه في عثمان بن عفان: ال، قال: قال
   

  ترآت على عثمان تبكي حالئله   هممت ولم أفعل وآدت وليتنـي
   

ال  ن أضالعه؛ فق ه فكسر ضلعين م وطئ بطن وًال ف ان مقت ى عثم يخ عل ذا الش ه ردوه، فلم: ودخل ه ال ل ا رد ق
أيها الشيخ هال بعثت إلى أمير المؤمنين عثمان رحمه اهللا تعالى بديالً يوم الدار؛ إن في قتلك أيها الشيخ  : الحجاج



 

زاده،   لصالحًا للمسلمين، يا حرسي اضربن عنقه؛ فجعل الرجل يضيق عليه أمره فيرتحل ويأمر وليه أن يلحقه ب
  : ففي ذلك يقول عبد اهللا بن الزبير األسدي

   
 المهلبـا عميرًا وإما أن تزور   تجهز فإما أن تزور ابن ضابئ

   
ان                ن عف ان ب د عثم ه حبس عن ن الحارث البرجمي وجب علي اه ضابئ ب ن ضابئ أن أب وآان من قصة عمير ب
ه،   م ب  رضي اهللا عنه وأدب، وذلك أنه آان استعار آلبًا من قوم فأعاروه إياه ثم طلبوه منه وآان فحاشًا فرمى أمه

  : فقال في بعض آالمه
   

  فإن عقوق الوالدات آبير   فأمكم ال تترآوها وآلبكم
   

ه اهللا          ان رحم ا عثم ل به اقه ليقت ي س كينًا ف د س فاضطغن على عثمان رضي اهللا عنه ما فعل، فلما دعي ليؤدب ش
ول     ك يق ي ذل ه، فف م أفعل   : فعثر عليه فأحسن أدب ل أسارى دي       . هممت ول ي قت ا أسرف الحجاج ف اجم  ولم ر الجم

وال  : وإعطاء األموال، بلغ ذلك عبد الملك فكتب إليه أما بعد، فقد بلغ أمير المؤمنين سرفك في الدماء وتبذير األم
القود            د ب ي العم ة وف إ بالدي ي الخط دماء ف ي ال م عليك ف وال يحتمل أمير المؤمنين هاتين ألحد من الناس، وقد حك

ل ف م العم ى موضعها ث ا إل وال برده ي األم ع حق وف ده من يان عن ين اهللا وس ؤمنين أم ر الم ا أمي ه، وإنم ا برأي يه
يأتيك         نهم، وس اك ع ا أغن م لنفسك فم وإعطاء باطل، فإن آنت أردت الناس لك فما أغناهم عنك وغن آنت أردته
ؤمنين آل شيء      أمير الم من أمير المؤمنين لين وشدة، فال يؤنسنك إال الطاعة وال يوحشنك إال المعصية، وظن ب

  : احتمالك على الخطأ، وإذا أعطاك اهللا الظفر بقوم فال تقتلن جانحًا وال أسيرًا؛ وآتب في أسفل آتابه إال
   

  طلبت رضاي بالذي أنت طالبه   إذا أنت لم تترك أمورًا آرهتها
 إلي فها قد ضيع الدر حالبـه   وتخشى الذي يخشاه مثلك هاربًا

 غص بالماء شاربه فيا ربما قد   وإن تر مني غفـلة قـرشـية
 فهذا وهذا آله أنا صاحـبـه   وإن تر مـنـي وثـبة أمـوية
 فإنك مجزى بالذي أنت آاسبه   فال تأمنني والحـوادث جـمة

 يقوم بها يوم علـيك نـوادبـه   وال تعد ما يأتيك مني وإن تعـد
  وال تغضبن، فاللين للناس جانبه   وال ترفعن للناس حقًا علمـتـه

   
وال، ولعمري        : جابه الحجاجفأ ذيري لألم دماء وتب ي ال ه سرفي ف أما بعد، فقد أتاني آتاب أمير المؤمنين يذآر في

ك                  ي أولئ ان قتل إن آ ا استحقوه، ف ي أهل الطاعة م ا قضيت ف ه وم م أهل ا ه ما بلغت في عقوبة أهل المعصية م
ؤم  ه إن        العصاة سرفًا وإعطائي أولئك المطيعين تبذيرًا فليسوغني أمير الم دًا أنتهي إلي ي ح ا سلف وليحد ل نين م

أ           وم خط ا وال تمت إال بشكرها، وال أصبت الق ة إال بكفره ا سلبت نعم شاء اهللا تعالى، وال قوة إال باهللا، وواهللا م
زة      ا ع ك فأبينهم ن أمري اني م ا أت ا م ك، وأم ت إال في ك وال قتل ت إال ل م، وال أعطي اد به تهم فأق أديهم وال ظلم ف

  : وقد عبأت للعزة الجالد وللمحنة الصبر؛ وآتب في أسفل آتابه أعظمها محنة،
   

 ذاك فيومي ال تزول آـواآـبـه   إذا أنا لم أبـغ رضـاك وأتـقـي
 تقيه من األمر الذي هو آاسـبـه   وما المرىء بعد الخـلـيفة جـنة
 ومن لم تسالمه فإني مـحـاربـه   أسالم من سالمت مـن ذي هـوادة

 فقامت عليه في الصباح نـواديه   لحجاج منك خـطـيئةإذا قارف ا
 وأقص الذي تسري إلي عقاربـه   إذا أنا لم أدن الشفيق لصـنـعـه

 مدىالدهر حتى يرجع الدرحالبـه   فقف لي على حد الرضى الأجوزه
 تـجـاربـه شفيق رقيق أهلتـه   وإال فدعني واألمـور فـإنـنـي

   
  .خاف أبو محمد صولتي ولن أعود إلى ما يكره: قال فلما قرأ عبد الملك آتابه

  
د،   : وذآر حماد الراوية أن الحجاج سهر ليلة بالكوفة فقال لحرسه ن الجع ايتني بمحدث من المسجد، فأتاه بسبرة ب



 

ه الحجاج   ال   : فدخل وسلم بلسان ذلق وقلب شديد، فقال ل ال    : ممن الرجل؟ ق يبان، ق ي ش ال   : من بن ا اسمك؟ ق : م
ه       : يا سبرة، قرأت القرآن؟ قال: جعد، قالسبرة بن ال ه وإن خالفت د حفظت ه فق إن عملت ب قد جمعته في صدري، ف

ه     ده من د عن ديث إال وج ن الح يئًا م ب ش ان يتطل ا آ ميرًا، فم اج س ذه الحج يعته، فاتخ د ض رى رأي . فق ان ي وآ
من بني شيبان، وإنما هو   الخوارج، وآان من أصحاب قطري بن الفجاءة المزني التميمي، والفجاءة أمه، وآانت

ه من            . رجل من تميم اج، فكتب إلي ع الحج برة م ان من س ا آ ًا م غ قطري وآان قطري يومئذ يحارب المهلب، فبل
  : جملة قصيدة

   
  لشتان ما بين ابن جعد وبيننا

   
رع الحج    م ي اج إال فلما قرأ آتابه بكى ورآب فرسه واخذ سالحه ولحق بقطري؛ وطلبه الحجاج فلم يقدر عليه ول

  : وآتاب فيه شعر قطري الذي آان آتب به إليه وفي أسفل الكتاب أبيات من جملتها
   

  قلى آل دين غير دين الخوارج   فمن مبلغ الحجاج أن سمـيره
   

ه     : فطرح الكتاب إلى عنبسة بن سعيد وقال م ب يباني وهو خارجي وال نعل و    . هذا من سميري الش ال القاضي أب ق
ي رأي الخوارج        : العتبي قال حدث: الرفج المعافى ة ف ا فراشة، وآانت ذات ني ال له آانت امرأة من الخوارج يق

ه فراشه،        ا أو من بعض من جهزت تجهز أصحاب البصائر ولم يظفر بها، وآان الحجاج يدعو اهللا أن يمكنه منه
ع رأسه   : فمكث ما شاء اهللا ثم جيء برجل فقيل له م رف ال  هذا ممن جهزته فراشة، فخر ساجدًا ث ا عدو اهللا،   : فق ي

ال   : مرت تطير منذ ثالث، قال: أين فراشة؟ قال: أنت أولى بها يا حجاج، قال: قال ر؟ ق ن تطي ين السماء    : أي ا ب م
ال  : أعن تلك سألتك عليك لعنة اهللا؟ قال: واألرض، قال رأة    : عن تلك أخبرتك عليك غضب اهللا، ق ألتك عن الم س

ال  : ؟ قالوما تصنع بها: التي جهزتك وأصحابك، قال ا، ق ك وأنت        : أضرب عنقه ك، أدل ا أجهل ا حجاج م ك ي ويل
ك؟  : عدو اهللا على من هو ولي اهللا؟ لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، قال فما رأيك في أمير المؤمنين عبد المل

ا     : ولم، ال أم لك؟ قال: على ذلك الفاسق لعنة اهللا ولعنة الالعنين، قال: قال ة طبقت م أ خطيئ ين السماء   إنه أخط ب
الوا    : استعماله إياك على رقاب المسلمين، فقال لجلسائه: وما هي؟ قال: واألرض، قال ه؟ ق م في ا رأيك رى أن  : م ن

ال        : تقتله قتلة لم يقتل مثلها أحد، قال ائك، ق ك أحسن مجالسة من جلس اء أخي وأي أخوي  : ويحك يا حجاج، جلس
الوا      : تريد؟ قال ي موسى فق ه : فرعون حين شاور ف ال       أرجئ ي، ق ه بقتل اه، وأشار هؤالء علي فهل جمعت   : وأخ
راك  : معاذ اهللا بل قرأته وأنا أنظر إليه، قال: أقرأته ظاهرًا؟ قال: ما آان مفرقًا فأجمعه، قال: القرآن؟ قال فكيف ت

أحسنت   لو علمت أن ذلك إليك: إذن أعجلك إلى النار، قال: ألقاه بعملي وتلقاه بدمي، قال: تلقى اهللا إن قتلتك؟ قال
ال       غ خالفك ومناقضتك، ق م أب ال   : عبادتك واتقيت عذابك ول ك، ق ي قاتل ى     : إن ذ إل م يومئ إذن أخاصمك ألن الحك

ين   : غيرك، قال نقمعك عن الكالم السيء؛ يا حرسي اضرب عنقه، واومأ إلى السياف اال تقتله، فجعل يأتيه من ب
ه، ق      ك رشح جبين ال      : اليديه ومن خلفه ويروعه بالسيف، فلما طال ذل ا عدو اهللا؟ ق ا  : جزعت من الموت ي ال ي

ال     : فاسق ولكن أبطأت علي بما فيه راحمة؛ قال ا أحسن بالسيف ق ه إال اهللا،  : يا حرسي، أوجب جرحه، فلم ال إل
  .واهللا لقد أتمها ورأسه في األرض

  
ة وا : وقال القاضي ه   لما حمل األسري إلى الحجاج وهو حينئذ بواسطة القصب قبل أن يبني مدين ال لحاجب : سط ق

ال   : له الحجاج: قدم إلي سيدهم فيروز بن الحصين، فقال ع هؤالء؟ ق اس،    : أبا عثمان ما أخرجك م ة عمت الن فتن
ال  : ثم ماذا؟ قال: اآتب لي أموالك، قال: فقال ا أوًال، ق ال      : اآتبه ى دمي؟ ق ا آمن عل م أن ال    : ث م أنظر، ق ا ث : اآتبه

ى ذآر م         ف، حت ا غالم، ألف ألفي ال ال الحجاج   اآتب ي رًا، فق ال      : اًال آثي د من هي؟ ق ن هي وعن ال واهللا ال : أي
ه القصب          ه أن يشد علي ا عذب ب ة م جمعت بين مالي ودمي، فأمر الحجاج فعذب بأنواع العذاب، وآان من جمل

ال        الموت ق ا أحس ب ح؛ فلم ه الخل والمل اس ال  : الفارسي المشقوق ثم يجر حتى يجرح جسده ثم ينضح علي إن الن
ؤدوا               تشكن  ي حي في وا أن اس ليعلم أظهروني للن دًا، ف يكم أب ؤدى إل اس ال ت د الن وال عن ع وأم ي ودائ أني قتلت ول

ده             : المال، فأخرج قصاح في الناس ي عن ان ل اًال فمن آ وام م د أق ي عن روز، إن ل ا في ي؛ أن د عرفن من عرفني فق
  .لغائب؛ فأمر به الحجاج فقتلشيء فهو له وهو منه في حل فال يؤدين أحد منه درهمًا، ليبلغ الشاهد ا

  
ال     نهم فق ام رجل م أصلح اهللا  : وجلس الحجاج يومًا لقتل أصحاب عبد الرحمن بن محمد بن األشعث بن قيس، فق

ال : سبك عبد الرحمن يومًا فرددت عليه، فقال: عبد الرحمن بن محمد بن األشعث بن قيس، قال : من يعلم ذلك؟ ق
ال أنشد اهللا رجًال سمع ذلك إال شهد  ال     : به، فقام رجل من األسرى فق ر، ق ا األمي ان ذاك أيه د آ م    : ق ه، ث وا عن خل

  .ولنخل عنه لصدقه: لقديم بغضي إياك، قال: فما منعك أن تنكر آما أنكر؟ قال: قال للشاهد



 

  
دائني    و الحسن الم أتي             : قال أب ار، ف ة النه اقهم عام ن األشعث، جلس لضرب أعن ر الحجاج بأصحاب اب ا ظف لم

ه      آخرهم بر ال ل يم ق ي تم ال              : جل من بن ة، فق ي العقوب ا أحسنت ف ذنب لم ي ال أنا ف د اس ا ق ئن آن ا حجاج ل واهللا ي
ه  : الحجاج ا عن لم        . أف لهذه الجيف أما فيها رجل يحسن مثل هذا؟ وعف دي الحجاج س ين ي ا حضر الشعبي ب ولم

ي    أيها األمير، إن الناس قد أمروني أن أعتذر إليك لغير ما يع: باإلمرة ثم قال ول ف م اهللا ال أق لم اهللا أنه الحق، واي
ررة       اء وال الب الفجرة األقوي ا ب ا آن ا فم ا ألون د فم ل الجه دنا آ ك واجته ا علي د واهللا خرجن ًا، ق ام إال حق ذا المق ه
ا فبحلمك       دينا، وإن عفوت عن ا أي األتقياء، ولقد نصرك اهللا علينا وظفرك بنا، فإن سطوت فبذنوبنا وما جرت إلين

ا            : لك علينا، فقال له الحجاج وبعد الحجة ول م م يق ا ث يفه من دمائن ي يقطر س دخل عل ي ممن ي أنت واهللا أحب إل
  .فعلت وما شهدت؛ قد أمنت عندنا يا شعبي، فانصرف

  
ى      : سمعت الحجاج تكلم بكالم ما سبقه إليه أحد، يقول: وقال الشعبي اء وعل دنيا الفن ى ال أما بعد، فإن اهللا آتب عل

دنيا عن غائب              اآلخرة البقاء،  اهد ال ك ش ال يغرن اء، ف ه الفن ا آتب علي اء لم اء، وال بق ه البق فال فناء لما آتب علي
  .اآلخرة واقهروا طول األمل بقصر األجل

  
  : بحيث يقول الشاعر: أين آنت؟ قال: وآان إبراهيم النخعي هاربًا من الحجاج مدة أيامه ثم ظهر بعده فقيل له

   
 وصوت إنسـان فـكـدت أطـير   إذ عوى عوى الذئب فاستأنست بالذئب

   
ال          ه، فق ر برجل يسقي ضيعة ل وذآر الحسن بن محمد بن هالل الصابئ أن الحجاج انفرد يومًا عن عسكره فم

ال : لعنه اهللا، المبيد المبير الحقود، عجل اهللا االنتقام منه، فقال له: آيف حالكم مع أميرآم؟ فقال: له ال : تعرفني؟ ق
ال ال    أ: واهللا، ق ه وق ت مع ًا آان ع عص اح فرف د ط ه ق ل أن دم رأى الرج اج، ف ا الحج ور  : ن و ث ا أب ي؟ أن أتعرفن

  .المجنون، وهذا يوم صرعي، وأزبد وأرغى وهاج وأراد أن يضرب رأسه بالعصا، فضحك منه وانصرف
  

ه       ال ل ًا رجل فق ه يوم دخل علي الى    : وآان الحجاج آثيرًا ما يسأل القراء، ف ه تع ل قول ا قب اء    أمن  : (م هو قانت آن
  .فما سأل أحدًا بعدها: ، قال)قل تمتع بكفرك قليًال إنك من أصحاب النار: (فقال). الليل

  
ى     : وخطب في يوم جمعة فأطال الخطبة، فقام إليه رجل فقال ه إل أمر ب ذرك، ف إن الوقت ال ينتظرك والرب ال يع

ال الرجل   إن أقر على نفس: إنه مجنون، فقال: الحبس، فأتاه آل الرجل فقالوا بيله، فق ال واهللا : ه بما ذآرتم خليت س
  .ال أزعم أنه ابتالني وقد عافاني

  
وممن هرب من الحجاج محمد بن عبد اهللا بن نمير الثقفي، وآان يشبب بزينب بنت يوسف أخت الحجاج وهو        

  : الذي يقول
   

 به زينب في نسوة عـطـرات   تضوع مسكًا بطن نعمان أن مشت
   

  : واهللا أيها األمير إن قلت إال خيرًا، إنما قلت: جاج قالفلما أتي به الح
   

  ويخرجن شطرا الليل معتجرات   يخضبن أطراف البنان من التقى
  : فأخبرني عن قولك: قال

   
 وآن من أن يلقـينـه حـذرات   ولما رأت رآب النميري أعرضت

   
  .فعفا عنهآنت على حمار هزيل ومعي صاحب على اتان مثله، : ما آنتم؟ قال

  
م         ى المسجد ث وا إل اس فجمع أمر الحجاج بالن ولما قتل الحجاج عبد اهللا بن الزبير ارتجت مكة بالبكاء والعويل، ف

ر، أال           : صعد المنبر فحمد اهللا وأثنى عليه ثم قال ن الزبي د اهللا ب ل عب تفظاعكم قت اؤآم واس ي بك ة، بلغن ا أهل مك ي
ى      وإن ابن الزبير آان من أحبار هذه األمة ح ع طاعة اهللا واستكن إل ا وخل تى رغب في الخالفة ونازع فيها أهله

ه من روحه                 خ في ده ونف ه بي الى خلق ة ألن اهللا تع ة الجن ًا للقضاء لمنعت آدم حرم ان شيء مانع و آ حرم اهللا، ول



 

ى اهللا من            رم عل ه، وآدم أآ ة بخطيئت ان أخرجه من الجن ا آ ه م ن  واسجد له مالئكته واباحة جنته، فلما آان من اب
  .الزبير، والجنة أعظم حرمة من الكعبة، فاذآروا اهللا يذآرآم، ونزل

  
ار   ن دين م                 : قال مالك ب ي نفسي أنه ع ف م فوق ا صنع به راق وم ه أهل الع ا صنع ب ذآر م ا سمعت الحجاج ي ربم

يس   . يظلمونه لبيانه وحسن تخلصه للحجج يس واألن اب الجل ر   : قال القاضي المعافى بن زآريا في آت حدث الزبي
راهيم        : ابن بكار عن الزهري قال ر استحضر إب ن الزبي د اهللا اب ل عب د قت لما ولي الحجاج بن يوسف الحرمين بع

ه       رج مع ه ف رًا ل ك زائ بن طلحة بن عبيد اهللا وقربه في المنزلة، فلم يزل على حاله عنده حتى خرج إلى عبد المل
د           فعادله ال يترك في بره وإجالله وتعظيمه شيئًا، فلما حضر باب ى عب ا دخل عل ه، فلم ه مع ك حضر ب د المل عب

ال       د السالم إال أن ق دأ بشيء بع م يب ا           : الملك ل ه واهللا فيه م أدع ل ؤمنين برجل الحجاز ل ر الم ا أمي ك ي دمت علي ق
ة      ع القراب ة والنصيحة م ذهب والطاع ن الم تر وحس ة والس ة والديان روءة واألدب والرئاس ال الم ي آم رًا ف نظي

ا      ووجوب الحق، إبراهيم ه م ابن طلحة بن عبيد اهللا، وقد أحضرته بابك ليسهل عليه إذنك وتلقاه ببشرك وتفعل ب
ك         د المل ال عب ه، فق ه ممن آانت مذاهب ن           : يفعل بمثل راهيم ب ذن إلب ا غالم اي ة؛ ي ًا قريب ًا ورحم ًا واجب ا حق ذآرتن

ه     يا ابن طلحة إن أبا محم: طلحة، فلما دخل قربه حتى أجلسه على فراشه ثم قال له زل نعرفك ب م ن د أذآرنا ما ل
ه       من الفضل واألدب وحسن المذهب مع قرابة الرحم ووجوب الحق، فال تدعن حاجة من خاص أمرك وال عام

ان هللا عز وجل      : إال ذآرتها، قال ا آ يا أمير المؤمنين، إن أولى األمور أن تفتح بها الحوائج وترجى به الزلف م
دًا    رضى ولحق نبيه صلى اهللا عليه وسلم أد اء ولك فيه ولجماعة المسلمين نصيحة، وأن عندي نصيحة ال أجد أب

م  : نعم، قال: دون أبي محمد؟ قال: من ذآرها وال يكون البوح بها إال وأنا خال فأخلني ترد عليك نصيحتي، قال ق
إنك عمدت : قال اهللا،: اهللا يا أمير المؤمنين، قال: قل يا ابن طلحة نصيحتك، قال: يا حجاج، فلما جاوز الستر قال

ا      ا وبهم ا من فيهم إلى الحجاج مع تغطرسه وتعجرفه وبعده عن الحق ورآونه إلى الباطل فوليته الحرمين وفيهم
اء            لم وأبن ه وس ار أصحاب رسول اهللا صلى اهللا علي بة األخي والي المنتس من بهما من المهاجرين واألنصار والم

يهم      م ف ودهم العسف ويحك ام ورعاع ال          الصحابة يسومهم الخسف ويق ام من أهل الش نة ويطؤهم بطغ ر الس بغي
ين رسول اهللا صلى اهللا      روية لهم في إقامة حق وال إزاحة باطل، ثم ظننت أن ذلك فيما بينك وبين اهللا ينجيك وب
ى        أبق عل اة ف ك النج عليه وسلم يخلصك إذا جاثاك للخصومة في أمته؟ أما واهللا ال تنجو هناك إال بحجة تضمن ل

ك       : دع، فقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمنفسك أو  د المل ه، فاستوى عب آلكم راع وآلكم مسئول عن رعيت
ا       : جالسًا وآان متكئًا فقال ك وربم م يجده في ا ل آذبت لعمر اهللا ومنت ولؤمت فيما جئت به، قد ظن بك الحجاج م

ي      فقمت واهللا: ظن الخير لغير أهله، قم فأنت الكاذب المائن الحاسد، قال ا خلفت الستر لحقن ما أبصر طريقًا؛ فلم
ال للحاجب     ه فق ي              : الحق من قبل ا ف ا ال أشك أنهم ًا وأن د الحجاج، فلبثت ملي ا محم ذا الرجل وأدخل أب احبس ه
ارج،      : أمري، ثم خرج اآلذن فقال ا داخل وهو خ قم يا ابن طلحة فادخل، فلما آشف لي الستر لقيني الحجاج وأن
ًا،   : يني ثم قالفاعتنقني وقبل ما بين ع ه أخ إذا جزى اهللا المتآخيين بفضل تواصلهما فجزاك اهللا أفضل ما جزى ب

ال        دميك، ق ار ق بعن الرجال غب ك وألت ين آعب ا    : فقلت : فو اهللا لئن سلمت لك ألرفعن ناظرك وألعل ي، فلم زأ ب يه
اس شارآك     يا ابن طلحة لعل أ  : وصلت إلى عبد الملك أدناني حتى أجلسني في مجلسي األول ثم قال دًا من الن ح

و آنت       : قلت: في نصيحتك، قال دًا من الحجاج، ول ال واهللا وال أعلم أحدًا آان أظهر عندي معروفًا وال أوضح ي
دنيا   محابيًا أحدًا بديني لكان هو ولكني آثرت اهللا عز وجل ورسوله صلى اهللا عليه وسلم والمسلمين، ولو أردت ال

ا          قد : لكان لي في الحجاج أمل، فقال ه عليهم ا آرهت من واليت علمت ذلك، وقد أزلت الحجاج عن الحرمين لم
ه                ي ال يرحضها إال مثل اك من األمور الت ا هن راقين لم ه الع ا استصغارًا ووليت ه عنهم تنزلتني ل ك اس وأعلمته أن

ك أج      ي علي ه عن ؤدي ب ا ي ك م ن ذمام ه م ه ليلزم تزادة ل ا اس ه عليهم ة ل ى التولي تدعيتني إل ك اس ه أن ر وأعلمت
  .فخرجت على هذه الجملة: نصيحتك، فاخرج معه فإنك غير ذام صحبته مع تقريظه إياك ويدك عنده، قال

  
ال   داني ق دع الهم ن األج ر ب ن المنتش د ب ن محم ي أن  : وروي ع ذ وأمرن ن الهرب رد اب اج ازارم ي الحج ع إل دف

رفًا ودين  : استخرج منه وأغلظ عليه، فلما انطلقت به قال لي يئًا      يا محمد إن لك ش ى القسر ش ي ال أعطي عل ًا وإن
ال   ف؛ ق دي        : وارفق بي، قال ففعلت، فأدى إلّي في أسبوع خمسمائة أل ك الحجاج فأغضبه فانتزعه من ي غ ذل فبل

ًا    : ودفعه إلى رجل آان يتولى له العذاب فدق يديه ورجليه فلم يعطهم شيئًا؛ قال محمد بن المنتشر ر يوم إني ألم ف
ال   في السوق فإذا به معروضًا على حمار مدقوق اليدين والرجلين، فخفت الحجاج إن أتيته وتذممت فملت إليه فق

ا خمسمائة ألف         : لي ا هن يئًا، وه م ش م أعطه رى ول إنك وليت مني ما ولي هؤالء فأحسبت وإنهم صنعوا بي ما ت
رًا وال ألرزأك ع  : فقلت: درهم عند فالن فخذها فهي لك، قال ذه الحال    ما آنت آلخذ منك على معروفي أج ى ه ل

ال     : شيئًا، قال لم ق ه وس إذا رضي  : فأما إذا أتيت فاستمع أحدثك؛ حدثني بعض أهل دينك عن نبيك صلى اهللا علي
يهم              ارهم، وإذا سخط عل يهم خي د سمحائهم واستعمل عل اء عن ه، وجعل الم ي حين اهللا عن قوم أمطرهم المطر ف

ا وضعت    : م المطر في غير حينه؛ قالاستعمل عليهم شرارهم، وجعل المال عند بخالئهم وأمطره فانصرفت فم
ال    ه، فق ين يدي : ثوبي حتى أتاني رسول الحجاج فأمرني بالمصير إليه، فألفيته جالسًا على فرشه والسيد منتضى ب

ة    : ادن، فدنوت شيئًا، ثم قال م صاح الثالث يئًا، ث ك، فقلت   : ادن، فدنوت ش ا ل دنو من      : ادن ال أب ى ال ي إل ا ب واهللا م



 

ي   حاجة و ال ل يفه فق ان من حديث األمس؟       : في يد األمير ما أرى، فأضحك اهللا سنه وأغمد عني س ا آ س، م اجل
ه    : فقلت م حدثت ي، ث واهللا أيها األمير ما غششتك منذ استنصحتني وال آذبتك منذ استخبرتني وال خنتك منذ ائتمنتن

ه وأو  ال     الحديث، فلما صرت إلى ذآر الرجل الذي عنده المال أعرض عني بوجه م ق ده ث ي بي أ إل م   : م ه، ث ال تتم
  .إن للخبيث نفسًا وقد سمع األحاديث: قال
  

ال       : ويقال دًا ف م روي م تكل ه ث ع بمطرف آان الحجاج إذا استغرب ضاحكًا وإلى بين االستغفار، وإذا صعد المنبر تلف
ي أ           ا من ف زع به ه ويزجر الزجرة فيف ده من مطرف قصى المسجد؛   يكاد يسمع ثم يتزيد في الكالم حتى يخرج ي

د      ك الموائ ى تل ة عل وآان يطعم آل يوم على ألف مائدة ثريد وطرف من شواء وسمكة طرية ويطاف به في محف
ول       م يق دة عشرة، ث ى آل مائ ه           : ليتفقد أمور الناس، وعل ان ل يكم؛ وآ ود عل ئال يع ز ل ام اآسروا الخب ا أهل الش ي
  .ساقيان أحدهما يسقي الماء والعسل واآلخر يسقي اللبن

  
نهم      ل م ال قائ ه، فق ر     : ولما دخل الحجاج إلى مكة اعتذر إلى أهلها لقلة ما وصلهم ب ذرك وأنت أمي ا واهللا ال نع إن

ة والطائف  ان مك ه، والقريت ل أم ن قب ده م عود ول ن مس روة ب ك أن ع ريتين، وذل يم الق ن عظ راقين واب ر . الع أم
ين وي         ا بكلمت د بنت أسماء فيطلقه أتي هن ة أن ي ن القري ا      الحجاج اب ال له ا فق م، فأتاه ا بعشرة آالف دره إن : متعه

ك، فقالت   ذه         : الحجاج يقول لك آنت فبنت، وهذه عشرة آالف درهم متعة ل دمنا، وه ا ن ا فم دنا وبن ا حم ه فم ل ل ق
اي بطالقي    ارآتك إي ه              . الدراهم مش ي بعض نزه ده ف ه فوج ي خالفت ك ف د المل ن عب د ب ى الولي د الحجاج عل ووف

د      فاستقبله، فلما رآه ترج ه الولي ال ل ة، فق ة وقوس عربي ا   : ل له وقبل يده وجعل يمشي وعليه درع وآنان ارآب أب
ه،       : محمد، فقال ن األشعث شغالني عن ر واب ن الزبي يا أمير المؤمنين دعني أستكثر من الجهاد في خدمتك فإن اب

ى رآب     د حت ه الولي ي         . فعزم علي دخل ف م أذن للحجاج ف ة ث ي غالل ل ف د داره فتغل ك وأطال     ودخل الولي ة تل حال
ال    : الجلوس عنده إذ جاءت جارية فساررته وانصرفت، فقال الوليد للحجاج د؟ ق ا محم ذا أب ال واهللا، : أتدري ما ه

ي        : بعثت ابنة عمي أم البنين بنت عبد العزيز تقول: قال ي السالح وأنت ف تلئم ف ي المس ذا األعراب ما مجالستك ه
ال الحجاج  : ذلك وقالتغاللة، فأرسل إليها إنه الحجاج، فراعها  ا  : واهللا ما أحب أن يخلو بك وقد قتل الخلق، فق ي

ى         ال تطلعهن عل ة، ف ة وليست بقهرمان رأة ريحان أمير المؤمنين دع عنك مفاآهة النساء بزخرف القول، فإنما الم
اروتهن، وأ    اك ومش تهن وإي ر  سرك وال مكايدة عدوك وال تطمعهن في غير أنفسهن وال تشغلهن بأآثر من زين آث

دًا    : ثم نهض الحجاج فخرج ودخل الوليد على أم البنين فأخبزها بمقالة الحجاج فقالت . من ذلك أمره غ أحب أن ت
ال : فلما غدا الحجاج على الوليد قال له. بالتسليم علي، أفعل ي  : يا أبا محمد صر إلى أم البنين فسلم عليها، فق اعفن

أذن     البد منه؛ فمضى: من ذلك يا أمير المؤمنين، قال م ت ًا ول الحجاج إليها فحجبته طويًال ثم أذنت له وترآته قائم
ا واهللا        : له في الجلوس ثم قالت ن األشعث؟ أم ر واب ن الزبي ل اب ؤمنين بقت إيه يا حجاج، أنت الممتن على أمير الم

ن األش              ا اب اقين؛ فأم ن ذات النط ل اب ة وقت تالك برمي الكعب ا اب ه م د واهللا  لوال أن اهللا علم أنك أهون خليقت عث فق
ك          رن فأظلت ي أضيق من الق ام وأنت ف وإلى عليك الهزائم حتى لذت بأمير المؤمنين عبد الملك فأغاثك بأهل الش
ي أرزاق                ى أخرج ف ي األسواق حت ه ف دائرهن وبعن ؤمنين المسك عن غ ر الم ا نفض نساء أمي رماحهم ولطالم

ا أشرت   اع          البعوث إليك، ولوال ذلك لكنت أذل من البقعة، وأما م ه واالمتن رك لذات ؤمنين من ت ر الم ى أمي ه عل ب
ا أواله              ك فم رجن عن مثل إن آن يف ى نصيحتك، ف ك وال مصغ إل ل من ر قاب عن بلوغ أوطاره من نسائه فإنه غي

ال  : أخرجوه عني، فدخل على الوليد من فوره فقال: بالقبول منك؛ ثم قالت لجواريها ه؟ ق : يا أبا محمد، ما آنت في
لمؤمنين ما سكتت حتى آان بطن األرض أحب إلي من ظهرها، فضحك الوليد حتى فحص برجليه واهللا يا أمير ا

  .يا أبا محمد أنها ابنة عبد العزيز: ثم قال
  

وقيل أن أم البنين المذآورة آانت تهوى وضاح اليمن الشاعر، وآان جميًال، وآانت ترسل إليه فيدخل إليها ويقيم 
  : عندها وأقفلت عليه؛ وهو القائل عندها، وإذا خافت وارته في صندوق

   
 وعالم نستبقي الدموع عالما   حتام نكتم حزننـا حـتـامـا

 واجبر بها األرمال واأليتامـا   يا رب أمتعني بطول بقـائهـا
  تخشى وتشفق أن يكون حماما   قد أصبحت أم البنين مـريضة

  
ًا         فدخل الخادم إليها مفاجأة فرأى وضاحًا عندها فأدخلته  رًا نفيس ادم حج ا الخ ه، فطلب منه الصندوق وأقفلت علي

ه         د بالحال، فقالت ل ر الولي ه، فمضى وأخب ًال ب اء       : آان يعرف عندها فمنعته إياه بخ م ج ة، ث ن الفاعل ا اب ذبت ي آ
ه الصندوق، فجلس      الوليد إلى أم البنين فدخل وهي جالسة في ذلك البيت تمشط رأسها، وآان الخادم قد وصف ل

ا   : يا أم البنين ما أحب هذا البيت إليك دون البيوت، فلم اخترته؟ قالت: فوقه ثم قالالوليد  ألنه مجمع حوائجي آله
ذه الصناديق، فقالت      : فأنا أتناولها منه من قريب، فقال ي صندوقًا من ه ؤمنين،      : هبي ل ر الم ا أمي ا بحكمك ي آله



 

ه         : خذ أيها شئت، فقال: إنما أريد واحدًا منها، فقالت: فقال ك من ره أحب إلي ي، فقالت غي ذي تحت هذا الصندوق ال
ال   ا، فق د سواه، فقالت    : فإن لي فيه أشياء أحتاج إليه ا أري ى         : م ى انتهى إل ه حت رهم بحمل دم وأم دعا بالخ خذه، ف

ا بالصندوق          م دع اء، ث ى الم رت إل ي المجلس فحف مجلس فوضعه فيه ثم دعا عبيدًا له عجمًا وأمرهم بحفر بئر ف
ا ذآرك      : فير البئر ودنا منه وقالفوضعه على ش اك ودفن د دفن ًا فق يا صاحب الصندوق إنه بلغنا شيء إن آان حق

ك        ا أهون ذل ا الخشب وم ا دفن اطًال فإنم ان ب دهر، وإن آ ى آخر ال راب     . إل ه الت ل علي ر وهي ي البئ ه ف ذف ب م ق ث
البنين في وجه الوليد غضبًا  وسويت األرض ورد البساط عليه، فما رؤي الوضاح بعد ذلك اليوم وال أبصرت أم 

  .حتى فرق الموت بينهما
  

ا فرض النطع وسل السيف       : وقيل حضر بساط الحجاج رجل تعين عليه القتل وحضر أهل القود بحضوره، فلم
  : اتفق أن مأل عينه في حالة تلك فرأى بريق السيف ولمعان برق فاستنظر ثم أنشد مرتجًال

   
  أيها البرق إني عنك مشغوليا    تألق البرق من نجد فقلت لـه

 في آفه آصبيب الماء مسلول   يكفيك ما قد ترى من ثائر حنق
   

ؤدي        ه أن ي ى طالبي ه وعرض عل فاقًا ل فلما رأى الحجاج ما آان من حضوره ذهنه وجودة شعره عطف عليه إش
وا     عنه ديته، فجلعوا يأبون وجعل يتولج في تحليل القصة ويتدرج في تنفيس الدية حتى بذل  ا أب ك، فلم ة مل لهم دي

  .فكوا قيده وخلوا سبيله فإن من لم ينس أحبته في هذا المقام لجدير أن ال يقتل: وعتوا قال لحرسه
  

ال : وقيل ه       : أخذ الحجاج أعرابيًا سرق فأمر بضربه فضرب، فكلما ضربه بالسوط ق م ل ن ع اه اب م شكرًا، فأت الله
دنكم : (ربك إال لكثرة شكرك ألن اهللا تعالى يقولواهللا ما دعا األمير إلى التمادي في ض: وقال ). ولئن شكرتم ألزي

  .فأمر بإطالقه
  

ع عنبسة    : وحدث محمد بن القاسم األنباري عن المدائني عن مولى لعنبسة بن سعيد بن العاص قال آنت أدخل م
ق   إذا دخل على الحجاج، فدخل يومًا ودخلت معه وليس عند الحجاج أحد غير عنبسة فقعدت، فجيء الحجاج بطب

ى       ق آخر حت م جيء بطب رطب فأخذ الخادم منه شيئًا فجاءني به، ثم جيء بطبق آخر فأتاني الخادم منه بشيء، ث
م             دهم؛ ث ا عن ر مم دي أآث ين ي ا ب ى ظننت أن م ه بشيء حت آثرت األطباق، وجعل ال يأتون بشيء إال جاءني من

ى ظننت أن        أدخلها، : امرأة بالباب، فقال الحجاج: جاء الحاجب فقال أ رأسه حت ا الحجاج طأط ا رآه فدخلت، فلم
إذا          ا ف ان له ا جاريت ق ومعه نة الخل رأة حس إذا ام ذقنه قد أصاب األرض، فجاءت حتى قعدت بين يديه، فنظرت ف

ا          ال له ه، فق بها فانتسبت ل ألها الحجاج عن نس ة، فس ك؟ قالت       : هي ليلى األخيلي ى ب ذي أت ا ال ى م ا ليل إخالف  : ي
ا  النجوم وقلة الغ ال له ا الفجاج، فقالت    : يوم وآلب البرد وشدة الجهد وآنت لنا بعد اهللا الرفد، فق الفجاج  : صفي لن

د       ة اهللا يرجون، ق نتون، رحم اس مس مغبرة واألرض مقشعرة والمبرك معتل وذو العيال مختل والهالك للقل والن
ًا وال عافطة وال نا      ًا وال ربع ا هبع دع لن وال ومزقت الرجال      أصابتنا سنون مجحفة مبلطة لم ت فطة، أذهبت األم

  : هاتي، فأنشأت تقول: إني قلت في األمير قوًال، قال: وأهلكت العيال؛ ثم قالت
   

 منايا بكف اللـه حـيث يراهـا   أحجاج ال يفلل سالحك إنمـا ال
 وال اهللا يعطي للعداة منـاهـا   أحجاج ال تعطي العداة مناهـم
 تتبع أقصى دائها فشـفـاهـا   إذا نزل الحجاج أرضًا مريضة
 غالم إذا هز القناة سـقـاهـا   شفاها من الداء العضال الذي بها
 دماء رجال حيث مال حشاهـا   سقاها فرواها بشرب سجـالـه
 أعد لها قبل النـزول قـراهـا   إذا سمع الحجاج ذآر آـتـيبة
 بأيدي رجال يحلبون صراها   أعد لها مسمومة فـارسـية

  ببحر وال أرض يجف ثراها   ا ولد األبكار والعون مثلهفم
   

ال الحجاج  : قال م           : فلما قالت هذا البيت ق ا، ث راق غيره ذ دخلت الع ا أصاب صفتي شاعر من ا اهللا، واهللا م قاتله
ال : التفت إلى عنبسة بن سعيد فقال حك،  حسبك وي : واهللا إني ألعد لألمر عسى أن ال يكون أبدًا، ثم التفت إليها فق

ام، فقالت  : يا فالن، اذهب بها إلى فالن فقل له: ثم قال ا سمعت     : اقطع لسانها، فأمر بإحضار حج ك، أم ثكلتك أم
ا،  : ما قال؟ إنما أمرك بقطع لساني بالبر والصلة، فبعث إليه فاستشاط الحجاج غضبًا وهم بقطع لسانه فقال اردده

  : مقولي، ثم أنشأت تقولآاد واهللا أيها األمير يقطع : فلما دخلت عليه قالت



 

   
 إال الخليفة والمستغفر الـصـمـد   حجاج أنت الذي ما فـوقـه أحـد

 يقـد وأنت للناس نور في الدجـى   حجاج أنت شهاب الحرب إن لقحت
   

الوا   : ثم أقبل الحجاج على جلسائه فقال ذه؟ ق رأة قط أفصح         : أتدرون من ه ر ام م ن ا ل ر، إال أنن ا األمي ال واهللا أيه
ال        ا، ق ًا وال أرصن شعرًا منه ح وجه اورة وال أمل ة       : منها لسانًا وال أحسن مح ي مات توب ة الت ى األخيلي ذه ليل ه

ذي    : أنشدينا يا ليلى بعض ما قال فيك توبة، فقالت: الخفاجي من حبها، ثم التفت إليها فقال ر؛ هو ال نعم أيها األمي
  : يقول

   
 الغر الغوادي مطـيرهـا سقاك من   حمامة بطـن الـواديين تـرنـمـي
  وال زلت في خضراء غض نضيرها   أبيني لنا ال زال ريشـك نـاعـمـًا

 فقد رابني منها الغداة سـفـورهـا   وآنت إذا ما جئت ليلى تبـرقـعـت
 بلى، آل ما شف النفوس يضيرهـا   ال يضـيرك بـأيهـا: يقول رجـال

 ع منها نومـهـا وسـرورهـاويمن   بلى قد يضير العين أن تكثر البـكـا
 فـجـورهـا لنفسي تقاها أو عليها   وقد زعمت ليلـى بـأنـي فـاجـر

   
ه   : أيها األمير آان يلم بي آثيرًا فأرسل إلي: يا ليلى ما رابه من سفورك؟ قالت: فقال الحجاج آتيك، ففطن الحي ب

ال   فترصدوا له، فلما أتاني سفرت، فعلم أن ذلك لشر فلم يزد على الت ليم والرجوع، فق ه    : س هللا درك هل رأيت من
بعض األمر          : شيئًا تكرهينه؟ قالت د خضع ل ه ق وًال ظننت أن رة ق ي م ال والذي أسأله أن يصلحك، غير أنه قال ل

  : فأنشأت أقول
   

 فليس إليها ما حييت سبـيل   وذي حاجة قلنا له ال تبح بها
  خليلوأنت ألخرى صاحب و   لنا صاحب ال ينبغي أن نخونه

   
ثم لم يلبث أن خرج   : ثم مه؟ قالت: ال واهللا الذي أسأله أن يصلحك ما رأيت منه شيئًا حتى فرق الموت بيننا؛ قال

  : إذا أتيت الحاضر من بني عبادة فناد بأعلى صوتك: في غزاة فأوصى ابن عمه
   

  من الدهر ال يسري إلي خيالها   عفا اهللا عنها هل أبيتـن لـيلة
   

  : أنا أقولفخرجت و
   

 ينالهـا فعز علينا حاجة ال   وعنه عفا ربي وأحسن حاله
   

  : فأنشدينا بعض مراثيك فيه، فأنشدته: ثم لم يلبث ان مات، فأتى ناعيه؛ قال: ثم مه؟ قالت: قال
   

 المتحـدر بماء شؤون العبرة   لتبك العذارى من خفاجة نسوة
   

  : فأنشدينا قولك فيه: قال
   

  قالئص يفحصن الحصى بالكراآر   يان تـوبة، لـم ينـخآأن فتى الفت
   

اء الحجاج  -فأنشدته، فلما فرغت من القصيدة قال محصن الفقعسي ه؟       : -وآان من جلس ذا في ال ه ذي يق ذا ال من ه
ي         : فو اهللا إني ألظنها آاذبة، فنظرت إليه ثم قالت ة لسره أال يكون ف و رأى توب ل ل ذا القائ ر إن ه واهللا أيها األمي
ا   : داره عذراء إال وهي حامل منه، فقال الحجاج ال له م ق ى    : هذا وأبيك الجواب وقد آنت عنه غنيًا؛ ث ا ليل سلي ي

ال     : تعطي، قالت  ك أعطى فأحسن، ق ك عشرون، قالت   : أعط فمثل ال   : ل ل، ق ك زاد فأجم ون،   : زد فمثل ك أربع ل
انون، قالت  : ل، قالزد فمثلك زاد فأآم: لك ستون، قالت: زد فمثلك زاد فأفضل، قال: قالت ك زاد  : لك ثم زد فمثل



 

دًا وأورى        : لك مائة واعلمي يا ليلى أنها غنم، قالت: فتمم، قال ودًا وأمجد مج ر، أنت أجود ج ا األمي معاذ اهللا أيه
ك حاجة   : مائة ناقة برعائها، فأمر لها بها، ثم قال: فما هي ويحك يا ليلى؟ قالت: زندًا من أن تجعلها غنمًا، قال أل

غ      : نعم أيها األمير، تدفع غلي النابغة الجعدي في قيد، قال: ا؟ قالتبعده ا وتهجوه، فبل ان يهجوه د آ قد فعلت، وق
ذلك النابغة فخرج هاربًا عائذًا بعبد الملك بن مروان فاتبعته إلى الشام فهرب إلى قتيبة بن مسلم بخراسان فاتبعته 

  .قيل بحلوانعلى البريد بكتاب الحجاج إلى قتيبة فماتت بقومس، و
  
ان    وآان الحجاج إذا سمع بنوح في دار هدمها، فلما مات ابنه وأخوه حن إلى النوح، وآان يعجبه أن يسمعه، وآ

  : آثيرًا ما يتمثل بهذا البيت
   

 المـآتـم فلن يرجع الموتى جنين   هل ابنك إال ابن من الناس فاصبري
   

  : وآان يتمثل بهذا البيت أيضًا وهو
   

 بكـاؤهـا آباآية لم يحي ميتًا   تؤجر وإن تبكه تكن فإن تحتسب
   

نة         . وبالجملة فأخبار الحجاج آثيرة، وشرحها يطول ي س ا ف ي بنائه ان شروعه ف ة واسط وآ وهو الذي بنى مدين
ا              ة فكأنه ين البصرة والكوف ا ب ا سماها واسط ألنه انين، وإنم نة ست وثم ي س أربع وثمانين للهجرة وفرغ منها ف

ا  توسطت بين  هذين المصرين؛ وذآر ابن الجوزي في آتاب شذور العقود المرتب على السنين أنه فرغ من بنائه
  .في سنة ثمان وسبعين، وآان قد ابتدأ من سنة خمس وسبعين، واهللا أعلم

  
ال  : ولما حضرته الوفاة أحضر منجمًا فقال له ال    : هل ترى في علمك ملكًا يموت؟ ق و، فق م، ولست ه وآيف  : نع

د   : ألن الذي يموت اسمه آليب، فقال الحجاج: المنجم ذلك؟ قال أنا هو واهللا، بذلك آانت سمتني أمي، فأوصى عن
  .ذلك
  

ًا     -وسيأتي ذآره إن شاء اهللا تعالى-ويشبه هذا قول الداعي علي بن محمد بن علي الصليحي  ان داعي ذي آ وهو ال
ى عزم    باليمن وملك البالد اليمنية آلها وقهر ملوآها، حتى قدر اهللا ا ة عل نقضاء مدته، فخرج من صنعاء إلى مك

ر أم     دهيم وبئ ا أم ال الحج في سنة ثالث وسبعين وأربعمائة، حتى إذا آان بالمهجم ونزل بظاهرها بضيعة يقال له
ذ              ه الصليحي واخ ة، وقتل وه صاحب تهام ان أب ذي آ ن نجاح األحول ال معبد أدرآه فيها على حين غفلة سعيد ب

يم الصليحي،            مملكته، وهرب منه أو ى دخل مخ ه حت ل ممن تابع ي ق عيد ف ان س ه، وآ الده سعيد المذآور وإخوت
د أخو الصليحي، فرآب        ن محم د اهللا ب والناس يعتقدون أنه من جملة العسكر وحواشيه، فلم يشعر بأمرهم إال عب

اب أسعد    : وقال ألخيه ه آت ا ب ن شهاب البارحة     يا موالنا ارآب، فهو واهللا األحول بن نجاح، والعدد الذي جاءن ب
ة    : من زبيد، فقال الصليحي ألخيه د الخزاعي ا أم معب طب نفسًا فإني ال أموت إال بالدهيم وبئر أم معبد، معتقدًا أنه

و بكر      ه أب اجر ومع ة        -التي نزل بها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حين ه ي مك ا يل ة مم ة والمدين ين مك وهي ب
ذا المسجد      : فقال له بعض أصحابه-بالقرب من الجحفة ن عيسى، وه دهيم ب قاتل عن نفسك، فو اهللا هذا هو بئر ال

ل              ه، وقت رم مكان م ي اة، فل أس من الحي ك زمع الي ا سمع ذل ه لم موضع خيمة أم معبد بن الحارث العبسي، فأدرآ
  .لوقته هو وأخوه وأهله، وملك سعيد األحول عسكره وملكه

  
ان       وهذا سعيد األحول هو أخو الملك جياش المشهور   ك، وآ دًا لمرجان المل ان عب ك آ الفاضل، وأبوه نجاح المل

ر  ا هو صاحب األم ه آل منهم د قبل ين ورش ان الحس د الحبشي، وآ تاذ رش ولى األس ن سالمة م دًا لحسين ب عب
ي الجيش   ن أوالد أب ل م و طق اليمن وه اد ب ي زي وك بن الوزير عن آخر مل ي الصورة آ ى وف ي المعن ك ف والمل

ه      إسحاق بن إبراهيم بن  تهم ب ذي انقرضت دول محمد بن زياد يقال له عبد اهللا، وقيل إبراهيم، وقيل زياد، وهو ال
واله       ه م و الجيش آفل وه أب على يد عبد يقال له قيس مولى مرجان المذآور، وسببه أن الطفل المذآور لما مات أب

ي            عيد واآلخر ق و س دان أحدهما نجاح أب ان لمرجان عب ل، وآ ة للطف ره،    مرجان المذآور وعم ى أم ا عل س، فغلب
يس   وآان قيس يحكم بالحضرة ونجاح يتولى أعمال الكدراء والمهجم وأعماًال أخرى غيرها، ووقع التنافس بين ق
ل            اد بالمي ن زي ة اب يس عم اتهم ق ادًال، ف ًا ع ًا ونجاح رؤوف ونجاح على وزارة الحضرة، وآان قيس غشومًا ظالم

ا   يس،           عليه إلى نجاح، فقبض عليها وعلى ابن أخيه ى ق لمهما إل ا وس ه منهم يس إلي اله ألجل شكوى ق مرجان م
ى           ك إل ة، ونمي ذل نة سبع وأربعمائ ا س ل، فهلك دانه اهللا أن ال يفع فبنى عليهما حائطين، وهما قائمان بالحياة يناش
ه الحضرة          يس وملك ر نجاح بق ور أسفرت عن ظف ا أم . نجاح، فسار لألخذ بثأرهما، وحارب قيسًا وجرت بينهم

ي عشرة   وقتل قي س في بعض الوقائع على باب زبيد، ولما فتح نجاح زبيد وهي حضرة الملك يومئذ في سنة اثنت



 

ال     : وأربعمائة، قال لمرجان مواله ا؟ ق ك وموالين ا فعل موالي ا        : م ا وصلى عليهم ائط، فأخرجهم ك الح ي ذل م ف ه
م     . لكودفنهما في مشهد بناه لهما وجعل مرجانًا موضعهما، وبنى عليه الحائط حتى ه ذآور بالس ات نجاح الم وم

ة     ين وخمسين وأربعمائ نة اثنت ات   . بحيلة تمت عليه مع جارية أهداها له الصليحي المذآور في الكدراء س ا م ولم
أمره     م ف دعوة له نجاح آتب للصليحي في سنة ثالث وخمسين إلى المستنصر صاحب مصر يسأمره في إظهار ال

  .فخرج وآان منه ما آان، واهللا أعلم
  
  : ن الحجاج ينشد في مرض موته هذين البيتين، وهما لعبيد بن سفيان العكليوآا

   
 أيمانهم أنني من ساآني الـنـار   يا رب قد حلف األعداء واجتهدوا

 غـفـار ما ظنهم بقديم العفـو   أيحلفون على عمـياء ويحـهـم
   

  : خرهوآتب إلى الوليد بن عبد الملك آتابًا يخبره فيه بمرضه، وآتب في آ
   

 فإن سرور النفس فيما هنالـك   إذا ما لقيت اهللا عنـي راضـيًا
 وحسبي بقاء اهللا من آل هالك   فحسبي حياة اهللا من آل مـيت

  ونحن نذوق الموت من بعد ذلك   لقد ذاق هذا الموت من آان قبلنا
   

ا   ه        وآان مرضه باألآلة وقعت في بطنه، ودعا بالطبيب لينظر إليها، فأخذ لحم ي حلق ي خيط وسرحه ف ه ف وعلق
ه         . وترآه ساعة ثم أخرجه وقد لصق به دود آثير وانين تجعل حول ر، فكانت الك ه الزمهري الى علي وسلط اهللا تع

ه         ال ل ى الحسن البصري ر فق ده إل ا يج كا م د  : مملوءة نارًا وتدنى منه حتى تحرق جلده وهو ال يحس بها؛ وش ق
ي      : لججت، فقال لهآنت نهيتك أال تتعرض إلى الصالحين ف ي، ولكن رج عن ألك أن تسال اهللا أن يف يا حسن، ال أس

ديدًا اء ش ذابي، فبكى الحسن بك ل ع أله أن يعجل قبض روحي وال يطي ألك أن تس ذه . أس ى ه اج عل ام الحج وأق
عين للهجرة   نة خمس وتس ي شوال س ل ف ي شهر رمضان، وقي وفي ف ًا، وت ة عشر يوم ة خمس ذه العل ة به الحال

  .، وقيل أربع وخمسون سنة، وهو األصحوعمره ثالث
  

نة خمس وتسعين،          : وقال الطبري في تاريخه الكبير ين من شهر رمضان س ة لتسع بق توفي الحجاج يوم الجمع
ال        : وقال غير الطبري الى شكرًا، وق ى حسن البصري سجد هللا تع ه     : لما جاء موت الحجاج إل د أمت م إنك ق الله
  .فأمت عنا سنته

  
  .نة واسط ودفن بها، وعفي قبره وأجري عليه الماء، رحمه اهللا تعالى وسامحهوآانت وفاته بمدي

  
ي صفرة األزدي      ن أب ره إن   -وآان قد رأى في منامه أن عينيه قلعتا، وآانت تحته هند بنت المهلب ب يأتي ذآ وس

ا، ف    -شاء اهللا تعالى أول بهم اه تت ه أن رؤي اءه    وهند بنت أسماء بن خارجة، فطلق الهندين اعتقادًا من م يلبث أن ج ل
ال    د، فق ه محم ي       : نعي أخيه محمد من اليمن في اليوم الذي مات فيه ابن د ف د ومحم اي، محم ل رؤي ذا تأوي واهللا ه

  : من يقول شعرًا يسليني به؟ فقال الفرزدق: يوم واحد، إنا هللا وإنا إليه راجعون، ثم قال
   

  فقدان مثل محمد ومحمد   إن الرزية ال رزية مثلها
  أخذ الحمام عليهما بالمرصد   قد خلت المنابر منهماملكان 

د     ن عب د ب وآانت وفاة أخيه محمد لليال خلت من رجب سنة إحدى وتسعين للهجرة، وهو والي اليمن، فكتب الولي
نة إال            : الملك إلى الحجاج يعزيه، فكتب الحجاج جوابه ذا س ذا وآ ذ آ د من ا ومحم ا التقيت أن ؤمنين، م ر الم ا أمي ي

  .واحدًا، وما غاب عني غيبة أنا لقرب اللقاء فيها أرجى من غيبته هذه في دار ال يتفرق فيها مؤمنانعامًا 

  .بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد التاء المثناة من فوقها وآسرها وبعدها الباء الموحدة: ومعتب

  .يف، وهي قبيلة آبيرة مشهورة بالطائفهذه النسبة إلى ثق -بفتح الثاء المثلثة والقاف وبعدها الفاء  -والثقفي 
  



 

 حجاج بن أرطاة

اد   حجاج بن أرطاة أبو أرطاة النخعي الكوفي، سمع عطاء بن أبي رباح وغيره، وروى عنه الثوري وشعبة وحم
ن ست             تفتي وهو اب اء، واس اظ الحديث ومن الفقه ان من حف ارون، وآ بن زيد وهشيم وابن المبارك وزيد بن ه

ارة عن الزهري        عشرة سنة، وولي ال د وت ارة عن مجاه قضاء بالبصرة إال أنه آان مدلسًا عمن لم يلقه فيرسل ت
ان،          : قال أبو العباس المبرد في الكامل وغيره. ولم يلقهما ن حي رم ب ر الحديث عن ه ان يكث رت أن قاصًا آ وخب

ا      يا هذا أتعرف: حدثنا هرم بن حيان، فقال له: فاتفق هرم معه مرة في المسجد وهو يقول ان م ن حي رم ب ا ه ني؟ أن
ي مسجدنا خمسة عشر            : حدثتك من هذا بشيء قط، قال له القاص  ا ف ه ليصلي معن ك أيضًا؛ إن ذا من عجائب وه

ذا     رجًال اسم آل رجل منهم هرم بن حيان، فكيف توهمت أنه ليس في الدنيا هرم بن حيان غيرك؟ ويقرب من ه
ًا الحجاج    أنه آان في الرقة قاص يكنى أبا عقيل يكثر من الت ه يوم حدث عن بني إسرائيل فنظن به الكذب، فقال ل

ال     : بن حنتمة ي إسرائيل؟ ق رة بن م بق ي موسى األشعري         : ما آان اس د أب ه رجل من ول ال ل ة، فق ي أي  : حنتم ف
  .في آتاب عمرو بن العاص؛ انتهى آالم المبرد: الكتب وجدت هذا؟ قال

ة مسجدها، وهو          وآان الحجاج بن أرطاة المذآور مع المنصور في و ا ونصب قبل ولى خطه ه وت اء مدينت قت بن
ي فجلس    أول من ولي القضاء لبني العباس بالبصرة، وآان فيه تيه آثير خارج عن الحد؛ جاء يومًا إلى حلقة البت

ال : في عرض الحلقة، فقيل له و يوسف       : ارتفع إلى الصدر، فق ال أب ت؛ وق ا صدر حيث آن ن    : أن ان الحجاج ب آ
  .أآره مزاحمة األنذال: جمعة وال جماعة ويقولأرطاة ال يشهد 

ذا      : حدثني أبي غير مرة قال: وقال عبد الملك بن عبد الحميد ه آ ة ل مكث الحجاج ابن أرطاة يتعيش من غزل أم
بعين                   دم بس ى خراسان فق ه المهدي إل ع ابن ر المنصور م و جعف م أخرجه أب نة، ث ال ستين س ه ق نة، وآأن وآذا س

  .قتلني حب الشرف: يضع يده على رأسه ويقول -يعني الحجاج-أيتهربما ر: وقال. مملوآًا

ول   ه ويق ة رضي اهللا عن ي حنيف ي أب ع ف اة يق ن أرط اج ب ان حج ة : وآ ل هللا عقل ة ال يعق ا حنيف ي . إن أب ان ف وآ
الى،    ه اهللا تع اصحاب أبي جعفر وضمه إلى المهدي فلم يزل معه حتى توفي في سنة خمسين ومائة بالري، رحم

  .وآان ضعيفًا في الحدث. بها يومئذ في خالفة أبي جعفروالمهدي 

 ابن مسكين

ن سعد                روان؛ رأى الليث ب ن م ز ب د العزي ن عب اد ب ن زي د ب ولى محم أبو عمر الحارث بن مسكين المصري م
ه           ن وهب القرشي وروى عن د اهللا ب ي وعب ن القاسم العتق رحمن اب وسأله وسمع سفيان بن عيينة الهاللي وعبد ال

أمون   . صريينآافة الم ه الم وآان فقيهًا على مذهب مالك بن أنس رضي اهللا عنه، وآان ثقة في الحديث ثبتًا، حمل
ر   إلى بغداد في ايام المحنة وسجنه ألنه لم يجب إلى القول بخلق القرآن، فلم يزل ببغداد محبوسًا إلى أن ولي جعف

  .المتوآل فأطلقه وأطلق جميع من آان في السجن

نة سبع    حدث الحارث ببغد اد ورجع إلى مصر وآتب إليه المتوآل بعهده على قضاء مصر فلم يزل يتواله من س
و   . وثالثين ومائتين إلى أن صرف في سنة خمس وأربعين ه أب ولما خرج الحارث من بغداد إلى مصر اغتنم علي

د الحارث     علي ابن الجوري غمًا شديدًا، فكتب إلى سعدان بن يزيد وهو مقيم بمصر يشكو ما نزل به من  م لفق غ
  : بن مسكين، وآان آتب في أسفل آتابه

 فإننـي غـير سـال آخـر األبـد   من آان يسليه نأي عن أخـي ثـقة
  بالوجد والشوق نار الحزن في الكبد   ففرقت بيننا األقدار واضطـربـت

  : فأجابه سعدان بن يزيد
  من حبيب نأيه عنه بعد   أيها الشاآي إلينا وحشة

  يأنس المرء إذا المرء سعد   اهللا أنـيسـًا فـبـه حسبك
 وأنيس اهللا في عز األبـد   آل أنـس بـسـواه زائل

نة خمسين      ع األول س وآانت والدة الحارث بن مسكين في سنة أربع وخمسين ومائة، وتوفي لثالث بقين من ربي
  .خمسًا، رحمه اهللا تعالىوآبر عليه -أمير آان على مصر-ومائتين، وصلى عليه يزيد بن عبد اهللا

  



 

 المحاسبي

ع        ة، وهو ممن اجتم أبو عبد اهللا الحارث بن أسد المحاسبي البصري األصل الزاهد المشهور؛ أحد رجال الحقيق
بعين ألف         ه س د ورث من أبي ان ق ه، وآ له علم الظاهر والباطن، وله آتب في الزهد واألصول وآتاب الرعاية ل

ال         : لدرهم، فلم يأخذ منها شيئًا، قي ه، وق ورع أن ال يأخذ ميراث رأى من ال در، ف ول بالق ان يق صحت  : ألن أباه آ
ال      ه ق لم أن ه وس ة عن رسول اهللا صلى اهللا علي ين شتى  : (الرواي وارث أهل ملت ى   )ال يت اج إل و محت ، ومات وه

  .درهم

ه  ل    . ويحكى عنه أنه آان إذا مد يده إلى طعام فيه شبهة تحرك على إصبعه عرق، فكان يمتنع من وسئل عن العق
ياء   : وآان يقول. نور الغريزة مع التجارب، يزيد ويقوى بالعلم والحلم: ما هو، فقال ة أش دنا ثالث حسن الوجه   : فق

  .مع الصيانة، وحسن القول مع األمانة، وحسن اإلخاء مع الوفاء

  .وتوفي في سنة ثالث وأربعين ومائتين، رحمه اهللا تعالى

اء موحدة   بضم الميم وفتح الح: والمحاسبي دها ب ال السمعاني  . اء المهملة وبعد األلف سين مهملة مكسورة وبع : ق
ال  م           : وعرف بهذه النسبة، ألنه آان يحاسب نفسه، وق ي عل ه لنظره ف ه يكره ل رضي اهللا عن ن حنب د ب ان أحم آ

نيد بن محمد وله مع الج. الكالم وتصنيفه فيه، وهجره فاستخفى من العامة، فلما مات لم يصل عليه إال أربعة نفر
  .حكايات مشهورة

 أبو فراس ابن حمدان

ي     ة ابن أبو فراس الحارث بن أبي العالء سعيد بن حمدان بن حمدون الحمداني ابن عم ناصر الدولة وسيف الدول
الى     -حمدان اء اهللا تع ا إن ش د ذآرهم به عن ي وصفه    -وسيأتي تتمة نس البي ف ال الثع ره، وشمس     : ؛ ق رد ده ان ف آ

ين الحسن          عصره، أدبًا وفضًال ائر، ب ية وشجاعة، وشعره مشهور س ، وآرمًا ومجدًا، وبالغة وبراعة، وفروس
م            ك، ول ع وسمة الظرف وعزة المل ه رواء الطب ة والحالوة، ومع ة والفخام والجودة والسهولة والجزالة والعذوب

الم وأبو فراس يعد اشعر منه عند أه. تجتمع هذه الخالل قبله إال في شعر عبد اهللا بن المعتز . ل الصنعة ونقدة الك
ه  . بدئ الشعر بملك وختم بملك، يعني امرأ القيس وأبا فراس: وآان الصاحب بن عباد يقول وآان المتنبي يشهد ل

ه          م يمدحه ومدح من دون ا ل ه، وإنم ى مجارات بالتقدم والتبريز ويتحامى جانبه فال ينبري لمباراته وال يجترئ عل
اًال وإخالالً  من آل حمدان تهيبًا له وإجالًال،  زه          . ال إغف راس ويمي ي ف دًا بمحاسن أب ة يعجب ج ان سيف الدول وآ

  .باإلآرام على سائر قومه ويستصحبه في غزواته وستخلفه في أعماله

نة،        ى خرش ه إل ي فخذه، ونقلت وآانت الروم قد أسرته في بعض وقائعها، وهو جريح قد أصابه سهم بقي نصله ف
  .وأربعين وثلثمائة، وفداه سيف الدولة في سنة خمس وخمسين. ثمان ثم منها قسطنطينية، وذلك في سنة

رتين،  : هكذا قال أبو الحسن علي بن الزراد الديلمي، وقد نسبوه في ذلك إلى الغلط، وقالوا: قلت أسر أبو فراس م
بالد                 ة ب نة، وهي قلع ه خرش دوا ب ا تع ة، وم ين وثلثمائ ان وأربع نة ثم ي س ارة الكحل ف ى بمغ روم  فالمرة األول ال

ال ا يق ا، وفيه ن تحته رات يجري م ى  : والف ى الحصن إل ن أعل ه م أهوى ب ه، ف ه ورآضه برجل ه رآب فرس إن
ى                وه إل ين، وحمل دى وخمس نة إح وال س ي ش بج ف ى من روم عل ره ال ة أس رة الثاني م، والم رات، واهللا أعل الف

ًا     . يوانهوأقام في األسر أربع سنين، وله في السر أشعار آثيرة مثبتة في د. قسطنطينية بج إقطاع ة من وآانت مدين
  : له، ومن شعره

  ويدي إذا اشتد الزمان وساعدي   قد آنت عدتي التي أسطو بهـا
 والمرء يشرق بالزالل البـارد   فرميت منك بضد ما أملـتـه
 أغضى على ألم لضرب الوالد   فصبرت آالولد التقي لـبـره

  : وله أيضًا
  حبيب على ما آان منه حبيب   أساء فزادته اإلساءة حظـوة
  ومن أين للوجه الجميل ذنوب   يعد علي الواشـيان ذنـوبـه

  
  



 

  : وله أيضًا
 ومال بالنوم عن عيني تمايلـه   سكرت من لحظه ال من مدامته
  وال الشمول ازدهتني بل شمائله   فما السالف دهتني بل سوالفـه
  تحوي غالئلهوغال قلبي بما    ألوى بعزمي أصداغ لوين له

   
  .ومحاسن شعره آثيرة

  
  .وقتل في واقعة جرت بينه وبين موالي أسرته في سنة سبع وخمسين وثلثمائة

  
  : ورأيت في ديوانه أنه لم احضرته الوفاة آان ينشد مخاطبًا ابنته

   
 آل األنـام إلـى ذهـاب   أبنـيتـي ال تـجـزعـي
  من خلف سترك والحجاب   نوحي علـي بـحـسـرة
 فعييت عن رد الجـواب   قولي إذا آـلـمـتـنـي

 س لم يمتع بالـشـبـاب   زين الشبـاب ابـو فـرا
   

ه وهو            ذا الشعر قال م مات من الجراحةوقيل إن ه ه، ث أخر هوت وهذا يدل على أنه لم يقتل، أو يكون قد جرح وت
داه سيف        م خلص من األسر، ف ودي من أسرى       أسير في أيدي الروم، وآان قد جرح ثم أسر ث ع من ف ة م الدول

  .المسلمين
  

ن       : قال ابن خالويه الي ب أبي المع ره ب لما مات سيف الدولة عزم أبو فراس على التغلب على حمص، فاتصل خب
  .سيف الدولة وغالم أبيه قرغويه، فأنفذ إليه من قاتله، فأخذ وقد ضرب ضربات فمات في الطريق

  
نة سبع وخمسين      أن أبا فراس قت: وقرأت في بعض التعاليق ع اآلخر س ل يوم األربعاء لثمان خلون من شهر ربي

  .وثلثمائة، في ضيعة تعرف بصدد
  

ال      ي تاريخه، ق نان الصابئ ف نة سبع            : وذآر ثابت بن س ى من س ادى األول ا من جم ين خلت وم السبت لليلت ي ي ف
الي    ي المع ين أب ص، وب ًا بحم ان مقيم راس، وآ ي ف ين أب ة، جرت حرب ب ين وثلثمائ ة،  وخمس يف الدول ن س ب

اءه بعض           ى أن ج ة إل ي البري ه مطروحة ف واستظهر عليه أبو المعالي وقتله في الحرب وأخذ رأسه وبقيت جثت
  .األعراب فكفنه ودفنه

  
ا     : قال غيره ا لطمت وجهه ل إنه وآان أبو فراس خال أبي المعالي، وقلعت أمه سخينة عينها لما بلغها وفاته، وقي

  .تله قرغويه لم يعلم به أبو المعالي، فما بلغه الخبر شق عليهوقيل لما ق. فقلعت عينها
  

  .سنة إحدى وعشرين: وقيل. إن مولده آان في سنة عشرين وثلثمائة، واهللا أعلم: ويقال
  

ذاآيره        ة بالموصل، عصر م ه ناصر الدول وقتل أبوه سعيد في رجب سنة ثالث وعشرين وثلثمائة، قتله ابن أخي
اهللا،         حتى مات لقصة يطول شرحه ة الراضي ب ة من جه ار ربيع ا، وحاصلها أنه شرع في ضمان الموصل ودي

ك        أنكر ذل ه، ف م قتل ا ث ففعل ذلك سرًا، ومضى إليها في خمسين غالمًا، فقبض ناصر الدولة عليه حين وصل إليه
  .الراضي حين بلغه، رحمهم اهللا تعالى

  
ة  : وحكى ابن خالويه أيضًا قال ًا         آتب أبو فراس إلى سيف الدول بج آتاب ه بمن ى منزل د شخص من حضرته إل وق

رًا وشكرًا،   : صدره آتابي أطال اهللا بقاء موالنا من المنزل وقد وردته ورود السالم الغانم مثقل الظهر والظهر وف
  : فاستحسن سيف الدولة بالغته ووصف براعته، وبلغ ذلك أبا فراس فكتب إليه

   
  حة والعال عني محيد   هل للفصاحة والسما
 ربيتني وأبي سعـيد   إذ أنت سـيدي الـذي
 د من العالء وأستزيد   في آل يوم أستـفـي



 

 تك للندى خلق جديد   ويزيد فــي إذا رأي
   

وآان سيف الدولة قلما ينشط لمجلس األنس الشتغاله عنه بتدبير الجيوش ومالبسة الخطوب وممارسة الحروب،  
تدعائها       فوافت حضرته إحدى المحسنات من قيان بغ دأ باس ر أن يب م ي ى سماعها ول داد، فتاقت نفس أبي فراس إل

  : قبل سيف الدولة، فكتب إليه يستحثه على استحضارها
   

 وصدرك الدهناء أو أوسع   محلك الجوزاء أو أرفـع
 للجد والهزل به موضـع   وقلبك الرحب الذي لم يزل
  عقرع العوالي جل ما يسم   رفه بقرع العود سيفًا غـدا

   
  .فبلغت هذه األبيات الوزير المهلبي فأمر القيان والقوالين بتحفظها وتلحينها، وصار ال يشرب إال عليها

  
  : وأهدى الناس إلى سيف الدولة فأآثروا، فكتب إليه أبو فراس

   
  ت بعهدتي بيد الرسول   نفسي فداؤك قد بعـث
 دى الجليل إلى الجليل   أهديت نفسي إنمـا يه

 صلة المبشر بالقبـول   ما ملكت يديوجعلت 
   

  : وعزم سيف الدولة على غزو واستخالف أبي فراس على الشام فكتب إليه قصيدة منها
   

  وارتاح في جفنه الصمصامة الخذم   قالوا المسير فهز الرمح عامـلـه
 لوال فراقك لـم يوجـد لـه ألـم   حقًا لقد ساءني أمـر ذآـرت لـه

 إن الشآم على من حـلـه حـرم   الشـام تـحـرسـهال تشغلن بأمر 
  صخوره من أعادي أهله القمم   وإن للثغر سورًا من مهابـتـه

 فهي الحياة التي تحيا بها النسم   ال يحرمني سيف الدين صحبته
 نـعـم لكن سألت ومن عاداتهوما اعترضت عليه في أوامره

  
  : وآتب إليه يعزيه

  هيهات ما في الناس من خالد   فـاقـد البد من فقـد ومـن
 إن آان البد مـن الـواحـد   آن المعزى ال المعـزى بـه

  
  : وله أيضًا

 حتى يوارى جسمه في رمسه   المرء نصب مصايب ما تنقضي
 ومعجل يلقى الردى في نفسه   فمؤجل يلقى الردى في أهلـه

   
  : الية وهو في األسر فقالوله أيضًا وقد سمع حمامة تنوح بقربه على شجرة ع

   
 أيا جارتا هل بات حالك حالـي   أقول وقد ناحت بقربي حـمـامة

 وال خطرت منك الهموم بـبـال   معاذ الهوى ما ذقت طارقة النوى
 على غصن نائي المسافة عالـي   أتحمل محزون الـفـؤاد قـوادم

 تعـالـي تعالي أقاسمك الهموم   أيا جارتا ما أنصف الدهر بيننـا
 تردد في جسم يعـذب بـالـي   تعالي تري روحا لدي ضـعـيفة
 ويسكت محزون ويندب سالـي   أيضحك مأسور وتبكي طـلـيقة
 غالي ولكن دمعي في الحوادث   لقد آنت أولى منك بالدمع مقـلة



 

ون     -وخرشنة ة والن تح الشين المثلث راء وف ا   -بفتح ا لخاء المعجمة وسكون ال دة بالش احل، وهي    وهي بل ى الس م عل
  .للروم

ة وسكون   -وقسطنطينية بضم القاف وسكون السين المهملة وفتح الطاء المهملة وسكون النون وآسر الطاء المهمل
  .من أعظم مدائن الروم بناها قسطنطين، وهو أول من تنصر من ملوك الروم-الياء المثناة من تحتها وبعدها نون

 حرملة

ة    د اهللا حرمل ة               أبو حفص وأبو عب ن مخرم لمة ب ولى س راد م ن ق ران ب ن عم ة ب ن حرمل د اهللا ب ن عب ى ب ن يحي ب
ه،      ًا من ه واقتباس ًا إلي التجيبي الزميلي المصري صاحب اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه؛ آان أآثر أصحابه اختالف

ره      . وآان حافظًا للحديث، وصنف المبسوط والمختصر ي صحيحه من ذآ أآثر ف  وروى عنه مسلم بن الحجاج ف
ين       ة الخميس لتسع بق وفي ليل روى عن محمد بن وهب المصري وغيره، ومولده في سنة ست وستين ومائة، وت

  .من شوال سنة ثالث وأربعين ومائتين بمصر، وقيل أربع وأربعين، رحمه اهللا تعالى

اء مو   -والتجيبي دها ب ا وبع دة بضم التاء المثناة من فوقها وآسر الجيم وسكون الياء المثناة من تحته بة   -ح ذه النس ه
  .إلى تجيب، وهو اسم امرأة نسبة إليها أوالدها

  .بضم القاف وفتح الراء المهملة وبعد األلف دال مهملة-وقراد

هذه النسبة إلى بني زميل، وهو بطن -بضم الزاي وفتح الميم وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها الم-والزميلي
  .من تجيب

ه       وتوفي حرملة بن عمران، جد حرم انين للهجرة، رحم نة ثم ده س ة، ومول لة المذآور، في صفر سنة ستين ومائ
  .اهللا تعالى

 الحسن بن علي بن أبي طالب

ا بنت رسول اهللا صلى           ة صلوات اهللا عليه ه فاطم ه، وأم أو بمحمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي اهللا عن
ام     اهللا عليه وسلم؛ بويع له يوم مات أبوه رضي اهللا عنه، وآان أشب لم، وأق ه وس ه الناس برسول اهللا صلى اهللا علي

اه           ه ضربه بالسيف فاتق ال إن ن ملجم، يق رحمن ب د ال بالكوفة إلى شهر ربيع األول سنة إحدى وأربعين، وقتل عب
ه لخمس    بيده فندرت وقتله، ثم سار إلى معاوية فالتقيا بمسكن من أرض الكوفة، فاصطلحا وسلم إليه األمر وبايع

أذرح      بقين من شهر  ه صالحه ب وم ان ال ق ربيع األول، ويقال إنه أعطاه خمس آالف درهم ورجع إلى المدينة، وق
ام؛ روى     . في جمادى األولى وأخذ مائة ألف دينار، روى ذلك آله الدوالبي تة أشهر وخمسة أي وآانت خالفته س

ة   -أنا شهدت خطبة الحسن: الشعبي قال ى معاوي د ا  : -يعني حين سلم األمر إل ام فحم ال    ق م ق ه ث ى علي ا  : هللا وأثن أم
ا هو حق             ة إنم ا ومعاوي ه أن ذي اختلفت في ذا األمر ال بعد، إن أآيس الكيس التقى وأحمق الحمق الفجور، وإن ه
م   المرئ آان أحق بحقه مني أو حق لي ترآته لمعاوية إرادة لصالح األمة وحقنا لدمائهم، وإن أدري لعله فتنة لك

  .ومتاع إلى حين

ال   فينة ق ول     :روى س لم يق ه وس ًا أو      : سمعت رسول اهللا صلى اهللا علي م تكون ملك ًا ث ون عام ة بعدي ثالث الخالف
ًا ر  . ملوآ ي بك ة أب ن أول خالف ًا م ة عشر يوم نة وثالث ين س ام ثالث ه تم ة الحسن رضي اهللا عن ان آخر والي وآ

ع األول   . الصديق رضي اهللا عنه ي شهر ربي ه      ولم يزل الحسن بالمدينة إلى أن مات بها ف ين ول نة تسع وأربع س
البقيع،       ن ب ن العاص ودف عيد ب سبع وأربعون سنة، وقيل مات سنة خمسين، وهو أشبه بالصواب، وصلى عليه س

مته ومكث شهرين،     : وقال القتبي. ويقال إنه دفن مع أمه صلوات اهللا عليها يقال ان امرأته جعدة بنت األشعث س
ي        : وآان يقول. دموأنه ليرفع من تحته آل يوم آذا وآذا طست من  ا أصابني ف ا أصابني م رارًا م سقيت السم م

  .يا ابن مسمة األزواج: وخلف عليها رجل من قريش فأولدها غالمًا، فكان الصبيان يقولون له. هذه المرة

رًا من    ولما آتب مروان إلى معاوية بشكاته آتب إليه أن أقبل المطي إلي بخبر الحسن؛ ولما بلغه موته سمع تكبي
ة         الحض ه زوجة معاوي ر فقالت فاخت ذلك التكبي ام ل ر أهل الش ذي        : ر، فكب ا ال ؤمنين، م ر الم ا أمي ر اهللا عينك ي أق

واهللا ما آبرت شماتة بموته ولكن استراح   : أعلى موت ابن فاطمة تكبر؟ قال: مات الحسن، قالت: آبرت له؟ قال
ال      يا ابن عباس، هل ت: وآان ابن عباس بالشام، فدخل عليه فقال. قلبي ك؟ ق ي أهل بيت ا حدث ف ال أدري : دري م



 

د،  : مات الحسن، قال: ما حدث إال أني أراك مستبشرًا وقد بلغني تكبيرك وسجودك، قال إنا هللا، يرحم اهللا أبا محم
د      : ثالثًا؛ ثم قال ا أصبنا بالحسن لق ك، وإن آن واهللا يا معاوية ال تسد حفرته حفرتك وال يزيد نقص عمره في يوم
  .المتقين وخاتم النبيين، فسكن اهللا تلك العبرة وجبر تلك المصيبة وآان اهللا الخلف علينا من بعدهأصبنا بإمام 

ك            : وآان أوصى ألخيه اإلمام الحسين ى ذل لم إن وجدت إل ه وس ع رسول اهللا صلى اهللا علي ادفني م ا مت ف إذا أن
ع رسول اهللا صلى اهللا    سبيًال، وإن منعوك فادفني ببقيع الغرقد، فلبس الحسين ومواليه السالح و خرجوا ليدفنوه م

  .عليه وسلم، فخرج مروان بن الحكم في بني أمية فمنعوهم من ذلك

ي       : لما احتضر الحسن رضي اهللا عنه قال: وقيل ي ملكوت السموات، يعن ي أنظر ف أخرجوني إلى الصحراء لعل
ي، فكان مما صنع اهللا له أنه احتسب  اللهم إني أحتسب نفسي عندك فإنها أعز األنفس عل: اآليات؛ فلما أخرج قال

  .نفسه

ال      : ومن طريف أخباره ما ذآره أبو العباس المبرد أن مروان بن الحكم قال يومًا ة الحسن، فق ي مشغوف ببغل إن
إني      : نعم، قال: إن دفعتها إليك أتقضي لي ثالثين حاجة؟ قال: له ابن أبي عتيق ية ف دك العش اس عن ع الن فإذا اجتم
ال     آخذ في مآثر قر ريش؛ ق ة ق ي أولي يش ثم أمسك عن الحسن، فلمني على ذلك؛ فلما أخذ القوم مجالسهم أفاض ف

ر     : أال تذآر أولية أبي محمد وله في هذا ما ليس ألحد؟ قال: له مروان ي ذآ ا ف و آن إنما آنا في ذآر األشراف ول
ال  : الحسن وتبسماألنبياء لقدمنا ما ألبي محمد؛ فلما خرج ليرآب تبعه ابن أبي عتيق فقال له  م،  : ألك حاجة؟ ق نع

  .البغلة، فنزل عنها ودفعها إليه

ًال         : وذآر ابن عائشة أن رجًال من أهل الشام قال اآنها أفضل الصالة والسالم فرأيت رج ى س ة عل دخلت المدين
ه فق   ألت عن ل راآبًا على بغلة لم أر أحسن وجهًا وال سمتًا وال ثوبًا وال دابة منه، فمال قلبي إليه فس ذا الحسن   : ي ه

ه         ه وقلت ل ه، فصرت إلي ن مثل ه اب ون ل أأنت  : بن علي ابن أبي طالب، فامتأل قلبي له بغضًا وحسدت عليًا أن يك
ي -فعل بك وبأبيك: أنا ابنه، قلت: ابن علي بن أبي طالب؟ قال ًا؟   : أسبهما؛ فلما انقضى آالمي قال ل أحسبك غريب

ت ال: قل ل، ق زل  : أج ى من ت إل إن احتج ا، ف ل بن ال    م اك؛ ق ة عاون ى حاج يناك أو إل ال آس ى م اك أو إل : أنزلن
  .فانصرفت عنه وما على األرض أحب ألي منه وما فكرت فيما صنع وصنعت إال شكرته وخزيت نفسي

ه    : وحكى صاحب العقد قال ل ل ي أصحابه إذ قي ة    : بينا معاوية جالس ف ال معاوي اب، فق ه إن دخل   : الحسن بالب إن
ة     : فقال له مروان بن الحكمعلينا أفسد ما نحن فيه،  ال معاوي ه جواب، ق ده في ال : ايذن له فإني أسأله عما ليس عن

ا حسن، إن       : تفعل فإنهم قوم ألهموا الكالم، وأذن له، فلما دخل وجلس قال له مروان اربك ي ى ش أسرع الشيب إل
ة     : ذلك من الخوف، قال الحسن ا، عذب ة أفواهن ي هاشم طيب بلن     ليس آما بلغك ولكنا معشر بن اؤنا يق فاهنا، فنس ش

ى            نكم إل واههن وأنفاسهن ع اؤآم يصرفن أف ديد، فنس يكم بخر ش ة ف علينا بأنفاسهن وقبلهن، وأنتم معشر بني أمي
روان     ال م ك؛ ق م خصلة سوء،        : أصداغكم، فإنما يشيب منكم موضع العذار من أجل ذل ي هاش ا بن يكم ي ا إن ف أم

الكم         أجل، نزعت ا: الغلمة، قال: ما هي؟ قال: قال ة من رج ا ونزعت الغلم ي رجالن ائنا ووضعت ف لغلمة من نس
ا        : ووضعت في نسائكم، فما قام ألموية إال هاشمي؛ فغضب معاوية وقال ى سمعتم م أبيتم حت رتكم ف د آنت أخب ق

  : أظلم عليكم بيتكم وافسد مجلسكم؛ فخرج الحسن رضوان اهللا عليه وهو يقول

 أرجي قابًال بعد قـابـلوخمسًا    ومارست هذا الدهر خمسين حجة
  وال في الذي أهوى آدحت بطائل   فما أنا في الدنيا بلغت جسيمـهـا
 وأيقنت أني رهن موت معاجـل   وقد أشرعت في المنايا أآفـهـا

ال      : قال الحسن رضي اهللا عنه لحبيب بن مسلمة الفهري ر طاعة اهللا، ق ي غي ك ف ى    : رب مسير ل ا مسيري إل أم
و    ب: أبيك فال، قال ك، فل ي آخرت لى، ولكنك أطعت معاوية على دنيا قليلة، فلئن آان قام بك في دنياك لقد قعد بك ف

الى      ال اهللا تع ا ق رًا آنت آم يئا     : (آنت إذ فعلت شرًا قلت خي ًال صالحًا وآخر س ال اهللا    ). خلطوا عم ا ق ولكنك آم
  ).آال بل ران على قلوبهم ما آانوا يكسبون: (تعالى

ال      : ن والحسين آالم فتقاطعا فقيل للحسيندار بين الحس: وقيل ك، فق نًا من ر س و أآب إن الفضل  : لو أتيت أخاك فه
  .للمبتدئ وأنا أآره أن يكون لي الفضل على أخي، فبلغ ذلك الحسن فأتاه



 

ال ك فق ي ذل ه ف ل ل ه، فقي ر لون ن الوضوء تغي رغ م ان الحسن إذا ف ى ذي : وآ دخل عل ن أراد أن ي ى م حق عل
  .ونهالعرض أن يتغير ل

 الحسن البصري

د    م وزه أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري؛ آان من سادات التابعين وآبرائهم، وجمع آل فن من عل
وأوبه مولى زيد بن ثابت األنصاري رضي اهللا عنه، وأمه خيرة موالة أم سلمة زوج النبي صلى . وورع وعبادة

ي حاجة فيبكي فتعط    ى أن تجيء          اهللا عليه وسلم، وربما غابت ف ه إل ه ب ديها تعلل ا، ث لمة، رضي اهللا عنه ه أم س ي
  .أمه، فدر عليه ثديها فشربه، فيرون أن تلك الحكمة والفصاحة من برآة ذلك

ه    : قال أبو عمرو بن العالء ل ل ي، فقي ا  : ما رأيت أفصح من الحسن البصري ومن الحجاج ابن يوسف الثقف فأيهم
  .الحسن: آان أفصح؟ قال

  .دي القرى، وآان من أجمل أهل البصرة، حتى سقط عن دابته فحدث بأنفه ما حدثونشأ الحسن بوا

  .ما رأيت أعرض زندًا من الحسن، آان عرضه شبرًا: وحكى األصمعي عن أبيه قال

ه     ال ل ا السالم، فق ا شيخ أترضى نفسك للموت؟      : وآان الحسن يقص في الحج، فمر به علي بن الحسين عليهم ي
ال  فلله ف: ال، قال: قال ت؟ ق ال : ي أرضه معاد غير هذا البي ال      : ال، ق دار؟ ق ذه ال ر ه ثم دار للعمل غي ال : ف : ال، ق

  .فما قص الحسن بعدها: فلم تشغل الناس عن طواف البيت؟ قال: ال، قال: فعملك للحساب؟ قال

ول؟ ا   : وقيل إن رجًال أتى الحسن فقال ا تق ار فم ي    يا أبا سعيد إني حلفت بالطالق ان الحجاج في الن ع امرأت يم م ق
ة اهللا وسعت آل شيء؛ وإن          : أم أعتزلها؟ فقال له ك، إن رحم ول ل ا أق ا أدري م قًا وم قد آان الحجاج فاجرًا فاس

ه    ال ل د فق : الرجل أتى محمد بن سيرين فأخبره بما حلف فرد عليه شبيهًا بما قاله الحسن؛ وإنه أتى عمرو بن عبي
  .ج لم يضرك الزنا، ذآر ذلك المختار في تاريخهأقم مع زوجتك فإن اهللا تعالى إن غفر للحجا

ًا      : وآان في جنازة وفيها نوائح ومعه رجل فهم الرجل بالرجوع فقال له الحسن ا رأيت قبيح يا أخي إن آنت آلم
  .ترآت له حسنًا أسرع ذلك في دينك

  .انفق ممسك واقلع مذنب، واتعظ جاحد: أال ترى آثرة الوباء؟ فقال: وقيل له

ا           : ازة قد ازدحم الناس عليها فقالونظر إلى جن دوا تحته ي المسجد، اقع اريته ف ك هي س ا تل ون؟ ه الكم تزدحم م
ال  : حتى تكونوا مثله؛ وحدث الحسن بحديث فقال له رجل ن؟ فق ا أنت      : يا أبار سعيد عن م ن؟ أم ا تصنع بعم وم
ي   : ا أفصح فال، قالأنا أزهد منك وأفصح، قال أم: فقد نالتك موعظته وقامت عليك حجته؛ وقال له رجل فخذ عل

وب : آلمة واحدة، قال ال     : هذه؛ وقال لفرقد بن يعق الوذج، فق ي أنك ال تأآل الف عيد أخاف أال اؤدي     : بلغن ا س ا أب ي
ل للحسن   : شكره، قال الحسن ك، فبعث    : يا لكع هل تقدر تؤدي شكر الماء البارد الذي تشربه؟ وقي ًا اغتاب إن فالن

ال            بلغني أ: إليه طبق حلوى وقال ين، ق ن الحس فيان ب ول س ذا ق ك؛ وقريب من ه ناتك فكافأت ي حس : نك أهديت إل
ال     ك أخوك          : آنت جالسًا عند إياس بن معاوية فنلت من إنسان فق لم من م يس روم ول رك وال ام الت هل غزوت الع

  .أما إنك تشكو من يرحمك إلى من ال يرحمك: المسلم؟ وسمع رجًال يشكو عليه إلى آخر فقال

ه  ه إال الموت          : ومن آالم ين في به بشك ال يق ه أش ًا ال شك في ا رأيت يقين زاري       . م رة الف ن هبي ي عمر ب ا ول ولم
يرين         ن س د ب ك، استدعى الحسن البصري ومحم العراق وأضيفت إليه خراسان، وذلك في أيام يزيد بن عبد المل

م  ال له ة فق الث ومائ نة ث ي س ك ف عبي وذل ا : والش ى عب تخلفه عل ة اهللا اس د خليف اق إن يزي يهم الميث ذ عل ده، وأخ
ك          ده من ذل ا تقل ده م ره فأقل األمر من أم بطاعته، وأخذ عهدنا بالسمع والطاعة، وقد والني ما ترون فيكتب إلي ب

رة   : ما تقول يا حسن؟ فقال: األمر، فما ترون؟ فقال ابن سيرين والشعبي قوًال فيه تقية، فقال ابن هبيرة ن هبي يا اب
د ال يمنعك من اهللا، وأوشك أن يبعث       خف اهللا في يزيد وال تخف ي د، وإن يزي زيد في اهللا، إن اهللا يمنعك من يزي

رة      ن هبي ا اب ك؛ ي إليك ملكًا فيزيلك عن سريرك ويخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك، ثم ال ينجيك إال عمل
ه ال   إن تعص ا هللا فإنما جعل اهللا هذا السلطان ناصرًا لدين اهللا وعباده فال ترآبن دين اهللا و عباده بسلطان اهللا، فإن

يرين  ن س عبي الب ال الش ن، فق ائزة الحس رة وأضعف ج ن هبي ازهم اب الق؛ فأج ي معصية الخ وق ف ة لمخل : طاع
  .سفسفنا له فسفسف لنا



 

ل       ه فقي ة، فسأل عن يمًا حسن الهيئ ال     : ورأى الحسن يومًا رجًال وس ه، فق وك ويحبون ه يسخر للمل ا   : إن وه، م هللا أب
  .دنيا بما يشبهها إال هذارأيت أحدًا طلب ال

ة من    : وآانت أمه تقص للنساء، ودخل عليها يومًا وفي يدها آراثة تأآلها، فقال لها ة الخبيث يا أماه، ألقي هذه البقل
م وبالغة   : يا بني إنك شيخ قد آبرت وخرفت، فقال: يدك، فقالت ه حك وه   . يا أماه، أينا أآبر؟ وأآثر آالم ان أب وآ

  .بالعراق من سبي ميسان، وهو صقع

وفي   ومولد الحسن لسنتين بقيتا من خالفة عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه بالمدينة، ويقال إنه ولد على الرق، وت
ل              د الطوي ال حمي ه مشهودة؛ ق ه، وآانت جنازت ة، رضي اهللا عن نة عشر ومائ وفي  : بالبصرة مستهل رجب س ت

ره، و    ا من أم اس        الحسن عشية الخميس، وأصبحنا يوم الجمعة ففرغن ع الن اه فتب ة، ودفن د صالة الجمع اه بع حملن
م       ذ، ألنه ان اإلسالم إال يومئ ذ آ آلهم جنازته واشتغلوا به، فلم تقم صالة العصر بالجامع، وال أعلم أنها ترآت من

  .تبعوا آلهم الجنازة حتى لم يبق بالمسجد من يصلي العصر

  .جنات وعيون ومقام آريملقد نبهتموني من : وأغمي على الحسن عند موته، ثم أفاق فقال

اك  : رأيت آأن طائرًا أخذ أحسن حصاة بالمسجد، فقال: وقال رجل قبل موت الحسن البن سيرين إن صدقت رؤي
  .مات الحسن، فلم يكن إال قليًال حتى مات الحسن

اء ا             ي موضعه إن ش يأتي ف ا س وم، آم ة ي ده بمائ وفي بع م ت ا، ث ان بينهم هللا ولم يشهد ابن سيرين جنازته لشيء آ
  .تعالى

ال السمعاني  -بفتح الميم وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح السين المهملة وبعد األلف نون-وميسان دة   : ق هي بلي
  .بأسفل البصرة

 الزعفراني

أبو علي الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني صاحب اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه؛ برع في الفقه والحديث  
ول         وصنف فيهما آتبًا، وس  ان يق ى تبحر، وآ افعي حت زم الش اق، ول ي اآلف ره ف انوا    : ار ذآ أصحاب األحاديث آ

ة         ه من افعي علي رة إال وللش د محب ا حمل أح افعي، وم افعي      . رقودًا حتى أيقظهم الش راءة آتب الش ولى ق ان يت وآ
د ب              ثم ويزي ن الهي ن الجراح وعمرو ب ع اب ل وآي ه مث ي طبقت ة ومن ف ارون  عليه، وسمع من سفيان بن عيين ن ه

ة   ا أربع ن      : وغيرهم، وهو أحد رواة األقوال القديمة عن الشافعي رضي اهللا عنه، ورواته د ب ور وأحم و ث هو وأب
رادي    : حنبل والكرابيسي، ورواة األقوال الجديدة ستة ليمان الم ن س المزني والربيع بن سليمان الجيزي والربيع ب
ى       د األعل ن عب ونس ب ة وي دم ذ   -والبويطي وحرمل د تق الى        وق اء اهللا تع ره إن ش يأتي ذآ اقي س ر بعضهم والب  -آ

  .وروى عنه البخاري في صحيحه وابو داود السجستاني والترمذي وغيرهم

اب األنساب     -في شهر رمضان : وقال ابن قانع -وتوفي سلخ شعبان  ي آت سنة ستين ومائتين، وذآر السمعاني ف
  .ن، رحمه اهللا تعالىأنه توفي في شهر ربيع اآلخر سنة تسع وأربعين ومائتي

ة،    -بفتح الزاي وسكون العين المهملة وفتح الفا والراء وبعد األلف نون  -والزعفراني  ى الزعفراني هذه النسبة إل
ا            ام به ه أق ام ألن ذا اإلم ى ه ران منسوبة إل داد تسمى درب الزعف ي ببغ ال  . وهي قرية بقرب بعداد، والمحلة الت ق

اء الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في طبق ذي آنت          : ات الفقه ه، وهو المسجد ال افعي رضي اهللا عن ه مسجد الش وفي
  .أدرس فيه بدرب الزعفراني، وهللا الحمد والمنة

 أبو سعيد اإلصطخري

اس   أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن الفضل اإلصطخري الفقيه الشافعي؛ آان من نظراء أبي العب
م،    ابن سريج وأقران أبي علي ابن أبي ه ان قاضي ق ريرة، وله مصنفات حسنة في الفقه منها آتاب األقضية، وآ

د        اتهم فوج ي مناآح ا فنظر ف وتولى حسبة بغداد، وآان ورعًا متقلًال، واستقضاه المقتدر على سجستان فسار إليه
  .معظمها على غير اعتبار الولي، فأنكرها وأبطلها عن آخرها



 

ع          وآانت والدته في سنة أربع وأربعين ومائ ل راب اني عشرة، وقي ة ث وم الجمع ادى اآلخرة ي ي جم تين، وتوفي ف
  .عشرة، وقيل مات في شعبان سنة ثمان وعشرين وثلثمائة، رحمه اهللا تعالى

دها راء  -واإلصطخري ة وبع ذه  -بكسر الهمزة وسكون الصاد المهملة وفتح الطاء المهملة وسكون الخاء المعجم ه
بة  النسبة إلى إصطخر، وهي من بالد فارس ، خرج منها جماعة من العلماء رحمهم اهللا تعالى، وقد قالوا في النس

  .إلى إصطخر إصطخرزي أيضًا بزيادة الزاي، آما زادوها في النسبة إلى مرو والري فقالوا مروزي ورازي

 أبو علي ابن أبي هريرة

ا       ي العب ه عن أب افعي؛ أخذ الفق ي إسحاق     أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة الفقيه الش ن سريج وأب س اب
داد       روع، ودرس ببغ ي الف ائل ف ه مس المروزي، وشرح مختصر المزني وعلق عنه الشرح أبو علي الطبري، ول
ي           وفي ف ى أن ت ا إل د السالطين والرعاي ًا عن ان معظم راقيين، وآ وتخرج عليه خلق آثير، وانتهت إليه إمامة الع

  .ىرجب سنة خمس وأربعين وثلثمائة، رحمه اهللا تعال

 أبو علي الطبري

ق          ره، وعل دم ذآ رة المق ي هري ن أب ي اب ي عل أبو علي الحسن بن القاسم الطبري الفقيه الشافعي؛ أخذ الفقه عن أب
اب               ذآور، وصنف آت ي الم ي عل تاذه أب د أس ا بع داد ودرس به ه، وسكن ببغ عنه التعليقة المشهورة المنسوبة إلي

اب      المحرر في النظر، وهو أول آتاب صنف في الخال ه، وآت ي الفق اب االفصاح ف ف المجرد، وصنف أيضًا آت
ه          ي أصول الفق ًا ف ي الجدل، وآتاب ًا ف نة    . العدة وهو آبير يدخل في عشرة أجزاء، وصنف آتاب داد س وفي ببغ وت

  .خمس وثلثمائة، رحمه اهللا تعالى

دها راء   -والطبري اء الموحدة وبع تان    -بفتح الطاء المهملة والب ى طبرس بة إل ذه النس اء    بف -ه ة والب تح الطاء المهمل
رة  -الموحدة وبعدها راء والسين المهملة الساآنة والتاء المثناة من فوقها المفتوحة وبعد األلف نون وهي والية آبي

ي    ام طبران ا    -تشتمل على بالد آثيرة أآبرها آمل، خرج منها جماعة من العلماء، والنسبة إلى طبرية الش ى م عل
ا،       -تعالى  سيأتي في موضعه إن شاء اهللا ا هو هاهن ورأيت في عدة آتب من طبقات الفقهاء أن اسمه الحسن آم

  .ورأيت الخطيب في تاريخ بغداد قد عده في جملة من اسمه الحسين واهللا أعلم بالصواب

 أبو علي الفارقي

ارقي       تغاله بمياف دأ اش ان مب افعي؛ آ ه الش ي   أبو علي الحسن بن إبراهيم بن علي بن برهون الفارقي الفقي ى أب ن عل
عبد اهللا محمد الكازروني، فلما توفي انتقل إلى بغداد واشتغل على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي صاحب المهذب   

  .وعلى أبي نصر ابن الصباغ صاحب الشامل، وتولى القضاء بمدينة واسط

د الحوزي   سألت الحافظ أبا الكرم خميس بن علي : حكى الحافظ أبو طاهر السلفي، رحمه اهللا تعالى، قال بن أحم
ال  ي         : بواسط عن جماعة منهم القاضي أبو علي الفارقي المذآور، فق د أب ه، وقضى بواسط بع ي الفق دم ف هو متق
ي      . تغلب فظهر من عقله وعدله وحسن سيرته ما زاد على الظن به ر ومن ف ي بك وسمع الحديث من الخطيب أب

ي عصرون    له آتاب الفوائد على المهذ. طبقته، وآان زاهدًا متورعًا ن أب ب وعنه أخذ القاضي أبو سعد عبد اهللا ب
وفي         -آما سيأتي في ترجمته إن شاء اهللا تعالى  - ى أن ت امل إل درس من الش ر ال الزم ذآ ان ي ه   . وآ وآانت وفات

ين             نة ثالث وثالث ده س مائة بواسط؛ ومول ان وعشرين وخمس نة ثم يوم األربعاء الثاني والعشرين من المحرم س
  .ارقين في شهر ربيع اآلخر؛ ودفن في مدرسته، رحمه اهللا تعالىوأربعمائة بمياف

ارقي     : وبرهون ون؛ والف اآنة ن واو الس د ال معروف فال حاجة    : بفتح الباء الموحدة وسكون الراء وضم الهاء وبع
  .إلى ضبطه

 السيرافي

ة  أبو سعيد الحسن بن عبد اهللا المرزبان السيرافي النحوي المعروف بالقاضي؛ سكن بغداد وت ولى القضاء بها نياب
اب         ه آت ه، ول اد في يبويه فأج اب س عن أبي محمد ابن معروف، وآان من أعلم الناس بنحو البصريين، وشرح آت
عر          نعة الش اب ص داء، وآت ف واالبت اب الوق ريين، وآت ويين البص ار النح اب أخب ع، وآت ل والقط ات الوص الف



 

ريم       رآن الك رأ الق د، وق ن دري د،           والبالغة، وشرح مقصورة اب ن دري ى اب ة عل د، واللغ ن مجاه ي بكر اب ى أب عل
ون             دة فن ه بع تغلون علي اس يش ان الن ن السراج النحوي، وآ ر اب ي بك ى أب راءات    : والنحو عل ريم والق رآن الك الق

ًا    . وعلوم القرآن والنحو واللغة والفقه والفرائض والحساب والكالم والشعر والعروض والقوافي ًا عفيف ان نزه وآ
ده، ينسخ ويأآل       جميل األمر ح سن األخالق، وآان معتزليًا، ولم يظهر منه شيء، وآان ال يأآل إال من آسب ي

ي   د ف ا ينش رًا م ان آثي د اهللا، وآ ذآور عب عيد الم و س ه أب ماه ابن لم فس زاد فأس مه به يًا اس وه مجوس ان أب ه، وآ من
  : مجالسه

  ذهب الزمان وأنت منفرد   اسكن إلى سكن تسر بـه
  في الحي ال يدرون ما تلد   آحامـلةترجو غدًا وغد 

   
افس،           ين الفضالء من التن ه ب ادة بمثل ا جرت الع اني م وآان بينه وبين أبي الفرج األصبهاني صاحب آتاب األغ

  : فعمل فيه أبو الفرج
   

 ر وال علمك البكـي بـشـاف   لست صدرًا وال قرأت على صد
 رافوعروض يجيء من سـي   لعن اهللا آل نـحـو وشـعـر

رة    ن بمقب نة، ودف انون س ع وثم ره أرب داد، وعم ة ببغ تين وثلثمائ ان وس نة ثم اني رجب س ين ث وم االثن وفي ي وت
تين، والصحيح هو األول             نة خمس وس ل س تين، وقي ع وس نة أرب وفي س ه ت الخيرزان، رحمه اهللا تعالى، وقيل أن

  .واهللا أعلم

ل العشرين       أصل أبي من سيراف، وبها ول: وقال ولده أبو محمد يوسف ا قب م، وخرج منه د وبها ابتدأ بطلب العل
ر          ن عم د اب ي محم د أب ا عن ام به رم فأق ومضى إلى عمان وتفقه بها، ثم عاد إلى سيراف، ومضى إلى عسكر مك
ى               ن معروف عل د اب ا محم داد، وخلف القاضي أب ع أصحابه، ودخل بغ ى جمي المتكلم، وآان يقدمه ويفضله عل

  .انبينقضاء الجانب الشرقي ثم الج

ة    -بكسر السين المهملة وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح الراء وبعد األلف فاء-والسيرافي ى مدين بة إل هذه النس
م اهللا             اء، رحمه ا جماعة من العلم ان، خرج منه ي آرم ا يل سيراف، وهي من بالد فارس على ساحل البحر مم

  .اف، إن شاء اهللا تعالىتعالى؛ وسيأتي في ترجمة ولده يوسف تتمة الكالم على سير

 أبو علي الفارسي

ا واشتغل       ة فس د بمدين أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان بن أبان الفارسي النحوي؛ ول
ة     د سيف الدول ببغداد، ودخل إليها سنة سبع وثلثمائة، وآان إمام وقته في علم النحو، ودار البالد، وأقام بحلب عن

دة دان م ن حم ي  ب ب المتنب ي الطي ين أب ه وب ة، وجرت بين ين وثلثمائ نة إحدى وأربع ي س ه ف ه علي ان قدوم ، وآ
ال عضد                  ى ق ه حت ده وعلت منزلت دم عن ه وتق ن بوي ة اب ارس وصحب عضد الدول الد ف ى ب ل إل مجالس، ثم انتق

ة و، وق   : الدول ي النح ة ف اب اإليضاح، والتكمل ه آت و، وصنف ل ي النح وي ف ي الفس ي عل الم أب ا غ ه أن صته في
  .مشهورة

ا   : ويحكى أنه آان يومًا في ميدان شيراز يساير عضد الدولة، فقال له ي قولن تثنى ف وم إال   : لم انتصب المس ام الق ق
ال       : زيدًا؟ فقال الشيخ ديره؟ فق ال لهك آيف تق در، فق ة      : بفعل مق ه عضد الدول ال ل دًا، فق تثني زي ه   : أس هال رفعت

ك    . هذا الجواب ميداني: ، وقال لهوقدرت الفعل امتنع زيد؟ فانقطع الشيخ ي ذل ثم إنه لما رجع إلى منزله وضع ف
  .آالمًا حسنًا وحمله إليه فاستحسنه، وذآر في آتاب اإليضاح أنه انتصب بالفعل المتقدم بتقوية إال

ال   : وحكى أبو القاسم ابن أحمد األندلسي قال ا حاضر، فق ي ألغبطكم   : جرى ذآر الشعر بحضرة أبي علي وأن إن
ه رجل        عل ال ل واده، فق ي هي من م وم الت ا  : ى قول الشعر، فإن خاطري ال يوافقني على قوله مع تحقيقي العل فم

  : ما أعلم أن لي شعرًا إال ثالثة أبيات في الشيب، وهي قولي: قلت قط شيئًا منه؟ قال

   
  وخضب الشيب أولى أن يعابا   خضبت الشيب لما آان عيبـًا



 

 وال عيبًا خشيت وال عتـابـا   ولم أخضب مخافة هجر خل
 فصيرت الخضاب له عقابـا   ولكن المشيب بـدا ذمـيمـًا

   
  : ويقال إن السبب في استشهاده في باب آان من آتاب اإليضاح ببيت أبي تمام الطائي وهو قوله

   
  روض األماني لم يزل مهزوال   من آان مرعى عزمه وهمومه

   
تشهد بشعره، لكن عضد الدولة آان يحب هذا البيت وينشده آثيرًا، فلهذا استشهد  لم يكن ذلك ألن أبا تمام ممن يس

  .به في آتابه
  

ال   ومن تصانيفه آتاب التذآرة وهو آبير، وآتاب المقصور والممدود، وآتاب الحجة في القراءات، وآتاب اإلغف
ائل الحلبي  اب المس ة وآت ل المائ اب العوام اني، وآت ن المع اج م ه الزج ا أغفل داديات فيم ائل البغ اب المس ات وآت

ائل البصرية     اب المس كرية وآت ائل العس اب المس ائل القصريات وآت اب المس يرازيات وآت ائل الش اب المس وآت
  .وآتاب المسائل المجلسيات وغير ذلك

  
وب            ى قلي د خرجت إل أنني ق اهرة آ ة الق ذ بمدين ا يومئ تمائة وأن وآنت رأيت في المنام في سنة ثمان وأربعين وس

ألتهم           ود اورين، فس ين مج ة أشخاص مقيم ه ثالث ة، ورأيت ب ارة قديم خلت إلى مشهد بها فوجدته شعثًا، وهو عم
ييده       ان تش ه وإتق ا متعجب لحسن بنائ الوا     : عن المشهد وأن ن؟ فق ارة م ذا عم رى ه ال أحدهم    : ت م ق م، ث إن : ال نعل

ي       دة، وتفاوضنا ف نين عدي ذا المشهد س ال   الشيخ أبا علي الفارسي جاور في ه ه، فق ع فضائله شعر     : حديث ه م ول
ة             : ما وقفت له على شعر، فقال: حسن، فقلت ة ثالث ى غاي ق طيب إل م أنشد بصوت رقي ا أنشدك من شعره، ث أن

  : أبيات، فاستيقظت في أثر اإلنشاد ولذة صوته في سمعي، وعلق على خاطري منها البيت األخير وهو
 ساموا سيموا الشر أوفكيف ظنك    الناس في الخير ال يرضون عن أحد

االعتزال        ًا ب ان متهم دد، وآ ذآر فضله ويع انين       . وبالجملة فهو أشهر من أن ي ان وثم نة ثم ي س ه ف وآانت والدت
بعين            . ومائتين بع وس نة س ع األول، س ل ربي ع اآلخر، وقي ة خلت من شهر ربي وتوفي يوم األحد لسبع عشرة ليل

  .نيزيوثلثمائة رحمه اهللا تعالى ببغداد، ودفن بالشو

  .ال حاجة إلى ضبطه لشهرته: والفارسي

ي الفسوي   دها واو     -ويقال له أيضًا ابو عل ة وبع اء والسين المهمل تح الف ال        -بف ا من أعم ة فس ى مدين بة إل ذه النس ه
  .فارس، وقد تقدم ذآرها في ترجمة البساسيري

وب  د  -وقلي واو وبع ا وسكون ال اة من تحته اء المثن الم وضم الي اف وسكون ال تح الق دةبف اء موح دة -ها ب وهي بلي
  .صغيرة بينها وبين القاهرة مقدار فرسخين أو ثالثة ذات بساتين آثيرة

 أبوأحمد العسكري

ة    ه رواي أبو أحمد بن عبد اهللا بن سعيد العسكري؛ أحد األثمة في اآلداب والحفظ، وهو صاحب أخبار ونوادر، ول
اد   منها آتاب التصحيف الذي : متسعة، وله التصانيف المفيدة ن عب جمع فيه فأوعب وغير ذلك، وآان الصاحب ب

ه       ن بوي ة ب د الدول ه مؤي ال لمخدوم ا،      : يود االجتماع به وال يجد إليه سبيًال، فق د اختلت أحواله رم ق إن عسكر مك
زره، فكتب   م ي ذآور فل د الم و أحم زوره أب ع أن ي ا توق ا أتاه ك، فلم ي ذل ه ف أذن ل فها بنفسي، ف ى آش اج إل وأحت

   : الصاحب إليه

  ضعفنا فلم نقدر على الوخدان   ولما أبيتم أن تزوروا وقلـتـم
 وآم منزل بكر لنـا وعـوان   أتيناآم من بعد أرض نزورآم
 بملء جفون ال بملء جفـان   نسائلكم هل من قرى لنزيلكـم

   



 

ذه األب  ات بالبيت المشهور،    وآتب مع هذه األبيات شيئًا من النثر، فجاوبه أبو أحمد عن النثر بنثر مثله، وعن ه ي
  :وهو

   
  وقد حيل بين العير والنزوان   أهم بأمر الحزم لو أستطيعه

   
ا         : فلما وقف الصاحب على الجواب عجب عن اتفاق هذا البيت له، وقال ذا البيت لم ه ه ع ل ه يق و علمت أن واهللا ل

  .آتبت إليه على هذا الروي
  

د     وهذا البيت لصخر بن عمرو بن الشريد أخي الخنساء ذآور ق ان صخر الم ، وهو من جملة أبيات مشهورة، وآ
ي   . حضر محاربة بني أسد، فطعنه ربيعة ابن ثور األسدي فأدخل بعض حلقات الدرع في جنبه وبقي مدة حول ف

ألتها عن     رأة فس اشد ما يكون من المرض، وامه وزوجته سليمى تمرضانه، فضجرت زوجته منه، فمرت بها ام
  : فيرجى، وال ميت فينسى، فسمعها صخر فأنشدال هو حي : حاله، فقالت

   
  وملت سليمى موضعي ومكاني   أرى أم صخر ال تمل عيادتـي
 عليك، ومن يغتر بالحـدثـان   وما آنت أخشى أن أآون جنازة
 وأسمعت من آانت له أذنـان   لعمري لقد نبهت من آان نائمًا
 وهـوان فال عاش إال في شقًا   وأي امرئ ساوى بأم حـلـيلة
 وقد حيل بين العير والنـزوان   أهم بأمر الحزم لو أستطـيعـه
 معرس يعسوب برأس سنـان   فللموت خير من حياة آأنـهـا

ة              وم الجمع وفي ي ائتين، وت نة ثالث وتسعين وم ة خلت من شوال س وآانت والدته يوم الخميس لست عشرة ليل
  .لثمائة، رحمه اهللا تعالىلسبع خلون من ذي الحجة سنة اثنتين وثمانين وث

م               اب الحك م المنطق وآت اب عل اب المختلف والمؤتلف وآت ه من التصانيف آت د؛ ول ن دري وأخذ عن أبي بكر اب
  .واألمثال وآتاب الزواجر وغير ذلك

دة مواضع،     -بفتح العين المهملة وشكون السين المهملة وفتح الكاف وبعدها راء  -والعسكري  ى ع هذه النسبة إل
اهلي، وهو أول من                فأشهر رم الب ه مك ذي تنسب إلي رم ال واز، ومك ة من آور األه رم، وهي مدين ها عسكر مك

ى شيء آخر إن شاءاهللا            وبًا إل يأتي العسكري منس ة، وس ذه المدين اختطها فنسبت إليه، وأبو أحمد المذآور من ه
  .تعالى

 ابن رشيق القيروان

ا  أبو علي الحسن بن رشيق المعروف بالقيرواني؛ أحد  دة   : األفاضل البلغاء، له التصانيف المليحة منه اب العم آت
  .في معرفة صناعة الشعر ونقده وعيوبه، وآتاب األنموذج والرسائل الفائقة والنظم الجيد

ذخيرة      اب ال ي آت ام ف ن بس نة ست              : قال اب روان س ى القي م ارتحل إل يًال، ث ا قل أدب به يلة وت د بالمس ه ول ي أن بلغن
نة         : وقال غيره. وأربعمائة وفي س والي األزد، وت وك رومي من م وه ممل ة،، وأب ولد بالمهدية سنة تسعين وثلثمائ

ة تين وأربعمائ دة . ثالث وس ي بل ه ف ة  -وآانت صنعة أبي رأ  -وهي المحمدي وه صنعته، وق ه أب الصياغة، فعلم
ا     األدب بالمحمدية، وقال الشعر، وتاقت نفسه إلى التزيد منه ومالقاة أهل األدب، فرحل إلى روان واشتهر به القي

ى         ل إل ا، فانتق ا وأخربوه وا أهله روان وقتل ومدح صاحبها واتصل بخدمته، ولم يزل بها إلى أن هاجم العرب القي
  .جزيرة صقلية، واقام بمازر إلى أن مات

الى،             ه اهللا تع ازر، واألول أصح، رحم ة بم نة ست وخمسين وأربعمائ وفي س ه ت ورأيت بخط بعض الفضالء أن
الى     -بجزيرة صقلية وهي قرية اء اهللا تع ازري إن ش ة الم ة السبت       -وسيأتي ذآرها في ترجم وفي ليل ه ت ل إن وقي

  .، واهللا أعلم-غرة ذي القعدة سنة ست وخمسين وأربعمائة بمازر 



 

اعراها         الد المغرب وش ا ب ا أديب ات وهم ائع وماجري روان وق ن شرف    . وآانت بينه وبين ابن شرف القي ان اب وآ
  : الدريدية، يعرض بقول ابن دريد فيها: ما في آتابك؟ قال: يومًا وبيده آتاب فقال له ابن رشيقمر : أعور؛ قيل

  والعبد ال يردعه إال العصا 
   

  : يشير إلى أنه مولى، فقال له ابن رشيق
   

  قل لي أبوك وصوره من الخشب   أما أبي فرشيق لسـت أنـكـره
   

  : عن حضرته وآان العيد ماطرًا ومن شعره أيضًا وقد غاب المعز بن باديس
   

  وآنت أعهد منه البشر والضحكا   تجهم العيد وانهـلـت بـوادره
 بكـى شوقًا إليك فلما لم يجدك   آأنه جاء يطوي األرض من بعد

   
  : وقال أيضًا وقد أمره المعز بوصف أترجة مصبعة آانت بين يديه بديهًا

   
  عيون بحسن غير منحوستلقى ال   أترجة سبطة األطراف ناعـمة
 بـاديس تدعو بطول بقاء البـن   آأنها بسطت آفًا لخـالـقـهـا

   
  : ومن شعره أيضًا

   
 ألورقت عنده سمر القنا الـذبـل   لو اورقت من دم األبطال سمر قنا

 لم تفرق العين بين السهل والجبل   إذا توجه فـي أولـى آـتـائبـه
 البلـل نفض العقاب جناحيها من   فالجيش ينفض حوليه أسـنـتـه

   
  : هذا البيت من فرائده وهو ملتفط من قول أبي صخر الهذلي

   
  آما انتفض العصفور بلله القطر   وإني لتعروني لذآـرك فـتـرة
  : والبن رشيق المذآور رحمه اهللا تعالى

 من العلم لم تترك أليامها ذنبـا   ومن حسنات الدهر عندي لـيلة
 بلؤلؤة مملوءة ذهبًا سـكـبـا   ا ننفي الكرى عن جفونناخلونا به

 الحبـا مميل جياع الطير تلتفط   وملنا لتقبيل الخدود ولثـمـهـا
  : ومن شعره أيضًا

 في حلتين تعفـف وتـكـرم   صنم من الكافور بات معانقـي
 فجرت بقايا أدمعي آالعـنـدم   فكرت ليلة وصله فـي صـده

 الـدم إذ شيمة الكافور إمساك   في نحره فطفقت أمسح ناظري
  : ومن شعره رحمه اهللا

  ما يوجع الناس من هجو به قذفا   قالوا رأينا فالنًا ليس يوجـعـه
 لكنه مات من جهل وما عرفـا   فقلت لو أنـه حـي ألوجـعـه

 الهدفـا وذو الرماية ال يستشعر   وما هجوت فالنًا غير تـجـربة
  : ومن شعره

 وقيل على مسامعه آالمـي   أخي وإن أعرضت عنهأحب 
 آما قطبت في وجه المـدام   ولي في وجهه تقطيب راض
 وبغض آامن تحت ابتسـام   ورب تقطب من غير بغض



 

  : ومن شعره
  وبك استعنت على الضعيف الموذي   يا رب ال اقوى علـى دفـع األذى
 نـمـروذ؟ لـىوبعثت واحـدة إ   ما لي بعثت إلي ألـف بـعـوضة

  ": الذخيرة"ومن شعره على ما حكاه ابن بسام في 
 إلى هوى أيسره الـقـتـل   أسلمني حب سليمـانـكـم
 لما بدا ما قالت الـنـمـل   قالت لنا جنـد مـالحـاتـه

 تحطمك أعينه الـنـجـل   قوموا ادخلوا مسكنكم قبل أن
  : وله وقد آبر وضعف مشيه، وهو معنى غريب

  أبت ذلك الخمس واألربعونا   خففت آعهد الصبـا إذا ما
 ولكن أجر ورائي السنينـا   وما ثقلت آبـرًا وطـأتـي

  : وله أيضًا
 فقلت لها قول المشوق المتـيم   وقائلة ما ذا الشحوب وذا الضنى
 فأطعمته لحمي واسقيته دمـي   هواك أتاني وهو ضيف أعـزه

ه آل      قراضة الذهب: ومن تصانيفه أيضًا  ذآر في ة، ي ي اللغ ، وهو لطيف الجرم آبير الفائدة، وله آتاب الشذوذ ف
ر      . آلمة جاءت شاذة في بابها اب تحري ق التصحيف وآت اب متف وآتاب طراز األدب وآتاب الممادح والمذام وآت

اب   الموازنة وآتاب االتصال وآتاب المن والفداء وآتاب غريب األوصاف التشبيهات لما انفرد به المحدثون وآت
اب صدق          احين وآت اب الري رخص والضرورات وآت ي ال ة ف أرواح الكتب وآتاب شعراء الكتاب وآتاب المعون
ول         ي مضايق الق اب التوسع ف اريخ وآت الم الت المدائح وآتاب األسماء المعربة وآتاب إثبات المنازعة وآتاب مع

ن      . وآتاب الحيلة واالحتراس د ب د اهللا محم ي عب ين أب ابن شرف        وآانت بينه وب د المعروف ب ن أحم عيد ب ي س أب
  .القيرواني وقائع وماجريات يطول شرحها، وقصدنا االختصار

  .بفتح الراء وآسر الشين المعجمة وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها قاف: ورشيق

  .قد تقدم ذآرها فال حاجة إلى إعادته: والمسيلة

 ابن أبي الشخباء

ن  ائل            الشيخ المجيد أبو علي الحسن ب ي الشخباء العسقالني صاحب الخطب المشهور والرس ن أب د الصمد ب عب
د الطولى      ه الي ه في ر، ول ال . المحبرة؛ آان من فرسان النث ان جل       : ويق الى، آ ه اهللا تع إن القاضي الفاضل، رحم
ره      ان يستحضر أآث ه آ ه وإن ال       . اعتماده على حفظ آالم دة فق ي الخري دين األصبهاني ف اد ال ره عم د  المج: وذآ ي

ذخيرة            ي ال ام ف ن بس ره اب ح الصنيعة، وذآ ة والمل ه الخطب البديع مجيد آنعته، قادر على ابتداع الكالم ونحته، ل
  : وسرد له جملة من الرسائل، وذآر هذا المقطوع من نظمه، وهو من بعض قصيد

 حتى أصاب المصطفى المتخـيرا   ما زال يختار الزمان مـلـوآـه
 قدما هلموا شاهدوا المـتـأخـرا   دمـواقل لأللى ساسوا الورى وتق

  صدرًا وأحمد في العواقب مصدرا   تجدوه أوسع في السياسة منـكـم
 أو آان بأس نازلـوه عـنـتـرا   إن آان رأي شـاوروه أحـنـفـًا

 وعلى مثال صيامه قـد أفـطـر   قد صام والحسنات ملء آـتـابـه
 ن يقـدر أن يرد مـقـدرالو آـا   ولقد تخوفك الـعـدو بـجـهـده

 جردًا بعثت إليه آيدًا مضـمـرا   إن أنت لم تبعـث إلـيه ضـمـرًا
 فيه وال ادرعت آمـاة أسـمـرا   يسري ما حملت رجـال أبـيضـًا
 وأمرت سيفك فيهم أن يخـطـرا   خطروا إليك فخاطروا بنفوسـهـم
 ـدراوزالل خلقك آيف عاد مـك   عجبوا لحلمك أن تحول سـطـوة
 أخـضـرا فالنار تقدم من قضيب   ال تعجبـوا مـن رقة وقـسـاوة



 

   
  .وقد اقتصرت منها على هذا القدر خوفًا من التطويل

  
  : ومن المنسوب إلى ابن أبي الشخباء أيضًا قوله

 وربيع أرضي والسحاب مصاف   يا سيف نصري والمهنـد يانـع
  الواشين وهي سالفحملت قذى    أخالقك الغر النميرة مـا لـهـا
 الشـفـاف يخفى وأنت الجوهر   واإلفك في مرآة رأيك مـا لـه

   
  : ورأيت في ديوانه البيتين المشهورين

   
 ومد يد نحو العال بتكـلـف   حجاب وإعجاب وفرط تصلف
 عذرنا ولكن من وراء تخلف   ولو آان هذا من وراء آفـاية

   
  : ومن شعره أيضًا

   
 وغيث آفك باألموال متـصـل   السحب منقطعًا يجود بالماء غيث

 فحمرة البرق في حافاته خجل   جاري نداك ولم يظفر ببغـيتـه
   

  : ومن شعره
   

  وسرى فخيم في معاقد خصره   ومهفهف علق السقام بطرفـه
 شعـره ثم انثنيت أحوآها من   مزقت أثواب الظالم بثـغـره

ه   وذآر أنه توفي مقتوًال بخزانة البن ة، رحم ود، وهي سجب بمدينة القاهرة المعزية، سنة اثنتين وثمانين وأربعمائ
  .اهللا تعالى

  .بفتح الشين المثلثة وسكون الخاء المعجمة وبعد الباء الموحدة ألف ممدودة: والشخباء

  .نسبة إلى مدينة عسقالن وهي مشهورة على الساحل: والعسقالني

 ابن زوالق

ن زوالق     أبو محمد الحسن بن إبراهيم  ليمان ب ن س د اهللا ب بن الحسين بن الحسن بن علي بن خالد بن راشد بن عب
الليثي موالهم المصري، آان فاضالص في التاريخ، وله فيه مصنف جيد، وله آتاب في خطط مصر استقصى    

ذي         " أخبار قضاة مصر"فيه، وآتاب  دي ال ن يعقوب الكن ن يوسف ب د ب جعله ذيالص على آتاب أبي عمر محم
ذآر      ألف دأ ب ذآور، وابت ن زوالق الم ه اب ه في أخبار قضاة مصر وانتهى فيه إلى سنة ست وأربعين ومائتين، فكمل

ة؛    انين وثلثمائ القاضي بكار بن قتيبة، وختمه بذآر محمد بن النعمان، وتكلم على أحواله إلى رجب سنة ست وثم
  .وآان جده الحسن بن علي من العلماء المشاهير

يوم الثالثاء الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة سبع وثمانين وثلثمائة، رحمه اهللا -أبا محمدأعني -وآانت وفاته
  .تعالى

ن     ه منصور ب د، أن الفقي ي عبي ة القاضي أب ي ترجم ار قضاة مصر، ف ي أخب ذي صنفه ف ه ال ي آتاب ت ف ورأي
دير  قبل مولدي بث: إسماعيل الضرير توفي في جمادى األولى سنة ست وثلثمائة، ثم قال الثة أشهر، فعلى هذا التق

  .وروى عن الطحاوي. تكون والدة ابن زوالق المذآور في شعبان سنة ست وثلثمائة

  .بضم الزاي وسكون الواو وبعد الالم ألف قاف: وزوالق



 

ة      -والليثي اء مثلث دها ث ا وبع اة من تحته ة         -بفتح الالم وسكون الياء المثن ة، وهي قبيل ن آنان ى ليث ب بة إل ذه النس ه
  .يرةآب

  .هو ليثي بالوالء: قال ابن يونس المصري

 ملك النحاة

ره     اة؛ ذآ ك النح أبو نزار الحسن بن أبي الحسن صافي بن عبد اهللا بن نزار بن أبي الحسن النحوي المعروف بمل
ات بدمشق،           : فقال" الخريدة"العماد الكاتب في  ا من المكاتب ا جرى بينهم رزين، وحكى م آان من الفضالء المب

ه، لقب        وبرع ف ده عجب بنفسه وتي ان عن ه آ ي النحو حتى صار أنحى أهل طبقته، وآان فهمًا فصيحًا ذآيًا إال أن
ك        ر ذل ه بغي ى من يخاطب ان يسخط عل د العشرين وخمسمائة، وسكن        . نفه ملك النحاة، وآ داد بع وخرج عن بغ

  .واسط مدة، وأخذ عنه جماعة من أهلها أدبًا آثيرًا، واتفقوا على فضله ومعرفته

رأ     : فقال" تاريخ إربل"وذآره ابو البرآات ابن المستوفي في  ا الحديث، وق ورد إربل وتوجه إلى بغداد سومع به
ي،      ى أسعد الميهن مذهب اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه وأصول الدين على أبي عبد اهللا القيرواني، والخالف عل

ان صاحب    ن بره تح اب ي الف ى أب ه عل وجيز"وأصول الفق يطالو"و" ال ى  " س و عل رأ النح ه، وق ي أصول الفق ف
احب      اني ص اهر الجرج د الق ى عب رأ عل د ق ان الفصيحي ق يحي، وآ ل الصغرى "الفص ى  ". الجم افر إل م س ث

وم          ن ي امن شوال، ودف اء ث وم الثالث ا ي وفي به خراسان وآرمان وغزنة، ثم رحل إلى الشام واستوطن دمشق، وت
  .وقد ناهز الثمانين، ودفن بمقبرة باب الصغير، رحمه اهللا تعالىاألربعاء تاسعه سنة ثمان وستين وخمسمائة 

  .ثم ظفرت بمولده في سنة تسع وثمانين وأربعمائة، بالجانب الغربي من بغدادبشارع دار الرقيق

لم بقصيدة،              ه وس ي صلى اهللا علي دح النب وان شعر، وم ه دي ه واألصلين والنحو، ول وله مصنفات آثيرة في الفق
  : ومن شعره

  دواعي الهوى من نحوها ال أجيبها   ت بحمد اهللا عنها فأصبـحـتسلو
 يعيبـهـا بالء، وال راض بواش   على أنني ال شامت إن أصابـهـا

  .وله أشياء حسنة، وآان مجموع فضائل

 أبو محمد العسكري

ن       اقر ب د الب ن محم ن   أبو محمد الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى الرضا بن جعفر الصادق ب ي زي عل
ة، وهو      اد اإلمامي ى اعتق العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي اهللا عنهم؛ أحد األئمة االثني عشر عل

بة        ذه النس ي يعرف أيضًا به وه عل ره وذآر    -والد المنتظر صاحب السرداب ويعرف بالعسكري، وأب يأتي ذآ وس
  .-بقية األئمة إن شاء اهللا تعالى

ع     وآانت والدة الحسن المذآو ل سادس شهر ربي ر يوم الخميس في بعض شهور سنة إحدى وثالثين ومائتين وقي
ون من      . األول، وقيل اآلخر، سنة اثنتين وثالثين ومائتين ال خل اني لي اء لثم وتوفي يوم الجمعة، وقيل يوم األربع

ه، ر            ر أبي ن بجنب قب ائتين بسر من رأى، ودف تين وم نة س ى س ادى األول ا اهللا  شهر ربيع األول، وقيل جم حمهم
  .تعالى

دها راء       -والعسكري تح الكاف وبع ة وف ة وسكون السين المهمل ى سر من رأى     -بفتح العين المهمل بة إل ذه النس . ه
ا ألن المتوآل أشخص     ولما بناها المعتصم وانتقل إليها بعسكره قيل لها العسكر، وإنما نسب الحسن المذآور إليه

  .ة أشهر، فنسب هو وولده إليهاأباه عليا إليها وأقام بها عشرين سنة وتسع

 أبو نواس

ده         ان ج واس الحكمي الشاعر المشهور؛ آ أبي ن أبو علي الحسن بن هانئ بن عبد األول بن الصباح المعروف ب
  .مولى الجراح بن عبد اهللا الحكمي والي خراسان، ونسبته إليه



 

ع        أن أبا نواس ولد بالبصرة" الورقة"ذآر محمد بن داود بن الجراح في آتاب  ة م ى الكوف م خرج إل ا، ث ونشأ به
داد    ى بغ ره  . والبة بن الحباب، ثم صار إل ال غي نتان       : وق ره س ا وعم ل منه األهواز ونق د ب ه ول ة   . إن ه أهوازي وأم

ى                 ل إل ان من أهل دمشق، وانتق ة، وآ ي أمي وك بن د، آخر مل ن محم روان ب د م اسمها جلبان، وآان أبوه من جن
د  نهم  األهواز للرباط فتزوج جلبان وأول دة أوالد م ى           : ها ع ه إل لمته أم واس فأس و ن ا أب اذ؛ فأم و مع واس وأب و ن أب

ه           ال ل اب، فاستحاله، فق ن الحب ة ب امة والب و أس رآه أب ك أن ال     : بعض العطارين، ف ل، أرى ل ك مخاي ي أرى في إن
اب     : تضيعها، وستقول الشعر، فاصحبني أخرجك، فقال لهك ومن أنت؟ فقال ن الحب ة ب امة والب و أس ال أنا أب : ، فق

واس       و ن نعم، أنا واهللا في طلبك، ولقد أردت الخروج إلى الكوفة بسبب آلخذ عنك وأسمع منك شعرك؛ فصار أب
  : معه وقدم به بغداد، فكان أول ما قاله من الشعر، وهو صبي

 يستخفه الـطـرب   حامل الهوى تعـب
 ليس ما به لـعـب   إن بكى يحـق لـه
 ـحـبوالمحب ينت   تضحكـين الهـية
  صحتي هي العجب   تعجبين من سقمـي

   
  .وهي أبيات مشهورة

  
أغناني أدبي عن نسبي، فأمسك : وروى أن الخصيب صاحب ديوان الخراج بمصر سأل أبا نواس عن نسبه فقال

  .عنه
  

نا من  : وقال إسماعيل بن لوبخت د فتش ه  ما رأيت قط أوسع علمًا من أبي نواس، وال أحفظ منه مع قلة آتبه، ولق زل
  .بعد موته فما وجدنا له إال قمطرًا فيه جزاز مشتمل على غريب ونحو ال غير

  
ع شعره                  ى بجم د اعتن ي العشرة، وق د ف واع، وهو مجي دين، وشعره عشرة أن ى من المول ة األول ي الطبق وهو ف

ري المعرو             : جماعة من الفضالء د الطب ن محم د ب ن أحم راهيم ب زة وإب ن حم ي ب ر الصولي وعل و بك ف منهم أب
  .بتوزون، فلهذا يوجد ديوانه مختلفًا، ومع شهرة ديوانه ال حاجة إلى ذآر شيء منه

  
رة وهو بالمسجد الجامع     دافع    : وآان أبو نواس قوي البديهة واالرتجال؛ روي أن الخصيب قال له م ر م أنت غي

  : في الشعر ولكنك ال تخطب، فقام من فوره فقال مرتجًال
   

 أال فخذوا من ناصح بنصـيب   نحلتكم يا أهل مصر نصيحتـي
 أآول لحيات البـالد شـروب   رماآم أمير المؤمنين بـحـية

  فإن عصا موسى بكف خصيب   فإن يك باقي إثم فرعون فيكـم
   

  .ما آنت إال مازحًا: واهللا ال يأتي بمثلها خطيب مصقع فكيف رأيت؟ فاعتذر إليه وحلف: ثم التفت إليه وقال
  

  : لو وصفت الدنيا نفسها لما وصفت بمثل قول أبي نواس: أن المأمون آان يقول ورأيت في بعض الكتب
   

  وذو نسب في الهالكين عريق   أال آل حي هالك وابن هالك
 له عن عدو في ثياب صديق   إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفـت

   
  : والبيت األول ينظر إلى قول امرئ القيس

   
 يكفيني التجارب وانتسـابـيس   فبعض اللوم عاذلـتـي فـإنـي

 شـبـابـي وهذا الموت يسلبني   إلى عرق الثرى وشجت عروقي
   

  .وقد سبق في ترجمة الحسن البصري نظير هذا المعنى



 

  
  : وما أحسن ظنه بربه عز وجل حيث يقول

   
 إذا آان القدوم على آـريم   تكثر ما استطعت من الخطايا

  : وقال وهي من رواية أخرى
 فإنك بالغ ربـا غـفـورا   استطعت من الخطايا تكثر ما

 وتلقى سيدًا ملكـًا آـبـيرا   ستبصر إن وردت عليه عفوًا
 ترآت مخافة النار السرورا   تعض ندامة آفـيك مـمـا

   
  .وهذا من أحسن المعاني وأغربها؛ وأخباره آثيرة

  
  : تمام حبيب المقدم ذآره ووازنها بقوله ومن شعره الفائق المشهور قصيدته الميمية التي حسده عليها أبو

   
  آم حل عقدة صبره اإللمام   دمن ألم بها فقـال سـالم

   
  : وأول قصيدة أبي نواس المشار إليها، وهي مما مدح به األمين محمد بن هارون الرشيد أيام خالفته

   
 لم يبق فيك بشاشة تستام   يا دار ما صنعت بك األيام

   
  : في صفة ناقتهيقول من جملتها 

   
 هوجاء فيها جـرأة إقـدام   وتجشمت بي هول آل تنوفة
 صف تقدمهن وهي إمـام   تذر المطي وراءها فكأنهـا

   

  فظهورهن على الرجال حرام   وإذا المطي بنا بلغن محـمـدًا
   

  .وهذا البيت له حكاية سيأتي ذآرها في ترجمة ذي الرمة غيالن الشاعر المشهور
  

ي         وقد أذآ د ف ي األديب المجي د اهللا اإلربل ن عب ود اب دين محم رني هذا البيت واقعة جرت لي مع صاحبنا جمال ال
نة                ي بعض شهور س اهرة المحروسة ف ز بالق م العزي ى مجلس الحك اءني إل ه ج ك، فإن ر ذل صناعة األلحان وغي

غالهم حينئ    رة أش م     خمس وأربعين وستمائة وقعد عندي ساعة، وآان الناس يزدحمون لكث م نهض وخرج، فل ذ، ث
  : أشعر إال وقد حضر غالمه وعلى يده رقعة مكتوب فيها هذه األبيات

   
 أبدت محاسنـهـا لـنـا األيام   يا أيها المولى الذي بـوجـوده

 أشواق ال ما يوجـب اإلسـالمإني حججت إلى مقامك حجة ال
 فتسربت واستاقـهـا األقـوام   وأنخت بالحرم الشريف مطيتي
 بيتًا لمن هو في القريض إمـام   فظللت أنشد عند نشداني لـهـا

 "حرام فظهورهن على الرجال   وإذا المطي بنا بلغن محـمـدًا"
   

ذا               : فوقفت عليها وقلت لغالمه ه ه د سرق، فاستحسنت من دي وجد مداسة ق ام من عن ا ق ه لم ذآر أن ر؟ ف ما الخب
ي      والعرب يشبهون النعل بالراحلة، وق. التضمين ي ف تعمله المتنب أخرين، واس دمين والمت د جاء هذا في شعر المتق

  .مواضع من شعره



 

  
ه         ات، فقلت ل ذه األبي ر ه ذآور، وجرى ذآ دين الم د،      : ثم جاءني من بعد جمال ال د، ال محم ا اسمي أحم ولكن أن

  .علمت ذلك، ولكن أحمد ومحمد سواء، وهذا التضمين حسن ولو آان االسم أي شيء آان: فقال
  
ه    وآا ن محمد األمين المقدم ذآره قد سخط على أبي نواس لقضية جرت له معه، فتهدده بالقتل وحبسه، فكتب إلي

  : من السجن
 متعوذًا من سطو باسك   بك أستجير من الـردى
 ذ لمثلها، وحاية رأسك   وحياة رأسـك ال أعـو
  سك إن قتلت أبا نواسك   من ذا يكون أبـا نـوا

   
  .ثيرةوله معه وقائع آ

  
ل  -دخلنا المسجد الجامع فإذا على السارية: حدث أحمد بن معاوية الباهلي عن عطاء الملك قال -مكتوب بخط جلي

  : التي إليها أبو عبيدة يجلس
   

 آمـينـا أبا عبيدة قل باللـه   صلى اإلله على لوط وشيعته
   

ه فقلت    ال أناله، فرآع وارتفعت على ظ: امحه، قلت: فقال لي أبو عبيدة: قال ى محوت ره حت ق إال الطاء،    : ه م يب ل
واس   -واهللا ما أتهم بهذا إال الخبيث الماجن المتهنك: الطامة في الطاء، فمحوتها، فلما جلس قال: فقال ا ن ي أب ؛ -يعن
  .فبلغ قوله أبا نواس، فحلف أنه لم يفعل ذلك، فقبل يمينه: قال
  

ا         ه، وآ ه وأدب ه لظرف واس ويقدم ا ن دة يحب أب نأ األصمعي         وآان أبو عبي دة ويش ي عبي تعلم من أب واس ي و ن ن أب
م  : فما تقول في خلف األحمر؟ قال: بلبل في قفص؛ قيل: ما تقول في األصمعي؟ فقال: ويهجوه، فقيل له جمع العل

  .ذاك أديم طوي على علم: فما تقول في أبي عبيدة؟ قال: وفهمه؛ قيل
  

ول الش      ر األجهري يق ن عم ه      وآان بمصر رجل يعرف بالحسن ب ل ل ل، فقي اقص العق ان ن إن : عر الضعيف، وآ
  : أردت أن يعلو شأنك في الشعر فاهج أبا نواس، فأتاه وهو جالس في المجلس والناس حوله فأنشده

   
 عيف الحال والقـدر   أال قل للنواسي الض
 فلم نحمدك في الخبر   خبرنا منـك أحـواًال
  ر ولكن رعت بالكدر   وما روعت بالمـنـظ

   
د       : وآان هذا الشاعر من أوحش الناس صورة، فنظر إليه أبو نواس وقال: لقا أي شيء أصفك وق م أهجوك وب ب

ى         ًا عل ي ومتكلف ارقًا من رب يئًا إال س سبقني اهللا تعالى إلى توحش منظرك وتقبيح مخبرك؟ وهل أآون إن قلت ش
  : قال من وزن شعرهاهجه على حال ال نقول إنه أفحمك، ف: ما قد آفاني؟ فقال له بعض من معه

   
 لساني فيك ال يجري   بما أهجـوك ال أدري
  ك أبقيت على شعري   إذا فكرت في هجـو

   
  .فقاموا على أبي نواس فقبلوا رأسه وصفقوا األيدي جهرا: قال
  

ال  د           : حدث الصولي عن عبد اهللا بن محمد بن حفص ق رأة عن م ام واس يكل أبي ن إذا ب ى المسجد ف ًا إل غلست يوم
اب ه  ب ت ل ديث واآلداب، فقل الس الح ي مج ه ف ت أعرف جد، وآن ذا الموقف بحق أو باطل : المس ك يقف ه ? مثل

  : فاعتذر ثم آتب إلي ذلك اليوم هذه األبيات
   

 سحرًا تكلمني رسـول   إن التي أبصـرتـهـا
 آادت لها نفسي تزول   دسـت إلـي رسـالة



 

  صر خطوه ردف ثقيل   من واضح الخـدين يق
 يرمي وليس له رسيل   ب قوس الصـبـامتنك

 حتى تسمع ما تقـول   فلو أن أذنك عـنـدنـا
  أمري لديك هو الجميل   لرأيت ما استقبحت من

   
  : وحكى الصولي عن إسماعيل بن نصر أخي محمد بن نصر الذي يقول فيه أبو نواس من جملة قصيد

   
 فكل صالته أبدًا قضـاء   فصلى هذه في وقت هذي

 وحق له وقل له الفـداء   اك محمد تفديه نفسـيوذ
   

ه : قال ال      : رأيت أبا نواس وقد صلى الظهر وقام يتطوع فقلت ل ذا؟ ق ي ه ك ف دا ل ا ب وم     : م ى السماء الي ليصعد إل
  .خبر ظريف

  
ه : حكى الصولي عن أبي العتاهية قال ك أن ترعوي؟    : لقيت أبا نواس في المسجد الجامع فعذلته وقلت ل ا آن ل أم

  : أما حان لك أن تزدجر؟ فرفع رأسه إلي وقال
   

 تارآًا تلك المالهي   أتراني يا عتاهـي
  ك عند القوم جاهي   أتراني مفسدًا بالنس

   
  : فلما ألححت عليه بالعذل أنشأ يقول: قال

   
 ما لم يكن منها لها زاجر   لن ترجع األنفس عن غيها

   
  .قلته فوددت اني قلت هذا البيت بكل شيء: قال
  

واس       : وقال أبو العتاهية و ن ا أب ي قاله ة الت ات الثالث قد قلت عشرين ألف بيت في الزهد وددت أن لي مكانها األبي
  : وهي

   
 وتعز وتصـبـر   يا نواسي تـوقـر

 فلما سرك أآثـر   إن يكن ساءك دهر
 اهللا عن ذنبك أآبر   يا آبير الذنب عفو

   
ا      ه رجع عم واس أن اجتمع أصحابه            وأشيع عن أبي ن ذات، ف ي الل د ف ر وزه ة وشرب الخم ه من البطال ان علي آ

ًال                  ه رط ين يدي ه إال شرب ب ه أحد يهنئ دخل علي ة وجعل ال ي ه باطي ين يدي ذلك، فوضع ب ه ب ه يهنئون وأقبلوا علي
  : وأنشد

   
  في آل أغيد ساجي الطرف مياس   قالوا نزعت ولما يعلموا وطـري
 بالكـاس لحظ العيون وقرع السن   هآيف النزوع وقلبي قد تقـسـمـ

   
ه فتضاعف     : قال محمد بن نافع ي وفات م بلغتن آان أبو نواس لي صديقًا، فوقع بيني وبينه هجرة في آخر عمره، ث

انئ؟   : الت حين آنية، قلت: أبا نواس؟ قال: علي الحزن؛ فبينا أنا بين النائم واليقظان إذا رأيته فقلت ن ه الحسن ب
ه         : ما فعل اهللا بك؟ قال: نعم، قلت: قال ادة؛ فأتيت أهل وتي وهي تحت الوس ل م ي قب غفر لي بأبيات قلتها في علت

دواة وقرطاس وآتب    : قال أخي شعرًا قبل موته، قالوا: فلما رأوني أجهشوا بالبكاء فقلت لهم ال نعلم إال أنه دعا ب
م        فدخلت إلى مرقده فإ: ايذنوا لي أدخل؛ قال: شيئًا ال ندري ما هو، قلت ادة فل د، فرفعت وس م تحرك بع ه ل ذا ثياب

  : أر شيئًا ثم رفعت أخرى فإذا أنا برقعة فيها مكتوب
   



 

 فلقد علمت بأن عفوك أعظـميا رب إن عظمت ذنوبي آثرة
  فمن الذي يرجو ويدعو المجرم   إن آان ال يدعوك إال محسـن

 فإذا رددت يذي فمن ذا يرحـم   أدعوك رب آما أمرت تضرعًا
 وجميل عفوك ثم أني مسـلـم   ا لي إليك وسيلة إال الـرجـام

  .وقد سبق في ترجمة أبي عرم أحمد بن دراج القسطلي ذآر بعض قصيدة أبي نواس الرائية

ال " تاريخ بغداد"وذآره الخطيب أبو بكر في  ة،           : وق ين ومائ نة ست وثالث ل س ين وقي نة خمس وأربع ي س د ف ول
  .يل ثمان وتسعين ومائة ببغداد، ودفن في مقابر الشونيزي، رحمه اهللا تعالىوتفي في سنة خمس، وقيل ست، وق

  .وإنما قيل له أبو نواس لذؤابتين آانتا له تنوسان على عاتقيه

يم -والحكمي اليمن            -بفتح الحاء المهملة والكاف وبعدها م رة ب ة آبي ن سعد الشعيرة، قبيل م ب ى الحك بة إل ذه النس ه
ه        منها الجراح بن عبد اهللا ا ه فنسب إلي واس من موالي ا ن دم أن أب د تق دم   . لحكمي، وآان أمير خراسان، وق د تق وق

  .الكالم على سعد العشيرة في ترجمة المتنبي في حرف الهمزة

ي  . وأما الصولي فتأتي ترجمته في المحمدين، وعلي بن حمزة لم أقف له على ترجمة وتوزون أخذ األدب عن أب
ه اهللا        عمر الزاهد وبرع فيه، وآان يسك ة، رحم نة خمس وخمسين وثلثمائ ى س ادى األول ن بغداد، وتوفي في جم

  .تعالى

 ابن وآيع التنيسي

ع       ابن وآي اد الضبي المعروف ب أبو محمد الحسن بن علي بن أحمد بن محمد بن خلف بن حيان بن صدقة بن زي
ال    . التنيسي الشاعر المشهور؛ أصله من بغداد ومولده بتنيس و منصور الثع ره أب ي  ذآ دهر  "بي ف ة ال ال  "يتيم ، وق

ة تسحر          : "في حقه ه آل بديع ه، ول ي أوان ه أحد ف م يتقدم شاعر بارع، وعالم جامع، قد برع على أهل زمانه، فل
وان شعر           "األوهام، وتستعبد األفهام ه دي ا، ول ه غيره نظم، وأورد ل د ال ة، وهي من جي ، وذآر مزدوجته المربع

اطس،  "المنصف"ب المتنبي سماه جيد، وله آتاب بين فيه سرقات ابي الطي ، وآان في لسانه عجمة، ويقال له الع
   : ومن شعره

 فما يصبو إليك وال يتـوق   سال عن حبك القلب المشوق
 وقد يسلي عن الولد العقوق   جفاؤك آان عنك لنا عـزاء

   
  : وله أيضًا

   
  من عسجد رق لونه وصفا   آأنها في الكؤوس إذ جليت

 وأزبدت في آؤوسها أنفـا   ين مازجهاأغضبها الماء ح
 لو آان يومًا ألذله شنـفـا   در حباب يود مـبـصـره

   
  : وله أيضًا

   
  دان، ونحن على النوى أحباب   إن آان قد بعد اللقاء فـودنـا
 ومواصـل بـوداده يرتـاب   آم قاطع للوصل يؤمـن وده

   
  : وله أيضًا

   
 عنهال فرج اهللا    لقد شمت بقلبـي
 فقال البد منـه   آم لمته في هواه



 

   
  : ولقد ألم به بعضهم فقال

   
 سلوة القلب والتصبر عـنـه   ال رعى اهللا عزمة ضمنت لي
 مـنـه مثل قلبي تقول البـد   ما وفت غير ساعة ثم عـادت

   
  : ومثله قول أسامة بن منقذ الشيزري المقدم ذآره

   
 قواك تضعف عن صدود دائمف   ال تستعر جلدًا عن هجرانـهـم
  طوعًا، وغال عدت عودة راغم   واعلم بأنك إن رجعت إلـيهـم

   
د القضاعي الشيزري المدرس      : وقال بعض الفقهاء ن مقل أنشدت الشيخ مرتضى الدين أبا الفتح نصر بن محمد ب

  : آان بتربة اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه بالقرافة البن وآيع المذآور
   

 وصدت عن الرتب العالية   همتي بالخمـوللقد قنعت 
 الـعـافـية ولكنها تؤثر   وما جهلت طيب طعم العال

   
  : فأنشدني لنفسه على البديهة

   
 فإياك والرتب الـعـالـية   بقدر الصعود يكون الهبـوط
 تقوم ورجالك في عافـية   وآن في مكان إذا ما سقطت

   
  : -أعني ابن وآيع -وله أيضًا

   
 ولم يكـن قـبـل ذا رآه   ره عاذلـي عـلـيهأبص

 ما المك الناس في هواه   فقال لي لو هويت هـذا
 فليس أهل الهوى سـواه   قل لي إلى من عدلت عنه
 يأمر بالحب من نـهـاه   فظل من حيث ليس يدري

   
الخيمي    وآنت أنشدت هذه األبيات لصاحبنا الفقيه شهاب الدين محمد ولد الشيخ تقي الدين عب نعم المعروف ب د الم

  : فأنشدني لنفسه في المعنى
   

 لتفاصلنا على وجه جميل   لو رأى وجه حبيبي عاذلي

  .وهذا البيت من جملة أبيات، ولقد أجاد فيه وأحسن في التورية وله آل معنى حسن

نة ثالث وتسعي            ى س ادى األول ين من جم اء لسبع بق وم الثالث ذآور ي ة   وآانت وفاة ابن وآيع الم ة بمدين ن وثلثمائ
  .تنيس، ودفن في المقبرة الكبرى في القبة التي بنية له بها، رحمه اهللا تعالى

د  -بفتح الواو وآسر الكاف وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها عين مهملة-ووآيع  وهو لقب جده أبي بكر محم
دان الجواليقي       األهواز لعب م ب ي الحك ًا ف ان فاضالً  . بن خلف، وآان نائب ه       وآ رآن والفق يًال فصيحًا من أهل الق  نب

ا    رة، فمنه اب  : والنحو والسير وأيام الناس وأخبارهم، وله مصنفات آثي ق "آت اب  " الطري اب  " الشريف "وآت وآت
وازين "وآتاب " الرمي والنضال"وآتاب " عدد آي القرآن واالختالف فيه" ه شعر     " المكاييل والم ك، ول ر ذل وغي

  .ألحد لست بقين من شهر ربيع األول سنة ست وثلثمائة ببغدادوتوفي يوم ا. آشعر العلماء

  .توفي عبدان األهوازي سنة سبع وثلثمائة بعسكر مكرم، رحمه اهللا تعالى: وقال ابن قانع



 

ة      -والتنيسي دها سين مهمل ا وبع اة من تحته -بكسر التاء المثناة من فوقها وآسر النون المشددة وسكون الياء المثن
  .نة بديار مصر بالقرب من دمياط، بناها تنيس بن حام بن نوح عليه السالم فسميت باسمهنسبة إلى تنيس مدي

ه اهللا           ن بسفح المقطم، رحم ان وتسعين وخمسمائة بمصر، ودف نة ثم وتوفي المرتضى الشيزري المذآور في س
  .تعالى

 ابن العالف الشاعر

لعالف الضرير النهرواني الشاعر المشهور؛  أبو بكر الحسن بن علي بن أحمد بن بشار بن زياد المعروف بابن ا
ي           ن عل ن مشعدة البصري ونصر ب د ب رئ وحمي دوري المق آان من الشعراء المجيدين، وحدث عن أبي عمر ال
و الحسن الخراجي   ن النخاس وأب ن الحسن ب د اهللا ب ه عب اني، وروى عن ماعيل الحس ن إس د ب الجهضمي ومحم

  .ينادم اإلمام المعتضد باهللا القاضي وابو حفص ابن شاهين وغيرهم، وآان

ال  : وقال يًال فق ول   : بت ليلة في دار المعتضد مع جماعة من ندامائه، فأتانا خادم ل ؤمنين يق ر الم ة   : أمي أرقت الليل
  : بعد انصرافكم فقلت

 بعيد إذا الدار قفر والمزار   ولما انتبهنا للخيال الذي سرى
   

ال  وقد أرتج علي تمامه، فمن أجازه بما يوافق  ائزة، ق م شاعر      : غرضي أمرت له بج ى الجماعة وآله أرتج عل ف
  : فاضل، فابتدرت وقلت

   
 سـيعـود لعل خياًال طـارقـًا   فقلت لعيني عاودي النوم واهجعي

  .قد أحسنت، وقد أمر لك بجائزة: أمير المؤمنين يقول: فرجع الخادم إليه ثم عاد فقال
  

ه،          وآان ألبي بكر المذآور هر يأنس به، وآا ك من ر ذل ا، وآث ه ويأآل فراخه ي لجيران ام الت راج الحم ن يدخل أب
ل    د قي ز      : فأمسكه أربابها فذبحوه، فرثاه بهذه القصيدة وق ن المعت د اهللا ب ا عب ى به ه رث اء اهللا    -إن ره إن ش ي ذآ اآلت

ي ا  -تعالى ه ف ا،   وخشي من اإلمام المقتدر أن يتظاهر بها ألنه هو الذي قتله، فنسبها إلى الهر وعرض ب ات منه بي
  .وآانت بينهما صحبة أآيدة

  
ي     " المعارف المتأخرة"وذآر محمد بن عبد الملك الهمداني في تاريخه الصغير الذي سماه  وزير أب ة ال ي ترجم ف

أنشدني أبو الحسن ابن أبي بكر العالف وهو  : قال الصاحب أبو القاسم ابن عباد: الحسن علي بن الفرات ما مثاله
ال  األآول المقدم في األ ر، وق الهر عن المحسن      : آل في مجالس الرؤساء والملوك قصائد أبيه في اله ى ب ا آن إنم

  .بن الفرات أيام محنته ألنه لم يجسر أن يذآره ويرثيه
  

ن             : قلت أنا د ب ن محم ي ب ي الحسن عل ه أب ة أبي ي ترجم ك ف ر ذل يأتي خب وهذا المحسن ولد الوزير المذآور، وس
  .الفرات إن شاء اهللا تعالى

  
اب وذ ي آت ر صاعد اللغوي ف ال" الفصوص"آ ال: ق اني ق و الحسن المرزب دثني أب ن : ح ي ب ة لعل هويت جاري

ر   عيسى غالمًا ألبي بكر ابن العالف الضرير، ففطن بهما فقتال جميعًا وسلخا وحشيت جلودهما تبنًا، فقال أبو بك
  .مواله هذه القصيدة يرثيه بها وآنى عنه بالهر، واهللا أعلم

  
نها،      وهي من أح أتي بمحاس ا فن ان بجميعه سن الشعر وأبدعه، وعددها خمسة وستون بيتًا، وطولها يمنع من اإلتي

  : وفيها أبيات مشتملة على حكم فنأتي بها، وأولها
   

 وآنت عندي بمنـزل الـولـد   يا هر فارقتـنـا ولـم تـعـد
 آنت لنا عـدة مـن الـعـدد   فكيف ننفك عن هـواك وقـد

 بالغيب من حية ومـن جـرد   ذى وتحـرسـنـاتطرد عنا األ
 ما بين مفتوحها إلى الـسـدد   وتخرج الفأر من مكامـنـهـا



 

 وأنت تلـقـاهـم بـال مـدد   يلقاك في البيت منـهـم مـدد
 منهم وال واحد مـن الـعـدد   ال عدد آان منك متـفـلـتـًا

 لجـمـدوال تهاب الشتاء في ا   ال ترهب الصيف عند هاجـرة
 أمرك في بيتنا عـلـى سـدد   وآان يجري وال سـداد لـهـم
 ولم تكن لألذى بمـعـتـقـد   حتى اعتقدت األذى لجيرتـنـا
 ومن يحم حول حـوضـه يرد   وحمت حول الردى بظلمـهـم
 وأنت تنساب غير مـرتـعـد   وآان قلبي عليك مـرتـعـدًا
 لفـرخ غـير مـتـئدوتبلغ ا   تدخل برج الحـمـام مـتـئدًا

 وتبلغ اللحـم بـلـع مـزدرد   وتطرح الريش في الطريق لهم
 قتلك أربابهـا مـن الـرشـد   أطعمك الغي لحمهـا فـرأى
 وساعد النصر آيد مجـتـهـد   حتى إذا داوموك واجتـهـدوا
 أفلت من آيدهم ولـم تـكـد   آادوك دهرًا فما وقعت وآـم
 شفت وأسرفت غير مقتصـد   آـافحين أخفرت وانهمكـت و

 منك وزادوا ومن يصد يصـد   صادوك غيظًا عليك وانتقمـوا
 أحـد منك ولم يرعووا علـى   ثم شفوا بالحديد أنـفـسـهـم

  : ومنها
  حتى سقيت الحمام بالرصد   فلم تزل للحمام مرتصـدًا

 لم ترث منها لصوتها الغـرد   لم يرجموا صوتك الضعيف آما
 بــيد أذقـت أفـراخـه يدًا   قك الموت ربـهـن آـمـاأذا

  : ومنها
  جيدك للخنق آان ممن مسد   آأن حبًال حوى بجـودتـه

 فيه وفي فيك رغوة الزبد   آأن عيني تراك مضطربـًا
 تقدر على حيلة ولم تجـد   وقد طلبت الخالص منه فلم
 ـدأنت ومن لم يجد بها يج   فجدت بالنفس والبخيل بهـا
 مت وال مثل عيشك النكـد   فما سمعنا بمثل مـوتـك إذ
 ومت ذا قاتـل بـال قـودعشت حريصًا يقوده طمـع

  : ومنها
   

 ويحـك هـال قـنـعــت بـــالـــغـــدد   يا مـن لــذيذ الـــفـــراخ أوقـــعـــه
  وثبت في البرج وثبة األسد    ألم تخف وثبة الزمان آما 

 تأخـــرت مـــدة مـــن الـــمــــدد   ال تنام وإن عاقبة الظلم
 يأآـلـك الـدهـر أآـل مـضــطـــهـــد   أردت أن تـــأآـــل الـــفـــــراخ وال
 أعـزه فـي الــدنـــو والـــبـــعـــد   هذا بـعــيد مـــن الـــقـــياس ومـــا
 ك الـنـفـوس فـي الـمـــعـــدآان هـال   ال بـارك الـلـه فــي الـــطـــعـــام إذا
 فأخـرجـت روحـه مـن الـــجـــســـد   آم دخـلـت لـقـــمة حـــشـــاشـــره

 برج ولـو آــان جـــنة الـــخـــلـــد   ما آـان أغـنـاك عـــن تـــســـورك ال
 من الـعـزيز الـمـهـيمـن الـصـــمـــد   قد آـنـت فــي نـــعـــمة وفـــي دعة
 واين بـالـشــاآـــرين لـــلـــرغـــد   تأآـل مـن فــأر بـــيتـــنـــا رغـــدًا
 فاجـتـمـعـوا بـعـد ذلـــك الـــبـــدد   وآـنـت بـددت شـمـلـهـــم زمـــنـــًا
 في جـوف أبــياتـــنـــا وال لـــبـــد   فلـم يبـقـوا لـنـا عـــلـــى ســـبـــد

 ما عـلـقــتـــه يد عـــلـــى وتـــد   ومـــا تـــرآـــواوفـرغـوا قـعـرهـا 



 

 تفـتـتـت لـلـعـــيال مـــن آـــبـــد   وفـتـتـوا الـخـبـز فـي الـسـالل فـكـــم
 الـــجـــدد فكـلـنـا فـي الـمـصــائب   ومـزقـوا مــن ثـــيابـــنـــا جـــددًا

  .زبدتها ونقتصر من هذه القصيدة على هذا القدر فهو

  .وآانت وفاته سنة ثماني عشرة، وقيل تسع عشرة وثلثمائة، وعمره مائة سنة، رحمه اهللا تعالى

ون -والنهرواني دة       -بفتح النون وسكون الهاء وفتح الراء والواو وبعد األلف ن روان، وهي بلي ى النه بة إل ذه النس ه
  .يحهي بضم الراء، وليس بصح: قديمة بالقرب من بغداد، وقال السمعاني

 أبو الجوائز الواسطي

رًا طويًال،          داد ده ان من الفضالء، سكن بغ أبو الجوائز الحسن بن علي بن محمد بن باري الكاتب الواسطي؛ آ
ره،      : وذآره الخطيب في تاريخه فقال ن شكرة الهاشمي وغي وعلقت عنه أخبارًا وحكايات وأناشيد وأمالي عن اب

ك ولم يكن ثقة، فإنه ذآر لي أنه من ابن سك ديح        . رة وآان يصغر عن ذل ي الم ًا شاعرًا حسن الشعر ف ان أديب وآ
  : واألوصاف وغير ذلك، فمما أنشدنيه لنفسه قوله

 إذا آنت في أخالقهم ال تسـامـح   دع الناس طرًا واصرف الود عنهم
 صفاء بنيه فالطـبـاع جـوامـح   وال تبغ من دهر تظاهـر رنـقـه
 نـاصـح حالل وخل في الحقيقة   مدره: وشيئان معدومان في األرض

   
  .انتهى قول الخطيب

  
م هل دون               ًا وال أعل ه ديوان م أر ل رة ول اطيع آثي ى مق ه عل ة، وقفت ل د وأشعار رائق وله تواليف حسان وخط جي

  : ومن أشعاره السائرة قوله. شعره أم ال
   

  صدودك حتى صرت أمحل من أمس   براني الهوى بري المدى وأذابـنـي
 الـشـمـس يبين هبار الذر في ألق   ت أرى حـتـى أراك وإنـمـافلسـ

   
  : ومن شعره

   
 وقد عاد ذاك القرب وهو بعـاد   أقول وجرس الحلي يمنع وصلها
 فكيف يغار الحلي وهو جمـاد   هبي آل ذي نطق يغار عليكـم

   
  : ومن شعره أيضًا وفيه لزوم ما ال يلزم

   
 ي ولهـاخان عهود   واحزني من قولهـا
 وقفًا عليها ولـهـا   وحق من صيرنـي
 إال آستني ولـهـا   ما خطرت بخاطري

الى  ال الخطيب  . وآانت وفاته سنة ستين وأربعمائة، رحمه اهللا تع ول    : وق ا الجوائز يق نة    : سمعت أب ي س دت ف ول
  .اثنتين وثمانين وثلثمائة، وغاب عني خبره في سنة ستين وأربعمائة، انتهى آالم الخطيب

ل              : قلت ه ب م يصرح ب ان الخطيب ل م، وإن آ ه أوًال، واهللا أعل ا ذآرت تين آم نة س ي س وقد صح أن وفاته آانت ف
  .اقتصر على انقطاع خبره ال غير

  



 

 العلم الشاتاني

ه                  ًا غلب علي ان فقيه دين؛ آ م ال اتاني الملقب عل راهيم الش ن إب دار ب ن بن د اهللا ب ن عب عيد ب ن س أبو علي الحسن ب
ان        الشعر وأجاد داد، وآ ى بغ ا إل ردد منه ان يت فيه واشتهر به، وآان قد ترك بلده ونزل الموصل واستوطنها، وآ

  .الوزير أبو المظفر ابن هبيرة آثير اإلقبال عليه واإلآرام له

   : مدح صالح الدين بقصيدة أولها: وأثنى عليه وأورد له أشعارًا، وقال" الخريدة"وذآره العماد الكاتب في 

 أحرى فسر وافتح الدنيا فأنت بها   معقودًا برايتك الصفراأرى النصر 
  : ومنها

  فبشرى لمن يرجو الندى بهما بشرى   يمينك فيها اليمن واليسر في اليسرى

ه اهللا  مائة بالموصل، رحم عين وخمس نة تسع وتس عبان س ي ش وفي ف مائة وت نة عشر وخمس ي س ده ف ان مول وآ
  .تعالى

  .وأثنى عليهوذآره ابن الدبيثي في ذيله، 

  .وهي بلد بنواحي ديار بكر-بفتح الشين المعجمة وبعد األلف تاء مثناة من فوقها وبعد األلف الثانية نون-وشاتان

 ناصر الدولة ابن حمدان

ن        ان ب ن لقم ن الحارث ب دون اب أبو محمد الحسن الملقب ناصر الدولة ابن أبي الهيجاء عبد اهللا بن حمدان بن حم
ن        راشد بن المثنى بن  امة ب ن أس ن عدي ب د ب ن عبي رافع بن الحارث بن غطيف بن محربة بن حارثة بن مالك ب

ه                  ا، وتنقلت ب ا وااله ان صاحب الموصل وم ي؛ آ ب، التغلب ن تغل نم ب ن غ رو ب ن عم ن حبيب ب مالك بن بكر ب
ي هللا           ة المتق ه الخليف م لقب ه، ث ا عن أبي ًا به ان نائب د أن آ ة  " األحوال تارات إلى أن ملك الموصل بع " ناصر الدول

اه      ة، ولقب أخ ين وثلثمائ ة  "وذلك في مستهل شعبان سنة ثالث أنهما      " سيف الدول وم أيضًا، وعظم ش ك الي ي ذل . ف
ائتين،      ين وتسعين وم نة اثنت وآان الخليفة المكتفي باهللا قد ولى أباهما عبد اهللا بن حمدان الموصل وأعمالها في س

دم   فسار إليها ودخلها في أول سنة ثالث وتسعي ة وأق ن ومائتين، وآان ناصر الدولة أآبر سنًا من أخيه سيف الدول
  : منزلة عند الخلفاء، وآان آثير التأدب معه؛ وجرت بينهما يومًا وحشة، فكتب إليه سيف الدولة

 رك حقًا علي في آل حـال   لست أجفو وإن جفيت وال أت
  لفي يجازى بالصبر واإلحتما   إنما أنت والـد واألب الـجـا

   
اءه غالم       دان، فج ن حم د ب حكى هالل بن المحسن عن معز الدولة ابن بويه وآان منازًال لناصر الدولة أبي محم

ال ال: فق ك؟ ق ي علي ون ل ا يك ه م دان وقتلت ن حم ه صدره، فمضى : إن اغتلت اب دًا مأل ب ده وع اقتراحك؛ ووع
نة    واختلط بعكسر ناصر الدولة وتوصل إلى أن عرف موضع منامه ليًال  ى دش من خيمته، ثم جاء وقد اشتمل عل

ي جانب            ى سرير وف ًا عل ة نائم ام الحراس فوجد ناصر الدول فدخل الخيمة من تحت الطنب وقد تفرق الناس ون
ذر      ئال يصيح إذا جرحه فين الخيمة شمعة وعلى بعد منه جماعة، فتأمل موضع رأسه من رجليه ثم أطفأ الشمعة ل

د الموضع ا   زال عن              به ويؤخذ، وجاءه يري ى جنب ف ة تقلب من جنب إل اتفق أن ناصر الدول ه رأسه، ف ذي في ل
ة    المكان وجاء الغالم يريد موضعه فغرز الدشنة غرزًا استقصى فيه وظن أنه قد بلغ المراد، فأحسن ناصر الدول

اهدوا بعدوه فانتبه فرأى الشمعة وقد أطفئت وأطناب الخيمة مرفوعة، فصاح بالغلمان فبادروا وجاءوا بضوء وش 
د       ه ق ة أن ز الدول أخبر مع الصورة فجزع، وأمر بالزيادة في االحتراس ولم يعلم آيف جرى األمر، وعاد الرجل ف

ل  : قتل ناصر الدولة فلم يعطه ما وعده به لكنه أطلق له شيئًا وقال ألبي جعفر الصيمري من يقدم على الملوك مث
أرحني          إقدام هذا ال يجوز استبقاؤه فضًال أن يوثق بمكانه، و ا؟ ف ذل لن ا ب ل م دائنا مث ذل ألع ا أن يب ذي يؤمنن ما ال

  .منه آيف شئت، فأخذه الصيمري فغرقه
  

  ": اليتيمة"وآتب إليه مرة أخرى وذآرها الثعالبي في 
   



 

 وقلت لهم بيني وبين أخـي فـرقرضيت لك العليا وقد آنتب أهلهـا
 ك الـحـقتجافيت عن حقي فتم ل   ولم يك بي عنها نـكـول وإنـمـا
  إذا آنت أرضى أن يكون لك السبق   وال بد لي من أن أآون مـصـلـيًا

   
  : وأورد له أيضًا قوله

   
 فإلى آم أنت تظلـمـه   قد جرى في دمعه دمـه
 خرقته منك أسهـمـه   رد عنه الطرف منك فقد
     آيف يسطيع التجلد مـن

ه      -ة، فلما توفي سيف الدولةوآان ناصر الدولة شديد المحبة ألخيه سيف الدول ي ترجمت ره ف ي ذآ اريخ اآلت في الت
د أوالده  -إن شاء اهللا تعالى تغيرت أحوال ناصر الدولة وساءت أخالقه وضعف عقله، إلى أن لم يبق له حرمة عن

اق          ة الموصل باتف ة المعروف بالغضنفر بمدين دة الدول وجماعته، فقبض عليه ولده أبو تغلب فضل اهللا الملقب ع
ة هي      من  ذه القلع ي تاريخه أن ه إخوته، وسيره إلى قلعة أردمشت في حصن السالمة، وذآر شيخنا ابن األثير ف

نة ست وخمسين              ى س ادى األول ع والعشرين من جم اء الراب وم الثالث ي ي ك ف التي تسمى اآلن قلعة آواشي، وذل
اني         ة وقت العصر ث وم الجمع وفي ي ى أن ت ان      وثلثمائة، ولم يزل محبوسًا بها إل نة ثم ع األول س عشر شهر ربي

  .وخمسين وثلثمائة، ونقل إلى الموصل ودفن بتل توبة شرقي الموصل؛ وقيل إنه توفي سنة سبع وخمسين

ه      " عنوان السير"وقال محمد بن عبد الملك الهمذاني في آتاب  ا مثال ة م ة ناصر الدول زل  : في آخر ترجم م ي -ول
نة ست وخمسين           مستوليًا على ديار الموصل-يعني ناصر الدولة ي س ه الغضنفر ف ه ابن ى قبض علي وغيرها حت

نة             ع األول س اني عشر من شهر ربي ة الث وم الجمع وفي ي نة، وت ين س وثلثمائة، وآانت إمارته هناك اثنتين وثالث
اهللا      اهر ب ام الق دافع عن اإلم -وقصته مشهورة  -سبع وخمسين وثلثمائة، رحمه اهللا تعالى، وقتل أبوه ببغداد وهو ي

  .عشرة ليلة بقيت من المحرم سنة سبع عشرة وثلثمائة، رحمه اهللا تعالىلثالث 

ه        ن عم ار اب ه بختي د قتل داد بع وأما الغضنفر بن ناصر الدولة فإنه جرت له مع عضد الدولة ابن بويه لما ملك بغ
ا       -المقدم ذآره ل فيه ي قت ة الت ي الواقع ه ف ان مع ة ق      -وقد آ صده  قضايا يطول شرحها، وحاصلها أن عضد الدول

ز      ن المع ز ب ى العزي بالموصل فهرب منه إلى الشام ونزل بظاهر دمشق، والمستولي عليها قسام العيار، فكتب إل
اً  نة سبع        . صاحب مصر يسأله تولية الشام، فأجابه إلى ذلك ظاهرًا ومنعه باطن ي المحرم س ة ف ى الرمل فتوجه إل

ي        وستين، وبها المفرج بن الجراح البدوي الطائي، فهري منه ثم ا ف ى بابه ا عل ه، فالتقي اد إلي جمع له جموعًا وع
ده     ذآور، ومول يوم االثنين لليلة خلت من صفر من السنة، فانهزم أصحابه وأسر وقتل يوم الثالثاء ثاني صفر الم

ذه الصورة   , يوم الثالثاء إلحدى عشرة ليلة خلت من ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وثلثمائة ونقلت نسبهم على ه
ابة       " أدب الخواص"من آتاب  د األسدي النس ن أحم د ب ال محم ي، وق م  : للوزير أبي القاسم الحسين ابن المغرب اس

يرته،                 ه وعش ي أهل ه، فصرخ ف ي داره لتسبي أهل يمن ف ًال قصدته ال اه وائ ا سمي تغلب ألن أب ار، وإنم تغلب دث
  .هذا تغلب، فسمي به: فنصر على اليمن، وآان تغلب طفًال، فتبرك به وقال

 لدولة ابن بويهرآن ا

د        زة عن ي حرف الهم به ف ة نس أبو علي الحسن بن بويه بن فناخسرو الديلمي الملقب رآن الدولة؛ وقد تقدمت تتم
م،        . ذآر أخيه معز الدولة أحمد ع عراق العج ذان وجمي ري وهم وآان رآن الدولة المذآور صاحب أصبهان وال

بويه وفخر ا لدولة أبي الحسن علي، وآان ملكًا جليل  وهو والد عضد الدولة فناخسرو ومؤيد الدولة أبي منصور
ا  -اآلتي ذآره إن شاء اهللا تعالى-القدر عالي الهمة، وآان أبو الفضل ابن العميد وزيره، ولما توفي استوزر ولده أب

ة             وفي وزر لفخر الدول ا ت ة، ولم د الدول ده مؤي ر ول اد وزي ن عب ان الصاحب ب ي     -الفتح عليًا؛ وآ ك ف دم ذل د تق وق
اموا  . -ف الهمزة في ترجمة الصاحبحر وآان مسعودًا ورزق السعادة في أوالده الثالثة، وقسم عليهم الممالك فق

ة    . بها أحسن قيام ي ورآن الدول وآان رآن الدولة المذآور أوسط األخوة الثالثة، وهم عماد الدولة أبو الحسن عل
  .اد الدولة أآبرهم، ومعز الدولة أصغرهموآان عم-وقد سبق ذآره-المذآور ومعز الدولة أبو الحسين أحمد

بالد             339ولما آان في سنة  ة ب ان رآن الدول ري، وآ ى ال ه إل راتكين ومن مع ن ق سار الخراسانيون منصور ب
و أمكن              م، ول ائفتين وذبحوا دوابه ى الط رة عل دة، وضاقت المي نهم حروب ع ه وبي فارس، فلما وصل جرت بين



 

ال  رآن الدولة االنهزام لفعل، فاستشار ك   : وزيره أبا الفضل ابن العميد في بعض الليالي في الهرب، فق أ ل ال ملج
ا      رية آله ل البش إن الحي ان ف يرة واإلحس ن الس ى حس زم عل رًا وصمم الع لمين خي انو للمس الى، ف ى اهللا تع إال إل

ه    ال ل بقتك إ  : تقطعت بنا وإن انهزمنا تبعونا وأهلكونا وهم أآثر منا فال يفلت منا أحد، فق د س ان     ق ا آ ذا، فلم ى ه ل
ك أن               ان سبب ذل امهم، وآ وا خي ري وترآ ى ال ادوا إل د ع ر أن منصورًا وعسكره ق اهم الخب ثلث الليل األخير أت
انية          ان الخراس ام وآ ل من الطع ون بالقلي انوا يصبرون ويقتنع الميرة والعلوفة ضاقت عليهم أيضًا إال أن الديلم آ

  .بالضد منهم

ي   : لوحكى أبو الفضل ابن العميد قا ال ل ر وق د رأيت الساعة    : استدعاني رآن الدولة تلك الليلة في الثلث األخي ق
في منامي آأني على دابتي فيروز وقد انهزم عدونا وأنت تسير إلى جانبي وقد جاءنا الفرج من حيث ال نحتسب  

ه        ي إصبعي فتبرآت ب ه ف روز فجعلت وانتبهت   فممدت عيني فرأيت على األرض خاتمًا فأخذته وإذا فصه من في
د    ن العمي ال اب ارة    : وقد أيقنت بالظفر، فإن الفيروزج معناه الظفر، وآذلك لقب الدابة فيروز، ق ر والبش ا الخب فأتان

ن  زيمتهم، وسرنا حذرين م ا وال نعرف سبب ه ار، فرآبن واردت األخب ى ت ا صدقنا حت د رحل فم دو ق أن الع ب
روز،  ه       آمين، وسرت إلى جانب رآن الدولة وهو على فرسه في ين يدي الم ب ة لغ ك   : فصاح رآن الدول اولني ذل ن

ذا    : الخاتم، فأخذ خاتمًا من األرض فناوله إياه فإذا هو من فيروزج فجعله في إصبعه وقال اي، وه ل رؤي هذا تأوي
  .الخاتم الذي رأيت من ساعة، وهذا من أحسن ما يحكى وأعجبه

زارة      : وآان رآن الدولة يقول ا ون ي صعوبة فتحه ابن آوى  مثل خراسان ف ا آ يصعب صيده وال يحصل    : دخله
  :خيره؛ وهو معنى قول الشاعر

  هو إذا ما صيد ريح في قفص       إن ابن آوى لشديد المقتـنـص

ي           ن ف الري، ودف ة ب تين وثلثمائ نة ست وس وتوفي رآن الدولة ليلة السبت الثنتي عشرة ليلة بقيت من المحرم س
ين ومائتين، قاله أبو إسحاق الصابئ، وملك أربعًا وأربعين سنة وشهرًا ومولده تقديرًا في سنة أربع وثمان. مشهده

  .وتسعة أيام، وتوى بعده ولده مؤيد الدولة، رحمه اهللا تعالى

 الحسن بن سهل

تين الفضل وحظي        ه ذي الرياس د أخي أمون بع أبو محمد الحسن بن سهل بن عبد اهللا السرخسي؛ تولى وزارة الم
دها             عنده، وقد تقدم في حرف الب ا وال ل به ي احتف ة الت أمون والكلف ا من الم وران وصورة زواجه ه ب ر ابنت اء ذآ
ن الحسين     . الحسن فال حاجة إلى إعادتها ا طاهر ب ي فتحه ي    -وآان المأمون قد واله جميع البالد الت ه ف د ذآرت وق

  : وآان عالي الهمة آثير العطاء للشعراء وغيرهم، وقصده بعض الشعراء وأنشده-ترجمته

 أشد مطيتي من بـعـد حـل   خليلتي لـمـا رأتـنـيتقول 
  فقلت نعم إلى الحسن بن سهل   أبعد الفضل ترتحل المـطـايا

   
يا أبا محمد، الك حاجة؟  : وخرج مع المأمون يومًا يشيعه، فلما عزم على مفارقته قال له المأمون. فأجزل عطيته

ا ال      : قال ي من قلبك م ظ عل ؤمنين تحف ك    نعم يا أمير الم ال بعضهم  . أستطيع حفظه إال ب حضرت مجلس ا   : وق
رى  : لحسن ابن سهل وقد آتب لرجل آتاب شفاعة، فجعل الرجل يشكره، فقال الحسن يا هذا، عالم تشكرنا؟ إنا ن

  : الشفاعات زآاة مروءاتنا ثم أنشأ يقول
   

 وزآاة جاهي أن أعين وأشفعـا   فرضت علي زآاة ما ملكت يدي
 تنفـعـا فاجهد بوسعك آله أن   لم تستطـيعفإذا ملكت فجد فإن 

   
ه  : وحضرته يومًا وهو يملي آتاب شفاعة، فكتب في آخره: قال الحاآي إنه بلغني أن الرجل يسأل عن فضل جاه

ه،  : وقال لبنيه. يوم القيامة، آما يسأل عن فضل ماله يا بني تعلموا النطق، فإن فضل اإلنسان على سائر البهائم ب
ك،  . النطق أحذق آنتم باإلنسانية أحقوآلما آنتم ب وآان سهل والد الحسن المذآور يتقهرم ليحيى بن خالد بن برم

وضم يحيى الحسن والفضل ابني سهل إلى ابنيه الفضل وجعفر يكونان معهما، فضم جعفر بن سهل إلى المأمون 
ى   داد      وهو ولي عهد فغلب عليه ولم يزل معه إلى أن قتل بخراسان، فكتب المأمون إل ن سهل وهو ببغ الحسب ب

واد يخالف للحسن             م وال من الق ي هاش م يكن أحد من بن يعزيه بأخيه ويعلمه أنه قد استوزره وأجراه مجراه، فل



 

وا         اس وخلع و العب د، فغضب بن أمرًا وال يخرج له من طاعة، إلى أن بايع المأمون لعلي بن موسى الرضا بالعه
ام      المأمون وبايعوا إبراهيم بن المهدي، فح م الصلح فأق ى ف اربه الحسن بن سهل، فضعف عنه، فانحدر الحسن إل

ك   أمون    . به، ووجه من فم الصلح من حارب إبراهيم، فضعف أمر إبراهيم واستتر، وقد تقدم ذآر ذل م دخل الم ث
نة         ي س ك ف ه وذل ليمه علي د تس بغداد وآتب إلى الحسن بن سهل فقدم عليه، فزاد المأمون في آرامته وتشريفه عن

  .ربع ومائتينأ
  

. بل ليس في الخير سرف : ليس في السرف خير، فقال: قيل للحسن وقد آثر عطاؤه على اختالل حاله: قال ثعلب
  .فرد اللفظ واستوفى المعنى

  
ه الحسن       ال ل ه ق رغ من ا ف تكم، وهو يظن أن     : ودخل على الحسن أعرابي مدحه بشعر استحسنه، فلم اجلس واح

ال    ة؛ فق ي صغير الهم أطرق         : األعراب ره أن يفتضح، ف ذ، وآ ي وسعه يومئ ن ف م تك وجم الحسن ول ة، ف ألف ناق
  : يا أعرابي، ليس بلدنا بلد إبل ولكن آما قال امرؤ القيس: إطراقة ثم قال

   
  آأن قرون جلتها العصي   إذا ما لم تكن إبًال فمعزى

   
  .فأعطاه عن آل شاة دينارًا فالحق يحيى بن خاقان يعطك ألف شاة، فصار إلى يحيى: قد رضيت، قال: قال
  

م يمطر   أس      : وآتب الحسن بن سهل إلى الحسن بن وهب وقد اصطبح في يوم غنيم ل ع والي افؤ الطم رى تك ا ت أم
  : في يومنا هذا بقرب المطر وبعده آأنه قول آثير

   
 تخليت مما بيننا وتخـلـت   وإني وتهيامي بعزة بعدمـا
 اضمحلـت ها للمقيلتبوأ من   لكالمرتجي ظل الغمامة آلما

اطًا             ه، وبعثت نش م تتحيف ي ول د أدرت زجاجات أخذت من عقل ات، وق ذه األبي وأمنيتي إال في لقائك، ورقعتي ه
وم،           ذا الي ي ه المطر ف رك، إذ حرمت السرور ب حرآني على الكتاب إليك، فرأيك في إمطاري سرورًا بسار خب

ذلك        و: فأجابه الحسن بن وهب. موفقًا إن شاء اهللا تعالى ة وفمي طاعم، فل دي عامل ده اهللا وي ر أي صل آتاب األمي
ه إن أشمس حكى ضيائك              ًا ألن ا استحق ذم اءته وم وم وإس ذا الي افؤ إحسان ه تأخر الجواب قليًال، وقد رأيت تك
ك؛               ذة فنائ ك ول به طيب ظل د أش م يمطر فق م يشمس ول ام فل وحسنك، وإن أمطر أشبه سخاءك وجودك، وإن أغ

د    ر أي ر، صرف اهللا          وسؤال األمي ا يحب األمي ا آم ان المسيء، وأن ار الزم ا آث ي به ة من اهللا أعف ي نعم ه اهللا عن
  .الحوادث عنه وعن حظي منه

  .وقد أمرنا لك بشيء هو دون قدرك إلى استحقاق وفوق الكفاية مع االقتصار: ووقع الحسن بن سهل في رقعة

  .مرحبًا بمن توسل إلينا بنا: لي عام آذا، فقالأنا الذي أحسنت إ: من أنت؟ قال: وتعرض إليه رجل فقال له

ه   -وآان أمير األهواز-وافتعل رجل على الحسن آتابًا إلى إبراهيم الرازي ال ل ي      : فق ا ف ئن آنت صادقًا فم واهللا ل
اب،        ر الكت تعلم أم ك، فحبسه وبعث يس ملكي ما يفي بحق الوزير، وإن آنت مفتعًال فما في قدرتي ما يفي بعقوبت

ا        : الحسن فأمر أن يكتب إليهوبلغ ذلك  ة رجل توسل بن ه مخلي ا تصدق ب أما آان في صغير ما أنعمنا به عليك م
  .عجبت لمن يرجو من فوقه آيف يحرم من دونه: إن آان مبطًال فكيف وهو محق؟ وآان الحسن بن سهل يقول

  .بس في وجههاتضحك في وجهك وتع: ما أنصفتها: ونظر يومًا إلى رجل في مجلسه يعبس في آأسه فقال

  .من أدمن شم النرجس في الشتاء أمن البرسام في الصيف: وآان يقول

ا       ه الفضل لم ى أخي ولم يزل على وزارة المأمون إلى أن ثارت عليه المرة السوداء، وآان سببها آثرة جزعه عل
ه م       -وسيأتي خبره في حرف الفاء إن شاء اهللا تعالى-قتل ه ومنعت ي بيت ى حبس ف ه حت . ن التصرف واستولت علي

ه  ببها أن ان س ه السوداء، وآ ائتين غلبت علي الث وم نة ث ي س ن سهل ف ه أن الحسن ب ي تاريخ ري ف ر الطب وذآ
د   مرض مرضًا شديدًا فهاج به من مرضه تغير عقله حتى شد في الحديد وحبس في بيت، فاستوزر المأمون أحم



 

د ي خال ن أب ة، و . ب تهل ذي الحج ي مس ين ف نة ست وثالث ه س ت وفات ة وآان ائتين، بمدين ين وم ل خمس وثالث قي
   : ومدحه يوسف الجوهري بقوله. سرخس، رحمه اهللا تعالى

 وآيف يصنع في أمواله الكـرم   لو أن عين زهير عاينت حسـنـًا
  هذا الجواد على العالت، ال هرم   إذا لقال زهير حـين يبـصـره

اب         : قلت ذا الكت ي آخر ه ذآور ف نان م ن س رم ب ابن        وحديث زهير وه ن عيسى المعروف ب ى ب ة يحي ي ترجم ف
  .مطروح فليكشف منه؛ وللحسن بن سهل في ترجمة أبي بكر محمد الخوارزمي الشاعر ذآر فلينظر هناك

ة       -والسرخسي دها سين مهمل ة وبع اء المعجم ين وسكون الخ ى سرخس     -بفتح السين والراء المهملت بة إل ذه النس ه
  .وهي من بالد خراسان

 الوزير المهلبي

ي             أبو  ن أب ن المهلب ب ن قبيصة ب اتم ب ن ح د ب ن يزي د اهللا ب ن عب محمد الحسن بن محمد بن هارون بن إبراهيم ب
ي حرف   -صفرة األزدي المهلبي الوزير؛ آان وزير معز الدولة أبي الحسين أحمد بن بويه الديلمي المقدم ذآره ف

نة تس      -الهمزة ى س ادى األول ين من جم ة  تولى وزارته يوم االثنين لثالث بق ين وثلثمائ اع    . ع وثالث ان من ارتف وآ
ه            ة ألهل ي األدب والمحب ة ف ان غاي ه، وآ ا هو مشهور ب ى م . القدر واتساع الصدر وعلو الهمة وفيض الكف عل

وآان قبل اتصاله بمعز الدولة في شدة عظيمة من الضرورة والضائقة، وآان قد سافر مرة ولقي في سفره مشقة  
  : ه فقال ارتجاًالصعبة واشتهى اللحم فلم يقدر علي

 فهذا العيش ما ال خير فيه   أال موت يباع فـأشـتـريه
  يخلصني من العيش الكريه   أال موت لذيذ الطعم يأتـي
 وددت لو أنني ممـا يلـيه   إذا أبصرت قبرًا من بعـيد
 تصدق بالوفاة على أخـيه   أال رحم المهيمن نفس حر

   
درهم   ابو عبد : وآان معه رفيق يقال له ه ب اهللا الصوفي، وقيل أبو الحسين العسقالني، فلما سمع األبيات اشترى ل

ذآور، وضاقت    . لحمًا وطبخه وأطعمه، وتفارقا ة الم وتنقلت بالمهلبي األحوال، وتولى الوزارة ببغداد لمعز الدول
  : الحال برفيقه في السفر الذي اشترى له اللحم، وبلغه وزارة المهلبي فقصده وآتب إليه

   
 مقالة مذآر ما قد نسـيه   أال قل للوزير فدته نفسي

 "أال موت يباع فأشتـريه"   أتذآر إذ تقول لنضك عيش
   

ه                ي رقعت ع ف م ووق بعمائة دره ي الحال بس ه ف أمر ل رم، ف ة الك ه أريحي ذآره وهزت ه ت ذين   "فلما وقف علي ل ال مث
ا  " ل سنبلة مائة حبة واهللا يضاعف لمن يشاءينفقون أموالهم في سبيل اهللا آمثل حبة أنبتت سبع سنابل في آ ثم دع

  .به فخلع عليه وقلده عمًال يرتفق به
  

  : ولما ولي المهلبي الوزارة بعد تلك اإلضاقة عمل
   

 ورثى لطول تحرقي   رق الزمان لفاقـتـي
 وحاد عمـاه أتـقـى   فأنالني مـا أرتـجـيه
 ه من الذنوب السبـق   فألطفحن عـمـا أتـا

  صنع المشيب بمفرقي   جنـايتـه بـمـاحتى 
   

  : وله أيضًا
   

 د وفي مهجتي لهيب الحـريق   قال لي من أحب والبين قـد ج



 

 قلت أبكي عليك طول الطريق   ما الذي في الطريق تصنع بعدي
   

  : ومن المنسوب إليه في وقت اإلضاقة من الشعر ما آتبه إلى بعض الرؤساء، وقيل إنهما ألبي نواس
   

 من البلوى ألعوزك المـزيد   ولو أني استزدتك فوق ما بي
 بعيش مثل عيشي لـم يريدوا   ولو عرضت على الموتى حياة

   
  : آنت يومًا عند الوزير المهلبي فأخذ ورقة وآتب، فقلت بديها: وقال أبو إسحاق الصابئ صاحب الرسائل

   
  نتثرومنطق دره في الطرس ي   له يد برعت جودًا بنـائلـهـا
 مستـتـر وفي أناملها سحبان   فحاتم آامن في بطن راحتـه

   
ه، فبعث سرية               ة ل ان شديد المحب دار، وآ ين الجام دعى تك ال، ي ة الجم ي غاي وآان لمعز الدولة مملوك ترآي ف
ه من      رى أن نه وي لمحاربة بعض بني حمدان وجعل المملوك المذآور مقدم الجيش، وآان الوزير المهلبي يستحس

  : الهوى ال مدد الوغى، فعمل فيه أهل
   

 وجناتـه ويرف عـوده   طفل يرق المـاء فـي
 رى فيه أن تبدو نهـوده   ويكاد من شبـه الـعـذا
 سيفًا ومنطـقة تـؤوده   ناطوا بمعقد خـصـره
  ضاع الرعيل ومن يقوده   جعلوه قائد عـسـكـر

   
  .لكرة عليهموآذا آان، فإنه ما أنجح في تلك الحرآة، وآانت ا

  
  : ومن شعره النادر في الرقة قوله

   
  فما نلتقي إال على عبرة تجريتصارمت األجفان لما صرمتني

   
  .ومحاسن الوزير المهلبي آثيرة 

  
ائتين بالبصرة             نة إحدى وتسعين وم ين من المحرم س ع بق اء ألرب ة الثالث ه ليل وم السبت    . وآانت والدت وفي ي وت

عبان س ن ش ين م ثالث بق ة  ل ا ليل داد، فوصل إليه ى بغ ل إل ق واسط، وحم ي طري ة ف ين وثلثمائ ين وخمس نة اثنت
ه    ة، رحم األربعاء لخمس خلون من شهر رمضان من السنة المذآورة، ودفن في مقابر قريش في مقبرة النوبختي

  .اهللا تعالى
  

ذآور أوًال،     هذه الن-بضم الميم وفتح الهاء وتشديد الالم المفتوحة وبعدها باء موحدة-والمهلبي ى المهلب الم بة إل س
  .وسيأتي ذآره إن شاء اهللا تعالى

  
  : بقوله-وسيأتي ذآره-ولما مات الوزير المذآور رثاه أبو عبد اهللا الحسين بن الحجاج الشاعر المشهور 

   
 ال يرتجى فرج السلـو لـديه   يا معشر الشعراء دعوة موجع
 عد الدموع عـلـيهتبكي دمًا ب   عزوا القوافي بالوزير فإنـهـا
 والعفو عفو الـلـه بـين يديه   مات الذي أمسى الثنـاء وراءه
 آنا نفر من الـزمـان إلـيه   هدم الزمان بموته الحصن الذي

 فجـعـت بـه أيام آل بـويه   فليعلمـن بـنـو بـويه أنـه

  



 

 الوزير نظام الملك

اب  أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق بن العباس الملقب نظ ام الملك قوام الدين الطوسي؛ ذآر السمعاني، في آت
ان       " األنساب" ا، وآ ي نواحيه ان ف ك آ في ترجمة الراذ آان، أنها بليدة صغيرة بنواحي طوس، قيل إن نظام المل

خ              ة بل ه بمدين د علي اذان المعتم ن ش ي ب ة عل م اتصل بخدم ه، ث ان  -من أوالد الدهاقين، واشتغل بالحديث والفق وآ
د السلطان ألب أرسالن     فك-يكتب له ان يصادره في آل سنة، فهرس منه وقصد داود بن ميكائيل بن سلجوق، وال

ا        : فظهر له منه النصح والمحبة، فسلمه إلى ولده ألب أرسالن وقال له ه، فلم ا يشير ب ه فيم دًا وال تخالف اتخذه وال
ي     د-آما سيأتي في موضعه من حرف الميم إن شاء اهللا تعالى-ملك ألب أرسالن ي ف دبير، وبق بر أمره فأحسن الت

اه فصار األمر        ك ش ده مل ة لول خدمته عشر سنين، فلما مات ألب أرسالن وازدحم أوالده على الملك وطد المملك
  .آله لنظام الملك، وليس للسلطان إال التخت والصيد، وأقام على هذا عشرين سنة

ر      : يه، وقال لهودخل على اإلمام المقتدى باهللا، فأذن له في الجلوس بين يد ك برضاء أمي يا حسن، رضي اهللا عن
  .المؤمنين عنك

ال             ك فق ى الصوفية، وسئل عن سبب ذل ام عل ر اإلنع ان آثي اء والصوفية، وآ اني  : وآان مجلسه عامرًا بالفقه أت
دًا،       : صوفي وأنا في خدمة بعض األمراء فوعظني وقال ه الكالب غ ه وال تشتغل بمن تأآل اخدم من تنفعك خدمت

ه    فلم أ ل، فغلب اء باللي علم معنى قوله، فشرب ذلك األمير من الغد إلى الليل وآانت له آالب آالسباع تفترس الغرب
ر             ي أظف ا أخدم الصوفية لعل ذلك، فأن ه، فعلمت أن الرجل آوشف ب السكر فخرج وحده فلم تعرفه الكالب فمزقت

  .بمثل ذلك

ه        ا هو في ع م ان إذا . وآان إذا سمع األذان أمسك عن جمي م          وآ و القاس الي وأب و المع ام الحرمين أب ه إم دم علي ق
نده   ي مس بالد،       . القشيري صاحب الرسالة بالغ في إآرامهما وأجلسهما ف ي ال ربط والمساجد ف دارس وال ى الم وبن

ة،        . وهو أول من أنشأ المدارس فأقتدى به الناس نة سبع وخمسين وأربعمائ داد س ته ببغ ارة مدرس وشرع في عم
م    وفي سنة تسع وخمسي الى، فل ه اهللا تع ن جمع الناس على طبقاتهم ليدرس بها الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، رحم

د        "الشامل"يحضر، فذآر الدرس أبو نصر ابن الصباغ، صاحب  و إسحاق بع م جلس الشيخ أب ًا، ث ، عشرين يوم
ن الصباغ صاحب          . ذلك يد ب د الس ي نصر عب ة أب ي ترجم امل "وهذا الفصل قد استقصيته ف اك  فلين" الش . ظر هن

ول           ان يق اجد، وآ ي بعض المس ا وصلى ف ي أن  : وآان الشيخ أبو إسحاق إذا حضر وقت الصالة خرج منه بلغن
  .أآثر آالتها غصب

ول  ي            : وسمع نظام الملك الحديث وأسمعه، وآان يق ط نفسي ف د أرب ي أري ذلك، ولكن ًال ل ي لست أه م أن ي ألعل إن
  .لمقطار النقلة لحديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

  : ويروى له من الشعر قوله

  قد ذهبت شره الصبوه   بعد الثمانين ليس قـوه
 موسى ولكن بال نبوه   آأنني والعصا بكفـي

   
  .-وسيأتي ذآره إن شاء اهللا تعالى-إن هذين البيتين ألبي الحسن محمد بن أبي الصقر الواسطي: وقيل

  
  : -أعني نظام الملك-ويروى له أيضًا

   
 وداستني اللـيالـي أي دوس   ل العمر ظهريتقوس بعد طو

 آأن قوامها وتـر بـقـوس   فأمشي والعصا تمشي أمامي
   

دى      ان، إح ة بنوق ان وأربعمائ نة ثم دة س ن ذي القع رين م ادي والعش ة الح وم الجمع ك ي ام المل ت والدة نظ وآان
ة السبت عاشر          ا آانت ليل ى أصبهان، فلم اه إل ك ش نة خمس      مدينتي طوس، وتوجه صحبة مل شهر رمضان س

ال    حنة، ق ا س ال له د يق ن نهاون ة م ة قريب ى قري غ إل ا بل ه، فلم ي محفت ة أفطر ورآب ف انين وأربعمائ ذا : وثم ه
الموضع قتل فيه خلق آثير من الصحابةزمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رضي اهللا عنهم أجمعين، فطوبى 

د    لمن آان معهم، فاعترضه في تلك الليلة صبي ديلمي  ا، فم أله تناوله على هيئة الصوفية معه قصة، فدعا له وس



 

ي          ر ف د أن هرب، فعث ي الحال بع ل ف ل القات يده ليأخذها فضربه بسكين في فؤاده، فحمل إلى مضربه فمات، وقت
  .طنب خيمة فوقع، ورآب السلطان إلى معسكره، فسكنهم وعزاهم، وحمل إلى أصبهان ودفن بها

  
م يعش السلطان      إن السلطان دس عليه : وقيل من قتله فإنه سئم طول حياته، واستكثر ما بيده من االقطاعات، ول

  .بعده سوى خمس وثالثين يومًا، فرحمه اهللا تعالى لقد آان من حسنات الدهر
  

الى    -ورثاه شبل الدولة أبو الهيجاء مقاتل بن عطية بن مقاتل البكري  اء اهللا تع ره إن ش ي ذآ إن    -اآلت ه ف ان ختن وآ
  : فقال-زوجه ابنته نظام الملك

   
  نفيسة صاغها الرحمن من شرف   آان الوزير نظام الملك لـؤلـؤة
 فردها غيرة منه إلى الصـدف   عزت فلم تعرف األيام قيمتـهـا

  
ان عدو     : وقد قيل ه آ إنه قتل بسبب تاج الملك أبي الغنائم المرزبان بن خسروفيروز المعروف بابن دارست، فإن

ام         نظام الملك، وآان  ان نظ م إن غلم وزارة، ث ي ال ه موضعه ف ل رتب آبير المنزلة عند مخدومه ملك شاه، فلما قت
ة،        انين وأربعمائ نة ست وثم الملك وثبوا عليه فقتلوه وقطعوه إربًا إربًا في ليلة الثالثاء ثاني عشر المحرم من س

  .رحمه اهللا تعالى وعمره سبع وأربعون سنة، وهو الذي بنى على قبر الشيخ أبي إسحاق الشيرازي،

 فخر الكتاب الجويني

رًا،    أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم الملقب فخر الكتاب الجويني األصل البغدادي الكاتب المشهور؛ آتب آثي
ي        اد الكاتب ف ره العم ه، وذآ تهم في دة "ونسخ آتبًا توجد في أيدي الناس بأوفر األثمان لجودة خطها ورغب " الخري

ي ظل         : ليه، وقالوبالغ في الثناء ع ود ف دين محم ور ال ده ن د ول ده عن آان من ندماء أتابك زنكي بالشام، وأقام بع
ه،         يس بمصر اآلن من يكتب مثل ام، ول ذه األي اإلآرام، ثم سافر إلى مصر في أيام ابن رزيك، وتوطن بها إلى ه

  .وأورد له مقطوع شعر آتبه إلى القاضي الفاضل، ولوال أنه طويل لذآرته

  .ست وثمانين وخمسمائة، بالقاهرة، رحمه اهللا تعالى: نة أربع وثمانين، وقيلوتوفي س

ة     -بضم الجيم وفتح الواو وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها نون-والجويني ى جوين، وهي ناحي هذه النسبة إل
  .آبيرة من نواحي نيسابور، ينسب إليها جماعة آثيرة من العلماء

  : العراقيينوآان آثيرًا ما ينشد لبعض 

 من لبانات إذا لم يقضـهـا   يندم المرء على ما فـاتـه
  بالتي أمضى آأن لم يمضها   وتراه فرحًا مستـبـشـرًا

 لقريب بعضها من بعضها   إنها عندي وأحالم الكـرى

 الكرابيسي صاحب الشافعي

افع        ام الش دادي؛ صاحب اإلم د الكرابيسي البغ ن يزي ا، وأشهرهم    أبو علي الحسين بن علي ب ي، رضي اهللا عنهم
ه وفروعه      ي أصول الفق رة ف ًا بالحديث،     . بانتياب مجلسه وأحفظهم لمذهبه، وله تصانيف آثي ًا عارف ان متكلم وآ

  .وصنف أيضًا في الجرح والتعديل وغيره، وأخذ عنه الفقه خلق آثير

  .ب، رحمه اهللا تعالىسنة ثمان وأربعين ومائتين، وهو أشبه بالصوا: وتوفي سنة خمس وأربعين، وقيل

ين -والكرابيسي دها س اآنة وبع ا س اة من تحته اء مثن م ي دة مكسورة ث اء موح د األلف ب راء وبع اف وال تح الك بف
اس      -مهملة دها آرب اب الغليظة، واح رابيس، وهي الثي ظ فارسي عرب     -بكسر الكاف  -هذه النسبة إلى الك وهو لف

  .وآان أبو علي المذآور يبيعها فنسب إليها
  



 

 رانابن خي

يوخ،        ورعين وأفاضل الش اء المت ة الفقه ن جل ان م افعي؛ آ ه الش ران الفقي ن خي الح ب ن ص ين ب ي الحس و عل أب
داره       ى ب ن عيس ي ب ن عل و الحس وزير أب ل ال ل، فوآ م يفع در فل ة المقت ي خالف داد ف ه القضاء ببغ وعرض علي

ا من وآل     : مترسمًا، فخوطب في ذلك فقال ي زمانن ل،      إنما قصدت ذلك ليقال آان ف م يفع د القضاء فل داره ليتقل ب
هذا األمر لم يكن فينا، وإنما آان في أصحاب أبي حنيفة، : وآان يعاتب أبا العباس ابن سريج على توليته، ويقول

  .رضي اهللا عنه

ذا ل ه ال   : ومث ر فق ن عم د اهللا ب ه عب ان رضي اهللا عن ا عثم ياً : دع ن قاض ب، آ ال. اذه ر  : ق ا أمي ي ي أو تعفين
لم      : ال، اذهب آن قاضيًا، قال :المؤمنين؟ قال ه وس ال تعجل يا أمير المؤمنين، ألم تسمع رسول اهللا صلى اهللا علي

ال    : بلى، قال: قال" من عاذ باهللا فقد عاذ بمعاذ؟: "يقول اهللا أن أآون قاضيًا، ق ك     : فإني أعوذ ب ا يمنعك من ذل وم
من آان قاضيًا بين المسلمين فقضى  "وسلم  يمنعني قول النبي صلى اهللا عليه: وأبوك آان يقضي بين الناس؟ قال

  ".بجهل فهو في النار، ومن آان قاضيًا بحق أو بعدل سأل أن ينفلت آفافًا، فما أرجو من القضاء بعد هذا؟

ن   الء اب و الع ه أب ة، قال نة عشرين وثلثمائ ة س ن ذي الحج ة بقيت م رة ليل ثالث عش اء ل وم الثالث ه ي وآانت وفات
ي العسكري، وقال الحافظ أ ر           : بو الحسن الدار قطن و بك افظ أب ة، وصوبه الح نة عشر وثلثمائ ي حدود س وفي ف ت
  .وهم أبو العالء العسكري، رحمه اهللا تعالى: الخطيب في ذلك، وقال

  .بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح الراء وبعد األلف نون: وخيران

 القاضي حسين

ه؛          أبو علي الحسين بن محمد بن  ي الفق ة ف افعي المعروف بالقاضي صاحب التعليق ه الش أحمد المرورودي الفقي
ة المطلب  "آان إمامًا آبيرًا صاحب وجوه غريبة في المذهب، وآلما قال إمام الحرمين في آتاب  ي  " نهاي والغزال

ذآر ال سواه    " وقال القاضي ": "الوسيط والبسيط"في  راد بال و الم ر الق     . فه ي بك ه عن أب ال المروزي  أخذ الفق -ف
ة  اس           -اآلتي ذآره إن شاء اهللا تعالى في العبادل ين الن م ب زل يحك م ي روع والخالف، ول ي األصول والف وصنف ف

راء البغوي صاحب         ن مسعود الف د الحسين ب ويدرس ويفتي، وأخذ عنه الفقه جماعة من األعيان، منهم أبو محم
  .وغيرهما" شرح السنة"وآتاب " التهذيب"آتاب 

  .ة اثنتين وستين وأربعمائة بمروروذ، رحمه اهللا تعالىوتوفي في سن

  .وقد تقدم الكالم على مروروذ في حرف الهمزة

 أبو علي السنجي

ي         ه بخراسان عن أب ين، أخذ الفق ة المتقن أبو علي الحسين بن شعيب بن محمد السنجي الفقيه الشافعي؛ أحد األئم
ام الحرمين   بكر عبد اهللا القفال المروزي هو والقاضي حسين الذي -تقدم ذآره والشيخ أبو محمد الجويني والد إم

ع   -وسيأتي ذآره إن شاء اهللا تعالى وشرح الفروع التي ألبي بكر ابن الحداد المصري شرحًا لم يقاربه فيه أحد، م
اب        ا، وشرح أيضًا آت ري شرحها، وغيرهم آثرة شروحها، فإن القفال شيخه شرحها، والقاضي أبو الطيب الطب

اب        " التلخيص" ه آت ل الوجود، ول رًا، وهو قلي و     " المجموع "ألبي العباس ابن القاض شرحًا آبي ه أب ل من د نق وق
ي         " الوسيط"حامد الغزالي في آتاب  رو ف ه أهل م ان فقي ان، وآ راق وخراس ي الع وهو أول من جمع بين طريقت

  .عصره

و     مكثر محقق ومقل محقق ومكثر : األئمة بخراسان ثالثة: وآان يقال في عصره ق أب المكثر المحق ق، ف غير محق
  .علي السنجي والمقل المحقق أبو محمد الجويني والمكثر غير المحقق ناصر المروزي

  .وآانت وفاته في سنة نيف وثالثين وأربعمائة، رحمه اهللا تعالى

  .نسبة إلى سنج، وهي قرية آبيرة من قرى مرو-بكسر السين المهملة وسكون النون وبعدها جيم-والسنجي



 

 فراء البغويال

افعي المحدث          ه الش دين الفقي ر ال الفراء، البغوي الملقب ظهي أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد، المعروف ب
ه  -المفسر؛ آان بحرًا في العلوم، وأخذ الفقيه عن القاضي حسين بن محمد ي ترجمت ي تفسير    -آما تقدم ف وصف ف

ي صلى ا   ي      آالم اهللا تعالى، وأوضح المشكالت من قول النب ان ال يلق لم، وروى الحديث ودرس، وآ ه وس هللا علي
في الحديث،  " شرح السنة"في الفقه، وآتاب " التهذيب"الدرس إال على الطهارة، وصنف آتبًا آثيرة، منها آتاب 

  .وغير ذلك" الجمع بين الصحيحين"و" المصابيح"في تفسير القرآن الكريم، وآتاب " معالم التنزيل"و

وخمسمائة بمروروذ، ودفن عند شيخه القاضي حسين بمقبرة الطالقان، وقبره مشهور   توفي في شوال سنة عشر
  .هنالك، رحمه اهللا تعالى

نة     " الفوائد السفرية"ورأيت في آتاب  ي س وفي ف ه ت التي جمعها الشيخ الحافظ زآي الدين عبد العظيم المنذري أن
م        ذا، واهللا أعل مائة، ومن خطه نقلت ه ه  . ست عشرة وخمس م يأخذ من          ونقلت عن ه زوجة فل ه ماتت ل أيضًا أن

  .ميراثها شيئًا، وأنه آان يأآل الخبز البحت، فعذل في ذلك، فصار يأآل الخبز مع الزبيب

  .نسبة إلى عمل الفراء وبيعها: والفراء

ال ل   -بفتح الباء الموحدة والغين المعجمة وبعدها واو-والبغوي راة يق رو وه ا  هذه النسبة إلى بلدة بخراسان بين م ه
م راء  اذة    -بغ وبغشور بفتح الباء الموحدة وسكون الغين المعجمة وضم الشين وبعدها واو ساآنة ث بة ش ذه النس وه

  ".األنساب"على خالف األصل، هكذا قال السمعاني في آتاب 

 الحليمي

د ب          اني؛ ول الحليمي الجرج افعي المعروف ب ه الش يم الفقي ن حل د ب جرجان  أبو عبد اهللا الحسين بن الحسن بن محم
ره،          ن حبيب وغي د ب ن أحم د ب ي بكر محم سنة ثمان وثالثين وثلثمائة، وحمل إلى بخاري، وآتب الحديث عن أب
ي                  ه ف ر، ول ا وراء النه ه بم ًا إلي ًا مرجوع ًا معظم م صار إمام ال، ث ر القف ي بك ر األودني وأب ي بك وتفقه على أب

  .غيرهالمذهب وجوه حسنة، وحدث بنيسابور وروى عنه الحافظ الحاآم و

ده         -وقيل في شهر ربيع األول-وتوفي في جمادى األولى ى ج بته إل الى، ونس ه اهللا تع ة، رحم نة ثالث وأربعمائ س
  .حليم المذآور

 الوني الحاسب

رة مليحة          ا تصانيف آبي ه فيه رائض ول ي الف ًا ف أبو عبد اهللا الحسين بن محمد الوني الفرضي الحاسب؛ آان إمام
ا، وسمع الحديث من أ     راهيم             أجاد فيه ن إب د اهللا ب يم عب و حك ه أب رهم، وسمع من ي الصفار وغي ي عل صحاب أب

يص "الخبري صاحب  م الحساب            " التخل ي عل ري ف ا، وهو شيخ الخب زي وغيرهم ي الحساب والخطيب التبري ف
  .والفرائض، وانتفع به وبكتبه خلق آثير

  .البساسيري المقدم ذآرهوتوفي شهيدًا ببغداد في ذي الحجة سنة إحدى وخمسين وأربعمائة في فتنة 

  .هذه النسبة إلى ون، وهي قرية من أعمال قهستان أظنه منها-بفتح الواو وتشديد النون-والوني

 ابن خميس الكعبي

ي      ابن خميس الكعب أبو عبد اهللا الحسين بن نصر بن محمد بن الحسين بن القاسم بن خميس بن عامر المعروف ب
داد وعن          الموصلي الجهني الملقب تاج اإلسالم م ي ببغ د الغزال ي حام ه عن أب افعي؛ أخذ الفق جد الدين الفقيه الش

ا           رة، منه ًا آثي كنها، وصنف آتب ى الموصل وس م رجع إل مناقب  "غيره، وولي القضاء برحبة مالك بن طوق، ث
  ".أخبار المنامات"و" مناسك الحج"على أسلوب رسالة القشيري، ومنها " البرار

  .ني في تاريخه، وأثنى عليهذآره الحافظ أبو سعد السمعا



 

ي الغزي الشاعر    ره  -وآان يروي عن أبي إسحاق إبراهيم بن عثمان الكلب دم ذآ ن      -المق ة اب د الدول ر عمي ي وزي ف
  البيتين ....... من آلة الدست لم يؤت الوزير: جهير، قوله

  .وخميس جدة األعلى

  .تعالى وتوفي في شهر ربيع االخر سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة، رحمه اهللا

ة   -بضم الجيم وفتح الهاء وبعدها نون-والجهني اور القري هذه النسبة إلى جهينة، وهي قرية قريبة من الموصل تج
اردة، وهي مشهورة،              اح الب الج والري ا من الف ع االستحمام بمائه ي ينف ارة الت ين القي التي فيها العين المعروفة بع

ة وهي      وهما في بر الموصل أسفل من الموصل، وجهينة أقر ى جهين بة إل ب من عين القيارة؛ والجهني أيضًا نس
  .قبيلة آبيرة من قضاعة

ل ينسب     -بفتح الكاف وسكون العين المهملة وبعدها باء موحدة-والكعبي ع قبائ م أرب هذه النسبة إلى بني آعب، وه
  .إليها، وال أعلم المذآور إلى أيها ينتسب

  .والموصلي معروف

 الحالج

أ بواسط           أبو مغيث الحسين بن م ارس، ونش دة بف نصور الحالج الزاهد المشهور؛ هو من أهل البيضاء وهي بل
نهم من        : والعراق، وصحب أبا القاسم الجنيد وغيره، والناس في أمره مختلفون ه، وم ي تعظيم الغ ف نهم من يب فم

اظ    تأليف أبي حامد الغزالي فصًال طويًال في حاله، وقد " مسكاة األنوار"ورأيت في آتاب . يكفر ذر عن األلف اعت
ا       " ما في الجبة إال اهللا"وقوله " أنا الحق"التي آانت تصدر عنه مثل قوله  و السمع عنه ي ينب ات الت ذه اإلطالق وه

ل        : وعن ذآرها وحملها آلها على محامل حسنة، وأولها، وقال ذا مث دة الوجد، وجعل ه ة وش رط المحب هذا من ف
  : قول القائل

  نحن روحان حللنا بـدنـا      أنا من أهوى ومن أهوى أنا 

  وإذا أبصرته أبصرتـنـا             فإذا أبصرتني أبصـرتـه 

ات                د والتصوف والكرام ان يظهر الزه ه آ ي تاريخه أن ر ف ن األثي دين اب ره عز ال ا ذآ وآان ابتداء حاله على م
واء      ى اله ده إل د ي تاء ويم م     ويخرج للناس فاآهة الشتاء في الصيف وفاآهة الصيف في الش وءة دراه دها ممل ويعي

تكلم   : عليها مكتوب وتهم، وي قل هو اهللا أحد، ويسميها دراهم القدرة، ويخبر الناس بما يأآلون وما يصنعون في بي
ي          تالفهم ف ه اخ وا في اس اختلف إن الن ة ف ول؛ وبالجمل بما في ضمائر الناس، فافتتن به خلق آثير واعتقدوا فيه الحل

الى وأن             المسيح عليه السالم، فمن قائل ي اهللا تع ه ول ل إن ة، ومن قائ ه الربوبي دعي في ه جزء إلهي وي إنه حل في
تكهن والجن            ذاب وم ه ممخرق ومستغش وشاعر آ ل أن الذي يظهر منه من جملة آرامات الصالحين، ومن قائ

  .تطيعه فتأتيه بالفاآهة بغير أوانها

ي            نة ف ا س ام به ة فأق ى مك راق وسار إل ى الع تاء وال       وآان قدم من خراسان إل الحجر ال يستظل تحت سقف ش
صيفًا، وآان يصوم الدهر فإذا جاء العشاء أحضر له الخادم آوز ماء وقرصًا فيشربه ويعض من القرص ثالث    

ار    يئًا آخر النه ي يأخذ        . عضات من جوانبه ويترك الباقي وال يأآل ش د اهللا المغرب ة عب ان شيخ الصوفية بمك وآ
ى صخرة     أصحابه إلى زيارة الحالج فلم ي رآه عل ه ف جده في الحجر وقيل قد صعد إلى جبل أبي قبيس، فصعد إلي

وى   : حافيًا مكشوف الرأس والعرق يجري منه إلى األرض، فاخذ أصحابه وعاد ولم يكلمه وقال هذا يتصبر ويتق
  .ن األثيرانتهى آالم اب. على قضاء اهللا وسوف يبتليه اهللا بما يعجز عنه صبره وقدرته؛ وعاد الحسين إلى بغداد

ي                 299وآان في سنة  ه ف اس، وانتشر ل ي األشراف من الن ول الالهوت ف ول بحل ه يق ه وأن ه إل اس أن ادعى للن
اظره،        ى عيسى لين در إل ه المقت الحاشية ذآر عظيم، ووقع بينه وبين الشبلي وغيره من مشايخ الصوفية، فبعث ب

قف من حيث انتهيت وال    : وقال له فيما بينه وبينهفأحضر مجلسه وخاطبه خطابًا فيه غلظة، فحكي انه تقدم إليه 
ا              ه واستعفى منه ى، فتهيب عيسى مناظرت ذا المعن ي ه ًا ف ك، وآالم تزد علي شيئًا وإال خسفت األرض من تحت

ال    309فنقل في سنة  الحالج ق وآًال ب ًا    : إلى حامد بن العباس الوزير، فحدث غالم لحامد آان م ه يوم دخلت علي



 

ه      ومعي الطبق الذي ع ى أرضه وجوانب قفه إل ادتي أن أقدمه إليه آل يوم، فوجدته قد مأل البيت بنفسه وهو من س
ي       ا رأى وبق الم من هول م ليس فيه موضع، فهالني ما رأيت منه ورميت الطبق من يدي وهربت؛ وحم هذا الغ

ال    تمه وق د وش ى جمل         : مدة محمومًا، فكذبه حام هرًا عل داد مش ى بغ ه إل ان دخول ي؛ وآ د عن ي دار    ابع وحبس ف
  .المقتدر، وأفتى العلماء بإباحة دمه

دهم         ام عن ا، فخرج الرجل فأق ة يعمله ى حيل وآان الحالج قد أنفذ أحد أصحابه إلى بلد من بلدان الجبل ووافقه عل
اد           ان يق ه عمي فك ى إذا تمكن أظهر أن د حت ى البل سنتين يظهر النسك والعبادة وقراءة القرآن والصوم، فغلب عل

ه    إلى مسجد ي صلى اهللا علي ه ويتعامى في آل أحد شهورًا، ثم أظهر أنه زمن فكان يحبو ويحمل إلى المسجد النب
ي         اطلبوا ل ه، ف ه ودعائ ى يدي ك عل وسلم في النوم يقول أنه يطرق هذا البلد عبد صالح مجاب الدعوة تكون عافيت

ي، ف     رج عن الى أن يف د الصالح،      آل من يجتاز من الفقراء أو من الصوفية لعل اهللا تع ورود العب تعلقت النفوس ل
ال األعمى            ي الجامع فق رد ف اق وتف اب الصوف الرق بس الثي د ول دم البل : ومضى الجل الذي بينه وبين الحالج فق

ي،     : احملوني إليه، فلما حصل عنده وعلم أنه الحالج قال له الى ل ادع اهللا تع ذا ف يا عبد اهللا رأيت في النوم آذا وآ
حكي؟ ثم دعا له ومسح يده عليه فقام مبصرًا صحيحًا، فانقلب البلد وآثر الناس على الحالج، ومن أنا وما ت: فقال

م   ال له دي ورده جوارحي     : فترآهم وخرج من البلد وأقام المتعافي المبرأ مما فيه شهورًا ثم ق إن من حق اهللا عن
ى طرسوس،    علي أن أنفرد بالعبادة انفرادًا أآثر من هذا، وان يكون مقامي في الغز، وق د عملت على الخروج إل

ال      : فمن آانت له حاجة يحملها، فأخرج هذا ألف درهم وقال ار وق ة دين ذا مائ ي، واخرج ه اخرج  : اغز بهذه عن
ا      الحالج وقاسمه عليه م، فلحق ب ان  . بها غزاة من هناك، وأعطاه آل أحد شيئًا فاجتمع له ألوف دنانير ودراه وآ

د وز    ي مجلس حام ة بخطه أن            قد جرى منه آالم ف ه رقع رئ علي د ق ي عمر وق در بحضرة القاضي أب ر المقت ي
اإلنسان إذا أراد الحج ولم يمكنه أفرد في داره شيئًا ال يلحقه نجاسة وال يدخله أحد ومنع من يطرقه فإذا حضرت  
ع                ه جم ة مثل ا يقضي بمك ك وقضى من المناسك م إذا انقضى ذل ه بالبيت الحرام، ف أيام الحج طاف حوله طواف

ولى خدمتهم             ث ام وت ك الطع يهم ذل دم إل ك البيت وق ى ذل ام وأحضرهم إل الثين يتيمًا وعمل لهم ما يمكنه من الطع
ه        ام ل ك ق إذا فعل ذل ة، ف بنفسه، فإذا أآلوا وغسلوا أيديهم آسا آل واحد منهم قميصًا ودفع إليه سبة دراهم أو ثالث

ر القاضي و    و عم ه  قيام الحج، فلما فرغ منها التفت إليه أب ال ل ال     : ق ذا؟ ق ك ه ن ل اب   : من أي " اإلخالص "من آت
اب      : للحسن البصري، فقال له أبو عمر د سمعنا آت م ق ه     " اإلخالص "آذبت يا حالج، الله يس في ة ول للحسن بمك

  .شيء مما ذآرت الخ

  : ومن الشعر المنسوب إليه على اصطالحهم وإشاراتهم قوله

  آنت إن آنت أدري آيف لم أآـن ال          ال آنت إن آنت أدري آيف آنت، وال 

  : وقوله أيضًا على هذا االصطالح

  إياك إياك أن تبتل بالمـاء       ألقاه في اليم مكتوفًا وقال له 

  .وغير ذلك مما يجري هذا المجرى وينبني على هذا األسلوب

  : سمعت الحسين بن منصور وهو على الخشبة يقول: وقال أبو بكر ابن ثواية القصري

  فلم أر لي بأرض مستقرا         لمستقر بكل أرض طلبت ا

  ولو أني قنعت لكنت حرا     أطعت مطامعي فاستعبدتني

  : والبيت الذي قبل قوله

  ...ال آنت إن آـنـت أدري

  القيت بعدك من هم ومن حزن          أرسلت تسأل عني آيف آنت وما 

زة الزا : وقيل ين، واهللا         إن بعضهم آتب إلى أبي القاسم سمنون بن حم ذين البيت ه ه ه، فكتب إلي أله عن حال د يس ه
  .أعلم



 

  .وبالجملة فحديثه طويل وقصته مشهورة واهللا يتولى السرائر

  .وآان جده مجوسيًا وصحب هو أبا القاسم الجنيد ومن في طبقته، وأفتى أآثر علماء عصرة بإباحة دمه

يئاً هذا : إن أبا العباس ابن سريج آان إذا سئل عنه يقول: ويقال د   . رجل خفي عني حاله، وما أقول فيه ش ان ق وآ
ه              أفتى بحل دم ر، ف ي عم در بحضرة القاضي أب ام المقت ر اإلم اس وزي ن العب جرى منه آالم في مجلس حامد ب

م الحالج   ا      : وآتب خطه بذلك وآتب معه من حضر المجلس من الفقهاء، فقال له ظهري حمى ودمي حرام، وم
ا ي   ي بم أولوا عل م أن تت ل لك اء      يح ة الخلف ة األربع يل األئم نة وتفض ذهبي الس الم وم ادي اإلس ا اعتق ه، وأن بيح

اهللا   الراشدين وبقية العشرة من الصحابة، رضوان اهللا عليهم أجمعين، ولي آتب في السنة موجودة في الوراقين ف
اجوا إلي            ا احت تكملوا م ى أن اس ون خطوطهم إل م يكتب ول وه ذا الق ردد ه ه ونهضوا من   اهللا في دمي، ولم ينزل ي

  .المجلس، وحمل الحالج إلى السجن

انوا        أن القضاة إذا آ در ب اد جواب المقت وآتب الوزير إلى المقتدر يخبره بما جرى في المجلس وسير الفتوى، فع
ات من الضرب وإال ضربه             إن م ه بضربه ألف سوط، ف دم إلي قد أفتوا بقتله فليسلم إلى صاحب الشرطة، وليتق

ال    ألف سوط أخرى؛ ثم تض در، وق ه المقت م يتلف   : رب عنقه، فسلمه الوزير إلى الشرطي وقال له ما رسم ب إن ل
ك                 ال ل ه، وإن خدعك وق ه وتحرق جثت م تحز رقبت ه ث م رجل ده ث م ي ه ث م رجل ده ث ا أجري   : بالضرب فتقطع ي أن

يًال، وأ   اء    الفرات ودجلة ذهبًا وفضة، فال تقبل ذلك منه وال ترفع العقوبة عنه، فتسلمه الشرطي ل وم الثالث صبح ي
ق    ة خل لسبع بقين، وقيل لست بقين من ذي القعدة، سنة تسع وثلثمائة، فأخرجه عند باب الطاق، واجتمع من العام

إن  : آثير ال يحصى عددهم، وضربه الجالد ألف سوط، ولم يتأوه بل قال للشرطي لما بلغ ستمائة ادع بي إليك، ف
ع         : هلك عندي نصيحة تعدل فتح قسطنطينية، فقال ل ى أن أرف يس إل ه ول ر من ذا واآث ول ه ك تق قد قيل لي عنك إن

ادًا               ا صارت رم ه، ولم م حز رأسه وأحرق جثت ة، ث ه األربع رغ ضربه قطع أطراف الضرب عنك سبيل، فلما ف
اً          ين يوم د أربع دون أنفسهم برجوعه بع   .ألقاها في دجلة، ونصب الرأس ببغداد على الجسر، وجعل أصحابه يع

ا  واتفق أن زادت  اده فيه وادعى بعض   . دجلة في تلك السنة زيادة وافرة، فادعى أصحابه أن ذلك بسبب إلقاء رم
اينوه من         . أصحابه أنه لم يقتل، وإنما ألقى شبهه على عدو له ذي ع د ال وم بع ك الي ي ذل ه رآه ف وادعى بعضهم أن

وا    لعلكم م: الحال التي جرت عليه وهو راآب على حمار في طريق النهروان وقال لهم ذين ظن ر ال ثل هؤالء النف
  : أني هو المضروب والمقتول؛ ومن شعره المنسوب إليه

  فال بلغت ما أمـلـت وتـمـنـت              متى سهرت عيني لغيرك أو بكـت

  بأرض المنى من وجنتيك وجـنـت           وإن أضمرت نفسي سواك فال رعت 

  .وشرح حاله فيه طول، وفيما ذآرناه آفاية

يم  : جوالحال م ج انوت حالج         . بفتح الحاء المهملة وتشديد الالم وبعدها ألف ث ى ح ه جلس عل ذلك ألن ا لقب ب وإنم
ه   : واستقضاه شغًال، فقال الحالج ال ل الحلج، فق ك، فمضى الحالج         : أنا مشتغل ب ج عن ى أحل ي شغلي حت امض ف

ل أن ينس  . وترآه، فلما عاد رأى قطنه جميعه محلوجًا ا،      وقيل إنه آان يتكلم قب ر عنه ى األسرار ويخب ه عل ب إلي
  .فسمي بذلك حالج األسرار

  .بفتح الباء الموحدة وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح الضاد المعجمة وبعدها همزة ممدودة: والبيضاء

اب  : قلت امل "وبعد الفراغ من هذه الترجمة، وجدت في آت ام        " الش ة إم دين، تصنيف الشيخ العالم ي أصول ال ف
الى  -بي المعالي عبد الملك ابن الشيخ أبي محمد الجويني رحمهما اهللا تعالىالحرمين أ اء اهللا تع -اآلتي ذآره إن ش

ات                 ات الثق ة من األثب ر طائف د ذآ ال، وق ه ق ه، فإن ع في ذي وق وهم ال ى ال ه عل ا والتنبي ره ههن إن : فصًال ينبغي ذآ
ة،    اد المملك اد آل       هؤالء الثالثة تواصوا على قلب الدولة، والتعرض إلفس تمالتها، وارت وب واس واستعطاف القل

اد الحالج قطر       : واحد منهم قطرًا رك، وارت الد الت أما الجنابي فأآناف األحساء، وابن المقفع توغل في أطراف ب
ام   بغداد، فحكم عليه صاحباه بالهلكة والقصور عن درك األمنية لبعد أهل العراق عن االنخداع؛ هذا آخر آالم إم

  .اهللالحرمين، رحمه 

د  ي وقت واح ذآورين ف ة الم اع الثالث دم اجتم واريخ، لع اب الت د أرب تقيم عن الم ال يس ذا آ ك وه ا الحالج : قلت أم
و  . والجنابي فيمكن اجتماعهما ألنهما آانا في عصر واحد، ولكن ال أعلم هل اجتمعا أم ال والمراد بالجنابي هو أب



 

رام القرمطي،       ن به ي سعيد الحسن ب ى        طاهر سليمان بن أب ديثهم وحروبهم وخروجهم عل يس القرامطة وح رئ
اريخ               ر الت الى تحري ل إن يسر اهللا تع ان، ب ذا المك ي ه ة بشرحه ف ى اإلطال الخلفاء والملوك مشهور فال حاجة إل

  .الكبير، فسأذآر فيه حديثهم مستوفى، إن شاء اهللا تعالى

أقول     وبعد أن جرى ذآرهم، فينبغي أن نذآر منه فصًال مختصرًا ههنا، حتى ديثهم، ف اب من ح : ال يخلو هذا الكت
ماه      ذي س ر ال " الكامل "إن شيخنا عز الدين أبا الحسن علي بن محمد المعروف بابن األثير ذآر في تاريخه الكبي

ًا           ك طلب يئًا من ذل ا ش اخترت ههن ا، ف م فيه أول أمرهم، وأطال الحديث فيه، وشرح في آل سنة ما آان يجري له
  .لإليجاز

رع  ا ش ال  وأول م ائتين، فق بعين وم ان وس نة ثم ي س ه ف ون   : في ة يعرف واد الكوف وم بس رك ق نة تح ذه الس ي ه ف
رهم، وحاصله       داء أم ي ابت ول ف ان يسف        : بالقرامطة، ثم بسط الق د والتقشف، وآ ادة والزه ًال أظهر العب أن رج

ام              نهم؛ وأق ت، رضي اهللا ع ام من أهل البي ى إم اس إل دعو الن ان ي به وآ دة،    الخوص ويأآل من آس ك م ى ذل عل
ة         رهم بسواد الكوف ه، وانتشر ذآ اد في ه حسن االعتق ال   . فاستجاب له خلق آثير، وجرت له أحوال أوجبت ل م ق ث

أبي          : شيخنا ابن األثير بعد هذا في سنة ست وثمانين ومائتين ر رجل من القرامطة يعرف ب نة ظه ذه الس ي ه وف
ك        سعيد الجنابي بالبحرين، واجتمع إليه جماعة من األعراب ه من أهل تل ل من حول والقرامطة وقوي أمره، فقت

رى  واحي              . الق وا من ن رهم وقرب م عظم أم يعهم، ث م ب ام، ويحسب له اس الطع ع للن ذآور يبي عيد الم و س ان أب وآ
ديدة،       ة ش وا وقع وي، فتواقع البصرة، فجهز إليهم الخليفة المعتضد باهللا جيشًا يقاتلهم مقدمة العباس بن عمرو الغن

. ب العباس واسر العباس، وآان ذلك في آخر شعبان سنة سبع وثمانين فيما بين البصرة والبحرين  وانهزم أصحا
ه        ال ل ام وق د أي ه بع م أطلق اس ث ا      : وقتل أبو سعيد األسري وأحرقهم، واستبقى العي ه م ى صاحبك وعرف امض إل

  .رأيت، فدخل بغداد في شهر رمضان من السنة، وحضر بين يدي المعتضد فخلع عليه

م  . إن القرامطة دخلوا بالد الشام في سنة تسع وثمانين ومائتين، وجرت بين الطائفتين وقعات يطول شرحها  ثم  ث
ي   قتل أبو سعيد المذآور في سنة إحدى وثلثمائة، قتله خادم له في الحمام وقام مقامه ولده أبو طاهر سليمان بن أب

  .والطائف وسائر بالد البحرينسعيد، ولما قتل أبو سعيد آان قد استولى على هجر والقطيف 

ال،   وفي سنة إحدى عشرة وثلثمائة في شهرربيع اآلخر منها، قصد أبو طاهر وعسكره البصرة وملكوها بغير قت
بل صعدوا إليها ليًال بساللم الشعر، فلما حصلوا بها واحسوا بهم ثاروا إليهم فقتلوا متولي البالد ووضعوا السيف  

ا     نهم، وأق وا م اس فهرب وا               في الن م يزال ده، ول ى بل اد إل م ع وال، ث ا األم ًا يحمل منه بعة عشر يوم و طاهر س م أب
ة، فحج         نة سبع عشرة وثلثمائ ى س ق إل يعيشون في البالد ويكثرون فيها الفساد من القتل والسبي والنهب والحري

  .الناس فيها، وسلموا في طريقهم

وا أم     ة، فنهب وم التروي ي        ثم وافاهم أبو طاهر القرمطي بمكة ي ي المسجد الحرام وف ى ف وهم حت وال الحجاج وقتل
تلهم         اتلوه فق ي جماعة من األشراف فق ة ف البيت نفسه؛ وقلع الحجر األسود وأنفذه إلى هجر، فخرج إليه أمير مك
اقين          ن الب زم ودف ر زم ي بئ ى ف ات، وطرح القتل أجمعين وقلع باب الكعبة، واصعد رجًال ليقلع الميزاب فسقط فم

نهم    في المسجد الحر ى أحد م ين أصحابه،       . ام من غير آفن وال غسل وال صالة عل وأخذ آسوة البيت فقسمها ب
ة      د اهللا صاحب إفريقي ك المهدي عبي الى    -ونهيب دور أهل مكة، فلما بلغ ذل اء اهللا تع ره إن ش ي ذآ ه   -اآلت آتب إلي

اد     حققت على شيعتنا ود: ينكر عليه ذلك ويلومه ويلعنه ويقيم عليه القيامة، ويقول له م اإللح ر واس ا الكف عاة دولتن
ى                رد الحجر األسود إل نهم، وت د أخذت م ا ق رهم م ى الحجاج وغي ة وعل ى أهل مك بما قد فعلت، فإن لم ترد عل

دنيا واآلخرة   ا         . مكانه وترد آسوة الكعبة، فأنا بريء منك في ال تعاد م اد الحجر، واس اب أع ذا الكت ا وصله ه فلم
رده      ة ف وال أهل مك ه من أم م . أمكن ة أن القرامطة ردوا         ث ين وثلثمائ نة تسع وثالث ي س ر ف ن األثي يخنا اب ر ش ذآ

ي رده         . أخذناه بأمر وأعدناه بأمر: الحجر إلى مكة وقالوا م ف ذل له د ب راق ق داد والع ر بغ وآان بجكم الترآي أمي
يخنا . خمسين ألف دينار فلم يردوه، وردوه اآلن ة ال     : وقال غير ش ه من الكعب ى مكان م ردوه إل ة لخمس   إنه معظم

ة               ه ثالث ا أخذوه تفسخ تحت ه لم ع هللا، وإن ة المطي ي خالف نة، ف خلون من ذي القعدة، وقيل من ذي الحجة من الس
  .جمال قوية من ثقله، وحملوه لما أعادوه على جمل واحد ضعيف فوصل به سالمًا

ه رده       -وهذا الذي ذآره شيخنا: قلت ى الحجر، وأن ي معن ى القرمطي ف ذلك  من آتاب المهدي إل تقيم، ألن  -ل ال يس
ه بسبع            د موت د ردوه بع ين، فق نة تسع وثالث ي س ان رد الحجر ف المهدي توفي سنة اثنتين وعشرين وثلثمائة، وآ

  .عشرة سنة، واهللا أعلم



 

ذا  ى            : ثم قال شيخنا عقيب ه وه إل م حمل اس، ث ى رآه الن ا حت وه بجامعه ة، وعلق ى الكوف وه إل ا أرادوا رده حمل ولم
  .ندهم اثنتين وعشرين سنةمكة، وآان مكثه ع

  .وقد ذآر غير شيخنا أن الذي رده هو ابن سنبر، وآان من خواص أبي سعيد: قلت

الح نائب   ن ف ر ب وا جعف ا وقتل ى دمشق فملكوه ة وصلوا إل ة أن القرامط تين وثلثمائ نة س ي س يخنا ف ر ش م ذآ ث
ذه القضية     -المصريين ر ه غ  -وقد سبق في ترجمة جعفر المذآور طرف من خب م بل ى عين      ث عسكر القرامطة إل

  .شمس، وهي على باب القاهرة، وظهروا عليهم، ثم انتصر أهل مصر عليهم فرجعوا عنهم

الد   : قلت وعلى الجملة فالذي فعلوه في اإلسالم لم يفعله أحد قبلهم وال بعدهم من المسلمين، وقد ملكوا آثيرًا من ب
اب مصر، ولم        ى ب ام إل الد الشرق والش و         العراق والحجاز وب ل أب ي هجر، وقت دهم ف وه عن ا أخذوا الحجر ترآ

  .طاهر المذآور في سنة اثنتين وثالثين وثلثمائة

بكسر القاف وسكون الراء وآسر الميم وبعدها طاء مهملة؛ والقرمطة في اللغة تقارب الشيء بعضه  : والقرمطي
ذلك      : من بعض، يقال ان آ رمط، إذا آ رمط، ومشي مق ذآور    . خط مق عيد الم و س ان أب ق     وآ ع الخل قصيرًا مجتم

ي            . أسمر آريه المنظر، فلذلك قيل له قرمطي  اقالني فصًال طويًال من أحوالهم ف ر الب و بك ر القاضي أب د ذآ وق
  ".آشف أسرار الباطنية"آتاب 

ال  : وأما الجنابي فإنه بفتح الجيم وتشديد النون وبعد األلف باء موحدة، وهذه النسبة إلى جنابة، وهي بلدة من أعم
ارس  ا  ف بوا إليه ا، فنس ة منه يراف، والقرامط د س البحرين عن اء. متصلة ب اء  -واألحس كون الح زة وس تح الهم بف

ذآورة         -المهملة وبعدها سين مهملة ثم همزة ممدودة ة الم ا جناب رة منه الد آثي ا ب ة، فيه ك الناحي وهي آورة في تل
ك من   -من تحتها وبعدها فاء وهي بفتح القاف وآسر الطاء المهملة وسكون الياء المثناة-وهجر والقطيف وغير ذل
إذا      : والحسي -بكسر الحاء وسكون السين المهملة-جمع حسي: البالد؛ واألحساء ل، ف فه األرض من الرم اء تنش م

اء سميت       . صار إلى صالبة أمسكته فتحفر العرب عنه الرمل فتستخرجه   رة األحس ذه األرض آثي ا آانت ه ولم
  .ف إال بهبهذا االسم، وصار علمًا عليها ال تعر

ال األزهري     ": الصحاح"وأما البحرين فقد قال الجوهري في آتاب  ي، وق ه بحران بة إلي ا  : البحرين بلد، والنس إنم
ين البحر األخضر األعظم                 ا وب رى هجر بينه اب األحساء وق ى ب رة عل ا بحي ة قراه ي ناحي ثنوا البحرين ألن ف

ا       عشرة فراسخ، وقدرت البحيرة ثالثة أميال في مثلها، وال  واحي آله ذه الن د زعاق، وه يغيض ماؤها، وهو راآ
القرب   بالد العرب، وهي وراء البصرة تتصل بأطراف الحجاز وهي على ساحل البحر المتصل باليمن والهند، ب
ي       ارس، وف الد ف ان وب ين عم من جزيرة قيس ابن عميرة وهي التي تسميها العامة آيش، وهي في وسط البحر ب

  .مز وغيرها من البالد، واهللا أعلمتلك الناحية أيضًا رامهر

ل     ن أه و م ة، وه ائل البديع ة، صاحب الرس هور بالبالغ ب المش ع الكات ن المقف د اهللا اب و عب ع فه ن المقف ا اب وأم
ي                 اء بن ين من خلف ين األول فاح والمنصور الخليفت م الس ي ع ن عل د عيسى ب ى ي لم عل يًا فأس فارس، وآان مجوس

م فاضت،     "آالمه  ومن. العباس، ثم آتب له واختص به ا، فغاضت ث شربت من الخطب ريا، ولم أضبط لها روي
ه : وقال الهيثم ابن عدي". فال هي هي نظاما، وليست غيرها آالما د  : جاء ابن المقفع إلى عيسى بن علي فقال ل ق

ه عيسى   اس       : دخل اإلسالم في قلبي، وأريد أن أسلم على يدك، فقال ل واد ووجوه الن ك بمحضر من الق يكن ذل ، ل
ادة                  ى ع زم عل ع يأآل ويزم ن المقف وم، فجلس اب ك الي ية ذل ام عيسى عش م حضر طع د فاحضر؛ ث ان الغ إذا آ ف

لم    : أتزمزم وأنت على عزم اإلسالم؟ فقال: المجوس، فقال له عيسى ا أصبح أس أآره أن أبيت على غير دين، فلم
  .على يده

انوا         وآان ابن المقفع مع فضله يتهم بالزندقة، فحكى الجاحظ أن اب  اد آ ن زي ى ب اس ويحي ن إي ع ب ع ومطي ن المقف
ول    : يتهمون في دينهم؛ قال بعضهم ة يق ن المنصور الخليف ا وجدت   : فكيف نسي الجاحظ نفسه؟ وآان المهدي ب م

ا       : آتاب زندقة إال وأصله ابن المقفع؛ وقال األصمعي  ع المصنفات الحسان منه ن المقف ة  "صنف اب درة اليتيم " ال
ع   : ا مثلها؛ وقال األصمعي التي لم يصنف في فنه ن المقف ل الب ال   : قي ك؟ فق ري     : من أدب نفسي، إذا رأيت من غي

ل . حسنًا أتيته وإن رأيت قبيحًا أبيته : واجتمع ابن المقفع بالخليل بن أحمد صاحب العروض، فلما افترقا قيل للخلي
ال . عقله أآثر من علمه: قالآيف رأيت الخليل؟ ف: علمه أآثر من عقله، وقيل البن المقفع: آيف رايته؟ فقال : ويق

ه          : ، وقيل"آليلة ودمنة"إن ابن المقفع هو الذي وضع آتاب  ه ونقل ية فعرب ة الفارس ان باللغ ا آ م يضعه وإنم ه ل إن
د      . إلى العربية، وإن الكالم الذي في أول هذا الكتاب من آالمه ن يزي ة ب ن معاوي فيان ب وآان ابن المقفع يعبث بس



 

ليمان      بن المهلب بن أبي صفر دم س ه، فق ك من ر ذل ة أمير البصرة وينال من أمه وال يسميه إال بابن المغتلمة، وآث
د اهللا     -وهما عما المنصور-وعيسى ابنا علي البصرة ان عب ليكتبا أمانًا ألخيهما عبد اهللا بن علي من المصور، وآ

ه المنص        ة لنفسه، فأرسل إلي لم     المذآور قد خرج على ابن أخيه المنصور وطلب الخالف و مس ه أب ًا مقدم ور جيش
ًا       . الخراساني، فانتصر أبو مسلم عليه دهما خوف تتر عن ليمان وعيسى، واس ه س وهرب عبد اهللا بن علي إلى أخوي

فاعتهما،            ل ش ه، فقب ا جرى من ه، وال يؤاخذه بم د المنصور ليرضى عن على نفسه من المنصور، فتوسطا له عن
واريخ    واتفقوا على أن يكتب له أمان من المنصور، و ي آتب الت ذا      . هذه الواقعة مشهورة ف ي ه ا ف د أتيت منه وق

اآتبه أنت  : فلما أتيا البصرة قاال لعبد اهللا ابن المقفع. المكان بما تدعو الحاجة إليه لينبني الكالم بعضه على بعض
ي، فكت        . وبالغ في التأآيد آي ال يقتله المنصور ن عل ًا لعيسى ب ان آاتب ع آ ن المقف ع   وقد ذآرت أن اب ن المقف ب اب

ق،     : "األمان وشدد فيه حتى قال في جملة فصوله اؤه طوال ي، فتس ن عل ومتى غدر أمير المؤمنين بعمه عبد اهللا ب
  ".ودوابه حبس، وعبيده أحرار، والمسلمون في حل من بيعته

ال      ه، وق ك علي الو    : وآان ابن المقفع يتنوق في الشروط فلما وقف عليه المنصور عظم ذل ذا؟ فق ه من آتب ه : ا ل
ان    ه، وآ رجل يقال له عبد اهللا ابن المقفع يكتب ألعمامك، فكتب إلى سفيان متولي البصرة المقدم ذآره يأمره بقتل
ى خرج من      ه حت سفيان شديد الحنق عليه للسبب الذي تقدم ذآره، فاستأذن ابن المقفع يومًا على سفيان، فأخر إذن

  .تل فيهاآان عنده، ثم أذن له فدخل، فعدل به إلى حجرة فق

ه       : وقال المدائني ال ل فيان، ق ى س ع عل ن المقف ال       : لما دخل اب ي؟ فق ي أم ول ف ا آنت تق ذآر م ا   : أت أنشدك اهللا أيه
ع             : األمير في نفسي، فقال ابن المقف ر ب م أم ور فسجر، ث د، وأمر بتن ا أح ل به م يقت ة ل أمي مغتلمة إن لم أقتلك قتل

ه          فقطعت أطرافه عضوًا عضوًا، وهو يلقيها في الت ق علي م أطب ع جسده، ث ى جمي ى عل ى أت نور، وهو ينظر، حت
  .ليس علي في المثلة بك حرج ألنك زنديق وقد أفسدت الناس: التنور، وقال

إنه دخل دار سفيان سليمًا ولم يخرج منها، فخاصماه إلى المنصور، وأحضراه   : وسأل سليمان وعيسى عنه فقيل
د    اهدوه وق ذين ش م           إليه مقيدًا، وحضر الشهود ال ال له د المنصور، فق اموا الشهادة عن م يخرج، فأق دخل داره ول

وأشار  -أرأيتم إن قتلت سفيان به ثم خرج ابن المقفع من هذا البيت: أنا أنظر في هذا األمر، ثم قال لهم: المنصور
فيان؟       -إلى باب خلفه تلكم بس م؟ أأق ي صانعًا بك ا ترون م عن الشهادة، وأضرب عيسى      ! وخاطبكم م وا آله  فرجع

  .إنه عاش ستًا وثالثين سنة: ويقال. وسليمان عن ذآره، وعلموا أن قتله آان برضا المنصور

ال  : وذآر الهيثم بن عدي أن ابن المقفع آان يستخف بسفيان آثيرًا، وآان أنف سفيان آبيرًا، فكان إذا دخل عليه ق
ى      ما تقول في شخص مات وخ: السالم عليكما، يعني نفسه وأنفه؛ وقال له يومًا ه عل ًا وزوجة؟ يسخر ب لف زوج

ع       : رؤوس الناس، وقال سفيان يومًا ن المقف ه اب ال ل ط، فق ى سكوت ق دم      : ما ندمت عل ك فكيف تن ن ل الخرس زي
اب المنصور           : وآان سفيان يقول! عليه؟ اءه آت ه، فج ى أن يغتال ه تنظر، وعزم عل ًا وعين ًا إرب واهللا ألقطعنه إرب

  .بقتله فقتله

فيان    : دم عيسى بن علي البصرة في أمر أخيه عبد اهللا بن علي قال البن المقفعلما ق: وقال البالدري ى س اذهب إل
ا      : ابعث إليه غيري، فإني أخاف منه، فقال: في أمر آذا وآذا، فقال ه م ه ففعل ب ذهب إلي اذهب فأنت في أماني، ف

  .وأغلق عليه بابه فاختنق إنه ألقاه في بئر المخرج وردم عليه الحجارة، وقيل أدخله حمامًا: ذآرناه، وقيل

ن الجوزي                 : قلت  رج اب ي الف دين أب ال ال واعظ سبط الشيخ جم ر يوسف ال و المظف دين أب ر صاحبنا شمس ال ذآ
ذي سماه      ر ال ان  "الواعظ المشهور في تاريخه الكبي رآة الزم نة          " م ي س ه ف ه وقتل ا جرى ل ع وم ن المقف ار اب أخب
نة  خمس وأربعين ومائة، ومن عادته أن يذآر آل وا قعة في السنة التي آانت فيها، فيدل على أن قتله آان في الس

ين       " أخبار البصرة"المذآورة، وفي آالم عمر بن شبه في آتاب  ين وأربع نة اثنت ي س ان ف ك آ ما يدل على أن ذل
  .ومائة أو ثالث وأربعين

د  ه       وال خالف في أن سليمان بن علي المقدم ذآره مات في سنة اثنتين وأربعين ومائة، وق ع أخي ام م ه ق ا أن ذآرن
وابن المقفع له شعر،  . عيسى بن علي في طلب ثأر ابن المقفع، فيدل أيضًا على أنه قتل في هذه السنة، واهللا أعلم

ل . ، وسيأتي في ترجمة أبي عمرو ابن العالء المقرئ له مرثية فيه"الحماسة"وهو مذآور في آتاب  ا  : وقد قي إنه
م     . مقفع على ما ذآرته هناك من الخالف، فلينظر فيهلولده محمد بن عبد اهللا ابن ال ه ل اريخ قتل إن ت وآيفما آان، ف

ع    ذلك، فكيف يتصور أن يجتم ان آ ا، وإذا آ ا قبله ا أو فيم ان فيه ا آ ة وإنم ين ومائ نة خمس وأربع د س ن بع يك
ط، وايضًا ف   -آما ذآره إمام الحرمين رحمه اهللا تعالى-بالحالج والجنابي م    ومن ها هنا حصل الغل ع ل ن المقف إن اب

م           : يفارق العراق، فكيف يقول راق، ول الد الع ي ب ردد ف ًا بالبصرة ويت ان مقيم ا آ رك، وإنم إنه توغل في بالد الت



 

ه         دة خالفت ي م أها ف إن المنصور أنش ه، ف ي زمن تتم       : تكن بغداد موجودة ف ة، واس ين ومائ نة أربع ي س ا ف فاختطه
نة ت    ي س ين، وف ي آانت           بناءها ونزلها في سنة ست وأربع ة الت داد القديم ا، وهي بغ ع بنائه م جمي ين ت سع وأربع

ه   بالجانب الغربي على دجلة، وهي بين الفرات ودجلة آما جاء في الحديث المروي عن رسول اهللا صلى اهللا علي
ي أول تاريخه              دادي ف ر البغ و بك ره الخطيب أب ذي ذآ ذا الحديث هو ال ان، وه وسلم أنه تنشأ مدينة في هذا المك

ره   الكبي م أذآ ذا ل ي الجانب الشرقي           . ر وقد غاب عني اآلن لفظه فله ي ف دة الت ان هي الجدي ذا الزم ي ه داد ف وبغ
ى              م بن ة، ث زال بالكوف د ن فاح وأخوه المنصور ق ان الس ت، وآ ذا الوق ي ه وفيها دور الخلفاء، وهي قاعدة الملك ف

ا،         السفاح بليدة عن األنبار سماها الهائمية، فانتقال إليها، ثم انتقال ره ظاهر به فاح وقب ا مت الس ار، وبه ى األنب  إل
  .وأقام المنصور على ذلك إلى أن بنى بغداد فانتقل إليها

ن يوسف   -بضم الميم وفتح القاف وتشديد الفاء وفتحها وبعدها عين مهملة-والمقفع واسمه داوديه، وآان الحجاج ب
ه     الثقفي في أيام واليته العراق وبالد فارس قد واله خراج فارس ل ل ده فقي فمد يده وأخذ األموال، فعذبه فتقفعت ي

د اهللا القسري    : المقفع، وقيل ن عب د ب الى    -بل واله خال اء اهللا تع ره إن ش ي ذآ ي      -اآلت ن عمر الثقف ه يوسف ب وعذب
  .اآلتي ذآره لما تولى العراق بعد خالد، واهللا أعلم أي ذلك آان

ون " تثقيف اللسان  "وقال ابن مكي في آتاب  ن : ويقول ع     اب ن المقف ع والصواب اب اء  -المقف ان   -بكسر الف اه آ ألن أب
  .يعمل القفاع ويبيعها

ر عروة،         : قلت ه بغي ل لكن بيه الزبي والقفاع بكسر القاف جمع قفعة بفتح القاف، وهي شيء يعمل من الخوص ش
  .والقول األول هو المشهور بين العلماء، وهو فتح الفاء

ذآورين     -رحمه اهللا تعالى-ولما وقفت على آالم إمام الحرمين: قلت ة الم د الثالث ع أح ولم يمكن أن يكون ابن المقف
ي حرف    -لعله أراد المقنع الخراساني الذي ادعى الربوبية، وأظهر القمر: قلت ذا ف آما شرحته في ترجمته بعد ه
ع فكتب المقف             -العين أراد أن يكتب المقن ام الحرمين ف الم إم د حرف آ ه  فإن اسمه عطاء، ويكون الناسخ ق ع فإن

تقيم أيضًا، ألن           . يقرب منه في الخط ه ال يس ي أن م أفكرت ف ام، ث فيكون الغلط والتحريف من الناسخ ال من اإلم
فما أدرك الحالج والجنابي -آما ذآرناه في ترجمته-المقنع الخراساني قتل نفسه بالسم في سنة ثالث وستين ومائة

معوا واتفقوا على الصورة التي ذآرها إمام الحرمين فما يمكن  وإذا أردنا تصحيح هذا القول وأن ثالثة اجت. أيضًا
ات،         ى التمويه ة عل ا مبني وره آله ابي، وأم أن يكون الثالث إال ابن الشلمغاني، فإنه آان في عصر ا لحالج والجن

ين وعشر    نة اثنت ين وقد ذآره جماعة من أرباب التاريخ، فقال شيخنا عز الدين بن األثير في تاريخه الكبير في س
ابن        : وثلثمائة فصًال طويًال اختصرته، وهو لمغاني المعروف ب ي الش ن عل د ب ر محم وفي هذه السنة قتل أبو جعف

ا    ك مم ر ذل ى غي ه، إل ة في ول اإللهي يع والتناسخ وحل ي التش ًا ف ذهبًا غالي ه أحدث م ك أن ر، وسبب ذل ي العزاق اب
ذي ت         ن روح ال و القاسم الحسين ب ه أب ك من فعل ة   يحكيه، وأظهر ذل اب "سميه األمامي لمغاني    " الب ن الش فطلب اب

ى  : فاستتر وهرب إلى الموصل وأقام سنين، ثم انحدر إلى بغداد وظهر عنه أنه يدعي الربوبية، وقيل إنه تبعه عل
د         ن أحم راهيم ب ا بسطام وإب اهللا وابن در ب ذلك الحسين بن القاسم بن عبيد اهللا بن سليمان بن وهب الذي وزر للمقت

ي عون    ين                بن أب نة اثنت ي شوال س ان ف ا آ م يوجدوا، فلم در فل ة للمقت ن مقل ام وزارة اب ي أي وا ف رهم، وطلب وغي
ًا ممن        ًا وآتب ا رقاع وعشرين وثلثمائة ظهر ابن الشلمغاني، فقبض عليه ابن مقلة وحبسه وآبس داره، فوجد فيه

ا     يدعي أنه على مذهبه يخاطبونه بما ال يخاطب به البشر بعضهم بعضًا، فعرضت عل  أقر أنه لمغاني ف ن الش ى اب
ه     ال في ا يق رأ مم د         . خطوطهم وأنكر مذهبه، واظهر اإلسالم، وتب ه عن دوس مع ن عب ي عون واب ن أب وأحضر اب

ه        ى لحيت ده إل د ي ه م الخليفة، فأمر بصفعه فامتنعا، فلما أآرها مد ابن عبدوس يده فصفعه، وأما ابن أبي عون فإن
ال ورأسه، وارتعدت يده وقبل لحية ابن ال ة الراضي        : شلمغاني ورأسه وق ه الخليف ال ل ي، فق إلهي وسيدي ورازق

ه       : قد زعمت أنك ال تدعي اإللهية فما هذا؟ فقال: باهللا ا قلت ل ي م م أنن وما علي من قول ابن أبي عون؟ واهللا يعل
م         : إنني إله قط، فقال ابن عبدوس ام المنتظر، ث ى اإلم اب إل ه الب ا ادعى أن رات   إنه لم يدع إلهية، إنم أحضروا م

ين            نة اثنت دة من س ي ذي القع ار ف أحرق بالن ه، ف اء بإباحة دم ومعهم الفقهاء والقضاة، وفي آخر األمر أفتى الفقه
  .وعشرين وثلثمائة

ي       ن النجار ف دين ب داد  "وذآره محب ال اريخ بغ ال       " ت ذآور وق ي عون الم ن أب ة اب ي ترجم ي عون    : ف ن أب إن اب
ي         ضربت عنقه بعد أن ضرب بالسياط ضرب ك ف ار، وذل م أحرق بالن لمغاني، وصلب ث ن الش ًا مبرحًا لمتابعته اب

  .يوم الثالثاء لليلة خلت من ذي القعدة من السنة المذآورة

وغير ذلك، وآان من  " األجوبة المسكتة"و" التشبيهات"وابن أبي عون هو صاحب التصانيف المليحة منها : قلت
  .أعيان الكتاب



 

تح الشين المعج  -والشلمغاني ون           بف د األلف ن ة وبع م غين معجم يم ث دها م الم وبع ة وسكون ال ى    -م بة إل ذه النس ه
  .أيضًا، واهللا أعلم" األنساب"شلمغان، وهي قرية بنواحي واسط، وقد ذآره السمعاني في آتاب 

 ابن سينا

ا إل     ل منه خ، وانتق ارى،  الرئيس أبو علي الحسين بن عبد اهللا بن سينا الحكيم المشهور؛ آان أبوه من أهل بل ى بخ
رئيس     د ال ا، وول وآان من العمال الكفاة، وتولى العمل بقرية من ضياع بخارى يقال لها خرميثنا من أمهات قراه

ي   . أبو علي وآذلك أخوه بها، واسم أمه ستارة وهي من قرية يقال لها أفسنة بالقرب من خرميثنا و عل ولما ولد أب
ر عل  تري والقم ة شرف المش رطان درج الع الس ان الط هم  آ رفها وس ة ش ى درج رة عل ه والزه ى شرف درجت

ة     عرى اليماني هيل والش ع س رطان م ي أول الس ب ف هم الغي رطان وس ن الس ع م ي تس عادة ف ى . الس وا إل م انتقل ث
ان       ره آ نين من عم بخارى، وتنقل الرئيس بعد ذلك في البالد، واشتغل بالعلوم وحصل الفنون، ولما بلغ عشر س

م توجه           قد أتقن علم القرآن العزيز  ة، ث ر والمقابل دين وحساب الهندسة والجب ياء من أصول ال واألدب وحفظ أش
اب إيساغوجي     ه آت نحوهم الحكيم أبو عبد اهللا الناتلي، فأنزله أبو الرئيس أبي علي عنده، فابتدأ أبو علي يقرأ علي

ه إشكاالت    واحكم عليه علم المنطق وإقليدس والمجسطي وفاقه أضعافًا آثيرة، حتى أوضح له منها ر وزًا وفهم م
ا توجه                اظر، ولم رأ ويبحث وين د، يق ى إسماعيل الزاه ه إل ي الفق ك يختلف ف ع ذل ان م لم يكن للناتلي يد بها، وآ
ك، ونظر     ر ذل الناتلي نحو خوارزم شاه مأمون بن محمد اشتغل أبو علي بتحصيل العلوم آالطبيعي واإللهي وغي

م الطب وتأمل الكتب المصنفة           في النصوص والشروح وفتح اهللا عليه أبواب ا ي عل ك ف د ذل م رغب بع لعلوم، ث
د                 رين فقي ديم الق ه ع دة وأصبح في ل م ي أق ل واألواخر ف ه األوائ اق في ى ف ه حت بًا، وعلم فيه، وعالج تأدبًا ال تكس
نه إذ        ة، وس ه أنواعه والمعالجات المقتبسة من التجرب  المثل، واختلف إليه فضالء هذا الفن وآبراؤه يقرؤون علي

ة،              . ذاك نحو ست عشرة سنة ار بسوى المطالع ي النه ا وال اشتغل ف دة بكماله ة واح نم ليل م ي تغاله ل دة اش ي م وف
تح             ه ويف ا اهللا عز وجل أن يسهلها علي امع، وصلى ودع وآان إذا أشكلت عليه مسألة توضأ وقصد المسجد الج

  .مغلقها له

ي م           اماني صاحب خراسان ف ن نصر الس وح ب ر ن د األمي رئن      وذآر عن ى ب رض مرضه فأحضره وعالجه حت
دي              ن من الكتب المشهورة بأي ا من آل ف ل، فيه ة المث ه وآانت عديم واتصل به وقرب منه، ودخل إلى دار آتب
م             ا يكتب من عل ي فيه و عل ر أب ه، فظف الناس وغيرها مما ال يوجد في سواها وال سمع باسمه فضًال عن معرفت

و  األوائل وغيرها وحصل نخب فوائدها واطل ع على أآثر علومها، واتفق بعد ذلك احتراق تلك الخزانة، فتنفرد أب
به        : علي بما حصله من علومها، وآان يقال ا وينس ا حصله منه ة م رد بمعرف ا لينف إن أبا علي توصل إلى إحراقه

  .إلى نفسه

و   ا، وت وه وسن   ولم يستكمل ثماني عشرة سنة من عمره إال وقد فرغ من تحصيل العلوم بأسرها التي عاناه في أب
  .أبي علي اثنتان وعشرون سنة، وآان يتصرف هو ووالده في األحوال ويتقلدان للسلطان األعمال

انج، وهي قصبة خوارزم، واختلف           ى آرآ ي من بخارى إل ولما اضطربت أمور الدولة السامانية خرج أبو عل
ي آل   إلى خوارزم شاه علي بن مأمون بن محمد، وآان أبو علي على زي الفقهاء ويل بس الطيلسان، فقرروا له ف

الي   شهر ما يقوم به، ثم انتقل إلى نسا وأبيورد وطوس وغيرها من البالد، وآان يقصد حضرة األمير شمس المع
ات     ى م يأتي شرحه    -قابوس بن وشمكير في أثناء هذه الحال، فلما أخذ قابوس وحبس في بعض القالع حت ا س آم

الى  في ترجمته في حرف القاف من هذا الكتاب ا مرضًا         -إن شاء اهللا تع تان ومرض به ى دهس ي إل و عل ذهب أب
اني "ولهذا يقال له -صعبًا، وعاد إلى جرجان، وصنف بها الكتاب األوسط و     -"األوسط الجرج ه أب ه الفقي واتصل ب

ولى         ذان، وت ى هم م إل زوين ث ى ق م إل عبيد الجوزجاني، واسمه عبد الواحد، ثم انتقل إلى الري واتصل بالدولة، ث
ة       ا ألوا شمس الدول ه وس ا وقبضوا علي لوزارة لشمس الدولة، ثم تشوش العسكر عليه، فأغاروا على داره ونهبوه

م      رًا، ث اده وزي ه وأع قتله فامتنع، ثم أطلق فتوارى، ثم مرض شمس الدولة بالقولنج فأحضره لمداواته واعتذر إلي
ه،     مات شمس الدولة وتولى تاج الدولة فلم يستوزره، فتوجه إلى أصب ن آاآوي ر اب و جعف هان وبها عالء الدولة أب

  .فأحسن إليه

داوي مزاجه،            م يكن ي ه وأضعفته ول ه مالزمت ى أنهكت اع حت وة الجم وآان أبو علي قوي المزاج، وتغلب عليه ق
ع        فره م ق س ه سحج، واتف وعرض له قولنج، فحقن نفسه في يوم واحد ثماني مرات فقرح بعض أمعائه وظهر ل

ه،            عالء الدولة، فحص ن ب ا يحق ة م ي جمل ين من آرفس ف اذ دانق أمر باتخ ولنج، ف ل له الصرع الحادث عقيب الق
ي            ه ف دة الكرفس فطرح بعض غلمان ه من ح ازداد السحج ب فجعل الطبيب الذي يعالجه فيه خمسة دراهم منه، ف

ان   بعض أدويته شيئًا آبيرًا من األفيون، وآان سببه أن غلمانه خانوه في شيء، فخافوا عاقبة أ ه؛ وآ مره عند برئ



 

م   مذ حصل له األلم يتحامل ويجلس مرة بعد أخرى وال يحتمي ويجامع، فكان يمرض أسبوعًا ويصلح أسبوعًا، ث
ذان     ى هم قصد عالء الدولة همذان من أصبهان ومعه الرئيس أبو علي، فحصل له القولنج في الطريق ووصل إل

ال    : اواة وقالوقد ضعف جدًا وأشرفت قوته على السقوط، فأهمل المد دبيره ف المدبر الذي في بدني قد عجز عن ت
ه            ق مماليك ه وأعت ى من عرف الم عل راء، ورد المظ ى الفق ه عل ا مع تنفعني المعالجة، ثم اغتسل وتاب وتصدق بم

  .وجعل يختم في آل ثالثة أيام ختمة، ثم مات في التاريخ الذي يأتي في آخر ترجمته إن شاء اهللا تعالى

اب       وآان نادرة عصر ه وتصانيفه، وصنف آت ه وذآائ ي علم فاء "ه ف ة، و  " الش ي الحكم اة "ف " اإلشارات "و" النج
ائل              " القانون"و ه رس تى، ول ون ش ي فن الة ف ين مطول ومختصر ورس ا ب ة مصنف م ارب مائ وغير ذلك مما يق

الة  " سالمان وابسال  "ورسالة " حي بن يقظان"منها رسالة : بديعة ر "ورس ع الن   " الطي ا، وانتف ه،  وغيره اس يكتب
  .وهو أحد فالسفة المسلمين

   : وله شعر، فمن ذلك قوله في النفس

 ورقاء ذات تعـزز وتـمـنـع   هبطت إليك من المحل األرفـع
 وهي التي سفرت فلم تتبرقـف   محجوبة عن آل مقـلة عـارف
 آرهت فراقك وهي ذات تفجع   وصلت على آره إليك وربـمـا
 ألف مجاورة الخراب البلـقـع   تأنفت وما ألفت فلما واصـلـ

 ومنازًال بفراقها لـم تـقـنـع   وأظنها نسيت عهودًا بالحـمـى
 من ميم مرآزها بذات األجـرع   حتى إذا اتصلت بهاء هبوطـهـا
 بين المعالم والطلول الخـضـع   علقت بها ثاء الثقيل فأصبـحـت
 ـا تـقـلـعبمدامع تهمي ولم   تبكي وقد نسيت عهودًا بالحمـى
 ودنا الرحيل إلى الفضاء األوسع   حتى إذا قرب المسير إلى الحمى
 والعلم يرفع آل من لـم يرفـع   وغدت تغرد فوق ذروة شاهـق

 في العالمين فخرقها لـم يرقـع   وتعود عالـمة بـكـل خـفـية
 لتكون سامعة لما لم تـسـمـع   فهبوطها إذ آـان ضـربة الزم

  سام إلى قعر الحضيض األوضع   بطت من شاهـقفألي شيء أه
 طويت عن الفطن اللبيب األروع   إن آان أهبطها اإلله لحـكـمـه

 قفص عن األوج الفسيح األربع   إذ عاقها الشرك الكثيف فصدهـا
 يلـمـع ثم انطوى فكأنـه لـم   فكأنها برق تألق بـالـحـمـى

   
  : قوله ومن المنسوب إليه أيضًا، وال أتحققه،

   
  واحذر طعامًا قل هضم طعام   اجعل غذاءك آـل يوم مـرة

 األرحام ماء الحياة يراق في   واحفظ منبك ما استطعت فإنه
   

  : وهما" نهاية األقدام"وينسب إليه البيتان اللذان ذآرهما الشهرستان في أول آتاب 
   

  موسيرت طرفي بين تلك المعال   لقد طفت في تلك المعاهد آلها
 نـادم على ذقن أو قارعًا سن   فلم أر إال واضعًا آـف حـائر

   
  : ومن شعره أيضًا

   
 فترى الكل فهي للكل بيت   هذب النفس بالعلوم لترقـى
 م سراج وحكمة اهللا زيت   إنما النفس آالزجاجة والعل
  وهي إن أظلمت فإنك ميت   فهي إن أشرقت فإنك حـي



 

   
  .فضائله آثيرة ومشهورة

  
ان        نة ثم ة من شهر رمضان س وآانت والدته في سنة سبعين وثلثمائة في شهر صفر، وتوفي بهمذان يوم الجمع

وفي           . وعشرين وأربعمائة ودفن بها ه ت ر أن ي تاريخه الكبي ر ف ن األثي ي ب و الحسن عل وحكى شيخنا عز الدين أب
  .بأصبهان، واألول أشهر، رحمه اهللا تعالى

   
ن    دين ب ا ال ول     وآان الشيخ آم الى يق ه اهللا تع ونس رحم ي السجن،        : ي ه، ومات ف ه واعتقل ه سخط علي إن مخدوم

  : وآان ينشد
  وفي السجن مات أخس الممات   رأيت ابن سينا يعادي الرجـال

 بالـنـجـاة ولم ينج من موته   فلم يشف ما نابه بـالـشـفـا
  .النون وبعدها ألف ممدودة بكسر السين المهملة وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح: وسينا

 الخليع الشاعر

اهلي      ة الب ن ربيع لمان ب أبو علي الحسين بن الضحاك بن ياسر الشاعر البصري المعروف بالخليع، مولى لولد س
ي ضروب الشعر             ان ف وع حسن االفتن اجن مطب الصحابي رضي اهللا عنه، وأصله من خراسان؛ وهو شاعر م

ي  وأنواعه، واتصل في مجالسه الخلفاء  إلى ما لم يتصل إليه إال إسحاق بن إبراهيم النديم الموصلي، فإنه قاربه ف
ان وتسعين         نة ثم ي س ه ف ان اتصاله ب ذلك أو ساواه، وأول من صحب منهم األمين محمد بن هارون الرشيد، وآ

دا الم          ا ع تعين، م ام المس ى أي ده إل اء بع ع الخلف م   ومائة وهي السنة التي قتل فيها األمين، ولم يزل م ه ل أمون، فإن
  : يدخل عليه ولم يختلط به وذلك ألنه رثى األمين فقال

 أبدًا وآان لغيرك الـتـلـف   هال بقيت لسـد فـاقـتـنـا
 فاليوم أعوز بعدك الخـلـف   وقد آان فيك لمن مضى خلف

   
ر         وم وذآ ه ق ه من أهل األدب فأثبت ل ن    فلما ورد المأمون بغداد أمر أن يكتب من يصلح لمنادمت يهم الحسين ب ف

أمون            : أليس القائل: الضحاك فقال ام الم ي أي م يحظ ف ق؛ فل ى الطري ه عل ف؟ واهللا ال أرى وجه رك التل ان لغي وآ
  .بشيء

  
  : وقد آان وقت خدمته للمتوآل ضعف آبرًا فكتب إليه يستعفيه من الخدمة بأبيات

   
 في مدتي إحدى وسـتـينـا   أسلفت أسالفك من خدمـتـي

 وفيت بضعـًا وثـمـانـينـا   رين وخمس وقدوآنت ابن عش
 وإن تـجـلـدت أحـايينـا   إني لمعروف بضعف القـوى
 خدمة أبنـاء الـثـالثـينـا   فإن تحملت على آـبـرتـي
 وصرت في العلة عـزونـا   هدت قواي ووهت أعظمـي

   
  .وعزون هذا آان نديمًا للمعتصم ثم للمتوآل

  
الخليع  . الشعراء المجيدية وبينه وبين أبي نواس ماجريات لطيفة ووقائع حلوةوهو في الطبقة األولى من  وسمي ب

ه  . لكثرة مجونه وخالعته ارع "ذآره ابن المنجم في آتاب ي     " الب رج األصبهاني ف و الف اني "وأب ا   " األغ وآل منهم
  : أورد طرفًا من محاسن شعره، فمن ذلك قوله

   
  يها الضميرمن معان يحار ف   صل بخدي تلق عـجـيبـا
 وبخدي للـدمـوع غـدير   فبخديك لـلـربـيع رياض

   
  : وله أيضًا



 

 ويا من ريقه خمـرأيا من طرفه سحـر
 ك لما غلب الصبر   تجاسرت فكـاشـف
 ك أن ينتهك الستـر   وما أحسن في مثـل
  ففي وجهك لي عذر   فإن عنفني الـنـاس

  : وله
 مدمـعـافح بالدمع    ال وحبـيك ال أصـا

 ح وإن آان موجعا   من بكى شجوه استرا
 قم من أن تقطـعـا   آبدي ف يهواك أس
 في السقم موضعـا   لم تدع صورة الضنى

   
ره  -أن هذه األبيات أوردها أبو العباس ثعلب النحوي" األغاني"وذآر في آتاب  دم ذآ ال   -المق ذآور وق ع الم : للخلي

  : هول: ما بقي من يحسن أن يقول مثل هذا
   

 تدلون إدالل المقيم على العـهـد   إذا خنتم بالغيب عهدي فمـالـكـم
  وإال فصدوا وافعلوا فعل ذي الصد   صلوا وافعلوا فعل المدل بوصلـه

   
  : وله من قصيدة

   
  من الدهر إال من حبيب على وعد   سقى اهللا عصرًا لم أبت فيه لـيلة

   
دون عن الح ن حم د اهللا اب و عب ر أب الوذآ ن الضحاك ق ين ب ة : س ام عجيب الخلق ن أهل الش ى م ألفني فت ان ي آ

ا                ه م قية ل أتيني بكتب عش ان ي ه، وآ ان حظي التعجبن من ه وآ ك من والشكل غليظ جلف جاف، فكنت أحتمل ذل
ات             ي الجواب د نفسي ف ا فأجه ألني أن أجيب عنه ا، ويس ا وال أظرف وال أشكل من معانيه ى منه ا أحل رأيت آتب

ايتي داء      وأصرف عن ين االبت رق ب إ والصواب، وال يف ين الخط ز ب ه ال يمي امي بجهل ي أن الش ى علم ا عل إليه
ال       ألته عن اسمها فق دها فس ه عن بصبص، فكتبت   : والجواب، فلما طال ذلك علي حسدته وتنبهت على إفساد حال

  : إليها عنه في جواب آتاب منها آان جاءني به
   

 يرقص والحب يا سيدتي   أرقصني حبنك يا بصبص
 فما ألجفانك ال تـرمـص   أرمصت أجفاني لطول البكا
 آأنه من حسنه عصعـص   أوحشني وجهك آذاك الذي

   
ه       : فجاءني بعد ذلك فقال: قال ي؟ فقلت ل ا صنعت ب ا أردت بم اك   : يا أبا علي ما آان ذنبي إليك وم ا ذاك عاف وم

ة،     : إليما هو إال أن وصل إليها ذلك الكتاب حتى بعثت : اهللا؟ فقال وب عن الرؤي اب ال ين إني مشتاقة إليك والكت
ى       ه وصرت إل درت علي ا ق فتعالى إلى الروشن الذي بالقرب من بابنا، فقف بحياله حتى أراك؛ فتزينت بأحسن م
دمي               ى ق ي إل ي من فرق ي فمألن د صب عل ي وإذا شيء ق يرًا إل ي أو مش ًا ل الموضع، فبينا أنا واقف أنتظر مكلم

ي وصبرني وجميع ما علي ودابتي في نهاية السواد والنتن والقذر، وإذا هو ماء قد خلط ببول فأفسد ثيابي وسرج
ز والضحك              ه من الطن ائر من مررت ب ي من الصبيان وس ر ب ا م وسواد وسرجين، وانصرفت بخزى وآان م
لها والصياح أعظم مما جرى علي ولحقني من أهلي ومن منزلي، وشر من ذلك وأعظم من آل ما ذآرت أن رس

ا       : فجعلت أعتذر إليه وأقول: انقطعت عني جملة، قال ى م د اهللا عل ا أحم ه، وأن إن اآلفة أنها لم تفهم الشعر لجودت
  .ناله وأسر بالشماتة به

  
ن الضحاك ونحن         : حدث محمد بن جعفر بن قدامة عن محمد بن عبد الملك قال ا الحسين ب ي مجلس ومعن ا ف آن

  : ع بالمغنية وجمشها فصاحت بالحسين واستخفت به، فأنشأ الخليع يقولعلى شراب وعندنا مغنية فعبث الخلي
   

 وثلثا وجهها ذقـن   لها في خدها عكن
 بين أصولها عفن   وأسنان آريش البط



 

ان فكسدت من             : قال  ذان البيت ا؛ وشاع ه ة يومن ا بقي ا به ا انتفعن ا عميت وم فضحكنا وبكت المغنية حتى قلنا إنه
د       أجلهما، وآانت إذا ح ا بع ا له ا عرفن ضرت في مجلس أنشدوا البيتين فتجن؛ ثم إنها هربت من سر من رأى فم

  .ذلك خبرًا
  

ك          : حدث الصولي عن أحمد بن حمدون قال م يطق ذل ه فل ن الضحاك ويالزم ه الحسين ب أن ينادم أمر المتوآل ب
ن  هو يطيق الذهاب إلى القرى والمواخير فيشرب فيها ويعجز عن : لكبر سنه، فقيل له خدمتك، فبلغه ذلك؛ قال اب

  : فدفع إلي أبياتًا فأوصلتها إلى المتوآل وهي قوله: حمدون
   

 عذير وإن أنـا لـم أعـتــذر   أما فـي ثـمـانـين وفـيتـهـا
 مع الصاعدين بـتـسـع أخـر   فكيف وقد جـزتـهـا صـاعـدًا

 عن ابن ثمانـين دون الـبـشـر   وقـد رفـع الـلـه أقـالمــه
 وألحـد فـي دينـه أو آـفـر   وى من أصر عـلـى فـتـنةس

  في األرض نصب صروف القدر   وإنـي لـمـنـأسـراء اإللــه
 أناب وإن يقض سـوءًا غـفـر   فإن يقض لي عمـًال صـالـحـًا
 فمـن ذا يلـوم إذا مـا عــذر   وقد بـسـط الـلـه لـي عـذره
 ـالـوحـي إال حـجـروآذب ب   ومـا لـلـحـسـود وأشـياعـه

   
ال         : فلما أوصلتها شفعتها بكالم أعتذر وأقول: قال ابن حمدون ا، فق ان أسعد به ؤمنين لك ر الم ة أمي لو أطاق خدم

  .صدقت، خذ له عشرة آالف درهم فاحملها إليه، فأخذتها وحملته: المتوآل
  

ال  ى موضع يع          : حدث أبو العيناء ق ي منصرفه عل ر ف ن الضحاك فم ة   حج الحسين ب القريتين، وإذا جاري رف ب
ول دها وهي تق م تضربه بي ا ث ى حره ا وتنظر إل ع من تحت ثيابه تم تتطل ة ال ي ليل ر ف ا القم ا أضيعني : آأنه م

  : وأضيعك، فأنشأ الحسين يقول
   

  من حيث يقضي ذوو الهوى النسكا   مررت بالقريتـين مـنـصـرفـًا
 ط الـفـلـكـاللتم لمـا تـوسـ   إذا فـتـاة آـأنـهـا قـمـــر

 تقول واضيعتي وضـيعـتـكـا   واضعة آفهـا عـلـى حـرهـا
   

ال ت   : ق ا وقال ه ضحكت وغطت وجهه معت قول ا س ت  : فلم ا قل معت م د س يحتاه وق ن  ! وافض ين ب ال الحس وق
ن    : الضحاك ة الحسن ب آنت جالسًا في داري في يوم شات وقد أفطر المأمون وأمر الناس باإلفطار فجاءتني رقع

  : يقول فيهارجاء 
   

 أمير المؤمنين عن الصـيام   هززتك للصبوح وقد نهاني
 يطيب بها مصافحة المـدام   وعندي من قيان الكرخ عشر

 ترانا نجتني ثمر الـحـرام   ومن أمثالهن إذا انتـشـينـا
 أحب إلي من حذف الكـالم   فكن أنت الجواب فليس شيء

   
ة         فوردت رقعته وقد أرسل إلى محمد بن  ه رقع ان حسان، ومع ة غلم ه ثالث الحارث غالمًا له نظيف الوجه ومع
  : منشورة قد ختم أسفلها مثل المناشير فيها

   
  سر على اسم اهللا يا أحسن من غصن لجين
  في ثالث من بني الروم إلى دار حسين
  فاسخص الكهل إلى موالك يا قرة عيني
  أره العنف إن استعصى وطالبه بدين

  ظ وآلمه بغمز الحاجبينودع اللف



 

  واحذر الرجعة من وجهك في خفي حنين

  .فمضيت مع غلمان محمد بن الحارث وترآت الحسن: قال

الى          ه اهللا تع نة، رحم ة س ارب مائ د ق ائتين وق نة خمسين وم ي    . وآانت وفاته س ال الخطيب ف داد  "وق اريخ بغ ، "ت
  .إنه ولد في سنة اثنتين وستين ومائة: يقال

 لشاعرابن الحجاج ا

ن الحجاج؛ الكاتب الشاعر المشهور ذو المجون               د ب ن محم ر ب ن جعف د ب ن محم د ب أبو عبد اهللا الحسين بن أحم
اظ    ة األلف ع عذوب ة، م ك الطريق ى تل بق إل م يس ه ل ه، فإن ي فن ه ف رد زمان ان ف عره، آ ي ش والخالعة والسخف ف

ي عشر     وسالمة شعره من التكلف، ومدح الملوك واألمراء والوزراء والرؤساء د ف ا يوج ، وديوانه آبير، أآثر م
  .مجلدات، والغالب عليه الهزل، وله في الجد أيضًا أشياء حسنة

ات    : وتولى حسبة بغداد وأقام بها مدة، ويقال ه أبي ي عزل إنه عزل بأبي سعيد اإلصطخري ا لفقيه الشافعي، وله ف
  .مشهورة ال حاجة إلى إثباتها ها هنا

  .ة امرئ القيس، وإنه لم يكن بينهما مثلهما ألن آل واحد منهما مخترع طريقةإنه في الشعر في درج: ويقال

ا جانب السخف،             ا م ديح والغزل وغيرهم ي الم وقد أفرد أبو الحسن الموسوي المعروف بالرضي من شعره ف
  : وآان شعرًا متخيرًا حسنًا جيدًا ومن جيد شعره وجده هذه األبيات

  ي على عقل اللبيب األآيستزر   يا صاحبي استيقظا مـن رقـدة
 نهر تدفق في حديقة نرجـس   هذي المجرة والنجوم آأنـهـا

 فعالم شرب الراح غير مغلس   وأرى الصبا قد غلست بنسيمهـا
 من عهد قيصر دنها لم يمـس   قوما اسقياني قـهـوة رومـية

 األنفس موت العقول إلى حياة   صرفا تضيف إذا تسلط حكمهـا
   

  : ه أيضًاوأورد ل
   

 ودلت الواشي على موضعي   نمت بسري في الهوى أدمعي
  مثلي وفي حالي فموتوا معي   يا معشر العشاق إن آنـتـم

   
  : وأورد له أيضًا

   
 ردي فؤادي فقل ما يجـب   يا من إليها من ظلمها الهرب
 ثم إليك الرضا أو الغضـب   ردي حياتي إن آنت منصفة

 سبحان من ال يفوته الطلب   ـك بـهطلبت قلبي فلم أفـت
   

  : ومن شعره
   

 وتجنبت سـائر الـرؤسـاء   قال قوم لزمت حضرة حمـد
 نى قديمًا قبلي من الشعـراء   قلت ما قاله الذي أحرز المع

 "وتغشى منازل الـكـرمـاء   يسقط الطير حيث يلتقط الحب"
   

  .وهذا البيت الثالث لبشار بن برد، وقد ضمنه شعره



 

  
  : وأورد له ايضًا في الورد

   
 أحسن من إنجازه وعدي   جنى في البستان لي وردة
 من قدح أذآى من النـد   وقال والوردة في آـفـه

  ريقي من آفي على خدي   اشرب هنيئًا لك يا عاشقي
   

  : ودعي ابن الحجاج إلى دعوة وتأخر عنه الطعام قليًال فقال
   

 بغير معنى وبـال فـائدة   يا ذاهبًا فـي داره جـائيًا
 فاقرأ عليهم سورة المائدة   قد جن أضيافك من جوعهم

   
ا جحظة    : قال" األغاني"ومثل هذا ما ذآره أبو الفرج األصبهاني في آتاب  ًا ودع دعانا أبو محمد ابن الشاب يوم

  : البرمكي وأطال حبس الطعام جدًا، وجاع جحظة فأخذ دواة وقرطاسًا وآتب
   

 ال قدس الوالد والـوالـده   وللـشـاب وأوالدهما لي 
 ما فيه إال سورة المـائدة   قد حفظوا القرآن واستعملوا

ورمى بها إلي فقرأتها ودفعتها إلى ابن الشاب فقرأها ووثب مسرعًا وقدم الطعام وأآلنا وانصرفنا وقطعة جحظة  
  .حتى يحفظ تلك السورة: اه قالبعد ذلك، فكان يجهد جهده في أن يجيبه فال يفعل، فإذا عاتبن

ل،           ة بالني نة إحدى وتسعين وثلثمائ ادى اآلخرة س وآانت وفاة ابن الحجاج يوم الثالثاء السابع والعشرين من جم
ه        ر، رضي اهللا عن ن جعف د مشهد موسى ب د    . وحمل إلى بغداد، رحمه اهللا تعالى، ودفن عن دفن عن وأوصى أن ي

  ".اسط ذراعيه بالوصيدوآلبهم ب"رجليه، وأن يكتب على قبره 

   : وآان من آبار الشعراء الشيعة، ورآه بعد موته بعض أصحابه في المنام، فسأله عن حاله، فأنشد

  في الشعر حسن مذهبي   أفسد سوء مـذهـبـي
 ظهر حصان اللـعـب   وحملي الجـد عـلـى

 سبي ألصحاب النبـي   لم يرض موالي علـي
 م لـم تـتـبأحمق لـ   وقـال لـي ويحـك يا

 آالءهـم لـم يخــب   من سب قوم من رجـا
 أصالك نار اللـهـب   رمت الرضا جهًال بمـا

   
  : ورثاه الشريف الرضي بقصيدة من جملتها

   
 فلله ماذا نعي الـنـاعـيان   نعوه على حسن ظنـي بـه
  من القلب مثل رضيع اللبان   رضيع والء لـه شـعـبة
 يفل مضارب ذاك اللسـان   مانوما آنت أحسب أن الز
 تعنق ألفاظها بالمـعـانـي   بكيتك للشـرد الـسـائرات
 الزمان فقد آنت خفة روح   ليبك الزمان طويًال عـلـيك

دها الم  -والنيل ا وبع ة خرج         -بكسر النون وسكون الياء المثناة من تحته داد والكوف ين بغ رات ب ى الف دة عل وهي بل
رات   منها جماعة من العلماء و غيرهم، واألصل فيه نهر حفرة الحجاد بن يوسف في هذا المكان ومخرجه من الف

  .وسماه باسم نيل مصر، وعليه قرى آثيرة
  



 

 الوزير المغربي

ان        ن ماه ان ب ن المرزب رام اب ن به أبو القاسم الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن محمد بن يوسف بن بحر ب
الوزير        بن باذان بن ساسان بن الحرون بن بال رام جور المعروف ب ن به ن يزدجر ب ش بن جاماس ابن فيروز ب

ون  ل األدب يقول ن أه ة م ي؛ ورأي جماع ه    : المغرب ذي مدح ي ال ز األوارج د العزي ن عب ارون ب ي ه ا عل إن أب
  : المتنبي بقصيدته التي أولها

 ضياء إذ حيث آنت من الظالم   أمن ازديارك في الدجى الرقباء
   

اني،            خاله، ثم إني آشفت ر النعم ن جعف راهيم ب ن إب د ب ه بنت محم ا هو فأم عنه فوجدت المذآور خال أبيه، وأم
  .وآانت وفاة األوارجي المذآور في جمادى األولى سنة أربع وأربعين وثلثمائة". أدب الخواص"ذآره في 

  
اب  " المنطق  مختصر إصالح"الشعر والنثر، وله : والوزير أبو القاسم المغربي المذآور هو صاحب الديوان وآت

أثور  "وآتاب " أدب الخواص"، وهو مع صغر حجمه آثير الفائدة ويدل على آثرة اطالعه، وآتاب "اإليناس" الم
  .وغير ذلك" في ملح الخدور

  
مختصر إصالح   "وجد بخط والد الوزير المعروف بالمغربي على ظهر  : وجدت في بعض المجاميع ما صورته

وزي  " المنطق ده ال ه  الذي اختصره ول ا مثال د : "ر م الغ الصالحين     -ول ه مب الى، وبلغ وع   -لسمه اهللا تع أول وقت طل
ز               رآن العزي ة، واستظهر الق بعين وثلثمائ نة س د الثالث عشر من ذي الحجة س وم األح الفجر من ليلة صباحها ي

ديم، ونظم الشع            ار الشعر الق ر وعدة من الكتب المجردة في النحو واللغة ونحو خمسة عشر ألف بيت من مخت
تقل     ا يس ى م وتصرف في النثر وبلغ من الخط إلى ما يقصر عن نظراؤه، ومن حساب المولد والجبر والمقابلة إل

ى    . بدونه الكاتب، وذلك آله قبل استكماله أربع عشرة سنة واختصر هذا الكتاب، فتناهى في اختصاره وأوفى عل
ا أو       ه م ر من أبواب ى االختصار،       جميع فوائده حتى لم يفته شيء من ألفاظه، وغي ره للحاجة إل دبير تغيي جب الت

ان   . وجمع آل نوع إلى ما يليق به ة، وآ ثم ذآرت له نظمه بعد اختصاره فابتدأ به، وعمل منه عدة أوراق في ليل
  .انتهى آالم والده". جميع ذلك قبل استكماله سبع عشرة سنة، وأرغب إلى اهللا سبحانه في بقائه ودوام سالمته

  
  : لمذآورومن شعر الوزير ا

   
  أعدي لفقدي ما استطعت من الصبر   أقول لها والعيس تحدج لـلـسـرى

 على طلب العلياء أو طلب األجـر   سأنفق ريعـان الـشـبـيبة آنـفـًا
 عـمـري تمر بال نفع وتحسب من   أليس من الـخـسـران أن لـيالـيًا

   
  : ومن شعره أيضًا

   
 مراعيه حتى ليس فيهن مرتـع   أرى الناس في الدنيا آراع تنكرت
 وحيث ترى ماء ومرعى فمسبع   فماء بال مرعى ومرعى بغير ما

   
  : وله في غالم حسن الوجه حلق شعره

   
 غيرة منهم عليه وشحـا   حلقوا شعره ليكسوه قبحا
  فمحوا ليله وابقوه صبحا   آان صبحًا عليه ليل بهيم

   
  : ومن شعره أيضًا

   
 ثي والحديث له شجـون   ديإني أبشـك عـن حـ

 ليًال ففارقني السـكـون   غيرت موضع مـرقـدي
  في القبر آيف ترى أآون   قل لـي فـأول لـــيلة



 

   
وان                   د صاحب دي ن أحم د ب د اهللا محم و عب ه أب د آتب إلي د الحمي ى عب و يحي ده أب ذآور ول وزرير الم ولما ولد لل

  : الجيش بمصر أبياتًا منها
   

 يدرآه العالم الـذآـي   ل منه معنىقد أطلع الفأ
 فقلت جد الفتى علـي   رأيت جد الفتى عـلـيًا

   
أله عن النحو وإذا دخل            ه س ه الفقي اطن، إذا دخل علي ان خبيث الب وآان الوزير المذآور من الدهاة العارفين وآ

  .عليه النحوي سأله عن الفقه والفرائض
  

ع بصاحبها المتغلب    ولما قتل الحاآم صاحب مصر أباه وعمه وأخ ويه، وهرب الوزير وصل إلى الرملة، واجتم
اآم صاحب مصر          ى الح اتهم عل ه، وأفسد ني ي عم عليها حسان بن مفرج بن دغفل بن الجراح الطائي وبنيه وبن

  .المذآور
  

اآم      ق الح ًال قل ك عم ثم توجه إلى الحجاز، وأطمع صاحب مكة في الحاآم ومملكة الديار المصرية، وعمل في ذل
تمالهم    م، واس بسببه وخاف على ملكه، وقصته في ذلك طويلة إلى أن أرضى الحاآم بني الجراح ببذل األموال له

  .إليه
  

وي    -وآان صاحب مكة ر العل ن جعف وه        -وهو أبو الفتح الحسن ب ة ولقب ايعوه بالخالف يهم وب د استدعوه ووصل إل ق
ي  بالرشيد بتدبير أبي القاسم المذآور، فلم يزل الحاآم يعمل ا لحيل حتى استمال بني الجراح إليه، وانتقض أمر أب

  .الفتوح وهرب إلى مكة
  

ن خلف         ا غالب اب ك أب وقصد الوزير أبو القاسم العراق هاربًا من الحاآم ومفارقًا لبني الجراح، وقصد فخر المل
اده،    الوزير، ورفع خبره إلى اإلمام القادر باهللا فاتهمه أنه ورد إلفساد الدولة العباسية، وراس ي إبع ك ف ل فخر المل

ه،     . فاعتذر عنه فخر الملك وقام في أمره ي جملت ا القاسم ف واتفق انحدار فخر الملك من بغداد إلى واسط، فأخذ أب
ي       م ف و القاس وزير أب رع ال وًال، وش ك مقت ر المل وفي فخ ى أن ت ة، إل ن الرعاي ة م ى جمل ط عل ه بواس ام مع وأق

ام             استعطاف قلب اإلمام القادر باهللا والت داد وأق ى بغ اد إل ه بعض الصالح، وع ى صلح ل ه، حت ذل ب ا نب نصل مم
  .قليًال، ثم أصعد إلى الموصل

  
ه                 د آتابت ل، فتقل ي عقي ر بن رواش أمي ع ق ي المني ة أب د الدول وزير آاتب معتم ي ال ن أب واتفق موت أبي الحسن اب

ى أن قبض   موضعه، ثم شرع أبو القاسم يسعى في وزارة الملك مشرف الدولة البويهي، ول م يزل يعمل السعي إل
وزارة    د ال على الوزير مؤيد الملك أبي علي، فكوتب الوزير أبو القاسم بالحضور من الموصل إلى الحضرة، وقل
ة      ة مشرف الدول من غير خلع وال لقب وال مفارقة الدراعة، وأقام آذلك حتى جرى من األحوال ما أوجب مفارق

ك إذ   . ن غريب بن محمد بن مقن ونزال عليه وأقاما بأوانابغداد، فخرج معه منها وقصدا أبا سنا ى ذل وبينا هو عل
رواش           ع ق ي المني ى أب ك إل د ذل ل بع ه، فانتق ى مفارقت اه إل ة دع رف الدول ه مش ن مخدوم قاق م ه إش رض ل ع
رواش        ه ق ا آوتب ب بالموصل، وأقام عنده، ثم تجدد من سوء رأي اإلمام القادر فيه ما ألجأته الضرورة بسبب م

بيل                 و ى س ده عل ام عن ارقين وأق روان بمياف ن م ا نصر اب ه، وقصد أب اد عن ه واإلبع ى مفارقت اه إل ي معن غريب ف
ده   : الضيافة إلى أن توفي، وقيل ام عن إنه لما توجه إلى ديار بكر وزر لسلطانها أحمد بن مروان المقدم ذآره، فأق

ة    اني عشرة وأربعمائ ل إلى أن توفي في ثالث عشر شهر رمضان سنة ثم ان وعشرين، واألول أصح،    : ، وقي ثم
ة          ي ترب ا ف ن به ك حديث يطول شرحه، ودف وآانت وفاته بميافارقين، وحمل إلى الكوفة بوصية منه، وله في ذل

  : مجاورة لمشهد اإلمام علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه، وأوصى أن يكتب على قبره
   

 مل مقيمًا فحان منـي قـدو   آنت في سفرة الغواية والجه
 حى بهذا الحديث ذاك القديم   تبت من آل مأثم فعسـى يم
 طلت، إال أن الغريم آـريم   بعد خمس وأربعين، لقد مـا

   
  .وآان قتل أبيه وعمه وأخويه في الثالث من ذي القعدة سنة أربعمائة، رحمهم اهللا تعالى

  
ة      ورأيت في بغض المجاميع أنه لم يكن مغربيًا، وإنما أحد أجداده، وهو ه والي د آانت ل أبو الحسن علي بن محم



 

ذه    : في الجانب الغربي ببغداد، وآان يقال له ون ه رًا يقول المغربي، فأطلق عليهم هذه النسبة، ولقد رأيت خلقًا آثي
ماه     ذي س ه ال ه    " أدب الخواص "المقالة، ثم بعد ذلك نظرت في آتاب ي أول ي   "فوجدت ف ال المتنب د ق ا  : وق وإخوانن

  ": المتنبه، فأحسنوا المغاربة يسمونه
   

  فسرهم وأتيناه على الهرم   أتى الزمان بنوه في شبيبته
   

ثم أعاد هذا القول بعينه لما ذآر النابغة الجعدي وشعره   . فهذا يدل على أنه مغربي حقيقة ال آما قالوه، واهللا أعلم
  : وأنشد عنده قول المتنبي

   
  الوجه منه حراب ولو أن ما في   وفي الجسم نفس ال تشيب بشيبه

ونقلت نسبه المذآور في األول من خط أبي القاسم علي بن منجب بن سليمان المعروف بابن الصيرفي المصري 
  .صاحب الرسائل، وذآر أنه منقول من خط الوزير المذآور، واهللا أعلم بصحته

 ابن خالويه

ذان ولكنه دخل بغداد وأدرك جلة العلماء أبو عبد الهل الحسين بن أحمد بن خالويه النحوي اللغوي؛ أصله من هم
عيد         ي س ى أب رأ عل د، وق ن دري د واب ر الزاه ي عم رئ وأب د المق ن مجاه اري واب ن األنب ر اب ي بك ل أب ا مث به
ام األدب، وآانت         م من أقس ي آل قس دهر ف السيرافي، وانتقل إلى الشام واستوطن حلب، وصار بها أحد أفراد ال

ى سيف     : وهو القائل. دان يكرمونه ويدرسون عليه ويقتبسون منهإليه الرحلة من اآلفاق، وآل حم ًا عل دخلت يوم
ي    ال ل ه ق ين يدي ت ب ا مثل دان فلم ن حم ة ب داب األدب،   : الدول ه بأه ذلك اعتالق ت ب س، فتبين ل اجل م يق د، ول اقع

ال      د أهل األدب أن يق ار عن ائم واطالعه على أسرار آالم العرب، وإنما قال ابن خالويه هذا ألن المخت د،  : للق اقع
ل لمن أصيب               : وللنائم أو الساجد ذا قي فل، وله ى الس و إل ال من العل ود هو االنتق أن القع ه بعضهم ب اجلس، وعلل

د            ل لنج ذا قي و، وله ى العل ال من السفل إل وس هو االنتق د، والجل ا     : برجله مقع ل لمن أتاه ا، وقي ا الرتفاعه : جلس
  : آان واليًا بالمدينة يخاطب الفرزدقجالس، وقد جلس، ومنه قول مروان بن الحكم لما 

  إن آنت تارك ما أمرتك فاجلس   قل للفرزدق والسفاهة آاسمهـا
   
وهذا البيت من جملة أبيات ولها قصة طويلة، وهذا آله وإن جاء في غير موضعه  . اقصد الجلسا، وهي نجد: أي

  .لكن الكالم شجون
  

اب       " آتاب ليس" والبن خالويه المذآور آتاب آبير في األدب سماه ى الكت إن مبن ى اطالع عظيم، ف وهو يدل عل
ه أن   " اآلل"من أوله إلى آخره على أنه ليس في آالم العرب آذا وليس آذا، وله آتاب لطيف سماه  ي أول وذآر ف

اتهم     دهم ووفي واريخ موالي اآلل ينقسم إلى خمسة وعشرين قسمًا، وما أقصر فيه، وذآر فيه األئمة االثني عشر وت
ام اآلل      وأمه ة أقس ي جمل ال ف ه ق و هاشم   "اتهم، والذي دعاه إلى ذآرهم أن د بن اب   ". وآل محم ه آت تقاق "ول " االش

اب  ل"وآت اب  " الجم و، وآت ي النح راءات"ف اب " الق ز   "وآت اب العزي ن الكت ورة م ين س راب ثالث اب " إع وآت
د   شرح ال"وآتاب " األلفات"وآتاب " المذآر والمؤنث"وآتاب " المقصور والممدود" ن دري اب  " مقصورة الب وآت
  .، وغير ذلك"األسد"

  
  .والبن خالويه مع أبي الطيب المتنبي مجالس ومباحث عند سيف الدولة، ولوال خوف االطالة لذآرت شيئًا منها

  
  ": اليتيمة"وله شعر حسن، فمنه قوله على ما نقله الثعالبي في آتاب 

   
  ته المجالسفال خير فيمن صدر   إذا لم يكن صدر المجالس سـيد

 فـارس من أجل أنك: فقلت له   ما لي رأيتك راجـًال: وآم قائل

م         : وخالويه اآنة ث ا س اة من تحته اء مثن دها ي بفتح الخاء الموحدة وبعد األلف الم مفتوحة وواو مفتوحة أيضًا وبع
  .هاء ساآنة



 

  .وآانت وفاة ابن خالويه في سنة سبعين وثلثمائة بحلب، رحمه اهللا تعالى

 علي الجياني أبو

ه               ي الحديث واألدب، ول ًا ف ان إمام اني األندلسي المحدث؛ آ اني الجي د الغس ن أحم د ب ن محم أبو علي الحسين ب
ي   " تقييد المهمل"آتاب مفيد سماه  ضبط فيه آل لفظ يقع فيه اللبس من رجال الصحيحين، وما أقصر فيه، وهو ف

اء ال  ة          جزأين، وآان من جهابذه المحدثين، وآبار العلم ه معرف ان ل د الضبط، وآ ان حسن الخط جي ندين، وآ مس
اره        ى شيء من أخب م أقف عل بالغريب والشعر واألنساب، وآان يجلس في جامع قرطبة ويسمع منه أعيانها، ول

  .حتى أذآر طرفًا منها

ة الجم  ة  وآانت والدته في المحرم سنة سبع وعشرين وأربعمائة، وطلب الحديث سنة أربع وأربعين، وتوفي ليل ع
  .الثنتي عشرة ليلة خلت من شعبان سنة ثمان وتسعين وأربعمائة، رحمه اهللا تعالى

ون     -والجياني د األلف ن ا وبع رة        -بفتح الجيم وتشديد الياء المثناة من تحته ة آبي ان، وهي مدين ى جي بة إل ذه النس ه
  .باألندلس، وبأعمال الري قرية يقال لها جيان أيضًا

  .هقد تقدم الكالم علي: والغساني

 البارع الدباس

د اهللا        ن عبي ن القاسم ب د اهللا ب ن عبي أبو عبد اهللا الحسين بن محمد بن عبد الوهاب بن أحمد بن محمد بن الحسين ب
ارع                دري المنعوت بالب دباس الب رو ال ن عم ن آعب ب ي الحارث اب وزير الحارثي من بن بن سليمان بن وهب ال

ان  دادي؛ آ ديم البغ اعر المشهور األديب الن ًا الش اد خلق ة بصنوف اآلداب، وأف ًا حسن المعرف ًا مقرئ ًا لغوي نحوي
  .آثيرًا، خصوصًا بإقراء القرآن الكريم

ن الرومي الشاعر         م اب ذي س ده وهو ال -وهو من بيت الوزارة، فإن جده القاسم آان وزير المعتضد والمكتفي بع
الى    اء اهللا تع ه إن ش راً   -آما سيأتي ذآره في ترجمت ان وزي د اهللا آ ي        وعبي وزير تغن ن وهب ال ليمان ب أيضًا، وس

  .-وستأتي ترجمته إن شاء اهللا تعالى-شهرته عن ذآره

ين      ه وب ان بين د، وآ والبارع المذآور من أرباب الفضائل، وله مصنفات حسان وتواليف غريبة، وديوان شعر جي
ي الص دين ف ين ومتح ا رفيق ا آان ة، فإنهم داعبات لطيف ة م ن الهباري ى اب ي يعل ارع الشريف أب اتفق أن الب حبة، ف

ه قصيدة               م يجده، فكتب إلي رارًا فل ه م اد حضر الشريف إلي ا ع راء، وحج، فلم المذآور تعلق بخدمة بعض األم
  : طويلة دالية يعاتبه فيها إلى أنه تغير عليه بسبب الخدمة، وأولها

   
 غيرت طرفه الرياسة بعدي   يا ابن ودي وأين مني ابن ودي

   
ا، وضمنها أيضًا         ولوال ما أودعها من ا، وأطال فيه ذآور جوابه ارع الم السخف والفحش لذآرتها، فكتب إليه الب

  : شيئًا من الفحش، وأولها
   

 لى فحلت محل لقـياه عـنـدي   وصلت رقعة الشريف أبـي يع
 ثم ألصقتها بطـرفـي وخـدي   فتلقيتـهـا بـأهـًال وسـهـًال

 إذ يشاب بـشـهـدك بالصاب    وفضضت الختام عنها فما ظـن
 هو أولـى بـه وهـزل وجـد   بين حلو من الـعـتـاب ومـر
 بمالم يكـاد يحـرق جـلـدي   وتجن علـي مـن غـير جـرم
 ر مرارًا، حاشاه من قـبـح رد   يدعي أنني حـجـبـت وقـد زا
 أبن لي من حل أنـف وعـقـد   ثم دع ذا، ما للـرياسة والـحـج

 قد تنكرت أو تغـير عـهـدي   ـه أنـيفماذا علـمـت بـالـل



 

 ألمير أم عـارض لـلـجـنـد   أعـامـل أم وزي: من ترانـي
 رف أرضى ولو بجـرة دردي   أنا إال ذاك الخـلـيع الـذي تـع
  يوم عيدي وصاحب الدست عبدي   وإذا صح لي مـلـيح فـذاك ال

 ـخـلـدمان أنساك في جنان ال   أتراني لو آنت في النار مع هـا
 ك ولو آنت عانيًا فـي الـقـد   أو لو أني عصبت بالتاج أسـلـو
 بـود د وإن آنت ال تـجـازي   أنا أضعاف ما عهدت على العـه

  : ومنها
 س بفرد بين األآارم فـرد   أم ألني من سـائر الـنـا

 ني جميًال منه إلى غير حد   صان وجهي عن اللئام وأوال
 ع زماني وقلت إني وحدي   فـيفتعففت واقتنعت بتـد

 أآدي يه، أين الكرام حتى   ال ألني أنفت مع ذا من الكد
   

  .ونقتصر من هذه القصيدة على هذه األبيات، ففيها سخف ال يليق ذآره وغيره مما ال حاجة إليه
  

  : ومن شعره أيضا
   

 أسأل من ال ماء في وجهـه   أفنيت ماء الوجه من طول ما
 يا ليتني مت ولـم أنـهـه   حالي الـذي أنهي إليه شرح

 ولم أآد أسلم من جـبـهـه   فلم ينلنـي آـرمـا رفـده
 بـلـهـه ممتدة األيدي إلى   والموت من دهر نحـاريره

   
نة          " زينة الدهر"وأورد له الحظيري في آتاب  ي س ة ف ذه القصيدة بمك ال ه ه ق وذآر أنه نقلها من خطه وذآر أن
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 والهوى واإللف والسكنـا   اب والـوطـنـاذآر األحب
  مدنف بالشوق حلف ضنىفبكى شجـوًا وحـق لـه

 من خراسان به اليمـنـا   أبعدت مرمى يد رجمـت
 بالنوى قلبًا له ضـمـنـا   خلست من بين أضلـعـه
 ذات سجع ميلت فـنـنـا   من لمـشـتـاق يمـيلـه
 له شجـنـا طربًا هاجت   آلما هاج الـهـديل بـه

 مسـعـد إال وقـال أنـا   لم تعرض بالحنين بـمـن
 لم تذيقي جفنه الوسـنـا   لك يا ورقاء أسـوة مـن
 فتعالي نبد مـا آـمـنـا   بك أنسي مثل أنسـك بـي
  نحت شجوًا صحت واحزنا   نتشاآـى مـا نـجـن إذا

 عاد سري في الهوى علنا   غير أني منـك أعـدل إن
 أنا ال أنت الغريب هـنـا   أنت البـعـيد هـوىأنا ال 

 أنت وأإللف القرين ثـنـا   أنا فـرد يا حـمـام وهـا
 ليس هذا منكم حـسـنـا   أنصفونا يا بنـي حـسـن
 بالعيون النجل أنفـسـنـا   آم أحلت محـرمـاتـكـم
 ما لكم جـيرانـه ولـنـا   نحن وفد اللـه عـنـدآـم

 من أتاه خـائفـًا أمـنـا   حـرملم يجرنا مـنـكـم 



 

ادى  . وآانت والدته في العاشر من صفر سنة ثالث وأربعين وأربعمائة ببغداد وتوفي يوم الثالثاء سابع عشر جم
  .اآلخرة، وقيل األولى، سنة أربع وعشرين وخمسمائة، وآان قد عمي في آخر عمره، رحمه اهللا تعالى

  .وهذا يقال لمن يعمل الدبس أو يبيعه-باء الموحدة وبعد األلف سين مهملةبفتح الدال المهملة وتشديد ال-والدباس

دري دها راء -والب ة وبع دال المهمل دة وسطون ال اء الموح تح الب داد  -بف ة ببغ ي محل ة، وه ى البدري بة إل ذه النس ه
  .المحروسة وآان البارع المذآور يسكنها فنسب إليها

 الطغرائي

دين األصبهاني المنشئ     السيد فخر الكتاب أبو إسماعيل الحس د ال ين بن علي بن محمد بن عبد الصمد الملقب مؤي
  .المعروف بالطغرائي؛ آان غزير الفضل لطيف الطبع، فاق أهل عصره بصنعة النظم والنثر

اب       بة المنشئ من آت ي نس ي       "األنساب "ذآره أبو سعد ابن السمعاني ف ة من شعره ف ه، وأورد قطع ى علي ، وأثن
  .أنه قتل في سنة خمس عشرة وخمسمائةصفة الشمعة، وذآر 

داد   والطغرائي المذآور له ديوان شعر جيد، ومن محاسن شعره قصيدته المعروفة بالمية العجم، وآان عملها ببغ
  : في سنة خمس وخمسمائة يصف حاله ويشكو زمانه، وهي التي أولها

 ـلوحلية الفضل زانتني لـدى الـعـط   أصالة الرأي صانتني عـن الـخـطـل
 والشمس رأد الضحى آالشمس في الطفل   مجـدي أخـيرًا ومـجـدي أوًال شـرع
 بها وال ناقتـي فـيهـا وال جـمـلـي   فيم اإلقـامة بـالـزوراء ال سـكـنـي
 آالسيف عري متنـاه عـن الـخـلـل   ناء عن األهل صفر الكـف مـنـفـرد
 ـيه مـنـتـهـى جـذلـيوال أنيس إل   فال صديق إليه مـشـتـكـى حـزنـي
 ورحلها وقـرى الـعـسـالة الـذبـلطال اغترابي حتـى حـن راحـلـتـي
 يلقى رآابي ولح الرآب فـي عـذلـي   وضج من لغب نـضـوي وعـج لـمـا
 على قضاء حقوق لـلـعـال قـبـلـي   أريد بسـطة آـف أسـتـعـين بـهـا
 غنيمة بعـد الـكـد بـالـقـفـلمن ال   والدهر يعكس آمـالـي ويقـنـعـنـي

 بمـثـلـه غـير هـياب وال وآـــل   وذي شطاط آصدر الرمح مـعـتـقـل
 بشـدة الـبـأس مـنـه رقة الـغـزل   حلو الفكاهة مر الـجـد قـد مـزجـت

 والليل أغرى سوام النـوم بـالـمـقـل   طردت سرح الكرى عن ورد مقـلـتـه
 صاح وآخر من خمر الـهـوى ثـمـل   طـرب والرآب ميل على اآـوار مـن

 وأنت تخذلني في الـحـادث الـجـلـل   فقلت أدعوك للجلـى لـتـنـصـرنـي
 وتستحيل وصـبـغ الـلـيل لـم يحـل   تنام عينـي وعـين الـنـجـم سـاهـرة
 والغي يزجر أحـيانـًا عـن الـفـشـل   فهل تعين علـى غـي هـمـمـت بـه

 وقد حـمـاه رمـاة مـن بـين ثـعـل   الـحـي مـن إضـم إني أريد طـروق
 سود الغدائر حمر الحـلـي والـحـلـل   يحمون بالبيض والسـمـر الـلـدان بـه
 فنفحة الطيب تهـدينـا إلـى الـحـلـل   فسر بنا في ذمام اللـيل مـعـتـسـفـًا

 ـن األسـلحول الكناس لهـا غـاب م   فالحب حـيث الـعـدا واألسـد رابـضة
 نصالها بمـياه الـغـنـج والـكـحـل   نؤم نـاشـئة بـالـجـزع قـد سـقـيت
 ما بالكرائم مـن جـبـن ومـن بـخـل   قد زاد طيب أحـاديث الـكـرام بـهـا
 قـلـل حرى ونار القرى منهم عـلـى   تبيت نار الهوى مـنـهـن فـي آـبـد
 ـرون آـرام الـخـيل واإلبـلوينح   يقتلن أنضاء حـب ال حـراك بـهـا
 بنهلة من غدير الخمـر والـعـسـل   يشفى لديغ العوالي فـي بـيوتـهـم



 

 يدب منها نسيم البرء فـي عـلـلـي   لعل إلـمـامة بـالـجـزع ثـانـية
 برشقة من نبال األعـين الـنـجـل   ال أآره الطعنة النجالء قد شفـعـت
 باللمح من خلل األستـار والـكـلـل   يوال أهاب الصفاح البيض تسعـدنـ
 ول دهتني أسود الغـيل بـالـغـيل   وال أخـل بـغـزالن تـغـازلـنـي

 عن المعالي ويغري المرء بالكـسـل   حب السالمة يثني هـم صـاحـبـه
  في األرض أو سلمًا في الجو واعتزل   فإن جنحت إليه فـاتـخـذ نـفـقـًا

 رآوبها واقتنع منـهـن بـالـبـلـل   مـين عـلـىودع غمار العال للمقـد
 والعز تحت رسـيم األينـق الـذلـل   رضى الذليل بخفص العيش مسـكـنة
 معارضات مثاني اللجـم بـالـجـدل   فادرأ بها في نحور الـبـيد حـافـلة
 فيما تحدث أن العز فـي الـنـقـل   إن العال حدثتـنـي وهـي صـادقة

 لم تبرح الشمس يومًا دارة الحـمـل   المأوى بلوغ مـنـىلو أن في شرف 
 والحظ عني بالجهـال فـي شـغـل   أهبت بالحظ لو ناديت مسـتـمـعـًا
 لعينه نام عنـهـم أو تـنـبـه لـي   لعله إن بدا فضـلـي ونـقـصـهـم
 ما أضيق العيش لوال فسـحة األمـل   أعلل النفـس بـاآلمـال أرقـبـهـا

 فكيف أرضى وقد ولت على عجـل   بالعـيش واأليام مـقـبـلة لم أرض
 فصنتها عن رخيص القدر مبـتـذل   غالى بنفسي عرفاني بـقـيمـتـهـا

 وليس يعمـل إال فـي يدي بـطـل   وعادة النصل أن يزهى بـجـوهـره
 حتى أرى دولة األوغاد والـسـفـل   ما آنت أوثر أن يمتـد بـي زمـنـي

 وراء خطوي إذ أمشي على مـهـل   أنـاس آـان شـوطـهـمتقدمتنـي 
 من قبله فتمـنـى فـسـحة األجـل   هذا جزاء امـرئ أقـرانـه درجـوا
 لي أسوة بانحطاط الشمس عن زحـل   وإن عالني من دوني فـال عـجـب
 في حادث الدهر ما يغني عن الحـيل   فاصبر لها غير محتال وال ضـجـر

 فحاذر الناس واصحبهم علـى دخـل   مـن وثـقـت بـه أعدى عدوك أدنى
 فظن شرًا وآن منها عـلـى وجـل   وحسن ظـنـك بـاأليام مـعـجـزة

 مسافة الخلف بين القول الـعـمـل   غاض الوفاء وفاض الغدر وانفرجـت
 وهل يطابق معـوج بـمـعـتـدل   وشان صدقك عند النـاس آـذبـهـم

 على العهود فسبق السيف لـلـعـذل   ثـيابـهـمإن آان ينجع شـيء فـي 
 أنفقت صفـوك فـي أيامـك األول   يا ورادًا سـؤر عـيش آـلـه آـدر
 وأنت يكفيك منـه مـصة الـوشـل   فيم اقتحامك لج البـحـر تـرآـبـه

 يحتاج فيه إلى األنصـار والـحـول   ملك القناعة ال يخـشـى عـلـيه وال
 فهل سمعت بظل غير مـنـتـقـل   ال ثـبـات لـهـا ترجو البقاء بـدار

 أصمت ففي الصمت منجاة من الزلل   ويا خبيرًا على األسرار مـطـلـعـًا
 الهـمـل فاربأ بنفسك أن ترعى مع   قد رشحوك ألمر لو فـطـنـت لـه

   
  : ومن رقيق شعره قوله

   
 طاب السلو وأقصر العشـاق   يا قلب مالك والهوى من بعد ما
 نازعتهم آأس الغرام أفـاقـوا   أو ما بدا لك في اإلفاقة واأللى

 تشكوه ال يرجى لـه إفـراق   مرض النسيم وصح والداء الذي
 تطوى عليه أضالعي خـفـاق   وهذا خفوق البرق والقلب الذي

   
  



 

  : وله أيضًا
   

  على موعد للبين ال شك واقع   أجما البكا يا مقلتي فـإنـنـا
 مدامعي فواخجلتا إن لم تعني   ع العشاق موعدهم غدًاإذا جم

   : ومن شعره

 إليه قليًال لـيس يعـتـده نـزرا   وال غرو إن أهديت من فيض بره
  من البحر غمرًا ثم يهدي له قطرا   فإني رأيت الغيم يحـمـل مـاءه

   
  : ومن شعره

   
  اقصحكم الصواب وإن بدا من ن   ال تحقرن الرأي وهو مـوافـق
 ما حط رتبته هوان الـغـائص   فالدر وهو أجل شيء يقـتـنـى

   
  : وله أيضًا

   
 إذا نابتك نايبة الـزمـان   أخاك أخاك فهو أجل ذخر
 لما فيه من الشيم الحسان   وإن رابت إساءته فهبهـا
  وهل عود يفوح بال دخان   تريد مهذبًا ال غـش فـيه

   
  : ومن شعره

   
 والضرورات أحوجتنا إليه   آجـيفة مـيتإال : ما فالن

 د فال إثم في الكتاب علـيه   فمن اضطر غير باغ وال عا
   

  : وله من أبيات
   

 والدين والدنيا لـم تـتـصـدع   ال غرو إن حزت المروءة والتقى
 بالمستبـدع تحوي الكبيرة وليس   إن النواظر والقلوب صـغـيرة

   
  : وله

   
  وانظر به عقب الزمان يعاد   ربت بودهجامل أخاك إذا است

 الزائد فالعضو يقطع للفساد   فإن استمر على الفساد فخله
   

ي          " زينة الدهر"وذآره أبو المعالي الحظيري في آتاب  توفي ف ن المس و البرآات اب ره أب اطيع، وذآ ه مق وذآر ل
اد    : وقال" تاريخ إربل" دة، وذآر العم اب    إنه ولي الوزارة بمدينة إربل م ي آت رة وعصرة    "الكاتب ف نصرة الفت

ر السلطان مسعود         -وهو تاريخ الدولة السلجوقية-"الفطرة ان وزي تاذ، وآ ان ينعت باألس ذآور آ أن الطغرائي الم
ذان                 القرب من هم ود ب ه السلطان محم ين أخي ه وب ا جرى المصاف بين ه لم د السلجوقي بالموصل، وأن بن محم

ال    وآانت النصرة لمحمود، فأول من أخذ  ود، وهو الكم األستاذ أبو إسماعيل وزير مسعود، فأخبر به وزير محم
ة      -نظام الدين أو طالب علي بن أحمد بن حرب السميرمي، فقال الشهاب أسعد ك الوقت نياب ي ذل ًا ف وآان طغرائي

  .ًامن يكن ملحدًا يقتل، فقتل ظلم: هذا الرجل ملحد، يعني األستاذ، فقال وزير محمود: -عن النصير الكاتب
   



 

رة  الث عش نة ث ة س ذه الواقع ة، وآانت ه ذه الحج ه به دوا قتل ه لفضله، فاعت ل علي ه، وال قب افوا من انوا خ د آ وق
ى          دل عل ا ي ي شعره م نة، وف اوز ستين س وخمسمائة، وقيل إنه قتل سنة أربع عشرة، وقيل ثماني عشرة، وقد ج

  : أنه بلغ سبعًا وخمسين سنة ألنه قال وقد جاءه مولود
   

 اقر عيني ولكن زاد في فكـري   لصغير الذي وافى على آبريهذا ا
 الحـجـر لبان تأثيرها في صفحة   سبع وخمسون لو مرت على حجر

  .واهللا تعالى أعلم بما عاش بعد ذلك، رحمه اهللا تعالى

د عند وقتل الكمال السميرمي الوزير المذآور يوم الثالثاء سلخ صفر سنة ست عشرة وخمسمائة في السوق ببغدا
  .قتله عبد أسود آان للطغرائي المذآور، ألنه قتل أستاذه: المدرسة النظامية، وقيل

دها الف مقصورة       -والطغرائي راء وبع تح ال ة وف ين المعجم ى من     -بضم الطاء المهملة وسكون الغ بة إل ذه النس ه
ذي  يكتب الطغري، وهي الطرة التي تكتب في أعلى الكتب فوق البسملة بالقلم الغليظ، ومضم ونها نعوت الملك ال

  .صدر الكتاب عنه، وهي لفظة أعجمية

يم        -والسميرمي م م دها راء ث ا وبع اة من تحته اء المثن ى    -بضم السين المهملة وفتح الميم وسكون الي بة إل ذه النس ه
  .سميرم، وهي بلدة بين أصبهان وشيراز، وهي آخر حدود أصبهان

 أبو الفوارس ابن الخازن

ا  أبو الفوارس الحسين بن  علي بن الحسين المعروف بابن الخازن الكاتب؛ آان فريد عصره في الكتابة، وآتب م
ه شعر حسن،            امع، ول ة وج ين ربع ا ب ز م اب اهللا العزي لم يكتبه أحد، فإنه آتب فيما آتب خمسمائة نسخة من آت

  : فمن ذلك قوله

  واستراح الزاهد الفطن   عنت الدنيا لطالـبـهـا
 حسبه مما حوى آفـن   آل ملك نال زخرفتهـا
 في آال الحالين مفتتن   يقتني مـاًال ويتـرآـه
 من لقاء اهللا مرتـهـن   أملي آوني على ثـقة
 والذي تسخو به وسـن   أآره الدنيا وآيف بهـا
 فلماذا الهم والـحـزن   لم تدم قبلي على أحـد

   
ي    م   "قال محمد بن أبي الفضل الهمذاني المؤرخ ف ل تجاب األم ي ذي     : لمسكويه " ذي ذآور ف ابن الخازن الم توفي

الى       ه اهللا تع أة، رحم ين وخمسمائة فج نة اثنت د األنصاري        . الحجة س ن أحم ارك ب ر المب و العم ال الشريف أب : وق
  .توفي ليلة الثالثاء، ودفن من الغد، وهو اليوم السادس والعشرون من الشهر المذآور

 أبو عبد اهللا الشيعي

ن أحمد بن محمد بن زآريا المعروف بالشيعي القائم بدعوة عبيد اهللا المهدي جد ملوك أبو عبد اهللا الحسين ب
مصر؛ وقصته في القيام بالغرب مشهورة، وله بذلك سيرة مسطورة، وسيأتي في حرف العين عند ذآر المهدي 

  .عبيد اهللا طرف من أخباره إن شاء اهللا تعالى

وآان من الرجال الدهاة الخبيرين بما يصنعون، فإنه دخل إفريقية وأبو عبد اهللا المذآور من أهل صنعاء اليمن، 
وحيدًا بال مال وال رجال، ولم يزل يسعى إلى أن ملكها، وهرب ملكها أبو مضر زيادة اهللا آخر ملوك بني 

  .األغلب منه إلى بالد المشرق وهلك هناك، وحديثه يطول

ي من المشرق، وعجز عن الوصول إلى أبي عبد اهللا ولما مهد القواعد للمهدي ووطد له البالد وأقبل المهد
المذآور، وتوجه إلى سجلماسة، وأحس به صاحبها اليسع آخر ملوك بني مدرار، فأمسكه واعتقله، ومضى إليه 



 

اجتمع به أخوه أبو العباس أحمد، وآان هو األآبر، - أبو عبد اهللا وأخرجه من االعتقال وفوض إليه أمر المملكة
تكون أنت صاحب البالد والمستقل بأمورها وتسلمها إلى غيرك : ه على ما فعل، وقال لهأعني أحمد، وندم

وتبقى من جملة األتباع، وآرر عليه القول، فندم أبو عبد اهللا على ما صنع واضمر الغدر، واستشعر منهما 
سعين ومائتين المهدي، فدس عليهما من قتلهما في ساعة واحدة، وذلك في منتصف جمادى اآلخرة سنة ثمان وت

  .بمدينة رقادة بين القصرين، رحمهما اهللا تعالى

هذه النسبة إلى من يتولى -بكسر الشين المعجمة وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها عين مهملة- والشيعي
  .شيعة اإلمام علي بن أبي طالب، رضي اهللا عنه

مدينة من أعمال القيروان من -لدال هاء ساآنةبفتح الراء وتشديد القاف وبعد األلف دال مهملة وبعد ا- ورقادة
  .بالد إفريقية

هو أبو مضر زيادة اهللا بن عبد اهللا بن : فقال" تاريخ دمشق"وأما زيادة اهللا فقد ذآره الحافظ ابن عساآر في 
إبراهيم بن أحمد بن محمد بن األغلب ابن إبراهيم بن سالم بن عقال بن خفاجة، وهو زيادة اهللا األصغر، آخر 

قدم دمشق سنة اثنتين وثلثمائة مجتازًا إلى بغداد حين غلب على : ملوك بني األغلب بإفريقية، التميمي، وقال
بلغني أن زيادة اهللا توفي بالرملة في سنة أربع وثلثمائة في جمادى : ملكه بإفريقية، ثم قال في آخر الترجمة

نه، وهو من ولد األغلب بن عمرو المازني األولى منها، ودفن بالرملة، فساخ قبره فسقف عليه وترك مكا
البصري، وآان الرشيد ولى عمرًا المغرب بعد أن مات إدريس بن عبد اهللا بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب، رضي اهللا عنهم، فما زال بالمغرب إلى أن توفي وخلف ولده األغلب ثم أوالده إلى أن صار األمر 

  .إلى زيادة اهللا هذا

  .ا ذآره ابن عساآرانتهى م

وفي ترجمة أبي القاسم علي بن القطاع اللغوي هذا النسب، وبينهما اختالف قليل، لكني نقلته على ما وجدته في 
  .الموضعين

ى              : وقال غير ابن عساآر ه إل ة، وحمل تابوت ن األغلب بالرق راهيم ب ن إب د ب ن محم ادة اهللا ب و مضر زي توفي أب
روان خمس       القدس الشريف، ودفن بها في سنة  ى أن خرج عن القي ه إل ست وتسعين ومائتين، وآانت مدة مملكت

اً   ا           . سنين وتسعة أشهر وخمسة عشر يوم ذآور لم د اهللا الشيعي الم ا عب روان أن أب ان سبب خروجه من القي وآ
يًال،          ادة ل ه وخرج من رق ذ خواص حرم ه وأخ د أموال  هزم إبراهيم بن األغلب، بلغ الخبر زيادة اهللا المذآور فش

نة وخمسة أشهر       . وبعد خروجه بويع إبراهيم بن األغلب ي عشرة س نة واثنت وآانت مملكة بني األغلب مائتي س
  .وأربعة عشر يومًا، والشرح في ذلك يطول فاختصرته

 حسان التنوخي

ك رضي اهللا     ن مال أبو ليلى حسان بن سنان بن أوفى بن عوف التنوخي وهو جد إسحاق بن البهلول؛ سمع أنس ب
ول       عنه؛  ن البهل ن إسحاق ب وب ب ن يعق ال جدي   : روى عنه ابن ابنه إسحاق، وقال أبو حاتم محمد بن يوسف ب ق

ا     : إسحاق عن جدي حسان قال ه علين ه من عامل خرجت في وفد من أهل األنبار إلى الحجاج إلى واسط نتظلم إلي
ه      : ل ليالرقيل، فدخلنا ديوانه فرأيت شيخًا والناس حوله يكتبون عنه، فسألت عنه فقي ك، فوقفت علي ن مال أنس ب

ي   : من أين؟ فقلت: فقال لي ال ل ه، فق ك، فقلت   : من األنبار، جئنا إلى األمير نتظلم إلي ارك اهللا في حدثني بشيء   : ب
ال            لم، فق ه وس ادم رسول اهللا صلى اهللا علي ا خ لم ي ه وس ول  : سمعته من رسول اهللا صلى اهللا علي ر  : سمعته يق م

ان    بالمعروف وأنه عن المنكر م اتم وآ و ح ا استطعت؛ وأعجلني أصحابي فلم أسمع منه غير هذا الحديث؛ قال أب
ه           : إسحاق يقول لم بقول ه وس ه دعوة رسول اهللا صلى اهللا علي ي    : أرجو أن أآون ممن سبقت في طوبى لمن رآن

نة، وخرج من أوالده           . ولمن رأى من رآني نة وعشرين س ة س ه عاش مائ وآان من برآة دعاء أنس لحسان أن
نة             ج وفي س تين من الهجرة، وت نة س ذ حسان س اد؛ ول اب وزه  180ماعة فقهاء وقضاة ورؤساء وصلحاء وآت

ه حين      ه وآانت ل رحمه اهللا تعالى وآان أحيانًا يكنى أبا العالء ولد باألنبار على النصرانية وآانت دينه ودين آبائ
رأ    أسلم ابنه بالغة فأقامت على النصرانية فلما حضرتها الوفاة أوصت ل تكلم ويق دير تنوخ باألنبار؛ وآان حسان ي

ار،          رأي قضاء األنب ة ال فاح ربيع اس الس و العب د أب ويكتب بالفارسية والسريانية والعربية ولحق الدولتين، فلما قل
نان     ن س أتي بكتب مكتوبة بالفارسية فلم يحسن أن يقرأها، فطلب رجًال ثقة دينًا يحسن قراءتها فدل على حسان ب

  .ان يقرأ له الكتب الفارسية، فلما اختبره رضي مذهبه واستكتبه على جميع أمرهفجيء به فك



 

 أبو سلمة الخالل

و   أبو سلمة حفص بن سليمان الخالل الهمداني مولى السبيع وزير أبي العباس السفاح أول خلفاء بني العباس؛ وأب
ذا النعت،     سلمة أول من وقع عليه اسم الوزير، وشهر بالوزارة في دولة بني العباس  ه يعرف به ولم يكن من قبل

دول    ا من ال ي           . ال في دولة بني أمية وال في غيره ًا ف نة وممتع ة حس ان ذا مفاآه ه آ ه، ألن أنس ب ان السفاح ي وآ
حديثه، أديبًا، عالمًا بالسياسة والتدبير، وآان ذا يسار ويعالج الصرف بالكوفة، وأنفق أمواًال آثيرة في إقامة دولة 

ان               بني العباس، وص ر، وآ ذا األم ي ه ه ف ابع ل ذ ت اني يومئ لم الخراس و مس ى، وأب ذا المعن ي ه ار إلى خراسان ف
يدعو إلى بيعة إبراهيم اإلمام أخي السفاح، فلما قتله مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية بحران وانقلبت الدعوة 

ه      إلى السفاح، توهموا من أبي سلمة المذآور أنه مال إلى العلويين، فلما ولي ي نفسه من السفاح واستوزره بقي ف
ال  ه،                : شيء، فيق ى قتل لمة ويحرضه عل ي س ة أب اد ني ه بفس لم وهو بخراسان يعرف ي مس ى أب إن السفاح سير إل

ال  : ويقال ل، وق ذا الرجل   : إن أبا مسلم لم اطلع على ذلك آتب إلى السفاح وعرفه بحاله وحسن له قتله، فلم يفع ه
  .قد صدرت منه هذه الزلة، فنحن نغتفرها لهبذل ماله في خدمتنا ونصحنا، و

فلما رأى أبو مسلم امتناعه من ذلك سير جماعة آمنوا له ليًال، وآانت عادته أن يسمر عند السفاح، فلما خرج 
قتلته : من عنده وهو في مدينته باألنبار ولم يكن معه أحد وثبوا عليه وخبطوه بأسيافهم، وأصبح الناس يقولون

تله بعد خالفة السفاح بأربعة أشهر، وولي السفاح الخالفة ليلة الجمعة ثالث عشر شهر ربيع الخوارج، وآان ق
  : ولما سمع السفاح بقتله أنشد. اآلخر سنة اثنتين وثالثين ومائة

 نأسف على أي شيء فاتنا منه   إلى النار فليذهب ومن آان مثله
    

  .ة اثنتين وثالثين ومائةأن قتله آان في رجب سن" أخبار الوزراء"وذآر في آتاب 
  

  : وزير آل محمد، فلما قتل عمل في ذلك سليمان ابن المهاجر البجلي: وآان أبو سلعة يقال له
  آان السرور بما آرهت جديرا   إن المساءة قد تسـر وربـمـا
 أودى فمن يشناك آـان وزيرا   إن الوزير وزير آل محـمـد

  .كوفة في حارة الخاللين، فكان يجلس عندهم لقرب داره منهم، فسمي خالًالولم يكن خالًال، وإنما آان منزله بال

وهذه النسبة إلى همدان، وهي قبيلة - بفتح الهاء وسكون الميم وفتح الدال المهملة وبعد األلف نون-والهمداني
  .عظيمة باليمن

الى       : والسبيع اء اهللا تع بيعي إن ش ي إسحاق الس ر أب د ذآ ي     وق . يذآر في حرف العين عن ة ف اب اللغ د اختلف أرب
وهو الحمل، وآأن الوزير قد حمل عن السلطان   -بكسر الواو-أحدهما أنها من الوزر: اشتقاق الوزارة على قولين

ه من     -بفتح الواو والزاي-أنها من الوزر: الثقل، وهذا قول ابن قتيبة، والثاني ه لينجى ب وهو الجبل الذي يعتصم ب
ذ      اه ال وزير معن ذلك ال ي إسحاق         الهالك، وآ ول أب ذا ق ه، وه ى رأي ة أو السلطان ويلتجئ إل ه الخليف د علي ي يعتم

  .الزجاج، واهللا أعلم

 حفص بن غياث القاضي

أبو عمرو بن غياث بن طلق بن معاوية بن مالك بن الحارث بن ثعلبة ابن عامر بن ربيعة بن جشم بن وهبيل 
اهللا بن عمر العمري وهشام بن عمرو  بن سعد بن مالك بن النخع بن مذحج النخعي الكوفي؛ سمح عبد

وإسماعيل بن أبي خالد وأبا إسحاق الشيباني واألعمش وخلقًا سواهم؛ روى عنه ابنه عمر وأبو نعيم الفضل بن 
ولي القضاء ببغداد وحدت بها ثم . دآين وعفان بن مسلمة وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعامة الكوفيين

لما جيء بعبد اهللا بن إدريس وحفص بن غياث ووآيع ابن : د بن الربيععزل وولي قضاء الكوفة؛ قال حمي
السالم عليكم، : الجراح إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد ليوليهم القضاء دخلوا عليه، فأما ابن إدريس فقال

ر واهللا يا أمي: خذوا بيد الشيخ، ال فضل في هذا؛ وأما وآيع فقال: وطرح نفسه آأنه مفلوج، فقال هارون
المؤمنين ما أتصرف بها منذ سنة، ووضع إصبعه على عينه، وعنى إصبعه، فأعفاه؛ وأما حفص بن غياث 

  .لوال غلبة الدين والعيال ما وليت: فقال



 

  .أما هذا فقد قبل: وآان حفص المذآور لما قربوا من بغداد طرى خضابه فالتفت ابن إدريس إلى وآيع فقال

لعلك تريد أن تكون قاضيًا؟ ألن يدخل : جل يسأل عن مسائل القضاءوقال حفص وهو قاض على الشرقية لر
  .الرجل إصبعه في عينه فيقلعها فيرمي بها خير له من أن يكون قاضيًا

  .لو رأيت أني اسر بما أنا فيه هلكت: وآان حفص يقول

ما يبكيك؟ : لما حضرت أبي الوفاة أغمي عليه، فبكيت عند رأسه فأفاق فقال: قال عمرو بن حفص بن غياث
يا بني ما حللت سراويلي على حرام : أبكي لفراقك ولما دخلت فيه من هذا األمر، يعني القضاء، فقال البنه: قلت

  .قط وال جلس بين يدي خصمان فباليت على من توجه الحكم بينهما

، فقال آان حفص بن غياث المذآور جالسًا في الشرقية للقضاء، فأرسإلليه الخليفة يدعوه: وقال الخطيب
حتى أفرغ من أمر الخصوم، إذ آنت أجيرًا لهم، وأصير إلى أمير ا لمؤمنين؛ ولم يقم حتى تفرق : لرسوله
  .الخصوم

امض بها إلى العامل وقل له : مرض أبي خمسة عشر يومًا، فدفع إلي مائة درهم وقال: وقال غنام بن حفص
  .لي فيهاهذه رزق خمسة عشر يومًا لم أحكم فيها بين المسلمين الحظ 

باع رجل من أهل خراسان جماًال بثالثين ألف درهم من مرزبان المجوسي وآيل أم جعفر فمطله ثمنها : وقال
اذهب إليه : وحبسه عن سفره، وطال ذلك على الرجل، فأتى بعض أصحاب حفص بن غياث فشاوره فقال له

فإذا فعلت هذا فأخبرني حتى أشير أعطني ألف درهم وأحيل عليك ببقية المال وأخرج إلى خراسان، : فقل له
إذا رآبت : عد إليه فقل له: عليك؛ ففعل الرجل وأتى مرزبان فأعطاه ألف درهم فرجع إلى الرجل فأخبره فقال

غدًا فطريقك على القاضي تحضر، وأوآل رجًال بالقبض على المال واخرج فإذا جلس إلى القاضي فادع عليه 
انتظرني بباب : فرجع إلى مرزبان فسأله فقال. ه القاضي وأخذت مالكبما بقي لك من المال، فإذا أقر حبس

إن رأيت أن تترك إلي القاضي حتى أوآل بقبض المال : القاضي؛ فلما رآب من الغد وثب إليه الرجل وقال
أصلح اهللا القاضي، لي على هذا الرجل تسعة وعشرون : وأخرج، فنزل مرزبان إلى حفص المذآور فقال الرجل

ما تقول يا رجل : صدق، أصلح اهللا القاضي، فقال القاضي: ما تقول يا مجوسي؟ قال: م، فقال حفصألف دره
: هذا المال على السيدة، فقال: ما تقول؟ فقال: يعطيني مالي، فأقبل حفص على المجوسي فقال: فقد أقر لك، فقال

اضي إن أعطاني مالي وإال حبسته، أصلح اهللا الق: أنت أحمق تقر ثم تقول على السيدة؟ ما تقول يا رجل؟ قال
خذوا بيده إلى الحبس؛ فلما حبس بلغ : المال على السيدة، فقال حفص: ما تقول يا مجوسي؟ قال: قال حفص

وجه إلى المرزبان، وآانت القضاة تحبس الغرماء في مجلس : الخبر أم جعفر فغضبت وبعثت إلى السندي
س أنا ويخرج السندي؟ ال جلست مجلسي هذا أو يرد مرزبان إلى أحب: وبلغ الخبر حفصًا فقال. الشرط، فأخرجه

اهللا اهللا في، إنه حفص ابن غياث وأخاف من أمير المؤمنين أ، يقول : الحبس، فجاء السندي إلى أم جعفر فقال
بأمر من أخرجته؟ رديه إلى الحبس، وأنا أآلم حفصًا في أمره؛ فرجع مرزبان إلى الحبس فقالت أم جعفر : لي
قاضيك هذا أحمق، حبس وآيلي واستخف به، فمره ال ينظر في الحكم وتولي أمره أبا يوسف، فأمر لها : ونلهار

أحضري شهودًا حتى أسجل لك على المجوسي؛ وجلس حفص وسجل على : بالكتاب وبلغ حفصًا الخبر فقال
مكانك؛ نحن في شيء : هذا آتاب أمير المؤمنين، فقال: المجوسي بالمال، وورد آتاب هارون مع خادم فقال

انظر ما يقال لك، فلما فرغ حفص من السجل أخذ الكتاب من : آتاب أمير المؤمنين، فقال: حتى نفرغ منه، فقال
قد : اقرأ على أمير المؤمنين السالم وقل له إن آتابه ورد وقد أنفذت الحكم، فقال الخادم: الخادم فقرأه فقال

المؤمنين حتى تفرغ مما تريد؛ واهللا ألخبرن أمير المؤمنين بما عرفت ما صنعت، أبيت أن تأخذ آتاب أمير 
مر لحفص بثالثين ألف : قل له ما أحببت، فجاء الخادم فأخبر هارون فضحك وقال للحاجب: فقال حفص! فعلت

أيها القاضي قد سررت أمير : درهم، فرآب يحيى بن خالد فاستقبل حفصًا منصرفًا من مجلس القضاء فقال
تمم اهللا سرور أمير المؤمنين وأحسن حفظه وآالءته ما : مر لك بثالثين ألف درهم فما السبب؟ فقالالمؤمنين وأ

فمن هذا سر : زدت على ما أفعل آل يوم، سجلت على مرزبان المجوسي بما وجب عليه؛ قال يحيى بن خالد
أنت إال أن تعزل حفصًا، فأبى  ال أنا وال: الحمد هللا آثيرًا، فقالت أم جعفر لهارون: أمير المؤمنين، فقال حفص

  .عليها، ثم ألحت عليه فعزله عن الشرقية ووالء قضاء الكوفة، فمكث عليها ثالث عشرة سنة

تعالوا نكتب نوادر حفص، فلما وردت أحكامه وقضاياه : وآان أبو يوسف لما ولي حفص القضاء قال ألصحابه
  .ويحكم إن حفصًا أراد اهللا فوفقه: كتبها؟ قالأين النوادر التي زعمت ب: على أبي يوسف قال له أصحابه



 

  .واهللا ما وليت القضاء حتى حلت لي الميتة: وقال حفص

  .ومات رحمه اهللا ولم يخلف درهمًا وخلف عليه تسعمائة درهم دينًا

  .ختم القضاء بحفص بن غياث: وآان يقال

ين وفيه عشرون قاضيًا، فما نجا رأى بعض الصالحين آأن زورقًا غرق بين الجسر: وقال الحسين بن المغيرة
  .حفص بن غياث والقاسم بن معن وشريك: منهم إال ثالثة على سوءاتهم

جميع ما حدث به حفص بن غياث ببغداد والكوفة إنما هو من حفظه، لم يخرج آتابًا؛ : وقال يحيى بن معين
  .آتبوا عنه ثالثة آالف وأربعة آالف حديث من حفظه

حفص بن غياث ثقة مأمون فقيه وآان على قضاء الكوفة، : حدثني أبي قال: لعجليقال عبيد اهللا بن صالح ا
  .اذهبوا إلى قاضينا فاسألوه، وآان شيخًا عفيفًا مسلمًا: وآان وآيع ربما يسأل عن الشيء فيقول

ات   ولد حفص بن غياث سنة سبع عشرة ومائة ومات سنة أربع وتسعين ومائة في العشر من ذي الحجة، وقيل م
  .ست وتسعين ومائة، رحمه اهللا تعالى سنة

 الحكم بن عبدل

الحكم بن عبدل بن جبلة بن عمرو بن ثعلبة بن عقال بن بالل بن سعد بن حبال األسدي؛ شاعر مجيد مقدم في 
  .طبقته هجاء خبيث اللسان من شعراء الدولة األموية، وآان أعرج أحدب، ومنزله ومنشؤه الكوفة

  
م بن عبدل الشاعر األسدي أعرج ال تفارقه العصا فترك الوقوف بأبواب الملوك، آان الحك: حدث العتبي قال

وآان يكتب على عصاه حاجته ويبعث بها مع رسوله فال يحبس له رسول وال تؤخر له حاجة، فقال في ذلك 
  : يحيى بن نوفل

  ونحن على األبواب نقصى ونحجب   عصا حكم في الـدار أول داخـل
 وهذي لعمر اهللا أدهى وأعـجـب   عـون آيةوآانت عصا موسى لفر

  ويرغب في المرضاة منها ويرهب   تطاع فال تعصى ويحذر سخطهـا
    

يا ابن الزانية ما أردت من : فشاعت هذه األبيات وضحك الناس منها، فكان ابن عبدل بعد ذلك يقول ليحيى: قال
  .وآاتب الناس بحوائجه في الرقاع عصاي حتى صيرتها ضحكة، واجتنب أن يكتب عليها آما آان يفعل

  
وآان للحكم بن عبدل صديق أعمى يقال له أبو علية، وآان ابن عبدل قد أقعد، فخرجا ليلة من منزلهما إلى 
منزل بعض أخوانهما والحكم يحمل وأبو علية يقاد، فلقيهما صاحب العسس بالكوفة فأخذهما فحبسهما، فلما 

  : ا أبي علية موضوعة إلى جانب عصاه فضحك وأنشأ يقولاستقرا في الحبس نظر الحكم إلى عص
    

    حبسي وحبس أبي علي من أعاجيب الزمان
     أعمى يقاد ومقعد ال الرجل وال اليدان

     هذا بال بصر هناك وبي يخب الحامالن
    يا من رأى ضب الفالة قرين حوت في مكان

     طرفي وطرف أبي علي دهرنا متوافقان
 فجــوادنـــا عـــكـــازتـــان  بجوادهمن يقتحم 

 بشـــرى وال يتـــصــــــاوالن  طرفـان ال عـلــفـــاهـــمـــا
 بـــالـــدخـــان أآـان يسـطـع  هبـــنـــي وإياه الـــحــــريق



 

    
  : وآان اسم أبي علية يحيى، فقال الحكم فيه أيضًا

    
 به نوم األسير الـمـقـيد ونومي   أقول ليحيى ليلة السجـن سـادرًا
 أعنك على تحبير شعر مقـصـد   أعني على رعي النجوم ولحظهـا

 وأعجب منها حبس أعمى ومقعد   ففي حالتينا عـبـرة وتـفـكـر
 يخر صريعًا بل على الوجه يسجد   آالنا إذا العكـاز فـارق آـفـه

  مع اليد وأخرى مقام الرجل قامت   فعكازه يهدي إلى السبل اآمـهـًا
    

فلقي سائًال - وآان أعرج-وولي الشرطة بالكوفة رجل أعرج ثم ولي اإلمارة آخر أعرج وخرج ابن عبدل: قال
  : أعرج قد تعرض لألمير يسأله فقال ابن عبدل للسائل

    
 عمالص فهذي دولة العرجان   ألق العصا ودع التحامل والتمس

 لـيهـمـا رجـالنيا قومنا لك   ألميرنا وأمير شرطتنـا مـعـًا
 الـشـيطـان وأنا فإن الرابع   فإذا يكـون أمـيرنـا ووزيره

    
  .فبلغت أبياته ذلك األمير فبعث له مائتي درهم وسأله أن يكف عنه

  
  : قدم الحكم بن عبدل واسطًا على ابن هبيرة وآان بخيًال، فأقبل حتى وقف بين يديه فقال: وقيل

    
  وأعلى األمور المفظعات جسيمها   أتيتك في أمر من آمر عشيرتـي
 همومهـا فقد ثلجت نفسي وولت   فإن قلت لي في حاجتي أنا فاعل

    
نحن : أربعة آالف درهم، قال: آم هو؟ قال: غرم لزمنا، قال: أنا فاعل إن اقتصدت فما حاجتك؟ قال: قال

: ره أن أعود الناس هذه العادة، قالأآ: أصلح اهللا األمير، أتخاف علي التخمة إن أممتها؟ قال: مناصفوها، قال
فأعطني جميعها سرًا وامنعني جميعها ظاهرًا حتى تعود الناس المنع وإال فالضرر واقع عليك إن عودتهم نصف 

امرأتي طالق إن أخذت : ما عندنا غير ما بذلناه لك، فجثا بين يديه، وقال: ما يطلبون، فضحك ابن هبيرة وقال
اعطوه إياها قبحه اهللا فإنه ما علمت حالف مهين، : و انصرفت وأنا غضبان، فقالأقل من أربعة آالف درهم أ

  .فأخذها وانصرف
  

وقيل لما وقع الطاعون بالكوفة ومات منهم بنو زر بن حبيش العامري صاحب علي بن أبي طالب رضي اهللا 
  : عنه وآانوا ظرفاء وبنو عم لهم، فقال الحكم بن عبدل الغاضري يرثيهم

    
  وعمرو أرجي لذة العيش في خفض   ي زر وبعـد ابـن جـنـدلأبعد بن

  أال إن من يبقى على إثر من يمضي   مضوا وبقينا نأمل العيش بـعـدهـم
    

آانت امرأة موسرة بالكوفة وآانت لها على الناس ديون، فاستعانت بابن عبدل في دينها، : حدث األصمعي قال
تعرض بأنها تزوجه نفسها، فقام ابن عبد في دينها حتى استوفته فلما  إني امرأة ليس لي زوج، وجعلت: وقالت

  : طالبها بالوفاء آتبت إليه
    

  فقطع حبل وصلك من حبالي   سيخطبك الذي حاولت منـي
 وآنت تعد ذلـك راس مـال   آما أخطاك معروف ابن بشر

ألف في : العام أم ألف في قابل؟ فقال أخمسمائة أحب إليك: وآان ابن عبدل أتى ابن بشر بالكوفة فسأله فقال
  .فلم يزل ذلك دابه حتى مات ابن بشر وما أعطاه شيئًا: ألف أحب إليك أم ألفان في قابل؟ قال: قابل، فلما أتاه قال



 

خطبت امرأة من قومي : ما أحدثت بعدي؟ قال: ودخل ابن عبدل على عبد الملك بن مروان بن بشر فقال: قال
  .ي بيتي شعر، ما أجود ما ذآرت بنفسك، وأمر له بألفي درهمفردت علي جواب رسالت

ما أآف به وجهي وأعود منه على صديقي، قال لقد : ما مالك؟ قال: ومثل هذا قال عبد الملك بن مروان لرجل
  .لطفت في المسألة، وأمر له بمال

ألمألن ! ا ألطف ما سألتم: ما في بيتي جرذ، فقال: آيف حالك؟ قالت: وقريب من هذا قال قيس بن سعد لعجوز
  .بيتك جرذانًا، وأمر لها بمال

ا            ه فواثبه ة من جواري ه جاري ه الضيقة فوهب ل كا إلي وشخص الحكم بن عبدل مع عمر بن هبيرة إلى واسط فش
ال : ليلة صارت إليه فنكحها تسعة أو عشرة طلقًا واحدًا، فلما أصبحت قالت له : جعلت فداك من أي الناس أنت؟ ق

  .بهذا العمل غلبتم أهل العراق في حربكم: ل الشام، قالتامرؤ من أه

 حماد بن أبي حنيفة

أبو إسماعيل حماد ابن اإلمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت؛ آان على مذهب أبيه، رضي اهللا تعالى عنه، وآان 
لك من الصالح والخير على قدم عظيم، ولما توفي أبوه آانت عنده ودائع آثيرة من ذهب وفضة وغير ذ

ما نقبلها : وأربابها غائبون وفيهم أيتام، فحملها ابنه حماد المذآور إلى القاضي ليتسلمها منه، فقال له القاضي
زنها واقبضها حتى تبرأ منها ذمة أبي : منك وال نخرجها عن يدك فإنك أهل لها وموضعها، فقال حما للقاضي

نها أيامًا، فلما آمل وزنها استتر حماد فلم يظهر حتى حنيفة، ثم افعل ما بدا لك، ففعل القاضي ذلك وبقي في وز
  .دفعها إلى غيره

أن " أخبار أبي حنيفة"وآان ابنه إسماعيل قاضي البصرة وعزل عنها بالقاضي يحيى بن أآثم ورأيت في آتاب 
ر القاضي يحيى بن أآثم لما وصل إلى البصرة وعزم إسماعيل بن حماد على السفر شيعه القاضي يحيى بن أآث

وعن أبنائكم، وآان : عففت عن أموالنا ودمائنا، فيقول إسماعيل: فكان الناس يدعون إلسماعيل ويقولون له
آان لنا جار طحان رافضي، وآان له : وقال إسماعيل المذآور. يعرض بما يتهم به القاضي يحيى بن أآثم

: تله، فأخبر جدي أبو حنيفة به، فقالبغالن سمى أحدهما أبا بكر واآلخر عمر، فرمحه ذات ليلة أحد البغلين فق
  .انظروا فإني إخال أن البغل الذي سماه عمر هو الذي رمحه، فنظروا، فكان آما قال

اء       ده إن ش يأتي ذآر وال الى، وس وآانت وفاة حماد المذآور في ذي القعدة سنة ست وسبعين ومائة، رحمه اهللا تع
  .اهللا تعالى

 حماد الراوية

بن المبارك بن عبيد الديلمي الكوفي مولى بني بكر بن وائل -وقيل ميسرة- ي ليلى سابورأبو القاسم حماد بن أب
إنه مولى مكنف بن زيد ": طبقات الشعراء"وفي آتاب " المعارف"المعروف بالراوية، وقال ابن قتيبة في آتاب 

رها وأنسابها ولغاتها، الخيل الطائي الصحابي رضي اهللا عنه؛ آان من أعلم الناس بأيام العرب وأخبارها وأشعا
وهو الذي جمع السبع الطوال فيما ذآره أبو جعفر النحاس، وآانت ملوك بني أمية تقدمه وتؤثره وتستزيره، فيفد 

  .عليهم وينال منهم ويسألونه عن أيام العرب وعلومها

بأني أروي : ية؟ فقالبم استحققت هذا االسم فقيل لك الراو: وقال له الوليد بن يزيد األموييومًا وقد حضر مجلسه
لكل شاعر تعرفه يا أمير المؤمنين أو سمعت به، ثم أروي ألآثر منهم ممن تعترف أنك ال تعرفه وال سمعت به، 

فكم مقدار ما تحفظ من الشعر؟ : ثم ال ينشدني أحد شعرًا قديمًا ومحدثًا إال ميزت القديم من المحدث، فقال له
من حروف المعجم مائة قصيدة آبيرة سوى المقطعات من شعراء آثير، ولكني أنشدك على آل حرف : فقال

سأمتحنك في هذا، وأمره باإلنشاد، فأنشد حتى ضجر الوليد، ثم وآل به من : الجاهلية دون شعراء اإلسالم، قال
استحلفه أن يصدقه عنه ويستوفي عليه، فأنشده ألفين وتسعمائة قصيدة للجاهلية، وأخبر الوليد بذلك، فأمر له 

  .ائة ألف درهمبم

ليس : نعم، قال: أهذه لك؟ قلت: أنشدت حمادًا الراوية قصيدة لي ستين بيتًا فسكت ساعة ثم قال: قال الطرماح
  .األمر آذلك، ثم ردها علي آلها وزيادة عشرين بيتًا زادها في وقته



 

ع أعالهن دخل مطيع بن إياس ويحيى بن زياد على حماد الراوية فإذا سراجه على ثالث قصبات قد جم
أال تبيع هذه المنارة : يا حماد، إنك لمترف متبذل بحر المتاع، وقال له مطيع: وأسفلهن بطين، فقال له يحيى

ما أحسن : وتشتري بأقل ثمنًا منها منارة تزيل بها عذرك وتنفق علينا وعلى نفسك الباقي وتتسع؟ وقال له يحيى
: إنه لعظيم األمانة عند الناس، قال يحيى: ارية، وقال مطيعومن أين له هذه المنارة؟ هذه وديعة أو ع! ظنك به

ما أظنها عارية وال وديعة : وعلى عظم أمانته فما أجهل من يخرج هذه من داره ويأمن عليها غيره، قال مطيع
يرهنها من يدخلكما على بيته : ولكني أظنها مرهونة عنده على مال وإال فمن يخرج هذه من بيته؟ فقال حماد

  .عليها من أنواع المداعبة، وهل عند أحد من المال ما يرهن؟ ليلقى

آان : قال حماد الراوية: ما مثاله" درة الغواص"في آتابه " المقامات"وذآر أبو محمد الحريري صاحب آتاب 
انقطاعي إلى يزيد بن عبد الملك بن مروان في خالفته، وآان أخوه هشام يجفوني لذلك، فلما مات يزيد وتولى 

خفته ومكثت في بيتي سنة ال أخرج إال إلى من أثق إليه من إخواني سرًا، فلما أسمع أحدًا ذآرني في السنة  هشام
يا حماد، : أمنت، فخرجت أصلي الجمعة، وصليت في جامع الرصافة الجمعة، فإذا شرطيان قد وقفا علي وقاال

: من هذا آنت أخاف، ثم قلت لهما: فسيفقلت في ن-وآان واليًا على العراق- أجب األمير يوسف بن عمر الثقفي
ما إلى ذلك : هل لكما أن تدعاني حتى آتي أهلي فأودعهم وداع من ال يرجع إليهم أبدًا ثم أصير معكما؟ فقاال

سبيل، فاستسلمت في أيديهما، ثم صرت إلى يوسف بن عمر وهو في اإليوان األحمر، فسلمت عليه فرد علي 
سم اهللا الرحمن الرحيم، من عبد اهللا هشام أمير المؤمنين إلى يوسف بن عمر؛ أما ب"السالم ورمى إلي آتابًا فيه 

بعد، فإذا قرأت آتابي هذا فابعت إلى حماد الراوية من يأتيك به من غير ترويع، وادفع له خمسمائة دينار وجمًال 
حول، فرآبته وسرت فأخذت الدنانير، ونظرت فإذا جمل هر". مهريًا يسير عليه اثنتي عشرة ليلة إلى دمشق

حتى وافيت دمشق في اثنتي عشرة ليلة، فنزلت على باب هشام واستأذنت فأذن لي، فدخلت عليه في دار قوراء 
مفروشة بالرخام وبين آل رخامتين قضيب ذهب وهشام جالس على طنفسة حمراء وعليه ثياب حمر من الخز 

استدناني فدنوت حتى قبلت رجله، فإذا جاريتان لم وقد تضمخ بالمسك والعنبر، فسلمت عليه، فرد علي السالم و
: آيف أنت يا حماد؟ وآيف حالك؟ فقلت: أر مثلهما قط في أذن آل جارية حلقتان فيهما لؤلؤتان تتقدان، فقال

بعثت بسبب بيت خطر ببالي ال أعرف : ال، قال: أتدري فيم بعثت إليك؟ قلت: بخير يا أمير المؤمنين، فقال
    : هو؟ قالوما : قائله، قلت

 قينة في يمينـهـا إبـريق   ودعوا بالصبوح يومًا فجاءت
    

  : أنشدنيها، فأنشدته: يقوله عدي بن زيد العبادي في قصيدة، قال: فقلت
    

 ح يقولون لي اما تسـتـفـيق   بكر العاذلون في وضح الصب
 ه والقلب عندآـم مـوهـوق   ويلومون فيك يا ابنة عبـد الـل

 أعدو يلومـنـي، أم صـديق   ا أآثروا العذل فيهلست أدري إذ
    

  : فانتهيت فيها إلى قوله: قال حماد
    

 قينة في يمينـهـا إبـريق   ودعوا بالصبوح يومًا فجاءت
 ديك صفى سالفها الراووققدمته على عقار آعـين ال
  مزجت لذ طعمها من يذوق   مزة قبل مزجها فـإذا مـا

 قوت حمر يزينها التصفيق   آـالـياوطفا فوقها فقاقيع 
  ال صرى آجن وال مطروق   ثم آان المزاج ماء سحـاب

    
اسقيه يا جارية، فسقتني، وهذا : وفي هذه الحكاية زيادة فإنه قال- أحسنت يا حماد: فطرب هشام، ثم قال: قال

: يا حماد، سل حاجتك، فقلت: ثم قال-ليس بصحيح، فإن هشامًا لم يكن يشرب، فال حاجة إلى ذآر تلك الزيادة
هما جميعًا لك بما عليهما وما لهما، وأنزله في داره، ثم : إحدى الجاريتين، قال: نعم، قلت: آائنة ما آانت؟ قال

نقله من غد إلى منزل أعده له، فوجد فيه الجاريتين وما لهما وآل ما يحتاج إليه، وأقام عنده مدة، ووصله بمائة 
  : رت وأنا أيسر خلق اهللا إلى الكوفة فقلتفس: قال حماد. ألف درهم

    



 

  وتنقل الدهر من حال إلى حالأنت الذي تنزل األيام منزلهـا
 إال قضيت بـأرزاق وآجـال   وما مددت مدى طرف إلى أحد

 الـمـال وتستهل فتبكي أعين   تروم شحًا فتمسـي الـبـيض
    

تكون هذه الواقعة مع يوسف بن عمر الثقفي ألنه لم يكن  هكذا ساق الحريري هذه الحكاية، وما يمكن أن: قلت
حسبما -اآلتي ذآره إن شاء اهللا تعالى-واليًا بالعراق في التاريخ المذآور بل آان متوليه خالد بن اهللا القسري
  .يقتضيه تاريخ واليته وانفصاله ووالية يوسف بن عمر في ترجمته أيضًا

  
  .وأخبار حماد ونوادره آثيرة

  
وقيل إنه توفي في خالفة . فاته سنة خمس وخمسين ومائة، ومولده في سنة خمس وتسعين للهجرةوآانت و

المهدي، وتولى المهدي الخالفة يوم السبت لست خلون من ذي الحجة سنة ثمان وخمسين ومائة، وتوفي ليلة 
سبذان، وفي ذلك يقول  الخميس لسبع بقين من المحرم سنة تسع وستين ومائة بقربة يقال لها الرذ، من أعمال ما

  : مروان بن أبي حفصة
    

 نبي الهدى قبر بمـا سـبـذان   وأآرم قبر بـعـد مـحـمـد
  ضحى آيف لم ترجع بغير بنان   عجبت أليد هالك الترب فوقـه

    
ن ولما مات حماد الراوية رثاه أبو يحيى محمد بن آناسة، وهو لقبه، واسمه عبد األعلى بن عبد اهللا بن خليفة ب

  : نضلة بن أنيف بن مازن بن ذويبة بن أسامة ابن نصر بن قعين، يقوله
    

 نجاك مما أصابك الـحـذر   لو آان ينجى من الردى حذر
 لم يك في صفو وده آـدر   يرحمك اهللا من أخـي ثـقة
 األثـر نى العلم فيه ويدرس   فهكذا يفسد الـزمـان ويف

ي نيف            وآان حماد المذآور قليل البضاعة من ا  ريم من المصحف، فصحف ف رآن الك ظ الق ه حف ل إن ة، قي لعربي
  .وثالثين حرفًا، رحمه اهللا تعالى

 حماد عجرد

مولى بني سوأة بن عامر -وقيل الواسطي- حماد بن عمر بن يونس بن آليب الكوفي-وقيل أبو يحيى-أبو عمرو
موية والعباسية، ولم يشتهر إال بن صعصعة المعروف بعجرد الشاعر المشهور؛ هو من مخضرمي الدولتين األ

قدم علينا في أيام : في العباسية، ونادم الوليد بن يزيد األموي، وقدم بغداد في أيام المهدي، وقال علي بن الجعد
حماد عجرد ومطيع بن إياس الكناني ويحيى بن زياد، فنزلوا بالقرب منا فكانوا ال يطاقون : المهدي هؤالء القوم

  .خبثًا ومجانة

من الشعراء المجيدين، وبينه وبين بشار بن برد أهاج فاحشة، وله في بشار آل معنى غريب، ولوال فحشها وهو 
  : لذآرت شيئًا منها، وآان بشار يضج منه، وقال بشار في حماد

 فلم تلقه إال وأنـت آـمـين   إذا جئته في الحي أغلق بابـه
 يمين وفي آل معروف عليك   فقل ألبي يحيى متى تبلغ العال

    
  : وفيه يقول بشار أيضًا

    
 ويقيم وقت صالتـه حـمـاد   نعم الفتى لو آان يعـبـد ربـه

 وبياضه يوم الحسـاب سـواد   وابيض من شرب المدامة وجهه
    



 

وآان ماجنًا ظريفًا خليعًا . وآان يبري النبل، وقيل إن أباه آان يبري النبل، وإنه هو لم يتعاط شيئًا من الصنائع
مودة، ثم - وما يليق التصريح بذآر اسمه -مًا في دينه بالزندقة؛ يحكى أنه آانت بينه وبين أحد األثمة الكبارمته

  : تقاطعا، بلغه عنه أنه يتنقصه، فكتب إليه
    

 بغير شتمي وانتقـاصـي   إن آان نـسـكـك ال يتـم
 ت مع األداني واألقاصـي   فاقعد وقسم بي آيف شـئ

  وأنا المصر على المعاصي   ـيفلـطـالـمـا زآـيت
  ي في أباريق الرصاص   أيام نأخـذهـا ونـعـط

    
  : ومن شعره أيضًا

    
 ألقصرت عن لومي وأطنبت في عذري   فأقسمت لو أصبحت في قبضة الهـوى

 تــدري وأنـك ال تـدري بـأنـك ال   ولكن بـالئي مـنـك أنـك نـاصـح
    

حماد عجرد وحماد : آان في الكوفة ثالثة يقال لهم الحمادون: قال" ت الشعراءطبقا"وذآر ابن قتيبة في آتاب 
  .الراوية وحماد بن الزبرقان النحوي، وآانوا يتعاشرون وآانوا آلهم يرمون بالزندقة

  
  .قد أهديت إليك من يتعلم عليه آظم الغيظ: وقيل إن حماد عجرد أهدى إلى مطيع بن إياس غالمًا وآتب معه

  
  : حماد عجرد لتأديب ولد األمين قال بشار بن برد ولما أقعد

    
 ال تجمع الدهر بين السخل والـذيب   قل لألمين جزاك الـلـه صـالـحة
  والذئب يعلم ما في السخل من طيب   فالسخل يعـلـم أن الـذئب آآـلـه

    
  : وقال أيضًا

    
  وقع الذئب في الغنم   يا أبا الفضل ال تنـم
 شيخ سوء قد اغتلم   إن حماد عـجـرد
  في غالف من األدم   بين فخذيه حـربـه
 محج الميم في القلم   إن رأى ثم غـفـلة

    
  .فشاعت األبيات، فأمر األمين أن يخرج حماد

  
  : ومن شعر حماد عجرد

    
 حتى تراه غنيًا وهو مجهـود   إن الكريم ليخفي عنك عسرتـه
 ن عليها أوجه سودزرق العيو   وللبخيل على أموالـه عـلـل

  تقدر على سعة لم يظهر الجود   إذا تكرهت أن تعطي القليل ولم
 محمـود فكل ما سد فقرًا فهو   بث النوال وال يمنعك قـلـتـه

    
آان من أهل واسط، : وقيل. وأشعاره وأخباره مشهورة وتوفي في سنة إحدى وستين ومائة، رحمه اهللا تعالى

: علي عامل البصرة بظاهر الكوفة على الزندقة في سنة خمس وخمسين ومائة، وقيلوقتله محمد بن سليمان بن 
  .مات سنة ثمان وستين ومائة: خرج من األهواز يريد البصرة، فمات في طريقه، فدفن على تل هناك، وقيل

  
أبو هشام ولما قتل المهدي بشار بن برد المقدم ذآره بالبطيحة، حمل ودفن على حماد عجرد، فمر على قبريهما 

  : الباهلي، فكتب عليهما



 

 فأصبحا جـارين فـي دارقد اتبع األعمى قفا عجـرد
  في النار، والكافر في النار   صارا جميعًا في يدي مالك
 وبـشـار بقرب حـمـاد   قالت بقاع األرض ال مرحبًا

قب عليه، وإنما قيل له ذلك ألنه وهو ل- بفتح العين المهملة وسكون الجيم وفتح الراء وبعدها دال مهملة- وعجرد
لقد تعجردت يا غالم، : مر به أعرابي وهو غالم يلعب مع الصبيان في يوم شديد البرد وهو عريان، فقال له

  .المتعري: والمتعجرد

ذه اللفظة أن   -بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وسكون الضاد المعجمة وفتح الراء وبعدها ميم-والمخضرم أصل ه
ى ال ق عل ى    تطل ا حت ع فيه م توس ا، ث دي وغيرهم ة الجع د والنابغ ل لبي الم مث ة واإلس ذي أدرك الجاهلي اعر ال ش

  .صارت تطلق على من أدرك دولتين، وسمع في ذلك أيضًا محضرم بالحاء المهملة وسمع بكسر الراء أيضًا

 أبو سليمان الخطابي

أديبًا محدثًا له التصانيف البديعة منها  أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي؛ آان فقيهًا
" الشحاح"وآتاب " أعالم السنن في شرح البخاري"و" معالم السنن في شرح سنن أبي داود"و" غريب الحديث"

  .وغير ذلك" إصالح غلط المحدثين"وآتاب " شأن الدعاء"وآتاب 

اآم أبو عبد اهللا ابن البيع النيسابوري سمع بالعراق أبا علي الصفار وأبا جعفر الرزاز وغيرهما، وروى عنه الح
يتيمة "وعبد الغفار بن محمد الفارسي وأبو القاسم عبد الوهاب بن أبي سهل الخطابي وغيرهم، وذآره صاحب 

  : ، وأنشد له"الدهر

 ولكنها واهللا في عدم الشـكـل   وما غمة اإلنسان في شقة النوى
  رتي وبها أهليوإن آان فيها أس   وإني غريب بين بست وأهلهـا

    
  : وأنشد له أيضًا

    
 والناس شرهم ما دونه وزر   شر السباع العوادي دونه وزر
 بشـر وما ترى بشرًا لم يؤذه   آم معشر سلموا لم يؤذهم سبع

    
  : وأنشد له أيضًا

    
 وأبق فلم يستـقـص قـط آـريم   فسامح وال تستوف حـقـك آـلـه

 آال طرفي قصـد األمـور ذمـيم   دوال تغل في شيء من األمر واقتص
    

وآان يشبه في عصره بأبي عبيد القاسم بن سالم علمًا وأدبًا وزهدًا وورعًا وتدريسًا . وذآر له أشياء غير ذلك
  .وآانت وفاته في شهر ربيع األول سنة ثمان وثمانين وثلثمائة بمدينة بست، رحمه اهللا تعالى. وتأليفًا

  
وهذه النسبة إلى جده الخطاب -عجمة وتشديد الطاء المهملة وبعد األلف باء موحدةبفتح الخاء الم- والخطابي

  .المذآور، وقيل إنه من ذرية زيد بن الخطاب، رضي اهللا تعالى عنه، فنسب إليه، واهللا أعلم
  

دينة هذه النسبة إلى بست، وهي م- بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة وبعدها تاء مثناة من فوقها- والبستي
  .من بالد آابل بين هراة وغزنة آثيرة األشجار واألنهار

  
والصحيح األول؛ قال الحاآم أبو عبد اهللا -بإثبات الهمزة-وقد سمع في اسم أبي سليمان حمد المذآور أحمد أيضًا

حمد أو سألت أبا القاسم المظفر ابن طاهر بن محمد البستي الفقيه عن اسم أبي سليمان الخطابي أ: محمد بن البيع
اسمي الذي سميت به حمد، ولكن الناس آتبوا أحمد، : سمعته يقول: حمد فإن بعض الناس يقول أحمد، فقال

  : أنشدنا أبو سليمان لنفسه: وقال أبو القاسم المذآور. فترآته عليه



 

    
 فإنمـا أنـت فـي دار الـمـداراة   ما دمت حيًا فدار النـاس آـلـهـم
 عما قلـيل نـديمـًا لـلـنـدامـات   وف يرىمن يدر داري ومن لم يدر س

 حمزة الزيات

أبو عمار حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الكوفي المعروف بالزيات، مولى آل عكرمة بن ربعي التيمي؛ 
" الزيات"آان أحد القراء السبعة، وعنه أخذ أبو الحسن الكسائي القراءة، وأخذ هو عن األعمش، وإنما قيل له 

  .ان يجلب الزيت من الكوفة إلى حلوان ويجلب من حلوان الجبن والجوز إلى الكوفة، فعرف بهألنه آ

  .وتوفي سنة ست وخمسين ومائة بحلوان وله ست وسبعون سنة، رحمه اهللا تعالى

وهي مدينة في أواخر سواد العراق مما - بضم الحاء المهملة وسكون الالم وفتح الواو وبعد األلف نون- وحلوان
  .د الجبليلي بال

  .بكسر الراء وسكون الباء الموحدة وآسر العين المهملة وتشديد الياء: وربعي

 حنين بن إسحاق

أبو زيد حنين بن إسحاق العبادي الطبيب المشهور؛ آان إمام وقته في صناعة الطب، وآان يعرف لغة 
اللغة العربية، وجاء ثابت بن قرة اليونانيين معرفة تامة وهو الذي عرب آتاب أقليدس ونقله من لغة اليونان إلى 

المقدم ذآره فنقحه وهذبه، وآذلك آتاب المجسطي، وأآثر آتب الحكماء واألطباء فإنها آانت آلها بلغة اليونان 
فعربت، وآان حنين المذآور أشد الجماعة اعتناء بتعريبها، وعرب غيره أيضًا بعض الكتب، ولوال ذلك 

لعدم المعرفة بلسان اليونان، ال جرم آل آتاب لم يعربوه باق على حاله وال  التعريف لما انتفع أحد بتلك الكتب
وآان المأمون مغرمًا بتعريبها وتحريرها وإصالحها، ومن قبله جعفر البرمكي . ينتفع به إال من عرف تلك اللغة

ر في الطب مصنفات ولحنين المذآو. وجماعة من أهل بيته أيضًا اعتنوا بها، لكن عناية المأمون آانت أتم وأوفر
أن حنينًا المذآور " أخبار األطباء"؛ ورأيت في آتاب -وقد تقدم ذآر ولده إسحاق في حرف الهمزة-مفيدة آثيرة

آان في آل يوم عند نزوله من الرآوب يدخل الحمام فيصب عليه الماء، ويخرج فيلتف في قطيفة، ويشرب قدح 
نام، ثم يقوم ويتبخر ويقدم له طعامه وهو فروج آبير شراب ويأآل آعكة، ويتكئ حتى ينشف عرقه، وربما 

مسمن قد طبخ زيرباجًا ورغيف وزنه مائتا درهم فيحسو من المرقة ويأآل الفروج والخبز وينام، فإذا انتبه 
شرب أربعة أرطال شرابًا عتيقًا، فإذا اشتهى الفاآهة الرطبة أآل التفاح الشامي والسفرجل، وآان ذلك دأبه إلى 

  .يوم الثالثاء لست خلون من صفر سنة ستين ومائتينأن مات 

  .وقد سبق في ترجمة ولده نسبة العبادي إلى أي شيء هي

ه السالم، وهو بضم      واليونانيون آانوا حكماء متقدمين على اإلسالم، وهم من أوالد يونان بن يافث ابن نوح علي
  .الياء المثناة من تحتها وسكون الواو وبين النونين ألف

 يان صاحب المقتبسابن ح

أبو مروان حيان بن خلف بن حسين بن حيان بن محمد بن حيان بن وهب بن حيان مولى األمير عبد الرحمن 
في " المقتبس في تاريخ األندلس"بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان؛ هو من أهل قرطبة، وله آتاب 

  .ن مجلدًافي تاريخها أيضًا في ستي" المتين"عشر مجلدات، وآتاب 

آان عالي السن قوي المعرفة متبحرًا في اآلداب بارعًا فيها، صاحب لواء التاريخ : ذآره أبو علي الغساني فقال
باألندلس، أفصح الناس فيه وأحسنهم نظمًا له، لزم الشيخ أبا عمرو ابن أبي الحباب النحوي صاحب أبي علي 

. وسمع الحديث" الفصوص"? ي، وأخذ عنه آتابه المسمى بالقالي وأبا العالء صاعد بن الحسن الربعي البغداد
  .التهنئة بعد ثالث استخفاف بالمودة، والتعزية بعد ثالث إغراء بالمصيبة: وسمعته يقول



 

وتوفي يوم األحد لثالث بقين من شهر ربيع األول سنة تسع وستين وأربعمائة ودفن من يومه بعد العصر بمقبرة 
  .ين وثلثمائةومولده سنة سبع وسبع. الربض

آان ابن حيان : وأخبر أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عون قال. ووصفه الغساني بالصدق فيما حكاه في تاريخه
: فصيحًا في آالمه، بليغًا فيما يكتبه بيده، وآان ال يتعمد آذبًا فيما يحكيه في تاريخه من القصص واألخبار، قال

: ما فعل اهللا بك؟ فقال: فقمت إليه وسلم علي وتبسم في سالمه، فقلت لهورأيته في النوم بعد وفاته مقبًال إلي، 
أما واهللا لقد ندمت عليه، إال أن اهللا عز وجل بلطفه : فالتاريخ الذي صنفت ندمت عليه؟ قال: غفر لي، فقلت له
  .عفا عني وغفر لي

  .هم اهللا تعالى أجمعينرحم" الصلة"وابن بشكوال في " جذوة المقتبس"وذآره أبو عبد اهللا الحميدي في 

 خارجة بن زيد

وقد تقدم ذآر أبي بكر ابن عبد الرحمن -أبو زيد خارجة بن زيد بن ثابت األنصاري أحد الفقهاء السبعة بالمدينة؛
وآان خارجة المذآور تابعيًا جليل -في حرف الباء، وذآرت في ترجمته البيتين الجامعين ألسماء الفقهاء السبعة

. عثمان بن عفان، رضي اهللا عنه، وأبوه زيد بن ثابت رضي اهللا عنه من أآابر الصحابةالقدر، أدرك زمان 
  ".أفرضكم زيد: "وفي حقه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .توفي خارجة سنة تسع وتسعين للهجرة، وقيل سنة مائة، رضي اهللا عنه، بالمدينة

رأيت في المنام آأني بنيت سبعين درجة، : جة قالأن خار" الطبقات"وذآر محمد بن سعد آاتب الواقدي في 
وروى عنه الزهري، . فمات فيها: فلما فرغت منها تدهورت، وهذه السنة لي سبعون سنة قد أآملتها؛ قال

  .رحمهما اهللا تعالى

 خالد بن يزيد بن معاوية

لعلم، وله آالم في صناعة أبو هاشم خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان األموي؛ آان من أعلم قريش بفنون ا
الكيمياء والطب، وآان بصيرًا بهذين العلمين متقنًا لهما، وله رسائل دالة على معرفته وبراعته، وأخذ الصناعة 
عن رجل من الرهبان يقال له مريانس الراهب الرومي، وله فيها ثالث رسائل تضمنت إحداهن ما جرى له مع 

منه، والرموز التي أشار إليها، وله فيها أشعار آثيرة مطوالت مريانس الراهب المذآور، وصورة تعلمه 
  : وله شعر جيد فمنه. ومقاطيع دالة على حسن تصرفه وسعة علمه

 لرملة خلخاًال يجول وال قلبـا   تجول خالخيل النساء، وال أرى
 تخيرتها منهم زبيرية قلـبـا   فال تكثروا فيها المالم فإننـي
 آلبا ومن أجلها أحببت أخوالها   حبها أحب بني العوام من أجل

  .وهي طويلة، ولها قصة مع عبد الملك بن مروان أضربنا عن ذآرها لشهرتها

إن الوليد بن عبد الملك يعبث بي ويحتقرني، فدخل خالد على : وآان له أخر يسمى عبد اهللا، فجاءه يومًا وقال
ليد ابن أمير المؤمنين قد احتقر ابن عمه عبد اهللا يا أمير المؤمنين، الو: عبد الملك والوليد عنده، فقال

إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة : " واستصغره، وعبد الملك مطرق فرفع رأسه وقال
وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول :: "فقال خالد. النمل"وآذلك يفعلون 

أفي عبد اهللا تكلمني؟ واهللا لقد دخل علي فما أقام لسانه لحنًا، فقال : عبد الملك: قال: " االسراء" تدميرًا فدمرناها
وإن آان عبد اهللا : إن آان الوليد يلحن فإن أخاه سليمان، فقال خالد: أفعلى الوليد تعول؟ فقال عبد الملك: خالد

اسمع يا : ، فو اهللا ما تعد في العير وال في النفير، فقال خالداسكت يا خالد: يلحن فإن أخاه خالد، فقال له الوليد
ومن العير والنفير غيري؟ جدي أبو سفيان صاحب العير، ! ويحك: أمير المؤمنين، ثم أقبل على الوليد فقال

. غنيمات وحبيالت والطائف ورحم اهللا عثمان، لقلنا صدقت: وجدي عتبة بن ربيعة صاحب النفير، ولكن لو قلت
فهي عير قريش التي أقبل بها أبو سفيان من الشام، فخرج إليها " العير"ا الموضع يحتاج إلى تفسير، فقوله وهذ

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والصحابة ليغنموها، فبلغ الخبر أهل مكة فخرجوا ليدفعوا عن العير، وآان مقدم 



 

در، وآل واحد من أبي سفيان وعتبة جد خالد القوم عتبة بن ربيعة، فلما وصلوا إلى المسلمين آانت وقعة ب
  .المذآور، أما أبو سفيان فمن جهة أبيه، وأما عتبة فألن ابنته هند أم معاوية جد خالد

فإنه أشار إلى أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لما نفى الحكم بن " إلى آخر آالمه- غنيمات وحبيالت"وقوله 
إلى الطائف آان يرعى الغنم ويأوي إلى حبيلة وهي الكرمة، ولم يزل  أبي العاص وآان جد عبد الملك المذآور

إن عثمان رضي اهللا : آذلك حتى ولي عثمان بن عفان رضي اهللا عنه الخالفة فرده، وآان الحكم عمه، ويقال
  .عنه آان قد أذن له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في رده متى أفضى األمر إليه

  .وآانت وفاته سنة خمس وثمانين للهجرة، رحمه اهللا تعالى. هذا القدر منها آفايةوأخبار خالد آثيرة، وفي 

 خالد بن عبد اهللا القسري

أبو يزيد وأبو الهيثم خالد بن عبد اهللا بن يزيد بن أسد بن آرز البجلي ثم القسري؛ ذآره هشام بن الكلبي في 
آرز بن عامر بن عبد اهللا بن عبد شمس ابن  هو خالد بن عبد اهللا بن يزيد بن: ، فقال"جمهرة النسب"آتاب 

غمغمة بن جرير بن شق بن صعب بن يشكر بن رهم بن أفرك بن أفصى بن نذير بن قسر، وهو مالك، بن 
عبقر بن أنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث بن نبث بن مالك بن زيد بن آهالن بن سبأ بن يشجب بن يعرب 

  .ري والقصرييقال القس: ابن قحطان، قال ابن ماآوال

آان أمير العراقين من جهة هشام بن عبد الملك األموي، ولي مكة سنة تسع وثمانين للهجرة، وأمه نصراينه، 
وآان لجده يزيد صحبة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وآان خالد معدودًا من جملة خطباء العرب 

ل عليه شاعر يوم جلوسه للشعراء وقد مدحه المشهورين بالفصاحة والبالغة، وآان جوادًا آثير العطاء، دخ
ما حاجتك؟ : ببيتين، فلما رأى اتساع الشعراء في القول استصغر ما قال، فسكت حتى انصرفوا، فقال له خالد

  : ما هما؟ فأنشده: مدحت األمير ببيتين، فلما سمعت قول الشعراء احتقرت بيتي، فقال: فقال

 ني حتى حسبتك تلـعـبوأعطيت   تبرعت لي بالجود حتى نعشتنـي
  حليف الندى ما للندى عنك مذهب   فأنت الندى وابن الندى وأبو الندى

    
  .علي دين، فأمر بقضائه وأعطاه مثله: ما حاجتك؟ فقال: فقال
  

قد امتدحتك ببيتين ولست : دخل أعرابي على خالد القسري فقال: وحكى عبد الملك بن قريب األصمعي قال
  : قل، فأنشأ يقول: آالف درهم وخادم، قالأنشدآما إال بعشرة 

    
 سمعت من األشياء شيئًا سوى نعم   حتى آأنك لـم تـكـن" نعم"لزمت 

  سمعت بها في سالف الدهر واألمم   حتى آأنك لم تـكـن" ال"وأنكرت 
    

  : ، وأنشأ يقولقد قلت شعرًا: أعطه يا غالم عشرة آالف درهم وخادمًا، فتسلمها؛ ودخل عليه أعرابي فقال: فقال
    

 سوى أنني عاف وأنت جواد   أخالد إني لم أزرك لـحـاجة
 فأيهما تأتي وأنـت عـمـاد   أخالد إن األجر والحمد حاجتي

    
: مائة ألف درهم، قال: نعم، قال: سل يا أعرابي؛ قال، وجعلت المسألة إلي أصلح اهللا األمير؟ قال: فقال له خالد

يا أعرابي ال أدري من : قد حططتك تسعين ألفًا، قال له خالد: نعم، قال: حطك؟ قالفأ: أآثرت يا أعرابي، قال
أصلح اهللا األمير، أنت جعلت المسألة إلي فسألتك على قدرك وما تستحقه في نفسك، : أي أمريك أعجب، فقال

ال تغلبني؛ يا غالم واهللا يا أعرابي : فلما سألتني أن أحط حططت على قدري وما استأهله في نفسي، فقال له خالد
  .أعطه مائة ألف درهم، فدفعها إليه

  
إن اهللا جواد وأنت جواد، وإن اهللا آريم وأنت : بلغني أن رجًال قام إليك فقال: "وآتب إليه هشام بن عبد الملك  

نعم يا أمير : "؛ فكتب إليه خالد"آريم، حتى عد عشر خصال، وواهللا لئن لم تخرج من هذا ألستحلن دمك



 

اهللا آريم يحب الكريم، فأنا أحبك لحب اهللا إياك، ولكن أشد من هذا مقام ابن شقي : ن قام إلي فالن فقالالمؤمني
أنت خليفة اهللا ومحمد : بل خليفتي، فقال: خليفتك أحب إليك أم رسولك؟ فقلت: البجلي إلى أمير المؤمنين فقال

من آفر أمير المؤمنين، هكذا ذآره الطبري  واهللا لقتل رجل من بجيلة أهون على الخاصة والعامة" رسول اهللا
  .في تاريخه

  
  : وآان خالد يتهم في دينه، وبنى ألمه آنيسة تتعبد فيها، وفي ذلك يقول الفرزدق يهجوه

    
 أتتنا تهادى من دمشق بخالـد   أال قبح الرحمن ظهر مطـيئة

 تدين بأن اهللا لـيس بـواحـد   وآيف يؤم الناس من آانت أمه
  ويهدم من بغض منار المساجد   فيها الصلـيب ألمـه بنى بيعة

    
ثم إن هشامًا عزل خالدًا عن العراقين في جمادى األولى سنة عشرين ومائة، وذآر الطبري في تاريخه أن هشام 
بن عبد الملك عزل عمر بن هبيرة عن العراق وواله خالداص في شوال سنة خمس ومائة، ثم عزله وولى 

إني ! أصلح اهللا األمير: وآان سبب عزل خالد أن امرأة أتته فقالت- وهو ابن عم الحجاج-فييوسف بن عمر الثق
آيف : امرأة مسلمة، وإن عاملك فالنًا المجوسي وثب علي فأآرهني على الفجور وغصبني نفسي، فقال لها

آان يوسف وجدت قلفته؟ فكتب بذلك حسان النبطي إلى هشام، وعند هشام يومئذ رسول يوسف بن عمر، وقد 
وجهه إليه من اليمن في بعض حاجته فاحتبسه هشام عنده يومًا، حتى إذا جنه الليل دعا به فكتب معه إلى يوسف 
بوالية العراق ومحاسبة خالد وعماله، وأمره أن يستخلف ابنه الصلت على اليمن، فخرج يوسف في نفر يسير، 

لة حتى قدم الكوفة سحرًا، ثم اخذ خالدًا وعماله فسار من صنعاء إلى الكوفة على الرحال في سبع عشرة مرح
إنه وضع قدميه بين خشبتين وعصرهما حتى : وحبسه وحاسبه وعذبه، ثم قتله في أيام الوليد بن يزيد، قيل

انقصفا، ثم رفع الخشبتين إلى ساقيه وعصرهما حتى انقصفا، ثم إلى ورآيه، ثم إلى صلبه، فلما انقصف صلبه 
ال يتأوه وال ينطق، وآان ذلك في المحرم سنة ست وعشرين، وقيل في ذي القعدة سنة مات وهو في ذلك آله 

  .خمس وعشرين ومائة بالحيرة، ودفن في ناحية منها ليًال، رحمه اهللا تعالى
    

والحيرة بينها وبين الكوفة فرسخ، آانت منزل آل النعمان بن المنذر ولما آان خالد في سجن يوسف مدحه أبو 
  ": آتاب الحماسة"بهذه األبيات، وهي في  الشغب العبسي

    
 أسير ثقيف عندهم في السـالسـل   أال إن خير النـاس حـيًا ومـيتـًا

 وأوطأتموه وطأة الـمـتـثـاقـل   لعمري لئن عمرتهم السجن خالـدًا
 ومعطي اللها غمرًا آثير النوافـل   لقد آان نهاضـًا بـكـل مـلـمة
 ويعطي اللها في آل حق وباطـل   قـومـهوقد آان يبني المكرمات ل

 القـبـائل وال تسجنوا معروفه في   فإن تسجنوا القسري ال تسجنوا اسمه

وآان يوسف جعل على خالد في آل يوم حمل مال معلوم، إن لم يقم به في يومه عذبه، فلما مدحه أبو الشغب 
اعذرني فقد ترى : لف درهم، فأنفذها له، وقالبهذه األبيات وأوصلها إليه آان قد حصل في قسط يومه سبعين أ

لم أمدحك لمال وأنت على هذه الحال، ولكن لمعروفك وإفضالك، فأنفذها إليه : ما أنا فيه، فردها أبو الشغب وقال
: ما حملك على فعلك، ألم تخش العذاب؟ فقال: ثانيًا وأقسم عليه ليأخذنها فأخذها، وبلغ ذلك يوسف فدعاه وقال

  .ذابًا أسهل علي من آفي بذلي، ال سيما على من مدحنيألن أموت ع

وذآر أبو الفرج االصبهاني أن خالدًا آان من ولد شق الكاهن، وهو خالد بن عبد اهللا بن أسد بن يزيد بن آرز، 
آان عبدًا : وذآر أن آرزًا آان دعيًا، وأنه آان من اليهود، فجنى جناية فهرب إلى بجيلة فانتسب فيهم، ويقال

القيس، وهو ابن عامر ذي الرقعة، وسمي بذي الرقعة ألنه آان أعور يغطي عينه برقعة، وذو الرقعة هو  لعبد
آان شق المذآور ابن خالة : قلت أنا. ابن عبد شمس بن جوين بن شق الكاهن بن صعب؛ انتهى آالم أبي الفرج

يا في ذلك مشهورة، وهي مستوفاة سطيح الكاهن الذي بشر بالنبي صلى اهللا عليه وسلم، وقصته في تأويل الرؤ
في السيرة، وآان شق وسطيح من أعاجيب الدنيا، أما سطيح فكان جسدًا ملقى ال جوارح له، وآان وجهه في 
صدره ولم يكن له رأس وال عنق، وآان ال يقدر على الجلوس، إال أنه إذا غضب انتفخ فجلس، وآان شق 

كانت له يد واحدة ورجل واحدة وعين واحدة وفتح عليهما في نصف إنسان، ولذلك قيل له شق، أي شق إنسان، ف
الكهانة ما هو مشهور عنهما، وآانت والدتهما في يوم واحد، وفي ذلك اليوم توفيت طريفة ابنة الخير الحميرية 



 

الكاهنة زوجة عمرو مزيقيا بن عامر ماء السماء، ولما ولدا دعت بكل واحد منهما وتفلت في فيه، وزعمت أنه 
لفها في علمها وآهانتها، ثم ماتت من ساعتها ودفنت بالجحفة، وعاش آل واحد من شق وسطيح ستمائة سيخ
  .سنة

  .بضم الكاف وسكون الراء وبعدها زاي: وآرز

  .هذه النسبة إلى قسر بن عبقر، وهي بطن من بجيلة-بفتح القاف وسكون السين المهملة وبعدها راء-والقسري

 خالد المهلبي

داد              أبو الهيثم خا ي صفرة؛ من أهل البصرة، سكن بغ ن أب ولى آل المهلب ب ي م ن عجالن المهلب لد بن خداش ب
ه         رهم وروى عن د وغي ن زي اد ب ن ميمون وحم وحدث بها عن مالك بن أنس والمغيرة بن عبد الرحمن ومهدي ب

ن المث       د ب ال محم رهم ق ى أحمد بن حنبل وأحمد بن إبراهيم الدورقي وحاتم بن الليث الجوهري وغي انصرفت  : ن
ي                ه فقصر بشر ف لم علي ن خداش المحدث، فس د ب وم أضحى من المصلى، فلقي خال مع بشر بن الحارث في ي

ال بشر     : السالم، فقال خالد ر؟ ق ذا التغي ا ه ا    : بيني وبينك مودة أآثر من ستين سنة فما تغيرت عليك فم ا هن ا ه م
دي   ا عن ي          تغيير وال تقصير ولكن هذا يوم تستحب فيه الهدايا وم د روي ف ك وق دنيا شيء أهدي ل من عرض ال

ن     د ب الحديث أن المسلمين إذا التقيا آان أآثرهما ثوابًا أبشهما بصاحبه فترآتك لتكون أفضل ثوابًا مني؛ مات خال
  .خداش في سنة ثالث وعشرين ومائتين في جمادى اآلخرة، رحمه اهللا تعالى

 خالد التميمي

التميمي الخراساني؛ آان أحد آتاب الجيش ببغداد وله شعر مدون وشعره آله أبو الهيثم خالد بن يزيد بن الهيثم 
آنا جلوسًا على باب عبد الصمد بن المعذل بن علي ومعنا رجل : في الغزل؛ حكى أبو الحسن البرمكي قال

ا ينشدنا شيئًا هذ: فيم آنتم؟ فقلنا بجهلنا: ينشدنا أشعار عبد الصمد، إذ أقبل خالد بن يزيد الكاتب فجلس إلينا فقال
  : يا فتى من ذا الذي يقول: من أشعار عبد الصمد، فالتفت إليه خالد فقال

 النفـع آأنك بعد الضر خال من   تناسيت ما أوعيت سمعك يا سمعي
    

  : ال، ثم أنشد: يا فتى هل أحسن عبد الصمد أن يجعل للسمع سمعًا؟ فقال: ثم قال
    

 الدمـع ى خدي غديرًا منفإن عل   لئن آان أضحى فوق خديه روضة
خالد الكاتب، فعدا خلفه وانقطعت نعله وانقلبت محبرته حتى آتب : من هذا؟ فقلنا: ثم نهض، فقال لنا المنشد

  : البيتين؛ ومن شعر خالد المذآور
    

 آب في مواآبه وجنده   هبك الخلـيفة حـين ير
  أو هبك آنت ولي عهده   أو هبك آـنـت وزيره

  د المبتلى بك فوق جهده   ن تـزيهل آنت تقدر أ
    

  : ما أحد من الشعراء تكلم في الليل إال قارب إال خالد الكاتب فإنه أبدع في قوله: وقال ثعلب
    

 وليل المحب بال آخـر   رقدت فلم ترث للساهر
 ما صنع الدمع بالناظر   ولم تدر بعد ذهاب الرقاد

    
وقفت على باب : ؟ فقال"وليل المحب بال آخر"ن أين قلت في قصيدتك م: فإنه لم يجعل لليل آخرًا، وقيل لخالد

  .الليل والنهار علي سواء، فأخذت هذا منه: وعليه سائل مكفوف وهو يقول
  

أسمعت من شعر هذا الغليم : دخلت يومًا على أبي عبد اهللا ابن األعرابي فقلت له: وذآر ميمون بن حماه قال



 

أنشد : ال وإني ألحب ذلك، فصاح به فجاء حتى وقف عليه، فقلت: ن يزيد، فقالخالد ب: من هو؟ قلت: شيئًا؟ قال
  : أنشده، فأنشده: إنما أقول في شجون نفسي وال أمدح وال أهجو، فقلت: أبا عبد اهللا من شعرك، فقال

    
 ـــبـــــبـــــــكس شوقـــًا لـــشـــيء يكـــون مـــن  بــــدنـــــــي أقـــول لـــلـــســـقـــم عـــد إلـــى

     

  .جمعت لك في هذا البيت حسبك يا غالم فقد خيل لي أن الرقة قد: فقال ابن األعرابي

لم اشعر إال ورسول إبراهيم ابن المهدي قد وافاني، فدخلت إليه : حدثني خالد بن يزيد الكاتب قال: قال جحظة
  : أنشدني شيئًا من شعرك، فأنشدته: فقال

  من البدر والشمس المضيئة باألرض   نظرين آمـا رأترأت منه عيني م
 خدود أضيفت بعضهن إلى بعـض   عشـية حـيانـي بـورد آـأنــه
 دموعي لما صد عن مقلتي غمضي   وناولني آأسـًا آـأن حـبـابـهـا

 الغض آفعل نسيم الريح في الغصن   وراح وفعل الراح في حـرآـاتـه
    

يا بني شبه الناس الخدود بالورد وشبهت أنت الورد بالخدود، ثم : صلى ثم قالفزحف حتى صار في ثلثي الم
  : زدني، فأنشدته: قال

    
 ك فلم أجدهـا تـقـبـل   عاتبت نفسـي فـي هـوا
 ك ولم أطع مـن يعـذل   وأجبـت داعـيهـا إلـي

 ه لحسن وجهك تـمـثـل   ال والذي جعـل الـوجـو
  من التصابي أجملر عنك    ال قـلـت إن الـصــب

    
  : زدني، فأنشدته: فزحف حتى صار خارج المصلى، ثم قال

    
 بك والسقم بجسيم ناحل   ظفر الحب بقلب دنـف
 فبكائي لبكاء الـعـاذل   وبكى العاذل من رحمته

    
الكسر  اقسمها بيني وبينه واجعل: ستمائة وخمسون دينارًا، فقال: يا بليق آم معك من العين؟ قال: فصاح وقال
  .للغالم آامًال

  
-اعمل لي أبياتًا أغني بها أمير المؤمنين: اجتزت بخالد الكاتب يومًا فقلت له: وذآر أحمد بن صدقة المغني قال

وأي حظ لي في ذلك؟ تأخذ الجائزة وأحصل أنا على اإلثم، فحلف له أنه إن وصله بشيء : فقال-يعني المأمون
  : أفعل، فأنشدني: ك ولكن ذآره بي فلعله أن يصلني بشيء، قلتأنت أنذل من ذل: قاسمه إياه فقال لي

    
 ومن عينه أبدًا تذرف   تقول سال فمن المدنف
  عليك وأحشاؤه ترجف   ومن قلبه قلق خـائف

    
فحفظت الشعر وعملت فيه لحنًا وحضرنا عند أمير المؤمنين من الغد وآان بينه وبين بعض حظاياه هجرة 

يا سيدي سلوت، وابتدأت أغني بشعر خالد، فلما غنيته إياه انقلبت : ليها مكتوب بالغاليةفوجهت إليه بتفاحة ع
فقمت إعظامًا لما !! لكم على حرمي أصحاب أخبار: عيناه ودارتا في رأسه وظهر الغضب في وجهه وقال

يكون ألحد عليها أعيذ أمير المؤمنين باهللا أن يظن بعبد من عبيده هذا الظن وأنزه داره أن : شهدت منه وقلت
فمن أين عرفت خبري مع جاريتي حتى غنيت في معنى ما بيننا؟ فحدثته حديثي مع خالد، : صاحب خبر، قال

ما أعجب هذا االتفاّق وأمر : أشهد أنك آذلك، وأسفر وجهه وقال: أنت أنذل من ذلك فقال: فلما انتهيت إلى قوله
  .لي بخمسة آالف درهم ولخالد بمثلها



 

  
آنا نختلف إليه فإذا آان في آخر المجلس أملى علينا من : آان يحضر مجلس أبي العباس المبرد وقال بعض من

طرف األخبار وملح األشعار ما نرتاح إلى حفظه، فأنشدنا يومًا مرثية زياد األعجم في المغيرة بن المهلب 
  : وهي

    
  قبر بمرو على الطريق الواضح   إن السماحة والمروة والـنـدى

 آوم الهجان وآل طرف سابـح   ررت بقبره فاعقـر بـهفإذا م
 فلقـد يكـون أخـادم وذبـائح   وانضح جوانب قبره بدمـائهـا

 للموت بين أسـنة وصـفـائح   مات المغيرة بعد طول تعـرض
    

فخرجت من عنده وأنا أدير بها لساني ألحفظها، فإذا بشيخ قد خرج من خربة وفي يده حجر، فهم أن : قال
اللهم ال، ولكني آنت عند أستاذنا : ماذا تقول؟ أتشتمني؟ قلت: رميني به، فتترست منه بالمحبرة والدفتر، فقالي

إيه إيه أنشدني ما أنشدآم باردآم ال : أبي العباس المبرد فأنشدنا مرثية زياد األعجم في المغيرة بن المهلب، فقال
فما عساه أن : ثي وال أنصف المرثي وال أحسن الراوي، قلتواهللا ما جود الرا: مبردآم، فأنشدته األبيات فقال

  : آان يقول: يقول؟ قال
    

 ر إلى جنب قبره فاعقراني   احمالني إن لم يكن لكما عق
  آان دمي من نداه لو تعلمان   وانضحا من دمي عليه فقـد

    
ان طرح نفسه على المتوآل حتى خلط نعم، هذا الفتح ابن خاق: هل رأيت أحدًا واسى أحدًا بنفسه؟ قال: فقلت: قال

: أتعرفه؟ قلت: فلما عدت إلى المبرد قصصت عليه القصة فقال: لحمه بلحمه ودمه بدمه، ثم ترآني وولى؛ قال
وقيل آبر خالد الكاتب حتى دق عظمه ورق جلده . ذلك خالد الكاتب تأخذه السوداء في ايام الباذنجان: ال، قال

يا بارد يا بارد، فأسند ظهره إلى قصر : غداد والصبيان يتبعونه ويصيحون بهفرأيته بب: فوسوس؛ قال بعضهم
  : آيف أآون باردًا وأنا الذي أقول: المعتصم وقال لهم

    
 وآم مثله من مسعد ومـعـين   بكى عاذلي من رحمتي فرحمته
 دموع دموعي ال دموع جفوني   ورقت دموع العين حتى آأنهـا

    
اجتاز بن خالد الكاتب وأنا على باب : حدثني أبي عن عمه قال: محمد بن مقلة قالوحكى أبو الحسن علي بن 

: داري بسر من رأى والصبيان حوله يولعون به، فجاء إلي وسألني صرفهم عنه ففعلت وأدخلته داري فقلت له
رطب، : أي شيء تحب بعد هذا؟ قال: هريسة، فتقدمت بإصالحها له، فلما أآل قلت له: ما تشتهي تأآل؟ قال

  : أنشدني شيئًا من شعرك، فأنشدني قوله: فأمرت بإحضاره فأآل، فلما فرغ من أآله قلت
    

 آأنك بعد الضر خال من النـفـع   تناسيت ما أوعيت سمعك يا سمعي
 لمكتئب يرجوك شيئًا سوى المنـع   أما عند عينيك اللتين همـا هـمـا

 لي صبر فأجعله طبعـيفمن أين    فإن آنت مطبوعًا على الصد والجفا
 فإن على خدي غديرًا من الدمـع   فإن يك أضحى فوق خديك روضة
 دمعي أجاء بمقدار الذي فاض من   سل المطر العام الذي عم أرضكـم

  .ال يصيبك بهريسة ورطب غير هذا، واهللا أعلم: زدني، فقال: فقلت

 الشيخ الخصر بن عقيل اإلربلي

عقيل بن نصر اإلربلي الفقيه الشافعي؛ آان فقيهًا فاضًال عارفًا بالمذهب أبو العباس الخصر بن نصر بن 
والفرائض والخالف، اشتغل ببغداد على الكيا الهراسي وابن الشاشي ولقي عدة من مشايخها، ثم رجع إلى إربل، 

تاريخها سنة وبنى له بها األمير أبو منصور سرفتكين بن عبد اهللا الزيني، نائب صاحب إربل، مدرسة القلعة، و
ثالث وثالثين وخمسمائة، ودرس فيها زمانًا، وهو أول من درس بإربل، وله تصانيف حسان آثيرة في التفسير 



 

والفقه وغير ذلك، وله آتاب ذآر فيه ستًا وعشرين خطبة للرسول صلى اهللا عليه وسلم، وآلها مسندة، واشتغل 
  .عابدًا ورعًا متقلًال ونفسه مبارآًا عليه خلق آثير وانتفعوا به، وآان رجًال صالحًا زاهدًا

  .وأثنى عليه، وآان قد قدم دمشق فأقام بها مدة ثم رجع إلى إربل" تاريخ دمشق"وذآره الحافظ ابن عساآر في 

ومن جملة من تخرج عليه الشيخ الفقيه ضياء الدين أبو عمرو عثمان بن عيسى ابن درباس الهذباني، الذي 
وتخرج عليه أيضًا بان أخيه عز الدين أبو -في حرف العين إن شاء اهللا تعالىوسيأتي ذآره -"المهذب"شرح 

  .القاسم نصر بن عقيل ابن نصر وغيرهما

وآانت والدته سنة ثمان وسبعين وأربعمائة وآانت وفاته ليلة الجمعة رابع عشر جمادى اآلخرة سنة سبع وستين 
  .ة مفردة، وقبره يزار وزرته آثيرًا، رحمه اهللا تعالىوخمسمائة بإربل ودفن بها في مدرسته التي بالربض في قب

ولما توفي تولى موضعه ابن أخيه المذآور في المدرستين، وآان فاضًال، ومولده بإربل سنة أربع وثالثين 
وخمسمائة، وسخط عليه الملك المعظم مظفر الدين صاحب إربل وأخرجه منها، فانتقل إلى الموصل، فكتب إليه 

  : من بغداد، وآان صاحبه-اآلتي ذآره في حرف الياء إن شاء اهللا تعالى-يأبو الدر الروم

  وإن أظهرت ما أضمرت من عنادها   أيا ابن عقيل ال تخف سطوة الـعـدا
 رأت فيك فضًال لم يكن في بالدهـا   وأقصتك يومًا عـن بـالدك فـتـية
 ـوادهـاس بياض البزاة الشهب بين   آذا عادة الغربان تـكـره أن تـرى

    
وأشار بذلك إلى الجماعة الذين سعوا به حتى غيروا خاطر الملك عليه، وآان ذلك في سنة اثنتين أو ثالث 

  .في سنة ست وستمائة، واهللا أعلم: وستمائة، آذا أعرفه، وقال ابن باطيش
    

تلوا وسبوا وفي تلك السنة خرجت الكرج على مدينة مرند، من أعمال أذربيجان، وهي قريبة من إربل، فق
  : واسروا، فعمل شرف الدين محمد وله عز الدين أبي القاسم المذآور في إخراجهم من إربل

    
  طان ظلمًا وأسرفوا في التعدي   إن يكن أخرجوا النساء من األو

 ج عليهم وأخرجوا من مرنـد   قلنا أسوة بمن جارت الـكـر

  .خوف التطويل لذآرت شيئًا منها وهذا الشرف له في عمل الدوبيت اليد الطولى، ولوال

وسكن عز الدين ظاهر الموصل في رباط ابن الشهرزوري، وقرر له صاحب الموصل راتبًا، ولم يزل هناك   
حتى توفي يوم الجمعة ثالث عشر شهر ربيع اآلخر وقيل جمادى اآلخرة سنة تسع عشرة وستمائة، رحمه اهللا 

الشيخ عماد الدين أبي حامد محمد بن يونس، وتوفي ولده الشرف  تعالى، ودفن بمقبرة تل توبه، وهو ابن خالة
المذآور ليلة السبت الثامن والعشرين من المحرم سنة ثالث وثالثين وستمائة بدمشق، ودفن بمقابر الصوفية، 
 رحمه اهللا تعالى، ومولده في رجب سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة بإربل، وقرأ الفقه على أبيه وعلى عماد الدين

  .بن يونس، واألدب على أبي الحرم مكي

بفتح السين المهملة والراء وسكون الفاء وآسر التاء المثناة من فوقها والكاف وسكون الياء المثناة من  -وسرفتكين
ه           -تحتها، وبعدها نون ًا صالحًا فأعتق ان أرمني دين، وآ ر ال د مظف ل، وال ي صاحب إرب آان مملوك زين الدين عل
ى    وتقدم عنده واعتمد  ذآورة، وبن عليه واستنابه في المملكة، وبنى مساجد آثيرة بإربل وقراها وبنى المدرسة الم

ي شهر                  وفي ف ه، وت ك من مال ارًا صالحة، آل ذل ر آث داد، وأث ة بغ ة من جه ق مك ي طري سور مدينة فيد التي ف
  .رمضان سنة تسع وخمسين وخمسمائة، رحمه اهللا تعالى

 ابن بشكوال

د الملك بن مسعود بن بشكوال بن يوسف بن داحة ابن داآة بن نصر بن عبد الكريم بن أبو القاسم خلف بن عب
الذي " آتاب الصلة"وافد الخزرجي األنصاري القرطبي؛ آان من علماء األندلس وله التصانيف المفيدة، منها 

ي، وقد جمع فيه تصنيف القاضي أبي الوليد عبد المعروف بابن الفرض" تاريخ علماء األندلس"جعله ذيًال على 



 

ذآر فيه من " الغوامض والمبهمات"خلقًا آثيرًا، وله تاريخ صغير في أحوال األندلس وما أقصر فيه، وآتاب 
جاء ذآره في الحديث مبهمًا فعينه، ونسج فيه على منوال الخطيب البغدادي في آتابه الذي وضعه على هذا 

ك بن أنس، رضي اهللا عنه، ورتب أسماءهم على عن مال" الموطأ"األسلوب، وجزء لطيف ذآر فيه من روى 
آتاب المستغيثين باهللا تعالى عند "حروف المعجم، فبلغت عدتهم ثالثة وسبعين رجًال، ومجلد لطيف سماه 

المهمات والحاجات والمتضرعين إليه سبحانه بالرغبات والدعوات وما يسر اهللا الكريم لهم من اإلجابات 
  .من المصنفات وله غير ذلك أيضًا" والكرامات

في جمادى " الصلة"أنه فرغ من تأليف  -يعني ابن بشكوال- نقلت من خط شيخنا: قال أبو الخطاب ابن دحية
  .األولى سنة أربع وثالثين وخمسمائة

وتوفي ليلة األربعاء لثمان . ذي الحجة، سنة أربع وتسعين وأربعمائة- وقيل ثامن-وآان مولده يوم االثنين ثالث
مضان سنة ثمان وسبعين وخمسمائة بقرطبة، ودفن يوم األربعاء بعد صالة الظهر بمقبرة ابن خلون من شهر ر

  .عباس، بمقربة من قبر يحيى بن يحيى، رحمهما اهللا تعالى

  .بفتح الدال المهملة وبعد األلف حاء مهملة أيضًا مفتوحة ثم هاء ساآنة: وداحة

  .مثلها إال أن عوض الحاء آاف: وداآة

  .ح الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة وضم الكاف وبعد الواو ألف والمبفت: وبشكوال

وتوفي والده أبو مروان عبد الملك بن مسعود صبيحة يوم األحد، ودفن عشي يوم االثنين ألربع بقين من جمادى 
  .اآلخرة سنة ثالث وثالثين وخمسمائة، وعمره نحو ثمانين سنة، رحمه اهللا تعالى

 خلف بن هشام

هشام بن طالب، بن غراب البزار المقرئ؛ سمع مالك بن أنس وحماد : حمد خلف بن هشام بن ثعلب، ويقالأبو م
بن زيد وأبا عوانة وغيرهم؛ روى عنه عباس الدوري ومحمد بن الجهم وأحمد بن أبي خيثمة وغيرهم؛ قال ابو 

ما : ى سليم بن عيسى فقالقدمت الكوفة فصرت إل: سمعت خلفًا يقول: العباس أحمد بن إبراهيم وراق خلف
فدعا ابنه : بلى، قال: أال تزيد؟ قلت: أقرأ القرآن على أبي بكر ابن عياش بحرف عاصم، فقال لي: أقدمك؟ قلت

وآتب معه رفعة إلى ابن عياش، فاستأذن لي عليه سليم بن عيسى، فدخل عليه فأعطاه الرقعة، وآان لخلف سبع 
: أنت خلف؟ قلت: الرجل، فدخلت فسلمت فصعد في النظر، ثم قال لي أدخل: فلما قرأها قال: عشرة سنة؛ قال

: نعم، قلت: عليك؟ قال: اقعد هات اقرأ، قلت: أنت لم تخلف ببغداد أحدًا أقرأ منك؟ فسكت، فقال لي: نعم، قال لي
أله أن ال إله إال اهللا، ال أقرأ على رجل يستصغر رجًال من حملة القرآن، وترآته وخرجت، فوجه إلى سليم فس

  .فندمت واحتجت، فكتبت قراءة عاصم عن يحيى ابن آدم عن أبي بكر ابن عياش: يردني إليه فلم أرجع؛ قال

بلغني أنك : أتيت سليم بن عيسى ألقرأ عليه، وآان بين يديه قوم وأظنهم سبقوني، فلما جلست قال: وقال خلف
ر المجلس أسمع وال يأخذ علي شيئًا، فبكرت فكنت أحض: تريد الترفع في القراءة فلست آخذ عليك شيئًا، قال

من ها هنا يتقدم ويقرأ، فتقدمت واستفتحت بسورة يوسف وهي من أشد القرآن : يومًا في الغلس، وخرج فقال
فعلتها ما يحل لي أن أمنعك، فكنت أقرأ : خلف، فقال لي: من أنت فما سمعت أقرأ منك؟ فقلت: إعرابًا، فقال لي

بكى بكاًء شديدًا ثم قال ). ويستغفرون للذين آمنوا: (حم المؤمن، فلما بلغت إلى قوله تعالىعليه حتى بلغت يومًا 
  .يا خلف أال ترى ما أعظم حق المؤمن تراه نائمًا على فراشه والمالئكة يستغفرون له: لي

أنزل منها وروى خلف بسنده إلى أبي هريرة إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم أن اهللا عز وجل خلق مائة رحمة ف
رحمة على عباده يتراحمون بها وخبأ تسعًا وتسعين عنده فإذا آان يوم القيامة جمع تيك الرحمة إلى التسع 

والتسعين وفضها على عباده، فمن رحمة واحدة جعلني مسلمًا وعلمني القرآن وعرفني نبيه صلى اهللا عليه وسلم 
  .وفعل بي وفعل بي وأنا أرجو من تسع وتسعين الجنة

آان من أصحاب السنة لوال بلية آانت فيه، يشرب النبيذ؛ : ر ألبي جعفر النفيلي خلف بن هشام البزار فقالوذآ
وآان خلف يشرب من الشراب على التأويل، فكان ابن أخته يومًا يقرأ عليه سورة : قال عبد الكريم بن الحداد

يا خال إذا ميز اهللا الخبيث من الطيب :: فال فقالاألن" ليميز اهللا الخبيث من الطيب: "األنفال حتى بلغ قوله تعالى



 

فترضى أن تكون مع أصحاب الخبيث؟ : مع الخبيث، قال: فنكس رأسه طويًال ثم قال: أين يكون الشراب؟ قال
يا بني امض إلى المنزل فاصبب آل شيء فيه، فترآه فأعقبه اهللا تعالى الصوم، فصام الدهر إلى أن مات، : قال

وآانت وفاته يوم السبت . ة األربعين سنة التي آان يتناول فيها الشراب على مذهب الكوفيينوقيل إنه أعاد صال
  : السابع عشر من جمادي اآلخرة سنة تسع وعشرين ومائتين، رحمه اهللا تعالى؛ ورثاه بعض الشعراء بقوله

 هجان إمام في القراءة مبصـر   مضى شيخنا البزار بالفضل يذآر
 بوابل غيث صفـوه يتـفـجـر   من غمـامـه سقى اهللا قبرًا حله

 فما قدروا حتى عموا وتحـيروا   وقد طلب الحساد في الناس آيده

 خليفة بن خياط

أبو عمرو خليفة بن خياط بن أبي هبيرة خليفة بن خياط الشيباني العصفري البصري المعروف بشباب صاحب 
س غزير الفضل، روى عنه محمد بن إسماعيل البخاري في ؛ آان حافظًا عارفًا بالتواريخ وأيام النا"الطبقات"

صحيحه وتاريخه وعبد اهللا ابن اإلمام أحمد بن حنبل وأبو يعلى الموصلي والحسن بن سفيان النسوي، في 
  .آخرين، وروى هو عن ابن عيينة ويزيد بن زريع وأبي داود الطيالسي ودرست بن حمزة وتلك الطبقة

إنه توفي " معجم مشايخ األئمة الستة"ين ومائتين، وقال الحافظ ابن عساآر في توفي في شهر رمضان سنة ثالث
  .ست وأربعين ومائتين، رحمه اهللا تعالى: سنة أربعين، وقيل

هذه النسبة إلى العصفر الذي تصبغ -بضمن العين وسكون الصاد المهملتين وضم الفاء وبعدها راء-والعصفري
  .به الثياب حمرًا

  .وقد اختلفوا في تلقيبه بذلك ألي معنى هو- المثلثة والباء الموحدة وبعد األلف باء ثانيةبفتح الشين -وشباب

توفي جدي : وتوفي جده أبو هبيرة خليفة بن خياط في رجب سنة ستين ومائة، وآان أبو عمرو المذآور يقول
  .خليفة بن خياط وشعبة بن الحجاج في شهر واحد، رحمهم اهللا أجمعين

 الخليل بن أحمد

الفرهودي األزدي اليحمدي؛ آان إمامًا في : بو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي ويقالأ
علم النحو، وهو الذي استنبط علم العروض وأخرجه إلى الوجود وحصر أقسامه في خمس دوائر يستخرج منها 

إن الخليل دعا بمكة أن يرزق علمًا لم وقيل . خمسة عشر بحرًا، ثم زاد فيه األخفش بحرًا آخر وسماه الخبب
يسبقه أحد إليه وال يؤخذ إال عنه، فرجع من حجة ففتح عليه بعلم العروض، وله معرفة باإليقاع والنغم، وتلك 

  .المعرفة أحدثت له علم العروض، فإنهما متقاربان في المأخذ

": التنبيه على حدوث التصحيف"سماه وقال حمزة بن الحسن األصبهاني في حق الخليل بن أحمد في آتابه الذي 
وبعد، فإن دولة اإلسالم لم تخرج أبدع للعلوم التي يكن لها عند علماء العرب أصول من الخليل، وليس على "

ذلك برهان أوضح من علم العروض الذي ال عن حكيم أخذه، وال على مثال تقدمه احتذاه، وإنما اخترعه من 
لى طست ليس فيهما حجة وال بيان يؤديان إلى غير حليتهما أو يفيدان غير ممر له بالصفارين من وقع مطرقة ع

جوهرهما، فلو آانت أيامه قديمة ورسومه بعيدة لشك فيه بعض األمم لصنعته ما لم يصنعه أحد منذ خلق الدنيا 
اطبة، ثم الذي يحصر لغة أمة من األمم ق" العين"من اختراعه العلم الذي قدمت ذآره، ومن تأسيسه بناء آتاب 

  .من إمداده سيبويه من علم النحو بما صنف منه آتابه الذي هو زينة لدولة اإلسالم، انتهى آالمه

وقال . ال يعلم اإلنسان خطأ معلمه حتى يجالس غيره: وآان الخليل رجًال صالحًا عاقًال حليمًا وقورًا، ومن آالمه
رة ال يقدر على فلسين، واصحابه يكسبون أقام الخليل في خص من أخصاص البص: تلميذه النضر بن شميل

أآمل ما يكون : وآان يقول. إني ألغلق علي بابي فما يجاوزه همي: بعلمه األموال، ولقد سمعته يومًا يقول
اإلنسان عقًال وذهنًا إذا بلغ أربعين سنة، وهي السن التي بعث اهللا تعالى فيها محمدًا صلى اهللا عليه وسلم، ثم 

لغ ثالثًا وستين سنة، وهي السن التي قبض فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأصفى ما يتغير وينقص إذا ب
  .يكون ذهن اإلنسان في وقت السحر



 

وآان له راتب على سليمان بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة األزدي وآان والي فارس واألهواز، فكتب إليه 
  : يستدعيه، فكتب الخليل جوابه

 وفي غنى غير أني لست ذا مـال   نـه فـي سـعةأبلغ سليمان أني ع
 يموت هزًال وال يبقى علـى حـال   شحًا بنفـسـي أنـي ال أرى أحـدًا

 وال يزيدك فيه حـول مـحـتـال   الرزق عن قدر ال ا لضعف ينقصه
 المال ومثل ذاك الغنى في النفس ال   والفقر في النفس ال في المال نعرفه

    
  : الراتب فقال الخليل فقطع عنه سليمان

    
 للرزق حتى يتوفـانـي   إن الذي شق فمي ضامن
  زادك في مالك حرماني   حرمتني خيرًا قليًال فمـا

    
  : فبلغت سليمان فأقامته وأقعدته، وآتب إلى الخليل يعتذر إليه، وأضعف راتبه، فقال الخليل

    
 سلـيمـانـا منها التعجب جاءت من   وزلة يكثر الـشـيطـان إن ذآـرت
  فالكوآب النحس يسقي األرض أحيانا   ال تعجـبـن لـخـير زل عـن يده

    
: آيف رأيت ابن المقفع؟ فقال: واجتمع الخليل وعبد اهللا بن المقفع ليلة يتحدثان إلى الغداة، فلما تفرقا قيل للخليل

  .رأيت رجًال عقله أآثر من علمه: لآيف رأيت الخليل؟ قا: رأيت رجًال علمه أآثر من عقله، وقيل البن المقفع
  

وآتاب " الشواهد"وآتاب " العروض"في اللغة وهو مشهور، وآتاب " العين"وللخليل من التصانيف آتاب 
  .وآتاب في العوامل" النغم"وآتاب " النقط والشكل"

  
حمد ليس تصنيفه، وإنما إن آتاب العين في اللغة المنسوب إلى الخليل بن أ: وأآثر العلماء العارفين باللغة يقولون

، ثم مات فأآمله تالمذته النضر بن شميل ومن في طبقته وهم "العين"? آان قد شرع فيه ورتب أوائله وسماه ب
مؤرج السدوسي ونصر بن علي الجهضمي وغيرهما، فما جاء الذي عملوه مناسبًا لما وضعه الخليل في األول، 

األول، فلهذا وقع فيه خلل آثير يبعد وقوع الخليل في مثله، وقد  فأخرجوا الذي وضعه الخليل منه، وعملوا أيضًا
  .صنف ابن درستويه في ذلك آتابًا استوفى الكالم فيه، وهو آتاب مفيد

  
إن الخليل آان له ولد مختلف، فدخل على أبيه يومًا فوجده يقطع بيت شعر بأوزان العروض، فخرج إلى : ويقال

  : ا عليه وأخبروه بما قال ابنه، فقال مخاطبًا لهإن أبي قد جن، فدخلو: الناس وقال
    

 أو آنت تعلم ما تقول عذلتكا   لو آنت تعلم ما أقول عذرتني
 وعلمت أنك جاهل فعذرتكا   لكن جهلت مقالتي فعذلتنـي

    
  : وقد روي عنه أنه أنشد، ولم يذآر لنفسه أم لغيره

    
 عـجـيبوأنت آئيب إن ذا ل   يقولون لي دار األحبة قد دنت

 إذا لم يكن بين القلوب قريب   وما تغني الديار وقربها: فقلت
    

آان يتردد إلى شخص يتعلم العروض وهو بعيد الفهم، فأقام مدة ولم يعلق على خاطره : ويحكى عنه أنه قال
  : قطع هذا البيت: شيء منه، فقلت له يومًا

    
  وجاوزه إلى ما تستطيع   إذا لم تستطيع شيئًا فدعه

    



 

رع معي في تقطيعه على قد معرفته، ثم نهض ولم يعد يجيء إلي، فعجبت من فطنته لما قصدته في البيت مع فش
  .بعد فهمه

. -وسيأتي ذآره في حرف العين المهملة إن شاء اهللا تعالى-وأخبار الخليل آثيرة، وسيبويه عنه أخذ علوم األدب
صلى اهللا عليه وسلم، آذا ذآره المرزباني في آتاب إن أباه أحمد أول من سمي بأحمد بعد رسول اهللا : ويقال

وتوفي سنة سبعين، وقيل خمس . وآانت والدته في سنة مائة للهجرة. نقًال عن أحمد بن أبي خيثمة" المقتبس"
: وقال ابن قانع في تاريخه المرتب على السنين. وسبعين ومائة، وقيل عاش أربعًا وسبعين سنة، رحمه اهللا تعالى

إنه مات سنة ثالثين ومائة، ": شذور العقود"وقال ابن الجوزي في آتابه الذي سماه . نة ستين ومائةإنه توفي س
أريد أن أقرب نوعًا : وآان سبب موته أنه قال-أعني الخليل-وهذا غلط قطعًا، لكن نقله الواقدي، ومات بالبصرة

د وهو يعمل فكره في ذلك، فصدمته من الحساب تمضي به الجارية إلى البياع فال يمكنه ظلمها، ودخل المسج
  .بل آان يقطع بحرًا من العروض: سارية وهو غافل عنها بفكره، فانقلب على ظهره، فكانت سبب موته، وقيل

  
هذه - بفتح الفاء والراء وبعد األلف هاء مكسورة ثم ياء ساآنة مثناة من تحتها وبعدها دال مهملة- والفراهيدي

إن : ولد األسد بلغة أزد شنوءة، وقيل: األزد، والفرهودي واحدها، والفرهود النسبة إلى فراهيد، وهي بطن من
  .الفراهيد صغار الغنم

  
نسبة إلى يحمد، وهو -بفتح الياء المثناة من تحتها وسكون الحاء المهملة وفتح الميم وبعدها دال مهملة-واليحمدي

  .بطن من األزد، خرج منه خلق آثير: أيضًا
  

  : د آثيرًا هذا البيت، وهو لألخطلويحكى أن الخليل ينش
    

 ذخرًا يكون آصالح األعمـال   وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد

 خمارويه بن طولون

د    -وقد تقدم ذآر أبيه وجده في حرف الهمزة-أبو الجيش خمارويه بن أحمد بن طولون ع الجن وه اجتم ولما توفي أب
بعين       على توليته مكانه فولي وهو ابن عشرين سنة، وآان نة ست وس ي س ى اهللا، وف د عل ت واليته في أيام المعتم

يم، وقصد             : ومائتين تحرك االفشين ي جيش عظ ال ف ة والجب ن دوست من أرميني وداذ ب ي الساج دي محمد بن أب
ى       ه حت ر عسكره، وسار خماروي مصر، فلقيه خمارويه في بعض أعمال دمشق، وانهزم الالفشين، واستأمن أآث

  .ابه الرقة، ثم عاد وقد ملك من الفرات إلى بالد النوبةبلغ الفرات ودخل أصح

ولما مات المعتمد وتولى المعتضد الخالفة، باد إليه خمارويه بالهدايا والتحف، فأقره المعتضد على عمله، وسأل  
د،         -واسمها أسماء -خمارويه أن يزوج ابنته قطر الندى ي العه وم ذاك ول ان ي اهللا، وآ ن المعتضد ب اهللا ب ي ب  للمكتف

نة،           : فقال المعتضد باهللا ذه الس ي آخر ه ا ف ائتين، ودخل به انين وم نة إحدى وثم بل أتزوجها أنا، فتزوجها في س
ل     . وقيل في سنة اثنتين وثمانين، واهللا أعلم ال والعق رط الجم . وآان صداقها ألف ألف درهم، وآانت موصوفة بف

ا        ا م رده له ي مجلس أف ى        حكي أن المعتضد خال بها يومًا لألنس ف ام عل أس، فن ه الك حضره سواها، فأخذت من
دها،     م يج تيقظت فل احة القصر، فاس ي س ادة وخرجت وجلست ف ى وس ه عل تثقل وضعت رأس ا اس ذها، فلم فخ

ال      رب، فق ه عن ق ا، فأجابت ادى به ائر      : فاستشاط غضبًا ون ي دون س ك مهجت ع إلي م أدف ك؟ أل ًا ل ك إآرام م أخل أل
ذهب  ي،           : فقالت ! ين؟حظاياي؟ فتضعين رأسي على وسادة وت ه عل ا أنعمت ب در م ا جهلت ق ؤمنين، م ر الم ا أمي ي

  .ال تنامي مع الجلوس، وال تجلسي مع النيام: ولكن فيما أدبني به أبي أن قال

ل    : ويقال ى قي ه، حت : إن المعتضد أراد بنكاحها افتقار الطولونية، وآذا آان، فإن أباها جهزها بجهاز لم يعمل مثل
ًا اون ذهب ا ألف ه ان له ع وظائف مصر وأرزاق  . آ ام بجمي د القي نة بع ل س ه المعتضد أن يحمل آ وشرط علي

ين من ذي        ثالث بق د ل ة األح أجنادها مائتي ألف دينار، فاقام على ذلك إلى أن قتله غلمانه بدمشق على فراشه ليل
ون، وحمل    ه أجمع ى مصر،     القعدة سنة اثنتين وثمانين ومائتين، وعمره اثنتان وثالثون سنة، وقتل قتلت ه إل تابوت

  .ودفن عند أبيه بسفح المقطم، رحمهما اهللا تعالى

اآلتي - وآان خمارويه من أحسن الناس خطًا، وآان وزيره أبا بكر محمد بن علي بن أحمد المعروف بالماذرائي
  .- ذآره إن شاء اهللا تعالى 



 

ا العباسة     ا عمته يعة      ولما حملت قطر الندى ابنة خمارويه إلى المعتضد، خرجت معه ون مش ن طول د ب بنت أحم
لها إلى آخر عمارة الديار المصرية من جهة الشام، ونزلت هناك وضربت فساطيطها، وبنت هناك قرية فسميت  

  .باسمها، وقيل لها العباسة، وهي عامرة إلى اآلن، وبها جامع حسن وسوق قائم؛ ذآر ذلك جماع من أهل العلم

  .ع وثمانين ومائتين، ودفنت داخل قصر الرصافة ببغدادوماتت قطر الندى لتسع خلون من رجب سنة سب

وتوفي االفشين محمد بن أبي الساج في شهر ربيع األول سنة ثمان وثمانين ومائتين، ببرذعة، وهي آرسي 
  .أعمال أذربيجان، وقيل إنها من أران

خر سنة ست وستين في شهر ربيع اآل-وهو الذي تنسب إليه األجناد الساجية ببغداد-وتوفي أبوه أبو الساج
  .ومائتين بجند يسابور، من أعمال خوزستان

بضم الخاء الموحدة وفتح الميم وبعدها ألف ثم راء مفتوحة وواو، ثم ياء ساآنة مثناة من تحتها، : وخمارويه
  .وبعدها هاء ساآنة

 خير النساج

ان  ان       أبو الحسن خير بن عبد اهللا النساج الصوفي؛ من أهل سر من رأى، نزل بغداد وآ ا؛ وآ تكلم فيه ة ي ه حلق ل
ا              ن عطاء وأب اس اب ا العب د وأب ن محم د ب ره، وصحب الجني راهيم الصوفي وغي قد صحب أبا حمزة محمد بن إب
ر؛    محمد الحريري وأبا بكر الشبلي، وعمر عمرًا طويًال، وللصوفية عنه حكايات غريبة، وإنما سمي النساج لخب

دي ر الخل ال جعف اج: ق رًا النس ألت خي ا: س الأآ ك؟ ق ت: ن النسج حرفت ال: ال، قل ه؟ ق ميت ب ن س ن أي ت : فم آن
ي              ا اآلت واحدة إذا رجل نظر إل ي نفسي، فأخذت نصف رطل، فلم دًا، فغلبتن عاهدت اهللا أن ال آآل الرطب أب

اجتمع               : وقال بهه وصورته، ف ي ش ع عل ر، فوق ه اسمه خي ه غالم هرب من ان ل ي، وآ يا خير، يا آبق هربت من
ى         ه: الناس وقالوا ي إل ايتي، فأخذني وحملن م أخذت، وعرفت جن ذا واهللا غالمك خير، فبقيت متحيرًا، وعلمت ب

د السوء، تهرب من موالك      : حانوته الذي آان ينسج فيه غالمه وقال لي ا عب ذي آنت      ! ي ك ال ادخل فاعمل عمل
أني آنت أعمل              ه وآ دي آلت ى أن أعمل فأخذت بي ي عل دليت رجل اس، ف ي بنسج الكرب . من سنين   تعمل، وأمرن

ت،     : فبقيت معه أشهرًا أنسج له، فقمت ليلة إلى صالة الغداة فسجدت وقلت في سجودي ا فعل ى م إلهي ال أعود إل
ي             م؛ وف ذا االس ي ه ت، وثبت عل ا، فأطلق ي آنت عليه ى صورتي الت فأصبحت وإذا الشبه ذهب عني، وعدت إل

ه ال    : يا خير، فيقول: آان يقول: بعض الروايات ال ل م ق ك، ث ك   لبي د ذل ر،     : رجل بع دي، وال اسمك خي ال أنت عب
  .ال أغير اسمًا سماني به رجل مسلم: فمضى وقال

ال نسب أشرف من نسب من خلقه اهللا بيده فلم يعصمه، وال أعلم أرفع ممن علمه اهللا األسماء آلها : وآان يقول
  .فلم ينفعه في وقت جريان القضاء عليه

ى  وآان خير قد احد ودب، وآان إذا سمع قا م ظهره ورجعت قوته آالشاب المطلق، فإذا غاب عن الوجود عاد إل
  .حاله

  .وآان قد عمر مائة وعشرين سنة؛ وآان يذآر أن إبراهيم الخواص صحبه

د صالة      ه عن ه غشي علي ن أصحابه أن ه م ن حضر موت د مم ر واح ن غي ي ع ارون الحرب ن ه ي ب ى عل وحك
ت،       اب البي ة من ب ى ناحي ال  المغرب، ثم افاق، ونظر إل د         : وق ا عب أمور، وأن د م ا أنت عب اك اهللا، فإنم ف، عاف ق

ه،            ا أمرت ب م امض أنت لم ه، ث ا أمرت ب مأمور ما أمرت به ال يفوتك وما أمرت به يفوتني، فدعني أمضي لم
الى  رآه بعض أصحابه    . ودعا بماء فتوضأ للصالة وصلى وتمدد وأغمض عينيه وتشهد، ثم مات، رحمه اهللا تع ف

اآم المضرة    : ما فعل اهللا بك؟ فقال :في النوم، فقال ي    . ال تسلني عن هذا، ولكن استرحت من دني ه ف وآانت وفات
  .سنة اثنتين وعشرين وثالثمائة، رحمه اهللا تعالى

 داود الظاهري

ورع،         ر ال تقلًال آثي دًا م ان زاه أبو سليمان بن علي بن خلف األصبهاني اإلمام المشهور المعروف بالظاهري؛ آ
افعي رضي اهللا         أخذ العلم عن  ام الش اس تعصبًا لإلم ر الن ان من أآث إسحاق بن راهويه وأبي ثور وغيرهما، وآ



 

ون             ر يعرف ع آثي ه جم تقل، وتبع ذهب مس احب م ان ص ابين، وآ ه آت اء علي ائله والثن ي فض نف ف ه، وص عن
ه         ى مذهب د عل ر محم و بك ده أب ان ول ة، وآ الى    -بالظاهري اء اهللا تع ره إن ش يأتي ذآ ه ر  -وس م   وانتهت إلي ياسة العل

  .ببغداد

ي نفسي       : قال أبو عبد اهللا المحاملي ا انصرفت قلت ف ة، فلم امع المدين أدخل  : صليت صالة العيد يوم فطر في ج
دبا وعصارة       : إلى داود بن علي فأهنيه، وآان ينزل قطيعة الربيع؛ قال ه أوراق هن ق في ه طب ين يدي فجئته، وإذا ب

حاله، ورأيت أن جميع ما نحن فيه من الدنيا ليس بشيء، فخرجت من  فيها نخالة وهو يأآل، فهنأته وتعجبت من 
افي       رأس ح ي حاسر ال عنده ودخلت على رجل من محبي الصنيعة يقال له الجرجاني، فلما علم بمجيئي خرج إل

ه      : وما هو؟ قلت: مهم، قال: ما عني القاضي أيده اهللا؟ قالت: القدمين، وقال لي ي، ومكان ن عل ي جوارك داود ب ف
ي     من ال ل ه، فق داود شرس  : العلم ما تعلمه، وأنت فكثير البر والرغبة في الخير تفغل عنه، وحدثته بما رأيت من

الخلق، أعلم القاضي أنني وجهت إليه البارحة ألف درهم مع غالم ليستعين بها في بعض أموره فردها مع الغالم 
اجت : قل له: وقال للغالم ال      بأي عين رأيتني؟ وما الذي بلغك من ح ذا؟ ق ي به ى وجهت إل ي حت فتعجبت  : ي وخلت

وزن    : هات الدراهم فإني أحملها إليه، فدفعها إلي ثم قال: من ذلك وقلت له اءه بكيس ف يا غالم، الكيس اآلخر، فج
ال ًا أخرى، وق ال: ألف ه، ق ذه لموضع القاضي وعنايت ا وه ك لن اب فخرج : تل ه، فقرعت الب ت إلي فخرجت وجئ

اب و ن وراء الب ي م الوآلمن ا رد القاضي؟ قلت: ق م أخرجت : م اعة، ث دخلت وجلست س ا، ف ة أآلمك فيه حاج
ي  : الدراهم وجعلتها بين يديه، فقال هذا جزاء من ائتمنك على سره أنا بأمانة العلم أدخلتك إلي، ارجع فال حاجة ل

ه بم  : فيما معك، قال المحاملي ال  فرجعت وقد صغرت الدنيا في عيني ودخلت على الجرجاني فأخبرت ان، فق : ا آ
ي أهل الستر                  ا ف ول القاضي إخراجه ا، فليت ي شيء منه الى، ال أرجع ف دراهم هللا تع ذه ال د أخرجت ه ا فق أما أن

  .والعفاف على ما يراه القاضي

ل ال داود : قي ان أخضر، ق ة صاحب طيلس ه أربعمائ ان يحضر مجلس وب : عن آ و يعق ًا أب حضر مجلسي يوم
ال  الشريطي، وآان من أهل البصرة، وعل يه خرقتان، فتصدر لنفسه من غير أن يرفعه أحد وجلس إلى جانبي وق

تهزئاً     : لي ه مس ه، فقلت ل م        : سل يا فتى عما بدا لك، فكأني غضبت من و يعقوب ث رك أب ة، فب ألك عن الحجام أس
اء، وروى            " أفطر الحاجم والمحجوم"روى طريق  ه من الفقه ه ومن ذهب إلي نده ومن وقف له ومن أس ومن أرس

م روى   اختالف طريق احتجام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإعطاء الحجام أجره، ولو آان حرامًا لم يعطه، ث
لم   ه وس ي صلى اهللا علي ث   "طرق أن النب ر األحادي م ذآ ة، ث ي الحجام ث صحيحة ف ر أحادي رن وذآ تجم بق اح

ل   ة     "المتوسطة مث ا مررت بمال من المالئك ل  " م ي ثالث    "ومث ي ف فاء أمت به  " ش ا أش ر األحاديث     وم ك، وذآ ذل
ه السالم  ه علي ل قول ذا"الضعيفة مث اعة آ ذا وال س وم آ وا ي ن  "ال تحتجم ل الطب م ه أه ا ذهب إلي ر م م ذآ ، ث

ه  : الحجامة في آل زمان وما ذآروه فيها، ثم ختم آالمه بأن قال : وأول ما خرجت الحجامة من أصبهان، فقلت ل
  .واهللا ال حقرت بعدك أحدًا أبدًا

  .آان عقل داود أآثر من علمه: ن عقالء الناس، قال أبو العباس ثعلب في حقهوآان داود م

ا          وفي به داد، وت أ ببغ ائتين، ونش نة إحدى وم ل س وآان مولده بالكوفة سنة اثنتين ومائتين، وقيل سنة مائتين، وقي
  .سنة سبعين ومائتين في ذي القعدة، وقيل في شهر رمضان، ودفن بالشونيزية، وقيل في منزله

ال  : رأيت أبي داود في المنام، فقلت له: قال ولده أبو بكر محمدو ك؟ فق ي وسامحني، فقلت    : ما فعل اهللا ب ر ل : غف
  .يا بني األمر عظيم، والويل آل الويل لمن لم يسامح، رحمه اهللا تعالى: غفر لك ففيم سامحك؟ فقال

  .ن التراجم، فال حاجة إلى اإلعادةوأصله من أصبهان، وقد تقدم الكالم على أصبهان والشونيزية فيما مر م

 الملك الزاهر

ان      الى، آ م اهللا تع وب، رحمه أبو سليمان داود الملقب الزاهر مجير الدين ابن السلطان صالح الدين يوسف بن أي
د         ا ول بالد، ولم اء وأهل األدب، ويقصدونه من ال صاحب قلعة البيرة التي على شاطئ الفرات، وآان يحب العلم

اهر ة الق ه القاضي الفاضل بمدين اني عشر من أوالده، فكتب إلي ان الث ام، وآ دين بالش لطان صالح ال ان الس ة آ
دًا،  : "رسالة يبشره بوالدته ومن جملتها وهذا الولد المبارك هو الموفي الثني عشر ولدًا، بل الثني عشر نجمًا متق

م      ًا، ورآه ه السالم نجم م      فقد زاد اهللا تعالى في أنجمه عن أنجم يوسف علي ك األنج ولى يقظة ورأى يوسف تل الم
راهم       ى أن ي ولى إل د جدود الم حلمًا، ورآهم يوسف ساجدين له ورأينا الخلق لهم سجودًا، وهو تعالى قادر أن يزي



 

ه          "آباء وجدودًا د ل د ول ة المتوآل وق ي مدح الخليف ري ف ول البحت ، وقد ألم القاضي الفاضل في آخر هذا الكالم بق
  : المعتز من جملة قصيدة

  وترى الكهول الشيب من أوالده   وبقيت حتى تستضـيء بـرأيه

  .من أراد أن يبصر صالح الدين فليبصرني، فأنا أشبه أوالده به: وحكى عنه جماعة أنه آان يقول

وآانت والدته لسبع بقين من ذي الحجة، وقيل ذي القعدة، سنة ثالث وسبعين وخمسمائة، وهو شقيق الملك 
وتوفي في البيرة في ليلة التاسع من صفر سنة . - ه في حرف الغين المعجمة إن شاء اهللا تعالىاآلتي ذآر- الظاهر

اثنتين وثالثين وستمائة، وآنت بحلب وقد وصل نعيه إليها، فتوجه الملك العزيز ابن الملك الظاهر أخيه إلى 
  .القلعة المذآورة وملكها، رحمه اهللا تعالى

اء الموحدة وسكو    -والبيرة اآنة         بكسر الب اء س دها ه راء وبع تح ال ا وف اة من تحته اء المثن ة بقرب    -ن الي وهي قلع
روم   ة ال ين قلع ام ب ر الش ي ب اط ف ة؛ وسميس رة الفراتي ن جانب الجزي رات م ى الف روم عل ور ال ن ثغ اط م سميس

  .وملطية، والفرات يفصل بين الجهتين

 داود الطائي

ليمان األعمش          أبو سليمان داود بن نصير الطائي الكوفي؛ سمع عبد الم رة وس ي عم ن أب ر وحبيب ب ن عمي ك ب ل
ن            يم الفضل ب و نع دام وأب ن المق ة ومصعب ب ن عيين ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ روى عنه إسماعيل ب
ر        ة وآث ك العزل د ذل ار بع م اخت دآين وغيرهم؛ وآان داود ممن شغل نفسه بالعلم ودرس الفقه وغيره من العلوم ث

ا          االنفراد والخلوة فل ة وفيه ى الكوف اد إل م ع ام المهدي ث ي أي داد ف زم العبادة واجتهد فيها إلى آخر عمره، وقدم بغ
ال    : سمعت ابن عيينة يقول: آانت وفاته؛ قال علي بن المديني ه، ق م وفق ى    : داود الطائي ممن عل ان يختلف إل وآ

ال        الم؛ ق ك الك ي ذل دم ف ى تق ه حت ًا حصاة فح    : أبي حنيفة رضي اهللا عن ه    فأخذ يوم ال ل انًا فق ا إنس ا   : ذف به ا أب ي
ى           : سليمان طال لسانك وطالت يدك، قال د إل ه تصبر عم م أن ا عل ب، فلم نة ال يسأل وال يجي ك س فاختلف بعد ذل

ول    . آتبه فغرقها في الفرات ثم أقبل على العبادة وتخلى اد سمعت عطاء يق داود الطائي    : وقال عبيد بن جن ان ل آ
ال   ثلثمائة درهم فعاش بها عشرين س ى نفسه؛ ق ه إال         : نة ينفقها عل ي بيت م يكن ف ى داود الطائي فل دخل عل ا ن وآن

  .بارية ولبنة يضع عليها رأسه واجانة فيها خبز ومطهرة يتوضأ منها ومنها يشرب

داراني  ا تخرب بيت من             : وقال أبو سليمان ال دار آلم وت ال ي بي ل ف ان يتنق ه دارًا، فك ورث داود الطائي من أم
ان      الدار انتقل من انير فك ه دن ال وورث من أبي ه إلى آخر ولم يعمره حتى أتى على عامة البيوت التي في الدار؛ ق

  .يتنفق بها حتى آفن بآخرها

ام      : وقال اسماعيل بن حسان دًا، فأطلت القي ده أح جئت إلى باب داود الطائي فسمعته يخاطب نفسه فظننت أن عن
ال : في االستئذان؟ قلتما بدا لك : على الباب ثم استأذنت فدخلت، فقال ال : سمعتك تتكلم فظننت أن عندك أحدًا، ق

ا جئت اشتهت جزرًا، فأعطيت اهللا           ا، فلم رًا فخرجت فاشتريت له ولكن آنت أخاصم نفسي؛ اشتهت البارحة تم
  .عهدًا ان ال آآل تمرًا وال جزرًا حتى ألقاه

نة رسول اهللا    أحتاج إلى مؤدب يؤدب أوالدي : وقدم محمد بن قحطبة الكوفة فقال الم بس حافظ لكتاب اهللا تعالى ع
ه   ل ل ذه إال داود الطائي، فسير      : صلى اهللا عليه وسلم وباآلثار والفقه والنحو والشعر وأيام الناس؛ فقي ع ه ا يجم م

ال     : إليه بدرة عشرة آالف درهم، وقال وآين وق ين ممل ع غالم استعن بها على دهرك، فردها فوجه إليه بدرتين م
إن في قبلوهما عتق رقبانا من الرق، : ل البدرتين فأنتما حران، فمضيا بهما إليه فأبى أن يقبلهما، فقالإن قب: لهما

ه   : فقال لهما وال ل ه وق ى أخذهما    : إني أخاف أن يكون في قبولهما وهق رقبتي في النار، رداهما إلي ا عل إن ردهم
  .منه أولى من أن يعطيني أنا

  .آانوا يكرهون فضول النظر: أمرت به، فقاللو : وآان حائطه قد تصدع فقيل له

ى      ق ويرجع إل ي الطري وقيل إنه صام أربعين سنة ما علم به أحد من أهله، فكان يحمل غذاءه معه ويتصدق به ف
  .أهله يفظر عشاء، وال يعلمون أنه صائم



 

ام    . إني عنها مشغول: أال تسرح لحيتك؟ قال: وقال له رجل ى الحج دفع إل ل    وقيل احتجم داود ف م فقي عشرة دراه
  .ال عبادة لمن ال مروءة عنده: هذا سرف، فقال: له

  .هذه خطي ال أدري آيف تكتب: لو تنحيت عن الشمس، فقال: وقالت أخته

ى    : قال أبو الربيع األعرج دخلت على داود الطائي بيته بعد المغرب فقرب لي آسيرات يابسة، فعطشت فقمت إل
ي      ! رحمك اهللا: دن فيه ماء حار، فقلت ال ل اردًا، فق اء ب ه الم إذا آنت ال أشرب   : لو اتخذت دفًا غير هذا يكون في

ال      ي؟ ق ا أبقيت آلخرت ًا، فم ه  : إال باردًا وال آآل إال طيبًا وال ألبس إال لين ال  : قلت ل دنيا،    : أوصني، ق صم عن ال
وى إن صحبت ف            بع، وصاحب أهل التق رارك من الس اس ف ر من الن إنهم أخف  واجعل إفطارك فيها الموت، وف

  .مؤونة وأحسن معونة، وال تدع الجماعة، حسبك هذا إن عملت به

ل       : وقا داود الطائي ًا من اللي إني أحب أن أرزق وقت ل؛ ف وم اللي . ما حسدت أحدًا على شيء إال أن يكون رجًال يق
نة : قال أبو خالد ى     وبلغني أنه آان ال ينام الليل، إذا غلبته عيناه احتبى قاعدًا؛ ومكث عشرين س ع رأسه إل ال يرف

  .السماء

ان داود الطائي ممن آتب      وقدم هارون الرشيد الكوفة فكتب قومًا من القراء فأمر لكل واحد منهم بألفي درهم فك
الوا  ة          : فيهم ودعي باسمه أين داود الطائي؟ فق ي حنيف ن أب اد ب ن السماك وحم ال اب ه، ق لوا الي بكم؟ أرس : داود يجي

ال    : اك لحماد في الطريقنحن نذهب إليه، قال ابن السم ا، فق ين حظه إذا نحن دخلنا عليه فانثرها بين يديه فإن للع
ا  : حماد م يرده ال       !! رجل ليس عنده شيء يؤمر له بألفي دره ه ق ين يدي ا ب ه فنثروه وا علي ا دخل ا   : فلم سوءة، إنم

  .يفعل هذا بالصبيان، وأبى أن يقبلها

ال  : دمه قالتوقال حماد بن أبي حنيفة إن موالة آانت لداود تخ ه، فق ه   : لو طبخت لك دسمًا تأآل وددت، فطبخت ل
م تأآل   : اذهبي بهذا إليهم، فقالت: على حالهم، قال: ما فعل أيتام بني فالن؟ قالت: دسمًا ثم أتته به، فقال لها أنت ل
ه : أدمًا منذ آذا وآذا، فقال ا    : إن هذا إذا أآلوه صار إلى العرش، وإذا أآلته صار إلى الحش، فقالت ل ا سيدي أم ي

  .يا داية، بين مضغ الخبز وشرب الفتيت قراءة خمسين آية: تشتهي الخبز؟ قال

  .لو آان داود في ا ألمم الماضية لقص اهللا تعالى شيئًا من خبره: وقال محارب بن دثار

  .توفي داود سنة ستين، وقيل سنة خمس وستين ومائة، رحمه اهللا تعالى

ال    ولما مات جاء ابن السماك ووقف    م ق ره ث ى قب ى          : عل وا الراحة عل دنيا تعجل ي ال د ف اس إن أهل الزه ا الن أيه
دًا                  ل الحساب غ ع ثق دانهم م ى أب وا التعب عل ا تعجل ة فيه يهم، وإن أهل الرغب دًا عل ع يسير الحساب غ أبدانهم م

دنيا واآلخرة؛ ر        ي ال ة تعب لصاحبها ف ا   عليهم، والزهادة راحة لصاحبها في الدنيا واآلخرة، والرغب حمك اهللا أب
د     : سليمان ما آان أعجب شأنك، ألزمت نفسك الصبر حتى قومتها ا تري ا وإنم بعها، وأظمأته أجعتها وإنما تريد ش

ام     : ريها، أخشنت المطعم وإنما تريد طيبه، أخشنت الملبس وإنما تريد لينه؛ أبا سليمان أما آنت تشتهي من الطع
ى ولكن أخرت ذلك لما بين يديك، فما أراك إال قد ظفرت بما طلبت  طيبه، ومن الماء بارده، ومن اللباس لينه؟ بل

ك عزم عزمك وصبر         ت، فمن سعى مثل وما إليه رغبت، فما أيسر ما ضيعت، وأحقر ما فعلت في جنب ما أمل
اس     . صبرك، آنس ما يكون إذا آنت باهللا خاليًا وأوحش ما يكون آنس ما يكون الناس سمعت الحديث وترآت الن

ة، سجنت نفسك       . همت في دين اهللا وترآتهم يفتونيحدثون وتف ة، وال من اإلخوان هدي ال تقبل من السلطان عطي
د شرفك وأآرمك                  ه ق رة تابعك علمت أن و رأيت جنازتك وآث ك، فل ى باب ك، وال ستر عل ال محدث ل في بيتك ف

ًا   وألبسك رداء عملك، فلو لم يرغب عبد في الزهد في الدنيا إال لمحبة هذا الستر الجمي ان حقيق ل والتابع الكثير لك
  .باالجتهاد، فسبحان من ال يضيع مطيعًا وال ينسى ألحد صنيعًا

ربح  ! رحمك اهللا يا داود: وقيل إن ابن السماك لما قام على قبر داود قال آنت تسهر ليلك والناس نائمون، وآنت ت
اً  اس يخوضو     : إذ الناس يخسرون، فقال الناس جميع لم إذ الن اً   صدقت؛ وآنت تس اس جميع ال الن صدقت؛  : ن، فق

غ    : ولما فرغ قام أبو بكر النهشلي فحمد اهللا ثم قال. حتى عدد فضائله آلها دهم مبل ا عن يا رب إن الناس قد قالوا م
  .ما علموا، اللهم فاغفر له برحمتك وال تكله إلى عمله، وفرغ من دفنه وقام الناس



 

ه رأيت داود الطائي بعد : قال جعفر بن نفيل الرهبي ال     : موته فقلت ل ر اآلخرة؟ ق ا   : آيف رأيت خي رأيت خيره
عيد؟       : صرت إلى خير الحمد هللا، قال فقلت له: فماذا صرت إليه؟ قال: آثيرًا، قلت ن س فيان ب م بس ك من عل هل ل

  .آان يحب الخير وأهله فرقاه الخير إلى درجة أهل الخير: فقال

 دبيس بن صدقة

د األسدي الناشري             أبو األغر دبيس بن سيف الدولة أبي ال ن مزي ي ب ن عل يس ب ن دب ن منصور ب حسن صدقة ب
األدب والشعر، وتمكن          ة ب ده معرف ًا عن وادًا آريم ان ج الملقب نور الدولة ملك العرب صاحب الحلة المزيدية؛ آ

ر    ه وأجداده     -في خالفة اإلمام المسترشد واستولى على آثير من بالد العراق، وهو من بيت آبي يأتي ذآر أبي وس
  .-حرف الصاد إن شاء اهللا تعالىفي 

ه  " المقامات"ودبيس المذآور هو الذي عناه ابن الحريري صاحب  أو األسدي  "في المقامة التاسعة والثالثين بقول
الى     -ألنه آان معاصره" دبيس اء اهللا تع اف إن ش ي حرف الق ه،       -آما نذآره ف ي مقامات ذآره ف ه ب رام التقرب إلي ف

  .ولجاللة قدره أيضًا

ي    " الخريدة"حسن، ورأيت العماد الكاتب في  وله نظم توفي ف ن المس ل  "واب اريخ إرب ه     " ت بوا إلي د نس ا ق وغيرهم
  : األبيات الالمية التي من جملتها

  إلى هوى أيسره القتل   أسلمه حب سليمانكـم
    

ذآرتها  وقد- قد ذآرها البن رشيق القيروان" الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة"ورأيت ابن بسام صاحب آتاب 
أنه ألفها في سنة اثنتين " الذخيرة"والظاهر أنها البن رشيق، ألن ابن بسام ذآر في - في ترجمته في حرف الحاء

وخمسمائة وفي هذا التاريخ آان دبيس شابًا ويبعد أن يصل شعره في ذلك السن إلى األندلس وينسب إلى مثل 
  .ابن رشيق، مع معرفة ابن بسام بأشعار أهل المغرب

    
  : آر ابن المستوفي في تاريخه أن بدران أخا دبيس آتب إلى أخيه المذآور وهو نازح عنهوذ
    

 وقل لدبيس إنـنـي لـغـريب   أال قل لمنصور وقل لمـسـيب
  إذا لم يكن لي في الفرات نصيب   هنيئًا لكم ماء الفـرات وطـيبـه

    
  : فكتب إليه دبيس

    
 لى أرضه والحر لـيس يخـيبإ   أال قل لبدران الذي حـن نـازعـًا

 عذار األماني بالهـمـوم يشـيب   تمتع بـأيام الـسـرور فـإنـمـا
  "ولألرض من آأس الكرام نصيب"   وهللا في تلك الـحـوادث حـكـمة

وذآر غير ابن المستوفي أن بدران بن صدقة المذآور لقبه تاج الملوك، ولما قتل أبوه تغرب عن بغداد ودخل   
ام بها مدة ثم توجه إلى مصر ومات بها في سنة ثالثين وخمسمائة؛ وآان يقول الشعر، وذآره العماد الشام فأق

  ".الخريدة"الكاتب األصفهاني في آتاب 

وآان دبيس في خدمة السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه السلجوقي وهم نازلون على باب المراغة من بالد 
، فيقال إن - لسبب سنذآره في ترجمة مسعود المذآور إن شاء اهللا تعالى- أذربيجان ومعهم اإلمام المسترشد باهللا

وقتلوه يوم الخميس الثامن -أعني المسترشد باهللا- السلطان دس عليه جماعة من الباطنية فهجموا خيمته
الرابع عشر من ذي القعدة سنة تسع وعشرين وخمسمائة، وخاف أن تنسب : والعشرين، وقال ابن المستوفي

ليه، وأراد أن تنسب إلى دبيس المذآور، فترآه إلى أن جاء إلى الخدمة وجلس على باب خيمة القضية إ
السلطان، فسير بعض مماليكه، فجاءه من ورائه وضرب رأسه بالسيف فأبانه، وأظهر السلطان بعد ذلك أنه إنما 

  .مه اهللا تعالىفعل هذا انتقامًا منه بما فعل في حق اإلمام، وآان ذلك بعد قتل اإلمام بشهر، رح



 

وآان قد . وذآر المأموني في تاريخه أنه قتل في رابع عشر ذي الحجة من السنة المذآورة على باب خوي
  .أحسن بتغير رأي السلطان فيه منذ قتل المسترشد، وعزم على الهرب مرارًا، وآانت المنية تثبطه

ا قتل حمل إلى ماردين إلى زوجته وذآر ابن األزرق في تاريخه أنه قتله آان على باب تبريز، وأنه لم
آهارخاتون، فدفن بالمشهد عند نجم الدين إيلغازي صاحب ماردين، والد آهارخاتون ابنة المذآورة، ثم توزج 
السلطان المذآور ابنة دبيس المذآور، وأمها شرف خاتون ابنة عميد الدولة بن فخر الدولة محمد بن جهير، وأم 

وسيأتي ذآر ذلك في ترجمة فخر الدولة بن جهير إن شاء -الوزير نظام الملك شرف خاتون المذآورة زبيدة بنت
  .- اهللا تعالى

ن نصر بطن    -بفتح النون وبعد األلف شين معجمة مكسورة وبعدها راء ثم ياء-والناشري هذه النسبة إلى ناشرة ب
  .من أسد بن خزيمة

 دعبل

أنه دعبل بن : مشهور، وذآر صاحب األغانيأبو علي دعب بن علي بن رزين بن سليمان الخزاعي الشاعر ال
بن خراش بن خالد بن دعبل بن أنس بن خزيمة بن - وقيل بهنس- علي بن رزين بن سليمان بن تميم بن نهشل

وقال الخطيب البغدادي في . أبا علي: سالمان بن اسلم ابن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر مزيقيا ويكنى
  .بن عثمان بن عبد اهللا ابن بديل بن ورقاء الخزاعيهو دعبل بن علي بن رزين : تاريخه

من قرقيسيا وأقام ببغداد، وقيل إن دعبًال لقب واسمه الحسن، وقيل عبد الرحمن، وقيل : أصله من الكوفة، ويقال
  .إنه آان أطروشًا وفي قفاه سلعة: ويقال. محمد، وآنيته أبو جعفر واهللا أعلم

اللسان مولعًا بالهجو والحط من أقدار الناس، وهجا الخلفاء فمن دونهم،  آان شاعرًا مجيدًا، إال أنه آان بذي
لي خمسون سنة أحمل خشبتي على آتفي، أدور على من يصلبني عليها فما أجد من : وطال عمره فكان يقول

  : األبيات التي أثبتها في ترجمته وأولها-المقدم ذآره- يفعل ذلك، ولما عمل في إبراهيم بن المهدي

 فهفا إليه آل أطلس مـائق   ن شكلة بالعراق وأهلهنعر اب
    

يا أمير المؤمنين، إن اهللا سبحانه وتعالى فضلك في نفسك علي : دخل إبراهيم على المأمون فشكا إليه حاله، وقال
  : ما قال؟ لعل قوله: وألهمك الرأفة والعفو عني، والنسب واحد، وقد هجاني دعبل فانتقم لي منه، فقال المأمون

    
  ...نعر ابن شكلة بالعراق

    
لك أسوة بي فقد : هذا من بعض هجائه، وقد هجاني بما هو أقبح من هذا، فقال المأمون: وأنشد األبيات، فقال

  : هجاني واحتملته، وقال في
    

 أو ما رأى باألمس رأس محمـد   أيسومني المأمون خطة جـاهـل
 فتك بمـقـعـدقتلت أخاك وشر   إني من القوم الذين سـيوفـهـم

  واستنقذوك من الحضيض األوهد   شادوا بذآرك بعد طول خمولـه
    

زادك اهللا حلمًا يا أمير المؤمنين وعلمًا فيما ينطق أحدنا إال عن فضل علمك وال يحلم إال اتباعًا : فقال إبراهيم
  .لحلمك

  
وحصاره - ره إن شاء اهللا تعالىاآلتي ذآ-وأشار دعبل في هذه األبيات إلى قضية طاهر بن الحسين الخزاعي  

والقصة مشهورة، ودعبل خزاعي، فهو . بغداد، وقتله األمين محمد بن الرشيد، وبذلك ولي المأمون الخالفة
قبح اهللا دعبًال فما أوقحه، آيف يقول عني هذا وقد ولدت في : منهم، وآان المأمون إذا أنشد هذه األبيات يقول

ي مهدها؟ ومثل هذا الحلم بل أعظم ما حكي عن الواثق أنه آان يحب حجر الخالفة ورضعت يديها وربيت ف
الباذنجان ويكثر من أآله ومعظم الرمد بالعراق من أآل الباذنجان لحر اإلقليم والسوداء المتولدة من أآله، فبعث 

قل ألمير : دع أآل الباذنجان واحفظ بصرك فمتى رأيت خليفة أعمى؟ فقال للرسول: إليه أبوه المعتصم وقال له



 

المؤمنين إني تصدقت بعيني على الباذنجان، ثم رمد رمدة صعبة ما تخلص منها إال وعلى إحدى عينيه بياض 
  : آاد يسدها، وآان المسدود الشاعر قد هجا الواثق وهو ولي عهد أبيه، وسمي المسدود لجسم سد منخريه فعمل

    
  إلى المسدود في العين   من المسدود في األنف

 ويا طبًال بـرأسـين   ـًال لـه رأسفيا طـب
    

فلما آان يوم تفرقة العطاء آتب المسدود مستحقه في ورقة وجعلها في عمامته مع ورقة الهجو ثم دخل على 
خذ هذه وهات ورقة المستحق وال تعد في مثل هذا، وقضى : الخليفة فناوله ورقة الهجو فقرأها وضحك وقال

  .حاجته
  

الوليد األنصاري اتحاد آثير، وعليه تخرج دعبل في الشعر، فاتفق أن ولي مسلم جهة  وآان بين دعبل ومسلم بن
في بعض بالد خراسان أو فارس ثم إني ظفرت بالجهة التي توالها مسلم وهي جرجان من ناحية خراسان واله 

ينهما، فلم يلتفت فقصده دعبل لما يعلمه من الصحبة التي ب- اآلتي ذآره إن شاء اهللا تعالى- إياها الفضل بن سهل
  : مسلم إليه، ففارقه وعمل

    
 بنا وابتذلت الوصل حتى تقطعـا   غششت الهوى حتى تداعت أصوله
 ذخيرة ود طالما قد تـمـنـعـا   وأنزلت من بين الجوانح والحشـا
 تخرقت حتى لم أجد لك مرقعـًا   فال تعذلني ليس لي فيك مطمـع
 برت قلبي بعدها فتشجـعـاوص   وهبك يميني استأآلت فقطعتـهـا

    
  : ومن شعره في الغزل

    
 ضحك المشيب برأسه فبكـى   ال تعجبي يا سلم مـن رجـل

 يا صاحبي إذا دمي سـفـكـا   يا ليست شعري آيف نومكمـا
  قلبي وطرفي في دمي اشترآا   ال تأخذا بظـالمـتـي أحـدًا

    
  : خزاعي أمير مصرومن شعره في مدح المطلب بن عبد اهللا بن مالك ال

    
 ما آنت إال روضة وجنانـا   زمني بمطلب سقيت زمانـا
  لم أرض غيرك آائنًا من آانا   آل الندى إال نداك تـكـلـف
 وترآتني أتسخط اإلحسـانـا   أصلحتني بالبر بل أفسدتنـي

    
نه آلما زاد آذبه زاد المدح من فضل الشعر أنه لم يكذب أحد قط إال اجتواه الناس، إال الشاعر فإ: ومن آالمه

  .أحسنت واهللا، فال يشهد له شهادة زور إال ومعها يمين باهللا تعالى: له، ثم ال يقنع له بذلك حتى يقال له
  

آنا يومًا عند سهل بن هارون الكاتب البليغ، وآان شديد البخل، فأطلنا الحديث، واضطره الجوع : وقال دعبل
يها ديك عاس هرم ال تخرقه سكين وال يؤثر فيه ضرس، فأخذ آسرة خبز إلى أن دعا بغدائه، فأتي بقصعة ف

أين : فخاض بها مرقته، وقلب جميع ما في القصعة، ففقد الرأس، فبقي مطرقًا ساعة، ثم رفع رأسه وقال للطباخ
ت من لبئس ما ظننت، ويحك واهللا إني ألمق: ظننت أنك ال تأآله، فقال: ولم؟ قال: رميت به، قال: الرأس؟ فقال

يرمي برجليه فكيف من يرمي رأسه، والرأس رئيس، وفيه الحواس األربع، ومنه يصيح، ولوال صوته لما 
شراب آعين الديك، وماغه عجب : فضل، وفيه فرقه الذي يتبرك به، وفيه عيناه اللتان يضرب بهما المثل فيقال
ر من طرف الجناح ومن الساق ومن لوجع الكليتين، ولم ير عظم قط أهش من عظم رأسه، أو ما علمت أنه خي

لكني : واهللا ال أدري أين هو، رميت به، قال: العنق؟ فإن آان قد بلغ من نبلك أنك ال تأآله فانظر أين هو، قال
  .أدري أين هو، رميت به في بطنك فاهللا حسبك

  
، وآان أبو الشيص ودعبل ابن عم أبي جعفر بن عبد اهللا بن رزين الملقب أبا الشيص الخزاعي الشاعر المشهور



 

وآانت والدة دعبل في سنة ثمان وأربعين ومائة، وتوفي . من مداح الرشيد، ولما مات رثاه ومدح ولده األمين
  .سنة ست وأربعين ومائتين بالطيب، وهي بلدة بين واسط العراق وآور األهواز، رحمه اهللا تعالى

  
لحات، وآان عبد اهللا المذآور آاتب عمر بن وجده رزين مولى عبد اهللا بن خلف الخزاعي، والد طلحة الط

  .الخطاب، رضي اهللا عنه، على ديوان الكوفة، وولي طلحة سجستان فمات بها، رحمه اهللا تعالى
  

رثاهما البحتري بأبيات -وآان صديق البحتري، وآان أبو تمام الطائي قد مات قبله آما تقدم-ولما مات دعبل
  : منها

    
 مثوى حبيب يوم مات ودعبل   يقد زاد في آلفي وأوقد لوعت
 تغشاآما بسماء مزن مسبـل   أخوي ال تزل السماء مخـيلة
  مسرى النعي ورمة بالموصل   جدث على األهواز يبعد دونه

  
دها الم       -ودعبل دة وبع اء الموح ين وآسر الب ين المهملت ان      -بكسر الدال وسكون الع ة الشارف، وآ م الناق وهو اس
دعبل، فقام يمشي آأنه : قد أصابه الصرع، فدنوت منه وصحت في أذنه بأعلى صوتيمررت يومًا برجل : يقول

  .لم يصبه شيء

 دعلج بن أحمد

دعلج بن أحمد بن دعلج بن عبد الرحمن السجستاني المعدل؛ سمع الحديث ببالد خراسان والري وحلوان وبغداد 
اف محبسة على أهل الحديث ببغداد والبصرة والكوفة ومكة، وآان من ذوي اليسار وله صدقات جارية وأوق

ومكة وسجستان؛ وجاور بمكة زمانًا طويًال ثم سكن بغداد واستوطنها وحدث بها عن محمد بن عمر الحرسي 
وآان . ومحمد بن النضر الجارودي وغيرهما، وروى عنه الدار قطني أبو الحسن وغيره من شيوخ الخطيب

  .وغير ذلك" المسند"ثقة، وجمع له 

إلى أبي العباس ابن عقدة لينظر فيه وجعل في األجزاء بين آل " المسند"بلغني أنه بعث بكتابه : قال الخطيب
ليس في الدنيا مثل داري، وذلك أنه ليس في الدنيا مثل بغداد، وال في بغداد مثل : ورقتين دينارًا؛ وآان يقول

  .اريالقطيعة، وال في القطيعة مثل درب أبي خلف، وال في درب أبي خلف مثل د

عن شيخ -وآان من أهل الدين والقرآن والصالح-حدثني أبو بكر محمد بن علي بن عبد اهللا الحداد: قال الخطيب
حضرت يوم جمعة المسجد الجامع بمدينة المنصور، فرأيت رجًال بين يدي : سماه وذهب عني حفظه اسمه قال

دخل المسجد إلى أن قرب قيام الصالة، ثم في الصف حسن الوقار ظاهر الخشوع دائم الصالة، لم يزل يتنفل مذ 
فغلبتني هيبته ودخل قلبي محبته، ثم اقيمت الصالة فلم يصل مع الناس الجمعة، فكبر علي ذلك من : جلس، قال

أيها الرجل، ما رأيت أعجب من : أمره، وتعجبت من حاله، وغاظني فعله، فلما قضيت الصالة تقدمت إليه وقلت
يا هذا إن لي عذرًا وبي علة منعتني من : نتها وترآت الفريضة وضيعتها، فقالأمرك، أطلت النافلة وأحس

أنا رجل علي دين اختفيت في منزلي مدة بسببه ثم حضرت اليوم الجامع للصالة : وما هي؟ قال: الصالة، قلت
سترت علي  فقبل أن تقام التفت فرأيت صاحب الدين، فمن خوفه أحدثت في ثيابي، فهذا خبري، فأسألك باهللا إال

دعلج بن احمد، وآان إلى جانبه صاحب لدعلج قد صلى : ومن الذي له عليك الدين؟ قال: وآتمت أمري، فقلت
امض إلى الرجل : وهو ال يعرفه، فسمع هذا القول، ومضى في الوقت إلى دعلج فذآر له القصة، فقال له دعلج

لي حتى أنصرف من الجامع، ففعل الرجل ذلك، واحمله إلى الحمام واطرح عليه خلعة من ثيابي وأجلسه في منز
فلما انصرف دعلج إلى منزله أمر بالطعام فأحضر وأآل هو والرجل ثم أخرج حسابه فنظر فيه فإذا له عليه 

ال، فضرب : انظر ال يكون عليك في الحساب غلط أو نسي لك نقد، فقال الرجل: خمسة آالف درهم فقال له
أما الحساب : ة الوفاء، ثم أحضر الميزان ووزن خمسة آالف درهم وقال لهدعلج على حسابه وآتب تحته عالم

األول فقد حاللناك مما بيننا وبينك فيه وأسألك أن تقبل هذه الخمسة آالف درهم وتجعلنا في حل من الروعة التي 
  .دخلت قلبك برؤيتك إيانا في مسجد الجامع، أو آما قال

حدى عشرة ليلة بقيت من جمادى اآلخرة سنة إحدى وخمسين وآانت وفاة دعلج المذآور يوم الجمعة إل
  .وثلثمائة، وقيل لعشر بقين منها، رحمه اهللا تعالى



 

 أبو بكر الشبلي

ن جحدر   ره           -أبو بكر دلف ب ى قب وب عل ذا هو مكت ونس وهك ن ي ر ب ل جعف ر، وقي ل جعف المعروف بالشبلي   -وقي
ذهب، وصحب الشيخ         الصالح المشهور الخراساني األصل البغدادي المولد والمن الكي الم در م ل الق ان جلي أ؛ آ ش

اب       ا ت د، فلم ي دنباون ًا ف أبا القاسم الجنيد ومن في عصره من الصلحاء رضي اهللا عنهم، وآان في مبدإ أمره والي
ي حل      : في مجلس خير النساج مضى إليها وقال ألهلها اجعلوني ف دآم ف ي بل ره    . آنت وال ي أول أم ه ف ومجاهدات

يم الشرع                : فوق الحد، ويقال ي تعظ الغ ف ان يب وم؛ وآ ذه ن اد السهر وال يأخ ح ليعت ذا من المل ذا وآ ه اآتحل بك إن
ول     ات ويق ي الطاع د ف ارك ج ان المب هر رمض ل ش ان إذا دخ ر؛ وآ ى   : المطه ا أول ي فأن ه رب هر عظم ذا ش ه

  : بتعظيمه، وآان في آخر عمره ينشد آثيرًا

 عشيرهال لكنت به نكاًال في   وآم من موضع لو مت فيه
    

  : ودخل يومًا على شيخه الجنيد، فوقف بين يديه وصفق بيديه، وأنشد
    

 ورموني بالصد والصد صعب   عودوني الوصال والوصل عذب
 فرط حبي لهم، وما ذاك ذنـب   زعموا حين أزمعوا أن ذنبـي
 ما جزا من يحـب إال يحـب   ال وحق الخضوع عند التالقـي

    
  : فأجابه الجنيد: قال

    
 ك فلما رأيتـكـا   وتمـنـيت أن أرا

 ر فلم املك البكـا   غلبت دهشة السرو
    

جاء الشبلي يومًا إلى أبي بكر ابن مجاهد فلم يجده في مسجده فسأل عنه : حدث أحمد بن منصور بن نصر قال
خبرت أنك تحرق يا أبا بكر، أ: هو عند علي بن المجوسي، فلما دخل وقعدنا قال له أبو بكر ابن مجاهد: فقيل

فطفق مسحًا : "يقول اهللا: الثياب والخبز واألطعمة وما ينتفع الناس فيه، أين هذا من العلم والشرع؟ فقال له
وقيل إنهم . آأني ما قرأتها قط: أين هذا من العلم؟ فسكت أبو بكر ابن مجاهد، فقال. بالسوق واألعناق ص
هذه األطعمة والشهوات حقيقة الخلق . األنبياء. اهللا حصب جهنمإنكم وما تعبدون من دون . "عابثوه في مثله فقرأ

  : ومعبودهم أبرأ منه وأحرقه؛ ومن أناشيده
    

  ووصلكم سلم وسلمكم حرب   ودادآم هجر وحبكم قـلـى
    

وحكي عن بعض المعترفين أنه أنس إلى طريقة التصوف واستشرف وشاور أبا بكر فرده عما أراده وحذره 
ته الخواطر عليه فمال إلى قرين من هذه الطائفة فعلق بهم واتصل بجملتهم، ثم صحب التعرض له، وعطف

جماعة منهم متوجهًا إلى الحج، فعجز في بعض الطريق من مسايرتهم وقصر عن اللحاق فمضوا وتخلف عنهم، 
   :فاستند إلى بعض الرمال إرادة االستراحة من اإلعياء، فمر به الشيخ المذآور فقال مخاطبًا له

    
  قضوا عليك وعنهم آنت أنهاآا   إن الذين بخير آنت أذآـرهـم

    
  : ما أصنع اآلن؟ فقال له: فقال له الفتى

    
  فليس يحييك إال من توفاآا   ال تطلبن حياة غير حبهـم

    
حضرت وفاة الشبلي فأمسك لسانه وعرق جبينه فأشار إلى وضوء الصالة فوضأته، : قال محمد بن إبراهيم

رجل لم يذهب عليه تخليل : تخليل لحيته، فقبض على يدي وأدخل إصبعي في لحيته يخللها، فبكيت وقلتوبقي 
  .لحيته في الوضوء عند نزع روحه وإمساك لسانه



 

  
    

  :ودخل عليه أبو الفتح عائدًا في مرضه، فسمعه يقول
    

  غير أن لم يعلموا عشقي لمن   صح عند الناس أني عاشـق
    

: لهذا حرمة، فقال الصبي: جئت يومًا إلى باب الطاق فرأيت والدة تضرب ولدها، فقلت لها: بليقال أبو بكر الش
معارضتك بيني وبين والدتي أشد علي من ضربها، أرأيت أحدًا يضرب ولده إال من محبته إياه؟ إنما ضرب 

فانصرفت عنهما وأنا فكأني آنت المقصود بهذه المخاطبة، : الوالدين تأديب وشفقة وفرط محبة، قال الشبلي
  : أقول

    
  من الذي يألم من عثرتك   لبيك تصديقـًا أيا سـيدي

    
  : دخلت على أبي بكر في داره يومًا وهو يهيج، ويقول: وحكى الخطيب في تاريخه، قال أبو الحسن التميمي

    
  ر من عادته القرب   على بعدك ما يصب
 ك من تيمه الحـب   وال يقوى على هجر

 فقد يبصرك القلب   ترك العـين فإن لم
    

أنشدنا طاهر : وأنشدنا أبو سعد قال: وذآر الخطيب أيضًا في ترجمة أبي سعد إسماعيل بن علي الواعظ ما مثاله
  : أنشدني الشبلي لنفسه: الخثعمي قال

    
 دمعان في األجفان يزدحمان   مضت الشبيبة والحبيبة فانبرى
 بمودعين وليس لي قلـبـان   ما أنصفتني الحادثات، رمينني

    
أنا مجنون اهللا، أنا : رأيت يوم الجمعة معتوهًا عند جامع الرصافة قائمًا عريان، وهو يقول: وقال الشبلي أيضًا  

  : لم ال تدخل الجامع وتتوارى وتصلي؟ فأنشد: مجنون اهللا، فقلت له
    

  وقد أسقطت حالي حقوقهم عني   يقولون زرنا واقض واجب حقنا
 منـي ولم يأنفوا منها أنفت لهم   أبصروا حالي ولم يأنفوا لهـا إذا

وآانت وفاته يوم الجمعة لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة أربع وثالثين وثلثمائة ببغداد، ودفن في مقبرة 
الخيزران، وعمره سبع وثمانون سنة، رحمه اهللا تعالى، ويقال إنه مات سنة خمس وثالثين، واألول أصح، 

  .ل إن مولده بسر من رأىويقا

وهذه النسبة إلى شبلة، وهي قرية من قرى أسروشنة، -بكسر الشين وسكون الباء الموحدة وبعدها الم: والشبلي
وأسروشنة بضم الهمزة وسكون السين المهملة وضم الراء وسكون الواو وفتح الشين المعجمة وفتح النون 

  .من بالد ما وراء النهر وهي بلدة عظيمة وراء سمرقند- وبعدها هاء ساآنة

دها         : ودنباوند اآنة وبع ون س م ن د األلف واو مفتوحة ث بضم الدال المهملة وسكون النون وفتح الباء الموحدة وبع
  .دماوند، واألول أصح: وهي ناحية من رستاق الري في الجبال، وبعضهم يقول-دال مهملة

 ذو القرنين ابن حمدان

مظفر حمدان بن ناصر الدولة أبي محمد الحسن ابن عبد اهللا بن حمدان التغلبي أبو المطاع ذو القرنين ابن أبي ال
- وقد تقدم ذآر جده ناصر الدولة في حرف الحاء، ورفعت هناك في نسبه فأغنى عن إعادته- الملقب وجيه الدولة

  : ؛ آان أبو المطاع المذآور شاعرًا ظريفًا حسن السبك جميل المقاصد، ومن شعره قوله



 

 إذا رأيت اعتناق الالم لـأللـففي أسطر الصحف"ال"إني ألحسد
 الـشـغـف إال لما لقيا من شدة   وما أظنهما طال اعتنـاقـهـمـا

    
  : وله أيضًا

    
 ولحظ عينيه أمضى من مضاربه   أفدي الذي زرته بالسيف مشتمًال
 حتى لبست نجـادًا مـن ذوائبـه   فما خلعت نجادي في العناق لـه

  من آان في الحب أشقانا بصاحبه   سعدنا في نـيل بـغـيتـهفكان أ
    

األبيات التي تقدم ذآرها في ترجمة الشريف أبي القاسم أحمد بن طباطبا العلوي " اليتيمة"وأورد له الثعالبي في 
  : التي أولها

    
 تـزد باهللا صفه وال تنقص وال   قالت لطيف خيال زارني ومضى

    
  .مطاع أنها له وفي ترجمة الشريف أنها له، واهللا أعلم لمن هي منهماوذآر في ترجمة أبي ال

  : وله أيضًا
    

 من جنحة أظلم في طيها نعـم   لما التقينا معًا والليل يستـرنـا
 وال مراقب إال الطرف والكرم   بتنا أعف مبيت بـاتـه بـشـر

 قـدم وال سعت بالذي يسعى بنا   فال مشى من وشى عند العدو بنا
    

  : وله أيضًا
    

 فشهدت حين نكرر التوديعـا   لو آنت ساعة بيننا وما بينـنـا
  وعلمت أن من الحديث دموعا   أيقنت أن من الدموع محـدثـًا

    
  : وقوله

    
 نور من البدر أحيانًا فيبلـيهـا   ترى الثياب من الكتان يلمحهـا
  ع فيهاوالبدر في آل وقت طال   فكيف تنكر أن تبلى معاجرهـا

    
  : وللشريف الرضي في المعنى

    
  وهو بدر وهي آتان   آيف ال تبلى غاللته

    
  : ومن المنسوب إليه

    
  نضوًا آمثل الخالل   تقول لما رأتـنـي
 وأنت طيف خـيال   هذا اللقـاء مـنـام
 أساء بينك حالـي   فقلت آال ولـكـن
 حقيقتي من محالي   فليس تعرف منـي

  .آثيرة حسنة، ولعبد العزيز بن نباته الشاعر المشهور في أبيه مدائح جمة وله أشعار



 

ن                   ام الظاهر ب ي أي ى مصر ف د وصل إل ان ق ة، وآ ان وعشرين وأربعمائ نة ثم ي صفر س و المطاع ف وتوفي أب
دار  الحاآم العبيدي صاحبها، فقلده والية االسكندرية وأعمالها في رجب سنة أربع عشرة وأربعمائة، وأقام بها م ق

  .سنة، ثم رجع إلى دمشق، هكذا قاله المسبحي في تاريخه

 رابعة العدوية

ان عصرها،         أم الخير رابعة ابنة إسماعيل العدوية البصرية موالة آل عتيك الصالحة المشهورة؛ آانت من أعي
ي   الة "وأخبارها في الصالح والعبادة مشهورة وذآر أبو القاسم القشيري ف ي    " الرس ول ف ا آانت تق ا  أنه : مناجاته

دها   . ما آنا نفعل هذا، فال تظني بنا ظن السوء: إلهي تحرق بالنار قلبًا يحبك؟ فهتف بها مرة هاتف ًا عن وقال يوم
اه : سفيان الثوري نفس            : فقالت ! واحزن ك أن تت أ ل م يتهي ًا ل و آنت محزون اه، ل ة حزن ل واقل ل ق ال  . ال تكذب ب وق

ل        : ي المنام تقولآنت أدعو لرابعة العدوية، فرأيتها ف: بعضهم رة بمنادي ور مخم اق من ن ى أطب ا عل هداياك تأتين
  .ما ظهر من أعمالي فال أعده شيئًا: من نور، وآانت تقول

ن وصاياها يئاتكم: وم ون س ا تكتم ناتكم آم وا حس ا. اآتم ت ألبيه رام  : وقال ن ح ي حل م ك ف ه، لست أجعل ا أب ي
ا ال له ه، فق ًا؟ قا: تطعمني د إال حرام م أج تأرأيت إن ل ي : ل ر من أن نصبر ف ى الجوع خي دنيا عل ي ال نصبر ف
ار   ى الن ادت    . اآلخرة عل م ن ا ث ى سطح له ل قامت إل ا اللي إلهي هدأت األصوات وسكنت  : وآانت إذا جن عليه

ة عتقي من               ذه الليل ي ه ك ف وتي من وب، فاجعل خل ا المحب ك أيه وت ب د خل الحرآات وخال آل حبيب بحبيبه، وق
  .النار

ر       : فقال لها-وآانت زرية الحال-ي رابعةولقي سفيان الثور ًا لغي و أتيت جارك فالن ة فل يا أم عمرو أرى حاًال رث
ه  ه               : بعض ما أرى، فقالت ل ذي ال ذل مع ز ال و الع ى اإلسالم فه الي؟ ألست عل رى من سوء ح ا ت فيان وم ا س ي

د  ألها     والغني الذي ال فقر معه واألنس الذي ال وحشة معه؛ واهللا إني ألستحيي أن أسأل ال ا فكيف أس نيا من يملكه
إذا    : وقالت رابعة لسفيان. ما سمعت مثل هذا الكالم: من ال يملكها؟ فقال سفيان وهو يقول دودة ف ام مع إنما أنت أي

  .ذهب يوم ذهب بعضك ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب الكل وأنت تعلم فاعمل

انين ألف در    ة ثم ي        آان أبو سليمان الهاشمي له بالبصرة آل يوم غل يرهم ف اء البصرة يستش ى علم م، فبعث إل ه
انون ألف   : امرأة يتزوجها فأجمعوا على رابعة العدوية فكتب إليها أما بعد فإن ملكي من غلة الدنيا في آل يوم ثم

ك من الصداق          ذلت ل د ب ا أخطبك نفسك، وق درهم وليس يمضي إال قليل حتىى أتمها مائة ألف إن شاء اهللا، وأن
ا مصير   ه        مائة ألف وأن أجبيبيني، فكتبت إلي ا، ف د أمثاله ك من بع دنيا راحة القلب         : إلي ي ال د ف إن الزه د ف ا بع أم

ادك، وآن وصي نفسك وال             دم لمع ابي فهيء زادك وق اك آت إذا أت م والحزن، ف والبدن، والرغبة فيها تورث اله
ا يسرني أن اهللا خولني أضعاف            رك، وصم دهرك واجعل الموت فطرك، فم ى غي ك    تجعل وصيتك إل ا خول م

  .فيشغلني بك عنه طرفة عين والسالم

ك  : وآانت رابعة تقول. أطيعي من أحببتني له: إني أحبك في اهللا، فقالت لها: وقالت امرأة لرابعة اللهم قد وهبت ل
  .فال تعص الذي أحببتني له: إني أحبك في اهللا، قالت: قال رجل لرابعة. من ظلمني فاستوهبني ممن ظلمته

  وأبحت جسمي من أراد جلوسي   لفؤاد محـدثـيإني جعلتك في ا
 وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسـي   فالجسم مني للجليس مـؤانـس

ي           ن الجوزي ف ره اب ة، ذآ ين ومائ نة خمس وثالث ي س ود  "وآانت وفاتها ف ره  " شذور العق ال غي نة خمس   : وق س
في ترجمة رابعة المذآورة بإسناد له " ةصفة الصفو"وثمانين ومائة، رحمهما اهللا تعالى، وقبرها يزار، في آتاب 

ة       : قال ابن الجوزي-متصل إلى عبدة بنت أبي شوال الى، وآانت تخدم رابع اء اهللا تع ار إم : قالت -وآانت من خي
ى يسفر الفجر، فكنت أسمعها       آانت رابعة تصلي اليل آله، فإذا طلع الفجر هجعت في مصالها هجعة خفيفة حت

ك   دها ذل ة ال           : وهي فزعة   تقول إذا وثبت من مرق امي نوم ومين؟ يوشك أن تن م تق ى آ امين؟ وإل م تن س، آ ا نف ي
ا  : تقومين منها، إال لصرخة يوم النشور، وآان هذا دأبها دهرها حتى ماتت، ولما حضرتها الوفاة دعتني وقالت ي

ون، قالت  عبدة ال تؤذني بموتي أحدًا، وآفنيني في جبتي هذه، وهي جبة من شعر آانت تقوم فيها إذا هدأت  : العي
ة          ا حل امي عليه ي من ا ف نة أو نحوه ك بس د ذل فكفناها في تلك الجبة، وفي خمار صوف آانت تلبسه، ثم رأيتها بع

ه، فقلت         يئًا قط أحسن من م ار ش ي       : إستبرق خضراء وخمار من سندس أخضر ل ة الت ا فعلت بالجب ة، م ا رابع ي
ا،        إنه واهللا نزع عني و: آفناك فيها والخمار الصوف؟ قالت تم عليه اني وخ ي، فطويت أآف ه عل ا ترين أبدلت به م

دما    : لهذا آنت تعملين أيام الدنيا، فقالت: ورفعت في عليين ليكمل لي بها ثوابها يوم القيامة، فقلت لها ذا عن ا ه وم



 

بقتنا   : فما فعلت عبيدة بنت أبي آالب؟ فقالت: رأيت من آرامة اهللا عز وجل ألوليائه؟ فقلت لها ات س ات هيه  هيه
ى أي حال       : وبم وقد آنت عند الناس، أي أآبر منها؟ قالت: واهللا إلى الدرجات العال، فقلت الي عل م تكن تب ا ل إنه

ي ضيغمًا، قالت     : أصبحت من الدنيا وأمست، فقلت لها ك؟ أعن و مال اء،      : فما فعل أب ى ش زور اهللا عز وجل مت ي
ى    : ا آان يؤمل، قلتبخ بخ، أعطي واهللا فوق م: فما فعل بشر بن منصور؟ قالت: قلت ه إل رب ب فمريني بأمر أتق

  .عليك بكثرة ذآره، يوشك أن تغتبطي بذلك في قبرك، رحمهما اهللا تعالى: اهللا عز وجل، قالت

 ربيعة الرأي

ه  -تيم قريش-أبو عثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ، مولى آل المنكدر التيميين المعروف بربيعة الرأي، فقي
ه    أهل المدينة؛ أدرك ن    . جماعة من الصحابة رضي اهللا عنهم، وعنه أخذ مالك بن أنس رضي اهللا عن ر ب ال بك ق
ا       : عبد اهللا الصنعاني ال لن ة، فق تزيده من حديث ربيع أتينا مالك بن أنس، فجعل يحدثنا عن ربيعة الرأي، فكنا نس

ا  : أنت ربيعة؟ قال: نا لهما تصنعون بربيعة وهو نائم في ذاك الطاق؟ فأتينا ربيعة فأنبهناه وقل: ذات يوم م، قلن : نع
ال : نعم، فقلنا: أنت الذي يحدث عنك مالك بن أنس؟ قال تم   : آيف حظي بك مالك وانت لم تحظ بنفسك؟ ق ا علم أم

ًا   . الساآت بين النائم واألخرس: أن مثقاًال من دولة خير من حمل علم؟ وآان ربيعة يكثر الكالم ويقول ان يوم وآ
ة         في مجلسه وهو يتكلم، ف ه، فظن ربيع ى آالم ة فأطال الوقوف واإلنصات إل وقف عليه أعرابي دخل من البادي

ال    : يا أعرابي، ما البالغة عندآم؟ فقال: أنه قد أعجبه آالمه، فقال له ى، فق ع إصابة المعن ا العي؟   : اإليجاز م وم
  .ما أنت فيه منذ اليوم، فخجل ربيعة: فقال

ي           حدثني : قال عبد الوهاب بن عطاء الخفاف ة خرج ف ن ربيع رحمن ب د ال ا عب ًا أب ة أن فروخ مشايخ أهل المدين
ين ألف           ة ثالث ه أم ربيع د زوجت ه، وخلف عن ي بطن أم البعوث إلى خراسان أيام بني أمية غازيًا وربيعة حمل ف
اب برمحه فخرج               ع الب زل ودف ح، فن ده رم ًا وفي ي نة وهو راآب فرس دينار، فقدم المدينة بعد سبع وعشرين س

ا وتلبب         : يا عدو اهللا، أتهجم على منزلي؟ فقال فروخ: وقال ربيعة، ي، فتؤاثب ى حرم ا عدو اهللا، أنت دخلت عل ي
ة          ة، فجعل ربيع ون ربيع أتوا يعين ن أنس والمشيخة ف آل واحد منهما بصاحبه حتى اجتمع الجيران، فبلغ مالك ب

ر     واهللا ال فا: واهللا ال فارقتك إال عند السلطان، وعل فروخ يقول: يقول ي؛ وآث ع امرأت رقتك إال بالسلطان وأنت م
هي داري  : أيها الشيخ، لك سعة في غير هذه الدار، فقال الشيخ : الضجيج، فلما أبصروا بمالك سكتوا، فقال مالك

ه فخرجت وقالت    ا           : وأنا فروخ، فسمعت امرأته آالم ه، فاعتنق ا حامل ب ه وأن ذي خلف ي ال ذا ابن ذا زوجي، وه ه
ال  : هذا ابني؟ فقالت: وخ المنزل وقالفدخل فر. جميعًا وبكيا م، ق ذه معي        : نع دك وه ي عن ذي ل ال ال أخرجي الم

ك     : أربعة آالف دينار، قالت اه مال ه، فأت ي حلقت قد دفنته وأنا أخرجه بعد أيام، ثم خرج ربيعةإلى المسجد وجلس ف
ا    والحسن بن زيد وابن أبي علي اللهبي والمساحقي وأشراف أهل المدينة وأحدق الناس ب ه لزوجه ه، فقالت امرأت

ا   : فروخ اخرج فصل في مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمن فخرج فنظر إلى حلقة وافرة فأتاها فوقف عليه
ال       ه، فق وه في ة، فشك أب ة طويل ذا الرجل؟    : فأخرجوا له قليًال فنكس ربيعة رأسه يوهمه أنه يره، وعليه دني من ه

دك    : فقد رفع اهللا ابني، ورجع إلى منزله، وقال لوالدته: فقال هذا ربيعة بن أبي عبد الرحمن،: فقالوا د رأيت ول لق
ذي        : على حالة ما رأيت أحدًا من أهل العلم والفقه عليها، فقالت أمه ذا ال ار أو ه ون ألف دين فأيما أحب إليك ثالث

  .ضيعتهفو اهللا ما : فإني أنفقت المال آله عليه، قال: ال واهللا بل هذا، فقالت: هو فيه؟ فقال

ن  : ما رأيت أحدًا أعلم من ربيعة الرأي، قلت: سمعت سوار ابن عبد اهللا يقول: وقال معاذ بن معاذ وال الحسن واب
ة           : سيرين؟ قال ره من ربيع ه لصديق أو غي ي يدي ا ف ة رجل أسخى بم وال الحسن وابن سيرين، وما آان بالمدين

ه    الرأي، أنفق على إخوانه أربعين ألف درهم، ثم جعل يسأل   ل ل ه، فقي ق جاهك،      : إخوان ك وأنت تخل أذهبت مال
  .ال يزال هذا دأبي ما وجدت أحدًا يغبطني على جاهي: فقال

ار         أرض األنب ا السفاح ب ة بناه وآانت وفاته في سنة ست وثالثين، وقيل سنة ثالثين ومائة بالهاشمية، وهي مدين
  .وآان يسكنها، ثم انتقل إلى األنبار رحمه اهللا تعالى

  .ذهبت حالوة الفقه منذ مات ربيعة الرأي: الك بن أنسوقال م

فاح، ألن     : قلت ا الس ي بناه وال يمكن الجمع بين قول من يقول إنه توفي سنة ثالثين ومائة وإنه دفن بالهاشمية الت
ه                 ذا نقل ة، آ ين ومائ ين وثالث نة اثنت ع اآلخر س ة خلت من ربي ثالث عشرة ليل ة ل وم الجمع السفاح ولي الخالفة ي

  .اب التواريخ واتفقوا عليه، فتأملهأرب

  



 

 الربيع بن سليمان المرادي

افعي؛   أبو محمد الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن آامل المرادي بالوالء المؤذن المصري، صاحب اإلمام الش
ه     ي حق افعي ف ال الش ال   : وهو الذي روى أآثر آتبه، وق ي، وق ع راويت ع،       : الربي ا خدمني الربي ا خدمني أحد م م

افعي رضي     : ويحكى عنه أنه قال. يا ربيع، لو أمكنني أن أطعمك العلم ألطعمتك: وآان يقول له ى الش دخلت عل
ال       م ق ا ث م، فنظر إلين د الحك ا يعقوب     : اهللا عنه عند وفاته، وعنده البويطي والمزني وابن عب ا أب ا أنت ي ي  -أم يعن

ه       فتموت في حديدك، وأما أنت يا مزني فستكون لك في مص-البويطي ًا تكون في درآن زمان ات، ولت ات وهن ر هن
د   ا محم م    -أقيس أهل زمانك، وأما أنت ي د الحك ن عب ي اب ع فأنت          -يعن ا ربي ا أنت ي ك، وأم ى مذهب مال فترجع إل

ه صار آل    : قال الربيع. أنفعهم لي في نشر الكتب، قم يا أبا يعقوب فتسلم الحلقة فلما مات الشافعي رضي اهللا عن
  .ه، حتى آأنه ينظر إلى الغيب من ستر رقيقواحد منهم إلى ما قال

رادي   : وحكى الخطيب في تاريخه في ترجمة البويطي ليمان الم ن س افعي      : قال الربيع ب دي الش ين ي ًا ب ا جلوس آن
م نظر   : رضي اهللا عنه أنا والبويطي والمزني، فنظر إلى البويطي فقال ترون هذا؟ إنه لن يموت إال في حديده، ث

ال    ت: إلى المزني فقال ي فق م نظر إل ي     : رون هذا؟ أما إنه سيأتي عليه زمان ال يفسر شيئًا فيخطئه، ث ا ف ه م ا إن أم
  .والربيع هذا آخر من روى عن الشافعي بمصر. القوم أحد أنفع لي منه، ولودتت أني حشوته العلم حشوًا

  : ورأيت بخط الحافظ زآي الدين عبد العظيم المنذري المصري شعرًا للربيع المذآور

  من صدق اهللا في األمور نجا   برًا جميًال ما أسرع الفرجاص
 رجا ومن رجا اهللا آان حيث   من خشي اهللا لم ينـلـه أذى

وتوفي الربيع يوم االثنين لعشر بقين من شوال سنة سبعين ومائتين بمصر، ودفن بالقرافة مما يلي الفقاعي في 
  .اسمه وتاريخ وفاته، رحمه اهللا تعالى بحريه في حجرة هناك، وعند رأسه بالطة رخام فيها

ة  -والمرادي اليمن خرج          -بضم الميم وفتح الراء وبعد األلف دال مهمل رة ب ة آبي راد، وهي قبيل ى م بة إل ذه النس ه
  .منها خلق عظيم

 الربيع بن سليمان الجيزي

زي صاحب الش      الوالء المصري الجي افعي رضي اهللا  أبو محمد الربيع بن سليمان بن داود بن األعرج األزدي ب
و داود       ه أب ة، وروى عن ان ثق رًا، وآ عنه؛ لكنه آان قليل الرواية عنه، وإنما روى عن عبد اهللا بن عبد الحكم آثي

  .والنسائي

يئًا،         : قيل ل ش م يق ه ول ه وجعل ينفضه عن ثياب إنه اجتاز يومًا بمصر، فطرحت عليه إجانة رماد، فنزل عن دابت
  .استحق النار وصولح بالرماد فقد ربحمن : أال تزجرهم؟ فقال: فقيل له

ي       ه القضاعي ف ذا قال ا، آ ه  "الخطط "وتوفي في ذي الحجة سنة ست وخمسين ومائتين بالجيزة، وقبره به ، رحم
  .اهللا تعالى

  .قد تقدم الكالم فيه: واألزدي

زة، وه  -بكسير الجيم وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها زاي-والجيزي  ة    هذه النسبة إلى الجي ي قبال دة ف ي بلي
ال بعض    ة ق ب األبني ن عجائ ا، وهي م القرب منه ا وب ي عمله رام ف ل، واأله ا عرض الغي مصر يفصل بينهم

اء  ار            : الحكم ل والنه ي للي ا أرث رمين فأن ار، إال اله ل والنه ا من اللي ي له ا أرث ة إال وأن ى وجه األرض بني ا عل م
  .منهما

  : وألبي الطيب المتنبي فيهما

  ما قومه ما يومه ما المصرع   ان من بنيانـهأين الذي الهرم



 

 فتتـبـع حينًا ويدرآها الفناء   تتخلف اآلثار عن أصحابـهـا

وزعم قوم أن األهرام قبور ملوك عظام آثروا أن يتميزوا بها على سائر الملوك بعد مماتهم آما تميزوا عليهم 
ولما وصل الخليفة المأمون . ر وتراخي العصورفي حياتهم، وتوخوا أن يبقى ذآرهم بسببها على تطاول الدهو

إلى مصر أمر ينقب الهرمين، فنقب أحدهما بعد جهد شديد وعناء طويل، فوجدوا داخله مراقي ومهاوي يهول 
أمرها ويعسر السلوك فيها، ووجدوا في أعالها بيتَا مكعبًا طول آل ضلع من أضالعه نحو من ثمانية أذرع وفي 

ه رمة بالية، وقد أتت عليها العصور، فكف عن نقب ما سواه، وآانت النفقة على وسطه حوض رخام مطبق في
  .نقبه عظيمة، والمؤونة شديدة

ون        ميه العبراني ذي يس ة وهي ال ك والحكم النبوة والمل دعو بالمثلث ب م أن هرمس األول الم اس من زع ومن الن
ا يشفق     استدل من أحوال الكواآب على الطوفان-وهو إدريس عليه السالم-خنوخ داعها م رام وإي ، فأمر ببناء األه

ال      ان؛ ويق ا   : عليه من الذهاب؛ وقيل بانيها سورند لرؤيا رآها وهي أن آفة تنزل من السماء وهي الطوف ه بناه إن
دمها       : في مدة ستة أشهر، وغشاها بالديباج الملون، وآتب عليها دنا يه أتي بع ل لمن ي قد بنيناها في ستة أشهر، ق

ديباج  في ستمائة سنة،  . والهدم أيسر من البنيان، وآسوناها الديباج الملون فليكسها حصرًا، والحصر أهون من ال
  وبالجملة فاألمر فيها عجيب جدًا، واهللا أعلم

 الربيع بن يونس

روة          ي ف ن أب د اهللا ب ن عب د ب ن محم ونس ب ن ي ولى     -واسمه آيسان  -أبو الفضل الربيع ب ار، م ولى الحارث الحف م
وب              عثمان بن عفان رضي ي أي د أب ه بع م وزر ل ر المنصور، ث ي جعف ذآور حاجب أب ع الم ان الربي اهللا عنه؛ آ

الى    -المورياني اء اهللا تع ه          -اآلتي ذآره في حرف السين إن ش ال ل ه؛ ق اد علي ه حسن االعتم ل إلي ر المي ان آثي وآ
ع   ! ويحك  :حاجتي يا أمير المؤمنين أن تحب الفضل ابني، فقال له: يا ربيع، سل حاجتك، قال: يومًا ة تق إن المحب

ك وإذا     : وما ذاك؟ قال: قد أمكنك اهللا من إيقاع سببها، قال: بأسباب، فقال له ك أحب تفضل عليه، فإنك إذا فعلت ذل
ال   : أحبك أحببته، قال ك  : قد واهللا حببته إلي قبل إيقاع السبب، ولكن آيف اخترت له المحبة دون آل شيء؟ ق ألن

ك       إذا أحببته آبر عندك صغير إحسا ه إلي ذنوب الصبيان، وحاجت ه آ نه، وصغر عندك آبير إساءته، وآانت ذنوب
  : إلى قول الفرزدق الشاعر" الشفيع العريان"أشار بقوله . حاجة الشفيع العريان

  مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا   ليس الشفيع الذي يأتيك متزرًا
    

عوام لما طلب الخالفة لنفسه واستولى على الحجاز وهذا البيت من جملة أبيات في عبد اهللا بن الزبير بن ال
والعراق في أيام عبد الملك بن مروان األموي، وآان قد اختصم الفرزدق وزوجته النوار، فمضيا من البصرة 
إلى مكة، ليفصل الحكم بينهما عبد اهللا بن الزبير، فنزل الفرزدق عند حمزة بن عبد اهللا، ونزلت النوار عند 

وشفع آل واحد منهما لنزيله، فقضى عبد اهللا للنوار وترك الفرزدق، فقال األبيات المذآورة،  زوجة عبد اهللا،
  .فصار الشفيع العريان مثًال يضرب لكل من تقبل شفاعته

  
وآان أبو جعفر إذا أراد بإنسان خيرًا أمر بتسليمه إلى الربيع، وإذا أراد به شرًا سلمه للمسيب، فكتب عامل 

دمك بواء بدمه إلى : ض أهلها وثب واستغوى جماعة وعاب في العمل، فكتب إليه أبو جعفرفلسطين يذآر أن بع
أنت المتوثب على عامل أمير المؤمنين؟ ألنثرن من : أن توجه به إلي، فأخذه ووجه به إليه، فلما دخل عليه قال

  : لحمك أآثر ما بقي منه على عظمك، فقال له بصوت ضئيل، وآان شيخًا آبيرًا
    

 ومن العناء رياضة الـهـرم   ض عرسك بعد ما هرمتأترو
    

  : يقول: يا ربيع، ما يقول: فقال أبو جعفر
  فهل عذابك عني اليوم مصروف   العبد عبدآم والمـال مـالـكـم

    
  .وهذا الشعر لسحيم عبد بني الحسحاس. قد عفوت عنه، فخلى سبيله وأحسن إليه: فقال
  

وآيف : ما طابت إال بالموت، قال: فقال له! ا ربيع، ما أطيب الدنيا لوال الموتويحك ي: وقال له المنصور يومًا



 

يا ربيع، بعنا : وقال له المنصور لما حضرته الوفاة. صدقت: لوال الموت لم تقعد هذا المقعد، قال: ذاك؟ قال
  .اآلخرة بنومة

  
وسادة إذ أقبل -وهو يومئذ ولي عهده- آنا يومًا وقوفا على رأس المنصور وقد طرحت لولده المهدي: وقال الربيع

صالح بن المنصور، وآان قد رشحه أن يوليه بعض أموره، فقام بين السماطين، والناس على قدر أنسابهم 
إلي يا بني، واعتنقه، ونظر إلى وجوه الناس، هل فيهم من : ومراتبهم، فتكلم فأجاد، فمد المنصور يده إليه، وقال

هللا در : آرهوا ذلك بسبب المهدي خيفًة منه، فقام شبة بن عقال التميمي، فقال يذآر مقامه ويصف فضله؟ فكلهم
خطيب قام عندك يا أمير المؤمنين، ما أفصح لسانه، وأحسن بيانه، وأمضى جنانه، وأبل ريقه، وأسهل طريقه، 

  : وآيف ال يكون آذلك، وأمير المؤمنين أبوه، والمهدي أخوه؟ وهو آما قال الشاعر
    

 على تكاليفه فمثله لـحـقـا   فإن يلحق بشأوهما هو الجواد
 سبقا فمثل ما قدما من صالح   أو يسبقاه على ما آان من مهل

    
: فقال لي المنصور: فعجب من حضر بجمعه بين المدحين وإرضائه المنصور وخالصه من المهدي؛ قال الربيع

  .ال يخرج التميمي إال بثالثين ألف درهم، فلم يخرج إال بها
  

آان : إن الربيع لم يكن له أب يعرف، وإن بعض الهاشميين دخل على المنصور وجعل يحدثه، ويقول: ويقال
آم تترحم على أبيك بحضرة أمير : أبي رحمه اهللا تعالى، وآان، وأآثر من الترحم عليه، فقال له الربيع

ولما دخل أبو جعفر . اء، فخجل منهانت معذور يا ربيع، ألنك ال تعرف مقدار اآلب: المؤمنين؟ فقال له الهاشمي
ابغني رجًال عاقًال عالمًا ليقفني على دورها، فقد بعد عهدي بديار قومي، فالتمس : المنصور المدينة، قال للربيع

له الربيع فتى من أعلم الناس وأعقلهم، فكان ال يبتدئ باإلخبار عن شيء حتى يساله المنصور فيجيبه بأحسن 
ى معنى، فأعجب المنصور به، فأمر له بمال فتأخر عنه، ودعته الضرورة إلى عبارة وأجود بيان وأوف

يا أمير المؤمنين، هذا بيت عاتكة، : استنجازه، فاجتاز ببيت عاتكة بنت عبد اهللا بن أبي سفيان األموي، فقال
  : الذي يقول فيه األحوص بن محمد بن محمد األنصاري

    
 وبه الفؤاد موآل حذر العدا   يا بيت عاتكة الذي أتـعـزل
  قسمًا إليك مع الصدود ألميل   إني ألمنحك الصدود وإننـي

    
لم يخالف عادته بابتداء اإلخبار دون االستخبار غال األمر، وأقبل يردد القصيدة : ففكر المنصور في قوله، وقال

  : ويتصفحها شيئًا فشيئًا حتى انتهى إلى قوله فيها
    

  مذق الحديث يقول ما ال يفعل   وأراك تفعل ما تقول وبعضهم

عجله : تأخر عنه لعلة ذآرها الربيع، فقال: يا ربيع، هل أوصلت إلى الرجل ما أمرنا له به؟ قال: فقال المنصور
  .له مضاعفًا، وهذا ألطف تعريض من الرجل، وحسن فهم من المنصور

، وما أشبه الحال في ذلك إال بأوقات من آلم الملوك في الحاجات في غير أوقاتها لم يظفر ببغيته: وآان يقول
الصالة، فإن الصالة ال تقبل إال فيها، فمن أراد خطاب الملوك فليختر لذلك الوقت المنجح الذي يصلح فيه ذآر 

  .ما أراد ليصح النجح، وغال فال

لمؤمنين، وآان آنا يومًا عند المهدي أمير ا: وحكت فائقة بنت عبد اهللا أم عبد الواحد بن جعفر بن سليمان، قالت
قد خرج متنزهًا إلى األنبار، إذ دخل عليه الربيع، ومعه قطعة من جراب فيه آتابة برماد وخاتم من طين قد 

يا أمير المؤمنين، وما رأيت أعجب من هذه الرقعة، جاءني بها : عجن بالرماد وهو مطبوع بخاتم الخالفة، فقال
ن، دلوني على هذا الرجل الذي يسمى الربيع، فقد أمرني أن هذا آتاب أمير المؤمني: رجل أعرابي، وهو ينادي

صدقت، هذا خطي وهذا خاتمي، أفال أخبرآم : أدفعها إليه، وهذه هي الرقعة؛ فأخذها المهدي وضحك وقال
خرجت أمس إلى الصيد في غب سماء، فلما : أمير المؤمنين أعلى رأيًا في ذلك، فقال: بالقصة آيف آانت؟ قلنا

ينا ضباب شديد وفقدت أصحابي حتى ما رأيت منهم أحدًا، وأصابني من البرد والجوع أصبحت هاج عل
والعطش ما اهللا به أعلم، وتحيرت عند ذلك فذآرت دعاء سمعته من أبي، يحكيه عن أبيه عن جده عن ابن 

إال باهللا،  بسم اهللا وباهللا وال حول وال قوة"من قال إذا أصبح وإذا أمسى : رفعه، قال- رضى اهللا عنهما-عباس



 

وقي وآفي وهدي وشفي " اعتصمت باهللا وتوآلت على اهللا، حسبي اهللا، ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم
من الحرق والغرق والهدم وميتة السوء، فلما قلتها، رفع اهللا لي ضوء نار، فقصدتها فإذا بهذا األعرابي في 

انزل، فنزلت، فقال : أيها األعرابي، هل من ضيافة؟ فقال :خيمة له، وإذا هو يوقد نارًا بين يديه، فقلت له
اسقني ماء، فأتى بسقاء فيه مذقة : اطحنيه، فابتدأت تطحنه، فقلت له: هاتي ذلك الشعير، فأتت به، فقال: لزوجته

لبن أآثرها ماء، فشربت منها شربة ما شربت شيئًا قط إال وهي أطيب منه، وأعطاني حلسًا له فوضعت رأسي 
: فنمت نومة ما نمت أطيب منها وألذ، ثم انتبهت، فإذا هو قد وثب إلى شويهة فذبحها، وإذا امرأته تقول له عليه،

ال عليك، : فقلت: ويحّك قتلت نفسك وصبيتك، إنما آان معاشكم من هذه الشاة، فذبحتها فبأي شيء نعيش؟ قال
رحتها ثم طرحتها على النار وأآلتها، هات الشاة، فشققت جوفها، واستخرجت آبدها بسكين آانت في خفي، فش

هل عندك شيء أآتب لك فيه؟ فجاءني بهذه القطعة من جراب، وأخذت عودًا من الرماد الذي بين : ثم قلت له
يديه، وآتبت له هذا الكتاب، وختمته بهذا الخاتم، وأمرته أن يجيء ويسأل عن الربيع فيدفعها إليه، فإذا في 

واهللا ما أردت إال خمسين ألف درهم، ولكن جرت بخمسمائة ألف درهم، ال : قالالرقعة خمسمائة ألف درهم، ف
أنقص واهللا منها درهمًا واحدًا، ولو لم يكن في بيت المال غيرها؛ احملوها معه، فما آان إال قليل حتى آثرت 

  .ؤمنين المهديإبله وشاؤه، وصار منزًال من المنازل ينزله الناس ممن اراد الحج، وسمي منزل مضيف أمير الم

آنت أخلف الربيع على آتبه للمنصور، فدخلت يومًا وعلي خز أسود جديد والمنصور في : وقال أبان بن صدقة  
قباء خز خلق، فجعل ينظر إلي فضاقت علي الدنيا، وخرج الربيع فقلت إني أخطأت خطًأ عظيمًا، وعرفته الخبر 

أما عندك أحسن : دخلت في قباء خز خلق فقال لي المنصورما ذاك إال لخير فال يحزنك، فلما آان من غد : فقال
بلى، ولكن رأيت أمير المؤمنين لبس قباء خلقًا وآان علي قباء جديد فضاقت : من هذا تلبسه أمام المنصور؟ قلت

ال تفعل، ألبس خير ما عندك في خدمتي ليتبين الناس إحساني إليك : علي الرض إذ لبست أفضل من لباسه، فقال
بس مثل هذا فيظن بي إساءة إليك، فإن الناس يعلمون أني أقدر على أشرف اللباس وإن لم ألبس وأنت فال وال تل

  .فعلمت أن الربيع أعقل الناس وأعلمهم بأخبار أمير المؤمنين: يظن ذلك بك، قال

وقيل إن . مات الربيع في سنة تسع وستين ومائة: وقال الطبري. وآانت وفاة الربيع في أول سنة سبعين ومائة
  .الهادي سمه، وقيل مرض ثمانية أيام ومات، واهللا أعلم، رحمه اهللا تعالى

أبو فروة ألنه أدخل المدينة وعليه فروة، فاشتراه عثمان رضي اهللا عنه وأعتقه، وجعل يحفر "وإنما قيل لجده 
  .-اهللا تعالى وسيأتي ذآر ولده الفضل إن شاء-القبور، وآان من سبي جبل الخليل صلى اهللا عليه وسلم

ه     ع ألن المنصور أقطع وقطيعة الربيع منسوبة إليه، وهي محلة آبيرة مشهورة ببغداد، وإنما قيل لها قطيعة الربي
  .إياها

 ربعي بن حراش

ربعي بن حراش بن جحش بن عمرو بن عبد اهللا بن نجار بن عبد مالك بن غالب بن قطيعة بن عبس بن بغيض 
الن بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان العبسي الكوفي؛ روى عن عمر بن بن ريث بن غطفان بن قيس بن عي

الخطاب رضي اهللا عنه وعلي بن أي طالب وحذيفة بن اليمان وابي بكرة وعمران بن الحصين رضي اهللا 
وآان . حدث عنه عامر الشعبي وعبد الملك بن عمير ومنصور بن المعتمر وأبو مالك األشجعي وغيرهم. عنهم

  .أخو مسعود وربيع ابني حراش، ورد المدائن غير مرة في حياة حذيفة وبعدهثقة، وهو 

ربعي بن حراش آوفي تابعي ثقة؛ يقال إنه لم يكذب : حدثني أبي قال: قال أبو مسلم صالح بن عبد اهللا العجلي
ألته عنهما، إن أباهما ال يكذب قط، ولو أرسلت إليه فس: قط، وآان له ابنان عاصيان زمن الحجاج، فقيل للحجاج

  .قد عفونا عنهما لصدقك: هما في البيت، قال: أين ابناك؟ قال: فأرسل إليه فقال له

وآان ربعي بن حراش آلى أال تفتر أسنانه بالضحك حتى يعلم أين مصيره، فما ضحك إال بعد موته؛ وآان أخوه 
فأخبرني غاسله أنه لم يزل : لغنويربيع بعده آلى أال يضحك حتى يعلم أفي الجنة هو أم في النار؛ قال الحارث ا

  .مبتسمًا على سريره ونحن نغسله حتى فرغنا منه

  .رأيت ربعي بن حراش رجًال أعور: قال سعيد بن جميل العبسي



 

مات سنة أربع ومائة، وصلى عليه عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد، وذلك في والية عمر بن عبد العزيز، 
  .رحمه اهللا تعالى

 رجاء بن حيوة

ات      ه ب ر أن ز؛ ذآ أبو المقدام رجاء بن حيوة بن جرول الكندي؛ آان من العلماء، وآان يجالس عمر بن عبد العزي
ال       ه فأصلحه؛ ق ام هو إلي دن، وق فقلت  : ليلة عنده فهم السراج أن يخمد، فقال إليه ليصلحه، فأقسم عليه عمر ليقع

  .بد العزيز ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيزقمت وأنا عمر بن ع: تقوم أنت يا أمير المؤمنين؟ فقال: له

ال : قال وال      : وأمرني عمر بن عبد العزيز أن أشتري له ثوبًا بستة دراهم، فأتيته به فجسه وق ا أحب ل ى م هو عل
ته وقلت    : فما يبكيك؟ قال: فبكيت، قال: أن فيه لينًا، قال م، فجسس تمائة دره ى   : أتيتك وأنت أمير بثوب بس هو عل
ته وقلت    ما أحب لوال أن م، فجسس ا أحب     : فيه خشونة، وأتيتك وأنت أمير المؤمنين بثوب بستة دراه ى م هو عل

ارة     : لوال أن فيه لينًا، فقال ى اإلم ا، وتاقت إل يا رجاء إن لي نفسًا تواقة تاقت إلى فاطمة بنت عبد الملك فتزوجته
  .درآها إن شاء اهللا عز وجلفوليتها، وتاقت إلى الخالفة فأدرآتها، وقد تاقت إلى الجنة فأرجو أن أ

ة وقميصًا وسراويل    : وقال قومت ثياب عمر بن عبد العزيز وهو يخطب باثني عشر درهمًا، وآانت قباء وعمام
  .ورداء وخفين وقلنسوة؛ وله معه أخبار وحكايات

ك        د المل ال عب ده شخص بسوء، فق ر عن ي   : وآان يومًا عند عبد الملك بن مروان، وقد ذآ ئن أمكنن ه  واهللا ل اهللا من
ال          ذآور فق وة الم ن حي اء ب ه رج ام إلي ه، فق ل ب اع الفع م بإيق ه ه ه اهللا من ا أمكن نعن، فلم ه وألص ن ب ا : ألفعل ي

  .أميرالمؤمنين قد صنع اهللا لك ما أحببت فاصنع ما يحب اهللا من العفو، فعفا عنه وأحسن إليه

  
ه        -وآان ولي عهد أبيه-ولما حضر أيوب بن سليمان بن عبد الملك الوفاة وه وهو يجود بنفسه، ومع ه أب دخل علي

م            رة، ث ه العب وب، فخنقت ي وجه أي ليمان ينظر ف وة، فجعل س عمر بن عبد العزيز وسعيد بن عقبة ورجاء بن حي
ك أصناف     : قال ي ذل اس ف نهم المحتسب،   : إنه ما يملك العبد نفسه أن يسبق إلى قلبه الوجد عند المصيبة، والن فم

ي   ومنهم من يغلب صبره جزعه ف ذلك الجلد الحازم، ومنهم من يغلب جزعه صبره فذلك المغلوب الضعيف، وإن
ر  ى      : أجد في قلبي لوعة إن أنا لم أبردها خفت أن تنصدع آبدي آمدًا، فقال له عم ؤمنين، الصبر أول ر الم ا أمي ي

ا : وقال سعيد بن عقبة. بك فال يحبطن أجرك ى  فنظر إلي وإلى رجاء بن حيوة نظر مستغيث يرجو أن نس عده عل
ال        اء فق ا رج اه، وأم ره أو أنه ا فكرهت أن آم ذلك      : ما أدرآه من البكاء، فأما أن ي ال أرى ب ؤمنين، إن ر الم ا أمي ي

اه،         راهيم دمعت عين ه إب ا مات ابن لم لم بأسًا ما لم يأت األمر المفرط، وإني قد بلغني أن النبي صلى اهللا عليه وس
ون  تدمع العين، ويحزن القلب، وال نقول: "فقال ليمان   "إال ما يرضي الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزون ، فبكى س

أمير   : حتى اشتد بكاؤه، فظننا أن نياط قلبه قد انقطع، فقال عمر بن عبد العزيز لرجاء بن حيوة بئس ما صنعت ب
أتي          : المؤمنين، فقال رى خفت أن ي ا ت م يخرج من صدره م و ل ه ل  دعه يا أبا حفص يقضي من بكائه وطرًا، فإن

ه،           ام جنازت ازه، وخرج يمشي أم أمر بجه ى، ف ه، وقضى الفت عليه، ثم أمسك عن البكاء، ودعا بماء فغسل وجه
  : فلما دفن وقف ينظر إلى قبره، ثم قال

  متاع قليل من حبيب مفارق   وقفت على قبر مقيم بقفرة
    

  : السالم عليك يا أيوب، وقال: ثم قال
    

  عيش من بعدك مر المذاقفال   آنت لنا أنسًا ففـارقـتـنـا
    

  : يا غالم أدن دابتي مني، فرآب وعطف دابته إلى القبر، وقال: ثم قال
    

 وإن جزعت فعلق منفس ذهبا   فإن صبرت فلم ألفظك من شبع

  .صدقت، وانصرف: بل الصبر أقرب إلى اهللا عز وجل، قال: فقال عمر



 

  .لحيته بيضاء، رحمه اهللا تعالىوآانت وفاته سنة اثنتي عشرة ومائة، وآان رأسه أحمر و

  .بفتح الحاء المهملة وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح الواو وبعدها هاء ساآنة: وحيوة

 رؤبة بن العجاج

ابن رؤبة البصري التميمي السعدي؛ وهو    -أبو الشعثاء عبد اهللا: والعجاج لقب واسمه-أبو محمد رؤبة بن العجاج
ا،      وأبوه راجزان مشهوران، آل من ي رجزهم دان ف ا مجي ز، وهم هما له ديوان رجز ليس فيه شعر سوى األراجي

  .وآان بصيرًا باللغة بحوشيها وغريبها

ه         : حكى يونس بن حبيب النحوي قال ام إلي ن عزرة الضبعي، فق اءه شبيل ب آنت عند أبي عمرو ابن العالء، فج
ه     ه يحدث ل علي م أقب بيل  أبو عمرو وألقى إليه لبد بغلته، فجلس عليه ث ال ش تكم عن       : ، فق ألت رؤب رو، س ا عم ا أب ي

ة    ي رؤب ه، يعن ونس  . اشتقاق اسمه فما عرف ال ي ه       : ق ره، فقلت ل د ذآ ك نفسي عن م أمل ن     : فل د ب ك تظن أن مع لعل
م     ة، فل عدنان أفصح منه ومن أبيه؟ أفتعرف أنت ما الروبة، والروبة، والروبة، والروبة، والرؤبة وانا غالم رؤب

د         : غضبًا، فأقبل علي أبو عمرو وقاليحر جوابًا، وقام م ا، وق تنا ويقضي حقوقن ذا رجل شريف، يقصد مجالس ه
ويم    : فقال أبو عمرو. لم أملك نفسي عند ذآره رؤبة: أسأت فيما فعلت مما واجهته به، فقلت ى تق أو قد سلطت عل

الن  : الحاجة، يقال: والروبةقطعة من الليل؛ : خميرة اللبن؛ والروبة: الروبة: الناس؟ ثم فسر يونس ما قاله فقال ف
ة   : أي بما أسندوا إليه من حوائجهم؛ والروبة: ال يقوم بروبة أهله اء الفحل، والرؤب الهمزة -جمام م ي   -ب ة الت القطع

  .يشعب بها اإلناء، والجميع بسكون الواو وضم الراء التي قبلها، إال رؤبة فإنها بالهمز

هي أنظف من دواجنكم ودجاجكم الالئي يأآلن العذرة، وهل يأآل  : وآان رؤبة يأآل الفأر، فعوتب في ذلك، فقال
  .دفنا الشعر واللغة والفصاحة: الفأر إال نقي البر أو لباب الطعام؟ ولما مات قال الخليل

رم        ي طالب آ ن أب ي ب ن عل وآان رؤبة مقيمًا بالبصرة، فلما ظهر بها إبراهيم بن عبد اهللا بن الحسن بن الحسن ب
ة     اهللا وجهه وخرج  ى البادي على أبي جعفر المنصور وجرت الواقعة المشهورة، خاف رؤبة على نفسه وخرج إل

ان   ليتجنب الفتنة، فلما وصل إلى الناحية التي قصدها أدرآه أجله بها، فتوفي هناك سنة خمس وأربعين ومائة وآ
  .قد أسن، رحمه اهللا تعالى

ة دة وبع-ورؤب اء الموح تح الب زة وف راء وسكون الهم اآنةبضم ال اء س ن -دها ه ة م م لقطع ي األصل اس وهي ف
  .الخشب يشعب بها اإلناء، وجمعها رئاب، وباسمها سمي الراجز المذآور

 روح بن حاتم

ده المهلب       -أبو حاتم روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة األزدي ر ج د ذآ ام النسب عن وسيأتي تم
الى   اء اهللا تع ان روح الم  -في حرف الميم إن ش اء       ؛ آ ي لخمسة من الخلف اء األجوادن وول ي  : ذآور من الكرم أب

يد      ادي والرش ي موسى األشعري          . العباس السفاح والمنصور والمهدي واله ذا إال ألب ل ه ق مث م يتف ه ل ال إن ويق
نهم        ي، رضي اهللا ع ان وعل ر وعمر وعثم ي بك . رضي اهللا عنه، فإنه ولي لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وألب

د       وآان روح وال ان ق ة، وآ نة تسع وخمسين ومائ يًا على السند، واله إياها المهدي بن أبي جعفر المنصور في س
ة،      نة إحدى وستين ومائ واله في أول خالفته الكوفة، وقيل إنه ولي السند سنة ستين ومائة، ثم عزله عن السند س

  .ثم واله البصرة

ة بقيت من شهر رمضان       وآان يزيد أخو روح واليًا على إفريقية، فلما توفي يزيد  يوم الثالثاء الثنتي عشرة ليل
لم   اب س ة         -سنة سبعين ومائة بإفريقية في مدينة القيروان ودفن بب نة وثالث ا خمس عشرة س ًا عليه ام والي ان أق وآ

ة  -أشهر اتفق أن                : قال أهل إفريقي ا، ف ا هن ذا ه ند وه اه بالس إن أخ ذين األخوين، ف ري ه ين قب ا يكون ب د م ا أبع م
بعين         الرشيد عز نة إحدى وس ة أول رجب س ى إفريقي دخل إل د، ف ل روحًا عن السند وسيره إلى موضع أخيه يزي

بعين                  ع وس نة أرب ة بقيت من شهر رمضان س ا إلحدى عشرة ليل وفي به ى أن ت ا إل ًا عليه زل والي ومائة، ولم ي
  .ا اهللا تعالىومائة، ودفن في قبر أخيه يزيد، فعجب الناس من هذا االتفاق بعد ذلك التباعد، رحمهم

يد                   ن أس د ب ة مدح يزي ان ربيع ه، وآ ي فأحسن إلي ن ثابت األسدي الرق ة ب ذي قصده ربيع ذآور هو ال ويزيد الم
  : السلمي فقصر يزيد في حقه، فمدح يزيد بن حاتم وهجا يزيد السلمي بقصيدته الميمية التي يقول من جملتها



 

 ابن حـاتـميزيد سليم واألغر لشتان ما بين اليزيدين في الندى
  وهم الفتى القيسي جمع الدراهم   فهم الفتى األزدي إتالف ما لـه
 المـكـارم ولكنني فضلت أهل   فال يحسب التمام أني هجـوتـه

    
  : ومنها

    
 فتقرع إن ساميتـه سـن نـادم   فيا ابن أسيد ال تسام ابن حـاتـم

 الطـمتهالكت في آذيه المـتـ   هو البحر إن آلفت نفسك خوضه
 أماني خال أو أمانـي حـالـم   تمنيت مجدًا في سليم سـفـاهة
 بالخزائم وفي الحرب قادات لكم   أال إنما آل الـمـهـلـب غـرة

    
  : وهي طويلة، ويكفي منها هذا القدر، وآان قد قصر في حقه أوًال فعمل ربيعة أبياتًا من جملتها

    
  ن من نوال ابن حاتمبخفي حني   أراني وال آفران هللا راجعـًا

  .فعاد فعطف عليه، وبالغ في اإلحسان إليه

  .ويزيد المذآور جد الوزير أبي محمد المهلبي فينظر في ترجمته

 الزبير بن بكار

ن       -وآنيته أبو بكر -أبو عبد اهللا الزبير بن بكر بن بكار ر ب ن الزبي د اهللا ب ن عب بن عبد اهللا بن مصعب بن ثابت ب
الى، وصنف الكتب          العوام القرشي األس ة حرسها اهللا تع ولى القضاء بمك اء، وت ان العلم دي الزبير؛ آان من أعي
ه  " أنساب قريش"النافعة، منها آتاب  وقد جمع فيه شيئًا آثيرًا، وعليه اعتماد الناس في معرفة نسب القرشيين، ول

ي    روى عن ابن عيينة ومن في طبقته، وروى عن . غيره مصنفات دلت على فضله واطالعه ن ماجه القزوين ه اب
  .وابن أبي الدنيا وغيرهما

ًا سميته   : ولقي الزبير بن بكار اسحاق بن إبراهيم الموصلي فقال اب النسب  "يا أبا عبد اهللا، عملت آتاب وهو  " آت
  .وهو آتاب المعاني" آتاب األغاني"عملت آتابًا سميته -أيدك اهللا-آتاب األخبار، قال وأنت يا أبا محمد

از،          آن: قال جحظة اء من الحج ار حين ج ن بك ر ب تأذن الزبي ت بحضرة األمير محمد بن عبد اهللا بن طاهر، فاس
ارك         : فدخل، فأآرمه وعظمه، وقال له ؤمنين اخت ر الم ا اآلداب، وإن أمي د قربت بينن ا األنساب لق إن باعدت بينن

ا  ى حضرة سر      لتأديب ولده وأمر لك بعشرة آالف درهم وعشرة تخوت ثياب وعشرة أبغل تحمل عليه ك إل رحل
يخ   ال للش ه ق ا ودع ه، فلم ك وقبل كر ذل ن رأى، فش ال : م ه، ق ذآرك ب ديثًا ن ا ح ا  : أرون معت أو بم ا س دثك بم أح

ي         : بل بما شاهدت، قال: شاهدت؟ قال ا ظب ة منصوبة فيه ين مسجدين إذ بصرت بحبال ذا ب بينا أنا في مسيري ه
  : وتقول ميت، وبإزائها رجل في نعشه ميثت، وامرأة حسرى تسعى

 وبعلها في أآف الموت يبـتـذل   أمست فتاة بني نـهـد عـالنـية
  فحال من دون ظبي الريمة األجل   وآنت راغـبة فـيه أضـن بـه

أمست "قوله : األمير أعلم، فقال: أي شيء افدنا من هذا الشيخ؟ قلنا: ثم خرج، فقال محمد بن عبد اهللا بن طاهر
  .هرة، وهذا حرف لم أسمعه في آالم العرب قبل هذاأي ظا" فتاة بني نهد عالنية

خالي خير رجل ألهله، ال يتخذ ضرة وال يشتري جارية، فقالت : قالت ابنة أختي ألهلنا: قال الزبير بن بكار
  .لهذه الكتب أشد علي من ثالث ضرائر وأصعب: المرأة



 

ائتين،      ليال بقين من  -وقيل لتسع-وتوفي بمكة وهو قاض عليها ليلة األحد لسبع نة ست وخمسين وم دة س ذي القع
  .وتوفي والده سنة خمس وتسعين ومائة، رحمه اهللا تعالى. وعمره أربع وثمانون سنة، رحمه اهللا تعالى

 أبو عبد اهللا الزبيري

افعي              ه الش وام، الفقي ن الع ر ب ن الزبي ذر ب ن المن ن عاصم ب د اهللا ب ن عب أبو عبد اهللا الزبير بن أحمد بن سليمان ب
ع حظ من األدب،      المعرو ًا للمذهب م ف بالزبيري البصري؛ آان إمام أهل البصرة في عصره ومدرسها، حافظ

د ونحوهم     ن الولي راهيم ب وروى . وقدم بغداد وحدث بها عن داود بن سليمان المؤدب ومحمد بن سنان القزاز وإب
ارون السمسار ونحوه      ن ه ي ب ة صحيح    . معنه النقاش صاحب التفسير وعمر بن بشران السكري وعل ان ثق وآ

اب  " النية"في الفقه، وآتاب " الكافي"الرواية، وآان أعمى، وله مصنفات آثيرة منها  ورة  "وآت اب  " ستر الع وآت
ة" اب " الهداي تخارة"وآت ارة واالس اب " االستش تعلم"وآت ة الم اب " رياض ارة"وآت ي  " اإلم ه ف ك، ول ر ذل وغي

  .المذهب وجوه غريبة

  .، رحمه اهللا تعالىوتوفي قبل العشرين وثلثمائة

 زبيدة أم األمين

ن       د المطلب ب ن عب اس ب أم جعفر زبيدة بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور بن محمد بن علي بن عبد اهللا بن العب
ا   ا وم ي حجه ر، وقصتها ف ر وفعل خي روف آثي ا مع ان له يد؛ آ ارون الرش ن ه د ب ين محم ائم، وهي أم األم ه

  .إلى شرحهااعتمدته في طريقها مشهورة فال حاجة 

دهم          ": األلقاب"قال الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي في آتاب  ة عن د أن آانت الرواي اء بع ة الم ا سقت أهل مك إنه
ى الحرم، وعملت        ه من الحل إل بدينار، وإنها أسالت الماء عشرة أميال بحط الجبال ونحوت الصخر حتى غلغلت

رة،    : عقبة البستان، فقال لها وآيلها ة آثي ة         : فقالت يلزمك نفق دينار، فبلغت النفق أس ب و آانت ضربة ف ا ول أعمله
ي      : عليه ألف ألف وسبعمائة ألف دينار؛ قال اسماعيل بن جعفر بن سليمان ا ف دة فبلغت نفقته ر زبي حجت أم جعف

اآنها أفضل الصالة   ى س ة عل ة والمدين ق مك ي طري رة ف ار آثي ا آث ف، وله ين ألف أل ة وخمس ًا أربع تين يوم س
رآن،            . صانع وبرك أحدثتهاوالسالم من م رآن، ولكل واحدة ورد عشر الق ة يحفظن الق ة جاري ا مائ ان له ه آ وإن

ر المنصور    وآان يسمع في قصرها آدوي النحل من قراءة القرآن، وإن اسمها أمة العزيز، ولقبها جدها أبو جعف
  .لبضاضتها ونضارتها" زبيدة"

ي    : قال الطبري في تاريخه يد ف ارون الرش نة    أعرس بها ه ي س د      165ذي الحجة ف ي قصره المعروف بالخل ف
ال    وحشد الناس من اآلفاق وفرق فيهم األموال ولم ير في اإلسالم مثله، وبلغت النفقة في هذا الغرض من بيت م
دت               مية ول م هاش ي هاش ي بن يس ف م، ول ه خمسين ألف ألف دره ارون من مال الخاصة خارجة سوى ما أنفقه ه

ه  وحكي أنها . خليفة إال هي ال    : أحضرت األصمعي وقالت ل تدعاني وق ؤمنين اس ر الم ر،    : إن أمي ا أم نه هلمي ي
  .إن جعفرًا في اللغة هو النهر الصغير وأنت أم جعفر: فما معنى ذلك؟ فقال لها

  : وحضر شاعر بابها، وأنشد

 طوبى لزائرك المـثـاب   أزبـيدة ابـنة جـعـفـر
  غابتعطي األآف من الر   تعطين من رجـلـيك مـا

    
دعوه فإن من أراد خيرًا فأخطأ خير ممن أراد شرًا : فتبادر الخدم إليه ليوقعوا به على سوء أدبه وعبارته فقالت

شمالك أندى من يمين غيرك، فقدر أن هذا مثل ذلك؛ أعطوه ما أمل وعرفوه ما : فأصاب، سمع الناس يقولون
  .جهل

  
  : تهاجرا فعمل داود بن رزين مولى عبد القيس شعرًا وهوووقع بين الرشيد وبين زبيدة الشرآة المتعهدة ف

    
 هذه روضة وهـذا غــدير   زمـن طـيب ويوم مـطـير
  د رضاها والسخط منها السعير   إنما أم جعفـر جـنة الـخـل



 

 خلق طرا وليس في ذا نكـير   أنت عبد لها ومولى لـهـذا ال
 ترك ذاك آـبـيرض إليها و   فاعتذر يا خليفة اللـه فـي األر

    
فصار إليها عندما وقف على األبيات وسألت عن سبب مجيئه فعرفت، وأوصلت إلى داود مائة ألف درهم في 

  .وقتها وأضعافها بعد ذلك
  

  : ولما ولدت ابنة جعفر محمدًا قال مروان بن أبي حفصة
    

  ماذا ولدت من الندى والسؤدد   هللا درك يا عقيلة جـعـفـر
 للناظرين على جبين محمـد   د تبين نـورهـاإن الخالفة ق

 تعقـد إن بيعة عقدت وإن لم   إني ألعلم أنـه لـخـلـيفة
    

  .فأمر له هارون بثالثة آالف دينار، وأمرت زبيدة أن يحشى فوه جوهرًا، فكانت قيمته عشرة آالف دينار
  

بها عنك قبل أن أراك، وان آنت قد فقدت أهنيك بخالفة قد هنأت نفسي : وقالت زبيدة للمأمون عند دخوله بغداد
ابنًا خليفة لقد عوضت ابنًا خليفة لم ألده، وما خسر من اعتاض مثلك وثكلت أم مألت يدها منك، وأنا أسأل اهللا 
أجرًا على ما أخذ وامتاعًا بما عوض؛ وقيل إن زبيدة أرسلت إلى أبي العتاهية أن يقول على لسانها أبياتًا 

  : ن، فأرسل هذه األبياتيستعطف بها المأمو
 ويمتع باألالف طرًا ويفـقـد   أال إن صرف الدهر يدني ويبعد
 فسلمت لألقدار واهللا أحـمـد   أصابت بريب الدهر منـي يدي
 فقد بقيت والحمد للـه لـي يد   وقلت لريب الدهر إن هلكت يد
 ومحـمـد ولي جعفر لم يفقدا   إذا بقي المأمون لي فالرشيد لي

يرتها له، فلما قرأها المأمون استحسنها وسأل عن قائلها فقيل له أبو العتاهية، فأمر له بعشرة آالف درهم فس
  .وعطف على زبيدة وزاد في تكرمتها والبر بها

اختلف الرشيد وأم جعفر في اللوزينج والفالوذج أيهما أطيب، فمالت زبيدة إلى تفضيل الفالوذج ومال الرشيد إلى 
يا يعقوب قد اختلفنا في آذا : نج، وتخاطرا على مائة دينار، فأحضر أبا يوسف القاضي وقاال لهتفضيل اللوزي

يا أمير المؤمنين ما يحكم على غائب وهو مذهب أبي حنيفة، فأحضر له جامين : على آذا وآذا فاحكم فيه، فقال
د لم يأمن غضب زبيدة، وإن من المذآورين، فطفق يأآل من هذا مرة ومن هذا مرة، وتحقق انه إن حكم للرشي

: أيه ابا يوسف، فقال: حكم لها لم يأمن غضب الرشيد، فلم يزل في األآل إلى أن نصف الجامين فقال له الرشيد
يا أمير المؤمنين، ما رأيت خصمين أجدل منهما، آلما أردت أن أسجل ألحدهما أدلى اآلخر بحجته، وقد حرت 

  .ينار وانصرف مشكورًابينهما، فضحك الرشيد وأعطاه المائة د

ومن عجائب التنجيم أن زبيدة فقدت خاتمًا بفص له قيمة، وأنها اتهمت به بعض جواريها، فأحضرت رجًال من 
ما أخذ هذا الخاتم إال اهللا تعالى، وردد القول ولم يرجع عنه، : أهل الصناعة فأخذ الطالع على تلك المصانع وقال

  .لخاتم فيه، وآانت قد جعلته عالمة للوقف وأنسيتهفبعد مدة فتحت زبيدة المصحف فوجدت ا

وآانت وفاتها في سنة ست عشرة ومائتين في جمادى األولى ببغداد، وتوفي أبوها جعفر بن المنصور في سنة 
  .ست وثمانين ومائة

ول     : ما فعل اهللا بك؟ قالت: ورآها عبد اهللا بن المبارك الزمن في المنام فقال لها أول مع ي اهللا ب ر ل ي   غف ضرب ف
دفن بين ظهرانينا رجل يقال له بشر المريسي فزفرت  : قلت ما هذه الصفرة في وجههك؟ قالت: طريق مكة، قال

  .جهنم عليه زفرة فاقشعر لها جسدي، فهذه الصفرة من تلك الزفرة، رحمها اهللا تعالى
  
  
  



 

 زفر بن الهذيل الحنفي

مل بن ذهل بن ذؤيب بن جذيمة بن عمرو بن حنجور  أبو الهذيل زفر بن الهذيل بن قيس بن سليم بن قيس بن مك
ن عدنان،     د ب بن جندب بن العنبر بن عمرو بن تميم بن مر ابن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن مع
رأي، وهو         ه ال م غلب علي العنبري الفقيه الحنفي؛ آان قد جمع بين العلم والعبادة، وآان من أصحاب الحديث، ث

  .نفية رضي اهللا عنه، وآان أبوه الهذيل على أصبهانقياس أصحاب أبي ح

ة  : عن عبد الرحمن ابن مغراء قال" الجليس واألنيس"حكى المعافى بن زآريا في آتاب  جاء رجل إلى أبي حنفي
ا     : إني شربت البارحة نبيذًا وال أدري أطلقت امرأتي أم ال، قال: فقال تيقن أنك طلقته ى تس ك حت م  . المرأة امرأت ث

في ى س الأت وري فق ال : ان الث ي أم ال، ق ذًا وال أدري طلقت امرأت ة نبي ي شربت البارح د اهللا إن ا عب ا أب اذهب : ي
د اهللا     . فراجعها فإن آنت طلقتها فقد راجعتها، وإن لم تكن طلقتها فلم تضرك المراجعة شيئًا ن عب ى شريك ب ثم أت

ال  يا أبا عبد اهللا إني شربت البارحة نبيذًا، وال أدري طلق: فقال ي أم ال، ق ا    : ت امرأت م راجعه ا ث م  . اذهب فطلقه ث
ال      : اتى زفر بن الهذيل فقال ي أم ال، ق ذًا وال أدري طلقت امرأت ألت   : يا أبا الهذيل إني شربت البارحة نبي هل س

هو الصواب،   : المرأة امرأتك حتى تستيقن أنك قد طلقتها، قال: فما قال لك؟ قال قال: قال. أبا حنيفة: غيري؟ قال
ا،  : فما قال لك؟ قال: سفيان الثوري، قال: فهل سألت غيره؟ قال: لقا اذهب فراجعها فإن آنت طلقتها فقد راجعته

ال  : وإن لم تكن طلقتها فلم تضرك المراجعة شيئًا، قال ره؟ ق د    : ما أحسن ما قال لك، فهل سألت غي ن عب شريك ب
ال   : اهللا، قال ك؟ ق ال ل ال     : فما ق ا، ق م راجعه ا ث ال   ف: اذهب فطلقه ر وق ر      : ضحك زف ثًال، رجل م ك م ألضربن ل

ة  ك           : بمثعب سيل فأصاب ثوبه، قال لك أبو حنيف ال ل اء، وق ر الم تيقن أم ى تس ة حت ثوبك طاهر وصالتك مجزئ
له     : اغسله فإن يك نجسًا فقد طهر، وإن يك طاهرًا زاده نظافة، وقال لك شريك : سفيان م اغس ه ث ل علي . اذهب فب

ائله من      وقد أحسن زفر : قال المعافى ا ضربه لس ألة، وفيم في فصله بين هؤالء الثالثة فيما أفتوا به في هذه المس
  .األمثلة

د صحة     ا بع فأما قول أبي حنيفة فهو محض النظر وأمر الحق وال يجوز أن يحكم على امرئ في زوجته بطالقه
فيان        ول س ا ق ام من أضغاث األحالم، وأم ه أشار     زوجيتها بظن عرض له وهو أبعد عند ذوي األفه وري فإن الث

باالستظهار والتوثقة واألخذ بالحزم والحيطة وهذه طريقة أهل الورع وذوي االستقصار والمشفقين على نفوسهم  
ذه                 ه ه ين سلك من نزلت ب اتين المحجت ه، وأي ه ذا عين الحق وجل الفق ي ه ة ف ي حنيف من أهل الدين، وفتيا أب

ى       النازلة وعرضت له هذه الحادثة فهو مصيب محسن ع ا أفت ا م زلتين، وأم ين المن لى ما بينا فيهما من الفصل ب
ي الوجه     . به شريط فتعجب زفر منه واقع في موضعه وال وجه في الصحة لما أشار به ر أيضًا ف وقد أصاب زف

ة لتصح      تئناف تطليق أمر باس ق الطالق ف ع تحق ق إال م ة ال تحق وهم أن الرجع ريكًا ت ه وارى ش ذي ضربه ل ال
ا                الرجعة بعدها وه  ي أوقعه ة الت ي التطليق ة إال ف ا أثرت الرجع ه لم ه توهم رى أن ا ي ان آم و آ ل فاسد ول ذا مخت

وتيقنها دون التي أشفق من تقدمها وهو على غير يقين منها، ولو ان رجًال وآل رجًال في طالق زوجته ثم غاب  
م    ا ث الم بوقوعه ر ع و غي ا وه ى رجعته هد عل ه فأش ا علي ه إياه ن تطليق فق م ل فأش ل   الوآي ا وقعت قب ين أنه تب

د            ة بع ى الرجع م أشهد عل ه ث ا آتاب ا إذا وصل إليه ه بطالقه مراجعته لصحت رجعته، وآذلك لو آتب إلى زوجت
  .الوصول وقبل انقضاء العدة لكانت المراجعة صحيحة لوقتها بعد الطالق الذي لم يكن عالمًا به

  .ئة، رحمه اهللا تعالىومولده سنة عشر ومائة وتوفي في شعبان سنة ثمان وخمسين وما

  .بضم الزاي وفتح الفاء وبعدها راء: وزفر

  .بضم الهاء وفتح الذال المعجمة وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها الم: والهذيل

 أبو دالمة

ي          ن الجوزي ف رج اب و الف افظ أب ر الح أبو دالمة زند بن الجون؛ آان صاحب نوادر وحكايات وأدب ونظم، وذآ
ه قصاقص              " لغبشتنوير ا"آتاب  ال ل نهم يق دًا لرجل م ان أوه عب ي أسد وآ ولى لبن يًا م دًا حبش أنه آان أسود عب
أدرك أبو دالمة آخر بني أمية ولم يكن له نباهة في أيامهم، ونبغ في أيام بني العباس، فانقطع إلى السفاح . فأعتقه

دح     وادره، وم لم من        والمنصور والمهدي، وآانوا يقدمونه ويفضلونه ويستطيبون ن ا مس ه أب المنصور وذآر قتل
  : جملة قصيدة فقال فيها

  عليك بما خوفتني األسد الورد   أبا مسلم خوفتني القتل فانتحى



 

 العبد على عبده حتى يغيرها   أبا مسلم ما غير اهللا نـعـمة
    

: ها، فلما خال به قالعشرة آالف درهم، فأمر له ب: احتكم، فقال له: وأنشدها المصنور في مإل من الناس فقال له
  .وقد قيل إنه بقي إلى خالفة الرشيد وال يثبت، وآان مطبوعًا آثير النوادر. أما واهللا لو تعديتها لقتلتك

  
لما ماتت حمادة بنت عيسى ابنة عم أبي جعفر فحضر جنازتها وجلس : سمعت ثعلبًا يقول: وقال محمد بن زياد

! ويحك: زوجته، فأقبل أبو دالمة وجلس قريبًا منه، فقال له المنصورلدفنها وهو متألم لفقدها آئيب عليها وهي 
ابنة عم أمير المؤمنين، فضحك المنصور حتى استلقى، ثم قال : ما أعددت لهذا المكان؟ وأشار إلى القبر، فقال

  .ويحك، فضحتنا بين الناس: له
  

أنشدك اهللا يا أمير المؤمنين أن ال : ةوامر المهدي أبا دالمة بالخروج نحو عبد اهللا بن علي، فقال أبو دالم
تحضرني شيئًا من عساآرك فإني شهدت تسعة عساآر انهزمت آلها، وأخاف أن يكون عسكرك العاشر، 

  .فضحك منه وأعفاه
  

يا أمير : سلني حاجتك، فقال: بلغنا عن أبي دالمة أنه دخل على المهدي فأنشده قصيدة، فقال له: قال أبو العيناء
يا أمير المؤمنين، : هب لي آلبًا؟ فقال: أقول لك سلني حاجتك، فتقول: لي آلبًا، فغضب، وقال المؤمنين، هب

يا أمير المؤمنين، : فإني أسألك أن تهب لي آلب صيد، فأمر له بكلب، فقال: الحاجة لي أم لك؟ قال بل لك، قال
مؤمنين، من يقوم عليها؟ فأمر به يا أمير ال: هبني خرجت إلى الصيد أفأعدو على رجلي؟ فأمر له بدابة، فقال

يا أمير : يا أمير المؤمنين، هبني صدت صيدًا وأتيت به المنزل فمن يطبخه؟ فأمر له بجارية، فقال: بغالم، فقال
يا أمير المؤمنين، قد صيرت في عنقي آفاء من عيال، : المؤمنين، هؤالء يبيتون في البادية؟ فأمر له بدار، فقال

أنا أقطع أمير : الخراب الذي ال شيء فيه، قال: ما العامر فقد عرفت، فما الغامر؟ قالأ: جريب غامرًا، قال
من أين؟ : المؤمنين مائة ألف جريب بالبدو، ولكني أسأل أمير المؤمنين من ألف جريب جريبًا واحدًا عامرًا، قال

لمؤمنين، إذا حول منه المال صار يا أمير ا: حولوا المال وأعطوه جريبًا، قال: من بيت المال، فقال المهدي: قال
ما لك إلى ذلك سبيل، : نعم، تأذن لي أن أقبل يدك، فقال: فهل بقيت لك حاجة؟ قال: غامرًا، فضحك منه، قال

  .واهللا ما رددتني عن حاجة أهون علي فقدًا منها: قال
  

القصر، وألزمه بالصالة في واتفق أن أبا دالمة تأخر عن الحضور بباب أبي جعفر أيامًا ثم حضر، فأمر بإلزامه 
مسجده، ووآل به من يالحظه في ذلك، فمر به أبو أيوب المورياني وهو إذ ذاك وزير أبي جعفر، فقام إليه أبو 

هذه ظالمة ألمير المؤمنين، فأوصلها أعزك اهللا إليه بخاتمها، فأخذها أبو : دالمة ودفع رقعة مختومة، وقال
  : ا إليه فقرأها فإذا فيهاأيوب، فلما دخل على أبي جعفر أوصله

    
 بمسجده والقصر، ما لي وللقصـر   ألم تعلموا أن الـخـلـيفة لـزنـي

 فويلي من األولى وويلي من العصر   أصلي به األولى مع العصر دائمـًا
  وال البر واإلحسان والخير من أمري   وواهللا ما لي نية فـي صـالتـهـم
 ظهـري لو أن ذنوب العالمين على   وما ضره والـلـه يصـلـح أمـره

    
دفعت إلى أبي أيوب رقعة مختومة أسأل : هذه قصتك؟ قال: فضحك المنصور وأمر بإحضاره، فلما حضر قال

ما أحسن أن أقرأ، وعلم أنه إن أقر : اقرأها، قال: فيها إعفائي من لزوم الذي أمرني بلزومه، فقال له أبو جعفر
يا خبيث أما لو أقررت لضربتك : ة وتعريضه بها، فلما رآه يحيد من ذلك، قال لهبكتابته لها يحده بذآره الصال

: أو آنت ضاربي يا أمير المؤمنين لو أقررت؟ قال: لقد أعفيتك من لزوم المسجد، فقال أبو دالمة: الحد، ثم قال
  .تزاعه، ووصلهفضحك منه وأعجب من ان. الشعراء". يقولون ما ال يفعلون"مع قول اهللا عز وجل : نعم، قال

  
وآان يومئذ يتولى األحداث - أن أبا دالمة آتب إلى سعيد بن دعلج" أخبار البصرة"وذآر ابن شبة في آتاب 

  : وأرسلها إليه من بغداد مع ابن عم له-بالبصرة
    

 عليك ورحمة اهللا الـرحـيم   إذا جئت األمير فقـل سـالم
 غـريممن األعراب قبح من    وأما بعد ذاك فـلـي غـريم

  ونصف النصف في صك قديم   له ألف علي ونصف أخـرى



 

  وصلت بها شيوخ بني تميمدراهم ما انتفعت بها ولكن
    

  .فسير له ابن دعلج ما طلب
  

وآان روح بن حاتم المهلبي واليًا على البصرة، فخرج إلى حرب الجيوش الخراسانية ومعه أبو دالمة، فخرج 
إليه جماعة فقتلهم، فتقدم روح إلى أبي دالمة بمبارزته فامتنع فألزمه فاستعفاه فلم من صف العدو مبارز، فخرج 

  : يعفه، فأنشد أو دالمة
    

 الى القتال فيخزى بي بنو أسـد   إني أعوذ بروح أن يقـدمـنـي
  ولم أرث أنا حب الموت من أحد   إن المهلب حب الموت أورثكـم
 والجسـد ا يفرق بين الروحمم   إن الدنو إلى األعداء أعـلـمـه

    
: فمالك ال تبرز إلى عدو اهللا؟ فقال: ألقاتل عنه، قال: لماذا تأخذ رزق السلطان؟ قال: فأقسم عليه ليخرجن، وقال

: أيها األمير، إن خرجت إليه لحقت بمن مضى، وما الشرط أن أقتل عن السلطان، بل أقاتل عنه، فحلف روح
أيها األمير، تعلم أن هذا أول : و تقتل دون ذلك، فلما رأى أبو دالمة الجد منه قاللتخرجن إليه فتقتله أو تأسره أ

يوم من أيام اآلخرة، والبد فيه من الزوادة، فأمر له بذلك، فأخذ رغيفًا مطويًا على دجاجة ولحم وسطيحة من 
مح، وآان مليحًا في شراب وشيئًا من نقل، وشهر سيفًا وحمل، وآان تحته فرس جواد، فأقبل يجول ويلعب بالر

الميدان، والفارس يالحظه ويطلب منه غرة، حتى إذا وجدها حمل عليه، والغبار آالليل، فأغمد أبو دالمة سيفه 
ما : آلمات ألقيهن إليك، فإنما أتيتك في مهم، فوقف مقابله وقال-عافاك اهللا-ال تعجل واسمع مني: وقال للرجل
قد سمعت بك حياك اهللا، فكيف برزت إلي وطمعت في : نا أبو دالمة، قالأ: ال، قال: أتعرفني؟ قال: المهم؟ قال

ما خرجت ألقتلك وال ألقاتلك، ولكني رأيت لباقتك وشهامتك فاشتهيت أن : بعد من قتلت من أصحابك؟ فقال
ت أراك قد تعب: قل على برآة اهللا تعالى، قال: تكون لي صديقًا، وإني ألدلك على ما هو أحسن من قتالنا، قال

فما علينا من خراسان والعراق، إن معي خبزًا ولحمًا وشرابًا : آذلك هو، قال: وأنت بغير شك سغبان ظمآن، قال
ونقًال آما يتمنى المتمني، وهذا غدير ماء نمير بالقرب منا، فهلم بنا إليه نصطبح وأترنم لك بشيء من حداء 

فاتبعني حتى نخرج من حلق الطعان، ففعال، وروح ها أنا أستطرد لك : هذا غاية أملي، فقال: األعراب، فقال
: يتطلب أبا دالمة فال يجده، والخراسانية تطلب فارسها فال تجده، فلما طابت نفس الخراساني قال له أبو دالمة

إن روحًا آما عملت من أبناء الكرام، وحسبك بابن المهلب جوادًا، وإنه يبذل لك خلعة فاخرة وفرسًا جوادًا 
ضًا وسيفًا محلى ورمحًا طويًال وجارية بربرية وينزلك في أآثر العطاء، وهذا خاتمه معي لك ومرآبًا مفض
: استخر اهللا وسر معي ودع أهلك، فالكل يخلف عليك، فقال: وما أصنع بأهلي وعيالي؟ فقال! ويحك: بذلك، قال

: يا أبا دالمة أين آنت؟ قال :سر بنا على برآة اهللا، فسارا حتى قدما من وراء العسكر، فهجما على روح، فقال
في حاجتك، أما قتل الرجل فما أطقته، وأما سفك دمي فما طبت به نفسًا، وأما الرجوع خائبًا فلم أقدم عليه، وقد 

بنقل : بماذا؟ قال: ممضى إذا وثق لي، قال: تلطفت وأتيتك به أسير آرمك، وقد بذلت له عنك آيت وآيت، فقال
بعد وال يمكنني نقلهم اآلن، ولكن امدد يدك أصافحك وأحلف لك متبرعًا بطالق أهلي على : أهله، قال الرجل

صدقت، فحلف له وعاهده، ووفى له : الزوجة أني ال أخونك، فإن لم أف إذا حلفت بطالقها لم ينفعك نقلها، قال
كاية، وآان أآبر بما ضمنه أبو دالمة وزاد عليه، وانقلب معهم الخراساني يقاتل الخراسانية، وينكي فيهم أشد ن

  .أسباب ظفر روح
  

  : وآان المنصور قد أمر بهدم دور آثيرة وآان من جملتها دار أبي دالمة، فكتب إلى المنصور
    

 قد دنـا هـدم داره وبــواره   يا بن عم النـبـي دعـوة شـيخ
 ق فقـرت ومـا يقـر قـراره   فهو آالماخض التي اعتادها الطل

 جـداره عبدآم ما احتوى علـيه   يروالكم األرض آلـهـا فـأعـ
    

فأمر له بدار عوضًا عنها ولما قدم المهدي بن المنصور من الري إلى بغداد دخل عليه أبو دالمة للتسليم والتهنئة 
  : يا أمير المؤمنين: آيف أنت يا أبا دالمة؟ فقال: بقدومه، فأقبل عليه المهدي، وقال له

    
  بقرى العراق وأنت ذو وفر   إني حلفت لئن رأيتك سالمـًا
 ولتمألن دراهمًا حـجـري   لتصلين على النبي محـمـد



 

    
يمأل : إنهما آلمتان ال يفرق بينهما، فقال! جعلني اهللا فداك: أما األولى فنعم، وأما الثانية فال، فقال: فقال المهدي  

ينخرق قميصي يا : يا أبا دالمة، فقالقم اآلن : حجر أبي دالمة دراهم، فقعد وبسط حجره فملئ دراهم، فقال له
أمير المؤمنين، حتى أشيل الدراهم وأقوم، فردها إلى األآياس ثم قام فدعا له وخرج بها وله أشعار آثيرة، 

  ".البارع في اختيار شعر المحدثين"وذآره ابن المنجم في آتاب 
  

واهللا ما عندنا : علومًا، فلما برئ قال لهأنه مرض ولده، فاستدعى طبيبًا ليداويه وشرط له جعًال م: ومن أخباره
بمقدار الجعل، وأنا وولدي نشهد لك بذلك، -وآان ذا مال آثير- شيء نعطيك، ولكن ادع على فالن اليهودي

-عبد اهللا بن شبرمة: وآان يومئذ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقيل-فمضى الطبيب إلى القاضي بالكوفة
لي بينة، وخرج إلحضارها، : ، وادعى عليه بذلك المبلغ، فأنكر اليهودي، فقالوحمل إليه اليهودي المذآور

فأحضر أبا دالمة وولده، فدخال إلى المجلس، وخاف أبو دالمة أن يطالبه القاضي بالتزآية فأنشد في الدهليز قبل 
  : دخوله بحيث يسمع القاضي

    
 وإن بحثوا عني ففيهم مباحث   إن الناس غطوني تغطيت عنهم

 النـبـائث ليعلم قوم آيف تلك   وإن نبثوا نبـثـت بـئارهـم
    

آالمك مسموع وشهادتك مقبولة، ثم غرم المبلغ من عنده : ثم حضرا بين يدي القاضي، وأديا الشهادة، فقال له
  .وأطلق اليهودي، وما أمكنه أن يرد شهادتهما خوفًا من لسانه، فجمع بين المصلحتين وتحمل الغرم من ماله

  
خرج المهدي وعلي بن سليمان إلى الصيد ومعهما أبو دالمة، فرمى المهدي ظبيًا فأصابه، ورمى : ال العتابيق

  : يا أبا دالمة، قل في هذا، فقال: علي بن سليمان ظبيًا فأخطأه وأصاب آلبًا، فضحك المهدي، وقال
    

 شك بالسهم فـؤاده   قد رمى المهدي ظبيًا
 لبًا فصادهن رمى آ   وعلي بن سـلـيمـا

 يأآـــــل زاده   فهنيئًا لكما آل امرئ
    

  .فأمر له بثالثين ألف درهم
  

إنا هللا، : يا أمير المؤمنين، ماتت أم دالمة، وبقيت ليس أحد يعاطيني، فقال: ودخل أبو دالمة على المهدي، فقال
يا سيدتي مات أبو : قالتأعطوه ألف درهم يشتري بها أمة تعاطيه، وآان قد دس أم دالمة على الخيزران، ف

ما بال أمير : دالمة وبقيت ضائعة، فأمرت لها بألف درهم، فدخل المهدي على الخيزران، وهو حزين، فقالت
  .قاتل اهللا أبا دالمة وأم دالمة، قد خدعانا واهللا: إنما مات أبو دالمة، فقال: ماتت أم دالمة، فقالت: المؤمنين؟ قال

  
  : بني أسد قد هجاه بقولهوآان أبو عطاء السندي مولى 

    
  فليس من الكرام وال آرامة   أال أبلغ هـديت أبـا دالمة
 وخنزيرًا إذا وضع العمامة   إذا لبس العمامة آان قـردًا

  .ونوادره آثيرة. فلم يتعرض له أبو دالمة

الرشيد، وآانت والية إنه عاش إلى أيام هارون : رحمه اهللا تعالى، ويقال. وآانت وفاته سنة إحدى وستين ومائة
  .الرشيد في سنة سبعين ومائة

  .بضم الدال المهملة: ودالمة

  .بالياء الموحدة، واألول أثبت" زبد"بفتح الزاي وسكون النون وبعدها دال مهملة، وقيل اسمه : وزند

  .بفتح الجيم وسكون الواو وبعدها نون: والجون



 

 عماد الدين زنكي

ده بالحاجب؛ صاحب     أبو الجود عماد الدين زنكي بن آق سنقر بن عبد اهللا الملقب بالملك المنصور المعروف وال
وآان من األمراء المقدمين، وفوض إليه السلطان محمود بن محمد -وقد تقدم ذآر أبيه في حرف الهمزة-الموصل

نقر البرسقي     ل آق س ا قت ذآو -بن ملكشاه السلجوقي والية بغداد في سنة إحدى وعشرين وخمسمائة، ولم ي  الم ر ف
ه   -وتوفي أيضًا ولده مسعود-حرف الهمزة ي ترجمت اه ف ود من خراسان      -حسبما ذآرن ورد مرسوم السلطان محم

ة    ره أيضاً    -بتسليم الموصل إلى دبيس بن صدقة األسدي صاحب الحل دم ذآ د تق ان     -وق ير، وآ يس للمس ز دب فتجه
ة البرسقي،     بالموصل أمير آبير المنزلة يعرف بالجاولي، وهو مستحفظ قلعة الموصل ومت   ا من جه ولي أموره

م الشهرزوري                 ن القاس ي ب ا الحسن عل دين أب اء ال داد به ى بغ ا، فأرسل إل ه نفسه بتملكه بالد وحدثت ي ال ع ف فطم
يس،                ة دب د أنكر تولي ام المسترشد ق دا اإلم ا وج ا وصال إليه ه، فلم ر قاعدت د اليغيساني لتقري وصالح الدين محم

ار المسترشد         ال سبيل إلى هذا، وترددت الر: وقال ع اختي ا وق ك، وآخر م ي ذل ود ف سائل بينه وبين السلطان محم
بالد      ي ال عليه تولية زنكي المذآور، فاستدعى الرسولين الواصلين من الموصل وقرر معهما أن يكون الحديث ف

يس  لزنكي، ففعال ذلك، وضمنا للسلطان ماًال وبذل له على ذلك المسترشد من ماله مائة ألف دينار، فبطل أم  ر دب
ن          ال اب ذا ق مائة، آ نة إحدى وعشرين وخمس وتوجه زنكي إلى الموصل وتسلمها، ودخلها في عاشر رمضان س

مائة، واألول أصح     : العظيمي في تاريخه، وقد قيل ين وعشرين وخمس نة اثنت -إن انتقاله إلى الموصل آان في س
  .-وسيأتي ذآر السلطان محمود في حرف الميم إن شاء اهللا تعالى

ا    ولما  اجي ليربيهم تقدم زنكي الموصل سلم إليه السلطان محمود ولديه ألب ارسالن وفروخ شاه المعروف بالخف
ر   -ألن األتابك هو الذي يربي أوالد الملوك" أتابك"فلهذا قيل له  ر جق د ذآ -وقد تقدم ذآر ذلك في حرف الجيم عن

وم ال ا ي تح الره بالد، وف ن ال ى الموصل م ا وإل ى م تولى زنكي عل م اس ادى ث ن جم سبت الخامس والعشرين م
وم ذاك سيف     ا ي اآلخرة سنة تسع وثالثين وخمسمائة، وآانت لجوسلين األرمني، ثم توجه إلى قلعة جعبر ومالكه
ع اآلخر      الدولة أبو الحسن علي بن مالك، فحاصرها وأشرف على أخذها، فأصبح يوم األربعاء خامس شهر ربي

  .قتله خادمه وهو راقد على فراشه ليًال، ودفن بصفين، رحمه اهللا تعالىسنة إحدى وأربعين وخمسمائة مقتوًال، 

ديرًا    ره تق وذآر شيخنا عز الدين بن األثير الجزري في تاريخه األتابكي أن زنكي المذآور لما قتل والده آان عم
  .عشر سنين، وقد تقدم تاريخ قتل والده في ترجمته، فيكون مولده سنة سبع وسبعين وأربعمائة

ي بإصبعه               : بعض خواصه قال وعن ه فأشار إل د قتل ي أري ي ظن أن ي الحال وهو حي، فحين رآن ه ف دخلت إلي
ى الكالم، وفاضت نفسه       : السبابة يستعطفني، فوقفت من هيبته وقلت له در عل م يق يا موالنا، من فعل بك هذا؟ فل

بالد     وآان شديد الهيبة على عسكره ورعيته، عظيم السياسة، ال يقدر القوي. لوقته على ظلم الضعيف، وآانت ال
  .قبل أن يملكها خرابًا من الظلم ومجاورة الفرنج، فعمرها وامتألت أهًال وسكانًا

در  : حكى لي والدي قال: قال عز الدين بن األثير في تاريخه رأيت الموصل وأآثرها خراب، وآان اإلنسان ال يق
  .عن العمارة، وهو اآلن في وسط العمارة على المشي إلى الجامع العتيق إال ومعه من يحميه لبعده

ول     ان يق اد، وآ اء األجن رة         : وآان شديد الغيرة ال سيما على نس ة وإال فسدن لكث اد بالهيب اء األجن م تحفظ نس و ل ل
  .وآان من أشجع خلق اهللا تعالى. غيبة أزواجهن في األسفار

وهي أرض على شاطئ -حتها وبعدها نونبكسر الصاد المهملة وتشديد الفاء وسكون الياء المثناة من ت-وصفين
الفرات بالقرب من قلعة جعبر، إال أنها في بر الشام، وقلعة جعبر في بر الجزيرة الفراتية، بينهما مقدار فرسخ 
أو أقل، وفيها مشهد في موضع الوقعة المشهورة التي آانت بها بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان 

حضروا هذه الوقعة وقتلوا بها، - رضي اهللا عنهم-األرض قبور جماعة من الصحابةرضي اهللا عنهما، وبهذه 
  .منهم عمار بن ياسر رضي اهللا عنه

وم السبت سادس عشر             ذآور ي م الشهرزوري الرسول الم ن القاس ي ب وتوفي القاضي بهاء الدين أبو الحسن عل
  .ا، رحمه اهللا تعالى عليهرمضان سنة اثنتين وثالثين وخمسمائة بحلب، وحمل إلى صفين ودفن به

  

  



 

 عماد الدين صاحب سنجار

ه المعروف                 ذآور قبل دين زنكي الم اد ال ن عم ودود ب دين م ن قطب ال دين زنكي ب اد ال أبو الفتح وأبو الجود عم
دين           اد ال ن عم ود ب دين محم ور ال ن ن بصاحب سنجار؛ آان قد ملك حلب بعد ابن عمه الملك الصالح إسماعيل ب

  .الصالح المذآور في سنة سبع وسبعين وخمسمائة وعمره تسع عشرة سنةزنكي، وآانت وفاة 

ال   داوي، فق ه       : وآان لما اشتد مرضه وصف له األطباء شرب الخمر للت اه فقي اء، فأفت تفتي الفقه ى أس ال أفعل حت
ه       ال ل ك، فق ة بجواز ذل ال          : من مدرسي الحنفي ر؟ فق ؤخره شرب الخم الى بقرب األجل أي در اهللا تع أرأيت إن ق

ال : الفقيه راء               : ال، فق ئس من نفسه أحضر األم ا ي ه فلم ه علي ا حرم د استعملت م واهللا ال لقيت اهللا عز وجل وق
ات        م م ك ث ى ذل تحلفهم عل دين مسعود واس ًا   . وسائر األجناد ووصاهم بتسليم البلد إلى ابن عمه عز ال ان حليم وآ

يئاً      ر ال يعرف ش دين والخي ًا لل ر         آريمًا عفيف اليد والفرج مالزم وك والشباب من شرب الخم اه المل ا يتعاط مم
  .وغيره، حسن السيرة في رعيته عادًال فيهم، رحمه اهللا تعالى

ي      ى حلب وحاصرها ف ثم إن السلطان الملك الناصر صالح الدين يوسف بن أيوب رحمه اهللا سار من عينتاب إل
ل إل   ه       سنة ثمانين وخمسمائة، فنزل في الميدان األخضر عدة أيام ثم انتق أعاله وأظهر أن زل ب ل جوشن، فن ى جب

ذآور        . يريد يبني مساآن له ولعسكره، والقتال بين العسكرين آل يوم دين زنكي الم اد ال ان صاحب حلب عم وآ
ده          تكثره، فحضر عن ه اس ره الخرج آأن ال آ ومعه العسكر النوري وهم مجدون في القتال، فلما رأى تطاول القت

ه بعضهم    يومًا بعض أجناده وطلبوا منه شيئ ال ل ده، فق ل حلب يخرج       : ًا فاعتذر بقلة المال عن د يحفظ مث من يري
ابور    المال، ولو باع حلي نسائه، فمال حينئذ إلى تسليم حلب لصالح الدين ويأخذ عوضها سنجار ونصيبين والخ

دين، فع  جب  والرقة وسروج، وجرت اليمين على ذلك فتسلمها صالح الدين ثامن عشر صفر ونزل عنها عماد ال
اداه  أنت ال يصلح   : الناس من ذلك وقبحوا على عماد الدين فعله حتى إن بعض عامة حلب أحضر إجانة وماء ون

ة    ي خدم لك الملك وإنما يصلح لك أن تغسل الثياب، وإذا أراد اهللا أمرًا فال مرد له؛ وتقرر عماد الدين أن يكون ف
  .صالح الدين متى استدعاه

  : لدين بن الزآي قاضي دمشق مدح صالح الدين بقصيدة منهاومن عجيب االتفاقات أن محيي ا

 مبشر بفتوح القدس في رجب   وفتحك القلعة الشهباء في صفر

  .وآذا آان، فإن القدس فتح في رجب سنة ثالث وثمانين وخمسمائة على ما سنذآره إن شاء اهللا تعالى

ة  أعطيناه عن حلب آذا وآذا: ومما آتبه القاضي الفاضل في المعنى دنانير    : وهو صرف على الحقيق ه ال ذنا في أخ
  .وأعطيناه الدراهم ونزلنا عن القرى وأحرزنا العواصم

ره           دم ذآ د تق دين األصغر وق وك أخو صالح ال اج المل دين    . وآان في جملة من قتل على حلب ت اد ال ل عم وانتق
  .نة أربع وتسعين وخمسمائةالمذآور في السنة المذآورة إلى سنجار ولم يزل بها إلى أن توفي في المحرم س

ادًال حسن          رًا ع ًا خي ان دين ه، وآ وك أبي رنقش ممل وملك ابنه قطب الدين محمد وتولى تدبير دولته مجاهد الدين ي
ر    ه، آثي السيرة آثير البر واإلحسان للفقراء، إال أنه آان شديد التعصب على مذهب اإلمام الشافعي رضي اهللا عن

ة بسنجار وشرط أن يكون النظر          الذم للشافعية، وآان بخيًال؛  ى مدرسة للحنفي ه بن افعية أن فمن تعصبه على الش
  .للحنفية من أوالده دون الشافعية، وأن يكون البواب والفراش على مذهب أبي حنيفة

 بهاء الدين زهير

ي العتكي الملقب     أبو الفضل زهير بن محمد بن علي بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن منصور بن عاصم المهلب
ة     د اتصل بخدم بهاء الدين الكاتب؛ من فضالء عصره، واحسنهم نظمًا ونثرًا وخطًا، ومن أآبرهم مروءة، آان ق
بالد    ى ال السلطان الملك الصالح أبي الفتح أيوب ابن السلطان الملك الكامل بالديار المصرية، وتوجه في خدمته إل

ة دمشق    ى أن جرت         الشرقية، وأقام بها إلى أن ملك الملك الصالح مدين ذلك إل ام آ ه، وأق ي خدمت ا ف ل إليه ، فانتق
ه، وقبض     رق عن الكائنة المشهورة على الملك الصالح، وخرجت عنه دمشق وخانه عسكره وهو على نابلس وتف
ة     ابلس محافظ ذآور بن ر الم دين زهي اء ال ام به رك، فأق ة الك ه بقلع رك، واعتقل ك الناصر صاحب الك ه المل علي

دم             لصاحبه، ولم يتصل بخدمة ديار المصرية، وق ك ال ك الصالح ومل ى خرج المل ك حت ى ذل زل عل غيره، ولم ي



 

تمائة         ين وس نة سبع وثالث دة س ي أواخر ذي القع ك ف ه       -إليها في خدمته، وذل ة أبي ي ترجم ذآور ف ذا الفصل م وه
  .-الملك الكامل محمد فينظر هناك

ا         وآنت يومئذ مقيمًا بالقاهرة، وأود لو اجتمعت به لما آنت أسمعه    وق م ه ف ه ورأيت ا وصل اجتمعت ب ه، فلم عن
ده، ال         در عن ر الق ًا من صاحبه آبي ان متمكن سمعت عنه من مكارم األخالق وآثرة الرياضة ودماثة السجايا، وآ
اطته      رًا بحسن وس ًا آثي يطلع على سره الخفي غيره، ومع هذا آله فإنه آان ال يتوسط عنده إال بالخير، ونفع خلق

  .وجميل سفارته

ا       وأنش لم بنفسه وذهب م فينة فس ه س دني آثيرًا من شعره، فمن ذلك ما آتبه إلى بعض أصحابه وآان قد غرقت ب
  : آان معه

 إن استرد فقدمًا طالمـا وهـبـا   ال تعتب الدهر في خطب رماك به
 تجده أعطاك أضعاف الذي سلبـا   حاسب زمانك في حالي تصرفـه

  ترى راحة تبقى وال تـعـبـافال   والـلـه قـد جـعـل األيام دائرة
 ال تأسفن لشيء بعـدهـا ذهـبـا   ورأس مالك وهي الروح قد سلمت

 آذا مضى الدهر ال بدعًا وال عجبا   ما آنت أول مـفـدوح بـحـادثة
 ملتهبـا أما ترى الشمع بعد القط   ورب مال نما من بـعـد مـرزئة

    
  : قاضي داريا يشكو إليه سوء أدب غلمانه وأنشدني المذآور، وآتب بها لفخر الدين ابن

    
 وغيرك من سعيي إليه محـبـب   سواك الذي ودي لـديه مـضـيع
 وأني في أهل الفضـيلة أرغـب   ووالـلـه مـا آتـيك إال مـحـبة

 وأطري بما أثني عليك وأطـرت   أبث لك الذآر الذي طاب نـشـره
 ى، ال إليك، وتنـسـبلغيرك تعز   فما لي ألقى دون بابـك جـفـوة
 فيا ليت شعري أين أهل ومرحب   أرد برد الـبـاب إن جـئت زائرًا
 وال أنا ممن قـربـه يتـجـنـب   ولست بأوقات الـزيارة جـاهـًال
 بما آان من أخـالقـه يتـهـذب   وقد جعلوا في خادم المـرء أنـه
 تـأدبـواوأعددتهـم آدابـهـم فـ   فهال سرت منك اللطـافة فـيهـم
 على أن بعدي عن جنابك أصعب   ويصعب عندي حالة ما ألفـتـهـا
  "أغالب فيك الشوق والشوق أغلب"   فأمسك نفسي عن لقائك آـارهـًا
 ألجلك، ال أني لنفسي أغـضـب   وأغضب للفضل الذي أنـت ربـه

 وإمـا إلدالل بـه أتـعـتــب   وآنف إما عزة منـك نـلـتـهـا
 أذهب فحسبي بها من خجلة حين   أعتـد هـاتـيك زلة وإن آنت ما

    
  : وله من قصيدة يمدح بها الملك المسعود صالح الدين يوسف ابن الملك الكامل رحمه اهللا

    
 فهل ذآرت أيامها وهي قـضـبـان   وتهتز أعواد المـنـابـر بـاسـمـه
 انودع آل واد حين يذآـر نـعـمـ   فدع آل مـاء حـين يذآـر زمـزم

 الـبـان وما آل بيت مثل بيتي هـو   وما آل أرض مثل أرضي هي الحمى
    

وله من قصيد يمدح به األمير عالء الدين وله األمير شجاع الدين جلدك التقوي بثغر دمياط سنة خمس وستمائة، 
  : وهي أول شيء قاله من المدح

    
  ويا غصن هال آان فيك تعطف   فيا ظبي هال آان فيك التفـاتة



 

 وألبابنا من حوله تتـخـطـف   ويا حرم الحسن الذي هو آمـن
 وحقك إني أعرف الواو تعطـف   عسى عطفة بالوصل يا واو صدغه

    
  : وله من قصيدة

    
  وال آل مسلوب الفؤاد جميل   وما آل مخضوب البنان بثينة

    
  : وله من قصيدة يمدح بها األمير نصير الدين بن اللمطي ويهنيه

    
 فكنت له يا ذا المواهب صـيقـال   آنت إال السيف خالطه الصـدا وهل

  إذا آنت عوني في الزمان وآيف ال   وما لي ال أسمو إلـى آـل غـاية
    

  : وله من أبيات آتب بها إلى القاضي فخر الدين ابن قاضي داريا يشكره لمعروف ابتدأه به
    

 تتـعـثـر ئهاأتتك على استحيا   وخذها على ما خيلت بنت ساعة
    

  : ومما أنشدنيه قوله
    

 فما عـلـيك ضـير   يا روضة الحسن صلي
 ليس بـهـا زهـير   فهــل رأيت روضة

    
  : وأنشدني أيضًا لنفسه

    
 مازج روحي واختلط   آيف خالصي من هوى

 حبي له وما انبـسـط   وتـائه أقـبـض فـي
 تشبهًا رمت شـطـطيا بدر إن رمـت بـه

 ما أنت من ذاك النمط   يا غصن النـقـا ودعه
 عند عذولي وبـسـط   قام بعـذري وجـهـه

 لواو ذاك الصدغ خـط   للـه أي قـــلـــم
 في خده آيف نـقـط   ويا له مـن عـجـب
 فهل رأيت الظبي قط   يمر بي مـلـتـفـتـًا

 فتور عينـيه فـقـط   ما فيه من عيب سـوى
 نجمي لديه قد هـبـط   يا قمر السـعـد الـذي
 وما نحي مر السخـط   يا مانعي حلو الرضـا
 أموت في الحب غلط   حاشاك أن ترضى بـأن

    
  : وأنشدني لنفسه أيضًا

    
 جود آفك لي مزينـه   أنا ذا زهيرك ليس إال
 ك آأنما هو لي بثينـه   أهوى جميل الذآر عن
 دي إنه فيه جهـينـه   فاسأل ضميرك عن ودا

    
  : وأنشدني لنفسه أيضًا أبياتًا لم يعلق على خاطري منها سوى بيتين من آخرها، وهما

    



 

  تشرب من قلبي وما أذبلكوأنت يا نرجس عينيه آـم
 لـك ما تم في العالم ما تم   ما لك في حسنك من مشبه

    
، وأجازني رواية ديوانه، وهو السهل الممتنع: وأنشدني غير ذلك شيئًا آثيرًا، وشعره آله لطيف، وهو آما يقال
  .آثير الوجود بأيدي الناس فال حاجة إلى اإلآثار من ذآر مقاطيعه

  
آتبت : قال- اآلتي ذآره في حرف الياء إن شاء اهللا تعالى- وأخبرني جمال الدين أبو الحسين يحيى بن مطروح

  : إليه، وآان خصيصًا به
    

  خيرواهًال ما برحت لكل    أقول وقد تتابع منـك بـر
 فما هرم بأآرم من زهير   أال ال تذآروا هرما بجـود

    
  : وآتب إليه مرة أخرى يطلب درج ورق ومدادًا: قال

    
  فجد بدرج آعرضك اليقق   أفلست يا سيدي من الورق

 فمرحبًا بالخدود والحـدق   وآتني بالمداد مقـتـرنـًا
    

  : فسير إليه زهير المذآور جوابه مع المطلوب
    

 وهو يسير المداد والورق   ي سيرت ما أمرت بهموال
 شبهته بالخدود والحـدق   وعز عند يسير ذاك وقـد

    
وأخبرني بهاء الدين زهير المذآور أنه توجه إلى الموصل رسوًال من جهة مخدومه الملك الصالح لما آان ببالد 

العباس أحمد بن محمد بن أبي الوفاء بن  الشرق، وأنه آان ببالد الموصل يومئذ صاحبنا األديب شرف الدين أبو
خطاب المعروف بابن الحالوي الموصلي األصل الدمشق المولد والدار، فحضر إليه ومدحه بقصيدة طويلة 

  : أحسن فيها آل اإلحسان، وآان من جملتها قوله
    

  فقل لنا أزهير أنت أم هرم   تجيزها وتجيز المادحين بها
    

جتمع بجمال الدين بن مطروح المذآور فأوقفه على القصيدة المذآورة فأعجبه منها وأنه لما رجع من الموصل ا
  .هذا البيت المذآور، فكتب إليه البيتين المذآورين

  
وبيت ابن الحالوي المذآور ينظر إلى قول ابن القاسم في الداعي سبأ ابن أحمد الصليحي، أحد ملوك : قلت

  : اليمن، وآان شاعرًا جوادًا من قصيدة
    

 أجاز وآافاني على المدح بالمدح   ولما مدحت الهبرزي ابن أحمـد
  عطاء فهذا رأس مالي وذا ربحي   فعوضني شعرًا بشعـر وزادنـي

    
وأخبرني بهاء الدين أيضًا أن مولده في خامس ذي الحجة سنة إحدى وثمانين وخمسمائة بمكة حرسها اهللا   

خلة، وهو بالقرب من مكة، واهللا أعلم، وهو الذي أملى علي نسبه تعالى، وأخبرني مرة أخرى أنه ولد بوادي ن
على هذه الصورة، وسطرت هذا الفصل وهو في قيد الحياة منقطعًا في بيته بالقاهرة بعد موت مخدومه، طيب 

وسيأتي ذآره إن شاء اهللا -اهللا قلبه وأجراه على أجمل عاداته، وأخبرني أن نسبته إلى المهلب بن أبي صفرة
  .- ىتعال
  

ثم حصل بالقاهرة ومصر مرض عظيم لم يكد يسلم منه أحد، وآان حدوثه يوم الخميس الرابع والعشرين من 
شوال سنة ست وخمسين وستمائة، وآان بهاء الدين المذآورة ممن مسه منه ألم، فأقام أيامًا ثم توفي قبيل 

بعد صالة الظهر بالقرافة الصغرى  المغرب يوم األحد رابع ذي القعدة من السنة المذآورة، ودفن من الغد



 

بتربته بالقرب من قبة اإلمام الشافعي، رضي اهللا عنه، في جهتها القبلية، ولم يتفق لي الصالة عليه الشتغالي 
ولما أبللت من المرض مضيت إلى تربيته وزرته وقرأت عنده شيئًا من القرآن . بالمرض، رحمه اهللا تعالى

  .وترحمت عله لمودة آانت بيننا
  

  : وأنشدني الفقيه أبو الحجاج يوسف الضرير لبهاء الدين لغزًا في القفل
    

  وما زال من أوصافه الحرص والمنع   وأسود عار أنحل البـرد جـسـمـه
 وليس له عين ولـيس لـه سـمـع   وأعجب شيء آونه الدهر حـارسـًا

 أبو محمد البكائي

اء؛          أبو محمد زياد بن عبد اهللا بن طفيل بن عامر  ي البك م من بن ن صعصعة ث ي عامر ب القيسي العامري من بن
ا        ذي رتبه ام ال ن هش ك ب د المل روى سيرة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن محمد بن إسحاق، ورواها عنه عب

ه ي  . ونسبت إلي لم ف اد، ومس اب الجه ي آت اري ف ه البخ ة، خرج عن ان صدوقًا ثق وفي، وآ ذآور آ ائي الم والبك
ال       مواضع من آتاب  ع ق ي تاريخه عن وآي ر البخاري ف م        : ه، وذآ ي الحديث؛ ووه اد أشرف من أن يكذب ف زي

م،    : الترمذي فقال في آتابه عن البخاري قال، قال وآيع ذا وه زياد بن عبد اهللا على شرفه يكذب في الحديث، وه
ا خرج البخ    دًا    ولم يقل وآيع فيه إال ما ذآره البخاري في تاريخه، ولو رماه وآيع بالكذب م ديثًا واح ه ح اري عن

اه               ا رم اش لم ي عي ن أب ان ب اه الشعبي بالكذب وال عن أب ا رم وال مسلم، آما لم يخرجا عن الحارث األعور لم
  .وروى عن األعمش، وروى عنه أحمد بن حنبل وغيره، رضي اهللا عنه. شعبة بالكذب

  .ه اهللا تعالىوآانت وفاة أبي محمد المذآور في سنة ثالث وثمانين ومائة بالكوفة، رحم

اء،        : والبكائي ى البك بة إل ذه النس ا، وه اة من تحته بفتح الباء الموحدة وتشديد الكاف وبعد الهمزة الممدودة ياء مثن
  .واسمه ربيعة بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، وسمي البكاء لخبر يسمج ذآره

 التاج الكندي

أ الدمشقي      أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن سعيد  د والمنش دادي المول دين البغ الكندي الملقب تاج ال
ي عن            ماع، وشهرته تغن و الس ون اآلداب وعل ي فن ان أوحد عصره ف ب؛ آ رئ النحوي األدي اة المق دار والوف ال
د   االطناب في وصفه، وآان قد لقي جلة المشايخ وأخذ عنهم، منهم الشريف أبو السعادات ابن الشجري وأبو محم

ا ن الخش تين     اب الث وس نة ث ي س ا ف ده به ر عه بابه، وآخ ي ش داد ف ن بغ افر ع واليقي، وس و منصور الج ب واب
ا ود إليه روم ويع الد ال ى ب ه إل افر ب ع ويس اع الخيل ان يبت دة، وآ توطنت حلب ح مائة، واس ى . وخمس ل إل م انتق ث
د     ه   دمشق، وصحب األمير عز الدين فروخ شاه بن شاهان شاه، وهو ابن أخي السلطان صالح ال ين، واختص ب

ى دمشق      اد إل يس، وع ل نف ا آ ب خزائنه ن آت ى م ديار المصرية واقتن ى ال ي صحبته إل افر ف ده وس دم عن وتق
  .واستوطنها، وقصده الناس وأخذوا عنه، وله آتاب مشيخه على حروف المعجم

د، وقد خرج من   آنت قاعدًا على باب أبي محمد عبد اهللا بن الخشاب النحوي ببغدا: أخبرني أحد أصحابه أنه قال
د سقطت من       ه آانت ق عند أبو القاسم الزمخشري اإلمام المشهور، وهو يمشي في جاون خشب فإن إحدى رجلي

ي        : ونقل من خطه . هذا الزمخشري: والناس يقولون: الثلج، ثال ة ف م فضالء العجم بالعربي ان الزمخشري أعل آ
تم فضالؤ     ه خ ا، وب نة        زمانه، وأآثرهم أنسًا واطالعًا على آتبه داد س ا بغ دم علين االعتزال، ق ًا ب ان متحقق هم، وآ

ه بعض      ًا علي رتين قارئ ثالث وثالثين وخمسمائة، ورأيته عند شيخنا أبي منصور الجواليقي، رحمه اهللا تعالى، م
  .آتب اللغة من فواتحها ومستجيزًا لها، ألنه لم يكن له على ما عنده من العلم عفا اهللا عنه وعنا

ال  وأخبرني الشيخ مهذ ي الشيخ    : ب الدين أبو الطالب محمد المعروف بابن الخيمي بالقاهرة المحروسة ق آتب إل
  : الدين الكندي من دمشق من جملة أبيات

 لتنا من وفاء عهـدك دينـا   أيها الصاحب المحافظ قد حم
 هل لديكم بمصر شوق إلينا   نحن بالشام رهن شوق إليكم
 بتم بما رزقتم عـلـينـاوغل   قد غلبنا بما حرمنا علـيكـم



 

 وعجزتم عن أن نراآم لدينا   فعجزنا عن أن ترونالديكـم
  العهد وأوفى به آما قد وفينا   حفظ اهللا عهد مـن حـفـظ

    
  : فكتبت جوابها أبياتًا من جملتها: قال

 ة إنا بعهدآم مـا وفـينـا   أيها الساآنون بالشام من آند
 قضينـا بنا بعد بعدآم قدنح   لو قضينا حق المودة آنـا

    
  : وأنشدني له الشيخ مهذب الدين المذآور
  إن ادعى علم ما يجري به الفلك   دع المنجم يكبو في ضـاللـتـه
 إنسان يشرآه فيه وال المـلـك   تفرد اهللا بالعلم القـديم فـال ال
 والشرك وبئست العدتان الشرك   أعد للرزق من اشراآه شرآـًا

    
  : ليه أبو شجاع ابن الدهان الفرضي، اآلتي ذآره إن شاء اهللا تعالى في حرف الميموآتبت إ

  نعمى يقصر عن إدراآها األمل   يا زيد زادك ربي من مواهبـه
 ما دار بين النحاة الحال والبدل   ال غير اهللا حاًال قد حباك بـهـا
 أليس باسمك فيه يضرب المثل   النحو أنت أحق العالمـين بـه

    
  : ومن شعر الشيخ تاج الدين، وقد طعن في السن
 وفي ظولها إرهاق ذلك وإزهـاق   أرى المرء يهوى أن تطول حياتـه
 أعمر واألعمـار ال شـك أرزاق   تمنيت في عصر الشبـيبة أنـنـي
  من العمر ما قد آنت أهوى وأشتاق   فلما أتاني ما تـمـنـيت سـاءنـي

 حفائر يعلوها من الترب أطـبـاق   خـايًا يخيل لي فكـري إذا آـنـت
 لها في إرعاد مـخـوف وإبـراق   وها أنا في إحدى وتسعـين حـجة
 تـرياق وما لي إال رحـمة الـلـه   يقولون ترياق لـمـثـلـك نـافـع

و             وفي ي دادن وت نة عشرين وخمسمائة ببغ عبان س اء الخامس والعشرين من ش وم األربع م وآانت والدته بكرة ي
  .االثنين ضحوة سادس شوال سنة ثالثة عشرة وستمائة بدمشق، ودفن من يومه بجبل قاسيون، رحمه اهللا تعالى

ى      ذا أمل از، آ ن التامغ وأما مهذب الدين المذآور فهو أبو طالب محمد بن ابي الحسن علي بن علي بن المفضل ب
ا با  ان اجتماعن ره، وآ عر غي عره وش ن ش رًا م دني آثي به، وأنش ي نس دة، عل الس عدي ي مج ة ف اهرة المحروس لق

وم            وفي ي ة، وت ة المزيدي مائة بالحل ين وخمس نة تسع وأربع وأخبرني أن مولده في الثامن والعشرين من سوال س
ة الصغرى، وحضرت            د بالقراف ن من الغ تمائة، ودف ين وس ين وأربع نة اثنت األربعاء والعشرين من ذي القعدة س

  .راوية للشعر واألدب، رحمه اهللا تعالى الصالة عليه، وآان إمامًا في اللغة

ون،             : وقاسيون اآنة ن واو الس د ال ا وبع اة من تحته اء المثن ة وضم الي بفتح القاف وبعد األلف سين مكسورة مهمل
  .وهو جبل مطل على دمشق، وفيه قبول أهلها وتربهم وفيه مدارس ورباطات وجامع، وفيه نهران ثورا ويزيد

 زيري بن مناد الصنهاجي

اديس   األ ن ب ز ب ر        -مير زيري بن مناد الحميري الصنهاجي جد المع دم ذآ د تق الى، وق اء اهللا تع ره إن ش ي ذآ اآلت
ع       ده الرف اء، واستوعبت عن ولده بلكين وحفيده باديس في حرف الباء وذآر حفيد حفيده األمير تميم في حرف الت

ى مدين  -في نسبه ي       ؛ وزيري المذآور أول من ملك من بيتهم، وهو الذي بن ام خروج أب ي اي ير، وحصنها ف ة آش
يرة   -المقدم ذآره-يزيد مخلج الخارجي ا الس لما خرج على القائم بن المهدي وعلى ولده المنصور إسماعيل وملكه

ي ألندلسي         ن عل ر ب ين جعف ه وب يم     -تام السياسة شجاعًا صارمًا، وآانت بين ي حرف الج ره ف دم ذآ ضغائن  -المق
نة         وأحقاد أفضت إلى الحرب، فلما تصا ي شهر رمضان س ك ف ذآور، وذل ري الم ل زي فا انجلى المصاف عن قت



 

ه اهللا        نة، رحم تًا وعشرين س ه س دة ملك ستين وثلثمائة، وذآر أنه آبابه فرسه؛ فسقط إلى األرض فقتل، وآانت م
  .تعالى

  .بكسر الزاي وسكون الياء المثناة من تحتها وآسر الراء وبعدها مثناة من تحتها: وزيري

  .ح الميم والنون وبعد األلف دالة مهملةبفت: ومناد

  .تقدم الكالم عليه: والصنهاجي

ي حرف   : وآشير بمد الهمزة وآسر الشين المعجمة وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها راء، وقد تقدم ذآرها ف
  .الهمزة في ترجمة أبي إسحاق إبراهيم ابن قرقول

ة          بفتح التاء المثناة من فوقها وبعد األ: وتاهرت ا، وهي مدين اة من فوقه اء مثن م ت اآنة ث لف هاء مفتوحة وراء س
ري     ا زي دينتين ملكه بأفريقية، وثم أيضًا تاهرت أخرى، ويقال للواحدة القديمة ولألخرى الجديدة، وال أعلم أي الم

  .المذآور

 زينب بنت الشعري

د زينب   دعى حرة أيضاً   -أم المؤي ن       -وت ن الحسن ب رحمن ب د ال ي القاسم عب ن      بنت أب د ب ن أحم ن سهل ب د ب أحم
ة، وأدرآت جماعة من          عبدوس الجرجاني األصل النيسابوري الدار الصوفي المعروف بالشعري؛ آانت عالم

ازة   ة وإج نهم رواي ذت ع اء، وأخ ان العلم ر     . أعي ي بك ن أب م اب ي القاس ن أب ماعيل ب د إس ي محم ن أب معت م س
د      النيسابوري القارئ، وأبي القاسم زاهر وأبي بكر وجيه اب ن عب نعم ب د الم ر عب ني طاهر الشحاميين وأبي المظف

و الحسن       افظ أب ا الح الكريم بن هوازن القشيري وأبي الفتوح عبد الوهاب بن شاه الشاذياخي وغيرهم، وأجاز له
ر الزمخشري صاحب    ن عم ود اب م محم و القاس ة أب افر الفارسي والعالم د الغ ن عب ماعيل ب ن إس افر ب د الغ عب

  .من السادات الحفاظوغيرهما " الكشاف"

ولنا منها إجازة آتبتها في بعض شهور سنة عشر وستمائة، ومولدي يوم الخميس بعد صالة العصر حادي عشر 
دين،              ن ال ن زي دين ب ر ال ك المعظم مظف ل بمدرسة سلطانها المل ة إرب تمائة بمدين شهر ربيع اآلخر سنة ثمان وس

  .رحمهما اهللا تعالى

ادى     ومولد زينب المذآورة سنة أرب ي جم تمائة ف ع وعشرين وخمسمائة بنيسابور، وتوفيت سنة خمس عشرة وس
  .اآلخرة بمدينة نيسابور، رحمها اهللا تعالى

ه،         : والشعري ه وبيع ى الشعر وعمل بة إل ذه النس دها راء، ه ا وبع بفتح الشين المثلثة وسكون العين المهملة وفتحه
  .اهللا أعلموال أعلم من آان في أجدادها يتعاطاه فنسبوا إليه، و

 سالم بن عبد اهللا بن عمر

نهم             -ويقال أبو عبد اهللا-أبو عمرو دوي، رضي اهللا ع ن الخطاب الع ؤمنين عمر ب ر الم ن أمي د اهللا اب ن عب الم ب س
ه الزهري       ره، وروى عن ه وغي أجمعين؛ أحد فقهاء المدينة، من سادات التابعين وعلمائهم وثقاتهم، روى عن أبي

ة،         توفي في آخر ذي ال. ونافع ذ بالمدين ك يومئ د المل ن عب ام ب ة، وهش ان ومائ حجة سنة ست ومائة، وقيل سنة ثم
ا رأى               اس، فلم رة الن البقيع لكث ه ب الم، فصلى علي ق موت س ة فواف دم المدين م ق نة، ث وآان قد حج بالناس تلك الس

ة آ  : هشام آثرتهم قال إلبراهيم بن هشام المخزومي والي المدينة ام   اضرب على الناس بعث أربع الف، فسمي ع
  .أربعة آالف

ال  : حدث الزهري قال سمعت سالم بن عبد اهللا يقول ك، فق ا أحسن جسمك   : دخلت على الوليد بن عبد المل ا  ! م فم
ال : طعامك؟ قلت تهيه؟ قلت  : الكعك والزيت، ق ول        : وتش ان يق ه، وآ تهيته أآلت إذا اش تهيه، ف ى أش اآم  : أدعه حت إي

  .الشراب ومداومة اللحم، فإن له ضراوة آضراوة



 

ا  : "وآتب عمر بن عبد العزيز إلى سالم بن عبد اهللا أن اآتب لي بشيء من رسائل عمر بن الخطاب، فكتب إليه ي
بعون          انوا ال يش ي آ أت بطونهم الت ا، وتفق ذتهم به عمر، اذآر الملوك الذين تفقأت أعينهم التي آانت ال تنقضي ل

  ".إلى جنب مساآن لنا لتأذينا بريحهمبها، وصاروا جيفًا في األرض تحت آآامها، لو آانت 

نهم         : وقال محمد بن إسحاق صاحب المغازي والسير ن الخطاب رضي اهللا ع ر ب ن عم د اهللا ب ن عب رأيت سالم ب
  .يلبس الصوف، وآان علج الخلق يعالج بيديه ويعمل

ال  : ودخل سليمان بن عبد الملك الكعبة، فرأى سالمًا، فقال له ر     واهللا ال: سلني حوائجك، فق ي بيت اهللا غي ألت ف س
  .اهللا

 سالم الخاسر

ن        الم ب دي، وهو س ولى المه ل م أبو عمر سالم الشاعر عرف بالخاسر؛ يقال إنه مولى أبي بكر الصديق، وقيل ب
اع مصحفًا واشترى     عمرو بن حماد بن عطاء بن ياسر، هكذا نسبه أحمد ابن أبي طاهر، وسمي الخاسر لكونه ب

وراً  ه طنب داد و . بثمن دم بغ ون      ق ن المج ية م ر مرض ة غي ى طريق ان عل ة، وآ ادي والبرامك دي واله دح المه م
  .والتظاهر بالخالعة والفسوق

  : وآان سالم المذآور قد مدح المهدي بقصيدة منها

 وحدا بهن مشمر مـزعـاج   حضر الرحيل وشدت األحداج
 مـزاج ماء النبوة ليس فـيه   شربت بمكة في ذرى بطحائها

    
  : عطى مروان بن أبي حفصة مائة ألف درهم بقصيدته التي أولهاوآان المهدي أ

    
  طرقتك زائرة فحي خيالها

    
تطرح القصيدتان إلى أهل : فأراد أن ينقص سالمًا من هذه الجائزة فحلف سالم أن ال يأخذ إال مائة ألف وقال

  .وآان هذا ماله العلم حتى يخبروا بتقدم قصيدتي؛ فأنفذ له المهدي مائة ألف درهم وألف درهم،
  

وآان ينتمي إلى والء تيم بن مرة من قريش، فلما بلغ زمن الرشيد، وآان الرشيد قد بايع لمحمد بن زبيدة، يعني 
  : ولده األمين، قال قصيدته التي أولها

    
  أسقيت غادية السحاب الممطر   قل للمنازل بالكثيب االعـفـر
 جعفـر بيدة ابنةلمحمد بن ز   قد بايع الثقالن مهدي الهـدى

    
وتقدم لمروان بن أبي حفصة مع زبيدة مثل ذلك في حرف . فحشت زبيدة فاه درًا فباعه بعشرين ألف دينار

  .الزاي
  

ومات سالم في أيام الرشيد وقد اجتمع عنده ستة وثالثون ألف دينار، فاودعها أبا السمراء الغساني فبقيت عنده، 
نعم يا سيدي، أسأل شيئًا ال : سل ما شئت، قال: الرشيد وغناه فأطربه فقال وإن إبراهيم الموصلي دخل يومًا على

مات سالم وليس له وارث وخلف ستة وثالثين ألف دينار عند أبي السمراء الغساني، : ما هو؟ قال: يزرأك، قال
  .تأمره أن يدفعها إلي، فتسلمها

  
  : وذآروا أنه لما قال أبو العتاهية. ابتهوآان الجماز قدم هو وأبوه يطالبان بميراث سالم بأنهما من قر

    
  أذل الحرص أعناق الرجال   تعالى اهللا يا سلم بن عمـرو

  
  : يزعم أني حريض؟ وقال يرد عليه: غضب سالم وقال



 

 يزهد الـنـاس وال يزهـدما أقبح التزهيد مـن واعـظ
 أضحى وأمسى بيته المسجد   لو آان في تزهيده صـادقـًا

 ولم يكن يسعى ويستـرفـد   نيا ولم يقـنـهـاويرفض الد
 والرزق عند اللـه ال ينـفـد   يخاف أن تـنـفـد أرزاقـه

 ينـالـه األبـيض واألسـود   والرزق مقسوم على من ترى
 من آف عن جهد ومن يجهد   آل يوفـى رزقـه آـامـًال

    
  : وآان بشار قد قال. أرق من شعر بشاروآان سالم من الشعراء المجيدين من تالمذة بشار، وصار يقول 

    
 اللـهـج وفاز بالطيبات الفاتك   من راقب الناس لم يظفر بحاجته

  : وقال سالم
 وفاز باللذة الـجـسـور   من راقب الناس مات غمًا

    
رضى ذهب واهللا بيتي؛ يأخذ المعاني التي تعبت فيها فيكسوها ألفاظًا أخف من ألفاظي، ال أ: فغضب بشار وقال

  .عنه، فما زالوا يسألونه حتى رضي عنه
    

  .رأيت بشارًا لما قال هذا البيت وهو يلهج به آثيرًا: وقال أبو معاذ النميري
  البيت... من راقب الناس لم يظفر بحاجته

  
  : يا أبا معاذ، قد قال سالم الخاسر بيتًا في هذا المعنى هو أخف من هذا، وأنشدته: قلت

  غمًامن راقب الناس مات 

  .ذهب واهللا بيتي، واهللا ال أآلت اليوم شيئًا وال صمت: فقال

  .وآانت وفاة سالم المذآور سنة ست وثمانين ومائة، رحمه اهللا تعالى

 أبو بكر ابن عياش

أبو بكر سالم بن عياش بن سالم الحناط، األسدي موالهم، الكوفي؛ آان من أرباب الحديث والعلماء المشاهير، 
  .يالقراءات عن عاصم، وهو مولى واصل بن حيان األحدبوهو أحد راوي 

أصابتني مصيبة آلمتني، فذآرت قول : قال ابو بكر ابن عياش: ، قال"الكامل"ذآر أبو العباس المبرد في آتاب 
  : ذي الرمة

  من الوجد أو يشفي نجي البالبل   لعل انحدار الدمع يعقـب راحة
    

  .اسمه شعبة، واهللا أعلم: اسمه آنيته، وقيل: وقيل. ار وحكايات آثيرةوله أخب. فخلوت بنفسي وبكيت فاسترحت
  

لما آنت شابًا وأصابتني مصيبة تجلدت لها، ودفعت البكاء بالصبر، فكان ذلك يؤذيني : وروي عنه أنه قال
  : ويؤلمني، حتى رأيت أعرابيًا بالكناسة وهو واقف على نجيب له ينشد

    
  بمهجور حزوى فابكيا في المنازل   خليلي عوجا من صدور الرواحـل

  : وبعده
  من الوجد أو يشفي نجي البالبل   لعل انحدار الدمع يعقـب راحة



 

قاتل اهللا : ذو الرمة، فأصابني بعد ذلك مصائب، فكنت أبكي فأوجد لذلك راحة، فقلت: فسألت عنه، فقيل لي
لص رقبتك ما استطعت في الدنيا من رق خ: قال لي رجل وأنا شاب: قال أبو بكر! األعرابي ما آان أبصره

  .اآلخرة، فان أسير اآلخرة غير مفكوك أبدًا، فأنسيتها

وآانت وفاته بالكوفة في سنة ثالث وتسعين ومائة، بعد هارون الرشيد بثمانية عشر يومًا، وعمره ثمان وتسعون 
المذآورة بمدينة طوس، رحمهما سنة، وآانت وفاة الرشيد ليلة السبت لثالث خلون من جمادى اآلخرة من السنة 

  .اهللا تعالى

  .بفتح العين المهملة وتشديد الياء المثناة من تحتها وبعد األلف شين معجمة: وعياش

  .هو مولى بني آاهل ابن أسد بن خزيمة: قد تقدم الكالم عليهما، وقيل: واألسدي والكوفي

 سابور بن أردشير

ديلمي؛    أبو نصر سابور بن أردشير، الملقب بهاء الدو ه ال ن بوي لة وزير بهاء الدولة أبي نصر ابن عضد الدولة ب
عراء  ه محط الش ان باب ة، وآ ة والدراي ه الكفاي اء، جمعت في ل الرؤس وزراء، وأماث ابر ال ن أآ ان م و . آ ره أب ذآ

ة من مدحه أب           "اليتيمة"منصور الثعالبي في آتاب  رهم، فمن جمل ه غي ذآر في م ي تقًال، ل ًا مس و ، وعقد لمداحه باب
  : الفرج الببغاء بقوله

  ما وجه لومي وهو محظور: فقال   لمت الزمان على تأخير مطلـبـي
 أخطأت، بل لو شاء سابور: فقال   لو شئت ما فات الغنى أملي: فقلت

 أسرف فإنك في اإلسراف معذور   لذ بالوزير أبي نصر وسل شططـًا
 مشكور عداءوالنصح حتى من األ   وقد تقبلت هذا النصح من زمنـي

    
  : ولمحمد بن أحمد الحرون فيه قصيدة من جملتها

 ورابط الجأش واآلجال في وجل   يا مؤنس الملك واأليام موحـشة
 آأنني بكر معنى سار في المثل   ما لي وألرض لم أوطن بها وطنًا
 اصبحت عندك ذا خيل وذا خول   لو أنصف الدهر أو النت معاطفه

 لو آن للغيد ما استأنسن بالعطل   قـطـهـاهللا لؤلؤ ألفـاظ أسـا
 الكحـل نجل العيون ألغناها عن   ومن عيون معان لو آحلن لـهـا

    
  : وآان قد صرف عن الوزارة ثم أعيد إليها، فكتب إليه أبو إسحاق الصابئ

 زلت بها قدم وساء صنيعـهـا   قد آنت طلقت الوزارة بعدمـا
 يحل إلى ذراك رجوعهـا آيما   فغدت بغيرك تستحل ضـرورة
  أن ال يبيت سواك وهو ضجيعها   فاآلن عادت ثـم آلـت حـلـفة

    
  : ولبعض الشعراء في وزير صرف ثم أعيد من يومه فقال على لسانه

 فانكشف الناس لي وبانوا   عاداني الدهر نصـف يوم
  عودوا فقد عاد لي الزمان   يا أيها المعرضون عـنـا

    
  : ر علم، وإليها أشار أبو العالء المعري بقوله في القصيدة المشهورةوله ببغداد دا

  من الورق مطراب األصائل ميهال   وغنت لنا في دار سـابـور قـينة

ومولده بشيراز، ليلة السبت . وآانت وفاة سابور المذآور في سنة ست عشرة وأربعمائة ببغداد، رحمه اهللا تعالى
  .ثالثين وثلثمائةخامس عشر ذي القعدة سنة ست و



 

نة    ون س ان وأربع ره اثنت ان، وعم ة بأرج الث وأربعمائ نة ث ى س ادى األول ي جم ة ف اء الدول ه به وفي مخدوم وت
  .وتسعة أشهر وعشرون يومًا، رحمه اهللا تعالى

ابور واو راء: وس د ال دة وبع اء الموح ة وضم الب ين المهمل تح الس ه . بف ور"واألصل في اه ب اه " ش فعرب ألن الش
ى المضاف       : ابن، فكأنه قال: الملك، وبور: بالعجمي ه عل ديم المضاف إلي م تق ادة العج وأول من  . ابن الملك، وع

  .سمي بهذا االسم سابور بن أردشير بن بابك بن ساسان أحد ملوك الفرس

ا      : وأردشير  اة من تحته اء المثن ة وسكون الي  بفتح الهمزة وسكون الراء وفتح الدال المهملة وآسر الشين المعجم
ره      ال غي افظ، وق ي الح دار قطن و       : وبعدها راء، قاله ال ق وحل اه دقي ل معن ب، وقي ق حلي اه دقي ال بعضهم  -معن : وق

  .الحلو، واهللا أعلم: الحليل، وشيرين: الدقيق، وشير: وهو لفظ عجمي، وأرد عندهم-بالهمزة والزاي" أزدشير"

 سري السقطي

ة   وم         أبو الحسن سري بن المغلس السقطي أحد رجال الطريق ورع وعل ي ال ه ف د زمان ان أوح ة؛ آ اب الحقيق وأرب
ال        ذ معروف الكرخي، يق ان تلمي تاذه، وآ د وأس اءه      : التوحيد، وهو خال أبي القاسم الجني ه، فج ي دآان ان ف ه آ إن

ال سري  : معروف يومًا ومعه صبي يتيم، فقال له ال     : اآس هذا اليتيم، ق ه معروف، وق رح ب بغض  : فكسوته، فف
دنيا         اهللا إليك الدنيا  ي من ال يس شيء أبغض إل دآان ول ه من      . وأراحك مما أنت فيه؛ فقمت من ال ا في ا أن وآل م
  .برآات معروف

رة        : ويحكى أنه قال ولي م تغفار من ق ي االس ا ف نة أن د هللا "منذ ثالثين س ه  "! الحم ل ل ال   : قي ك؟ فق ع  : وآيف ذل وق
ت، حيث          الحمد هللا،: نجا حانوتك، فقلت: ببغداد حريق فاستقبلني واحد وقال ا قل ى م ك الوقت عل ادم من ذل فأنا ن

  .أردت لنفسي خيرًا من الناس

ال   : دخلت يومًا على خالي سري السقطي وهو يبكي، فقلت : وحكى أبو القاسم الجندي قال ك؟ ق ا يبكي اءتني  : م ج
اي فنم             : البارحة الصبية فقالت ي عين ه حملتن م إن ا، ث ه هاهن وز أعلق ذا الك ارة، وه ة ح ذه ليل ت، ه ت فرأيت  يا أب

زان،     : لمن أنت؟ قالت: جارية من أحسن خلق اهللا قد نزلت من السماء، فقلت ي الكي رد ف اء المب لمن ال يشرب الم
  .فرأيت الخزف المكسور لم يرفعه، حتى عفى عليه التراب: وتناولت الكوز فضربت به األرض، قال الجنيد

ال سري      اآر، ق ن ش د اهللا ب ددت رج   : قال عب ة، وم ي المحراب فنوديت    صليت وردي ليل ي ف ذا    : ل ا سري، هك ي
أتت عليه ثمان وتسعون  : قال الجنيد. وعزتك ال مددت رجلي أبدًا: فضممت رجلي، ثم قلت: تجالس الملوك؟ قال

  .سنة ما رئي مضطجعًا إال في علة الموت

ار،  : قوم هي الموافقة، وقال: قال قوم: سألني السري يومًا عن المحبة، فقلت: ويحكى عن الجنيد أنه قال هي اإليث
ى    : آذا وآذا، فأخذ السري جلدة ذراعه ومدها فلم تمتد، ثم قال: وقال قوم دة يبست عل وعزته لو قلت إن هذه الجل

  .هذا العظم من محته لصدقت

اني حي           : وسمعته يقول: قال الجنيد د، فأت م أج ة فل ا من وق فيه ة وال لمخل ا تبع ي فيه أريد أن آآل أآلة ليس هللا عل
ي   الجرجاني ال ل دقوق؟ فقلت     : فدق علي باب الغرفة فخرجت إليه فق ا سري، ملحك م ال  : ي م، ق م   : نع ح، ث ال تفل

ي               : قال اس ف اله الن اجر، وال ت زارع، وال تجر الت ا زرع ال رآن م م الق م اآلذان عن فه وال أن اهللا عز وجل عق ل
  .الطرقات، ثم مضى فأتعبني وأبكاني

ال          آنت في: وحكى الجنيد أيضًا عن سري قال ي بعض الجب ه، فمررت ف ر ب م أظف نة، فل طلب صديق ثالثين س
الوا     ك الموضع، فق ي ذل ذا الكهف رجل يمسح      : بأقوام مرضى وزمنى وعمي وبكم، فسألتهم عن مقامهم ف ي ه ف

ة صوف، فلمسهم           ه جب م، فخرج شيخ علي بيده عليهم فيبرءون بإذن اهللا تعالى وبرآة دعائه، فوقفت أنتظر معه
ال  : نوا يبرءون من عللهم بمشيئة اهللا عز وجل، قالودعا لهم، فكا ه، فق راك      : فأخذت بذيل ا سري ال ي ي ي خل عن

  .تأنس بغيره فتسقط من عينه

م          : قال سري ي عل اطن ف تكلم بب ور ورعه، وال ي ه ن ور معرفت ئ ن المتصوف اسم لثالثة معان، وهو الذي ال يطف
  .تك محارم اهللا تعالىينقضه عليه ظاهر الكتاب، وال تحمله ا لكرامات على ه



 

نة ست     ر س د الفج هر رمضان بع ن ش ون م اء لست خل وم األربع ل ي ين، وقي دى وخمس نة إح ه س ت وفات وآان
ونيزية   ن بالش داد، ودف ائتين ببغ ين وم بع وخمس ل س ين، وقي ي  . وخمس ب ف ال الخطي داد"وق اريخ بغ رة ": ت مقب
ر عيسى ن نه القرب م ة ب ة بالتوث ة المعروف ونيزي وراء المحل يوخنا  الش ي الهاشمي، وسمعت بعض ش ن عل ب

ول رة   : يق ة تعرف بمقب ي وراء التوث رة الت ونيزي الصغير، والمقب رة الش ديمًا تعرف بمقب ت ق ريش آان ابر ق مق
ا    د منهم ل واح ال لك وين يق ا أخ ر، وآان ونيزي الكبي ونيزي"الش اتين   " الش دى ه ي إح ا ف د منهم ل واح ن آ ودف

  . أعلمالمقبرتين ونسبت المقبرة إليه، واهللا

  .وقبره ظاهر معروف، وإلى جنبه قبر الجنيد، رضي اهللا عنهما

  .بضم الميم وفتح الغين المعجمة وآسر الالم المشددة وبعدها سين مهملة: والمغلس

  : وآان سري آثيرًا ما ينشد

  فما لي أرى األعضاء منك آواسيا   إذا ما شكوت الحب قالت آذبتنـي
 وتذهل حتى ال تجيب المـنـاديا   شافال حب حتى يلصق الجلد بالح

 السري الرفاء

و ويطرز         ي صباه يرف ان ف أبو الحسن السري بن أحمد بن السري الكندي الرفاء الموصلي الشاعر المشهور؛ آ
ه، وقصد سيف     في دآان بالموصل، وهو مع ذلك يتولع باألدب وينظم الشعر، ولم يزل حتى جاد شعره ومهر في

ب ومدحه وأقام عنده مدة، ثم انتقل بعد وفاته إلى بغداد ومدح الوزير المهلبي وجماعة من   الدولة ابن حمدان بحل
عره وراج   ق ش ائها، ونف ديين          . رؤس م الخال ي هاش عيد ابن ان س ي عثم د وأب ر محم ي بك ين أب ه وب ت بين وآان

  .الموصليين الشاعرين المشهورين معاداة فادعى عليهما سرقة شعره وشعر غيره

بالد،            وآان السري مغ  ك ال اجم الشاعر المشهور، وهو إذ ذاك ريحان األدب بتل تح آش ي الف وان أب رى بنسخ دي
والسري في طريقه يذهب، وعلى قالبه يضرب، فكان يدس فيما يكتبه من شعره أحسن شعر الخالديين، ليزيد في 

ي سرقتهما،    حجم ما ينسخه وينفق سوقه ويغلي سعره ويشنع بذلك عليهما ويغض منهما ويظهر مصداق قو  ه ف ل
  .فمن هذه الجهة وقعت في بعض النسخ من ديوان آشاجم زيادات ليست في األصول المشهورة

ه رواء وال       م يكن ل بيهات واألوصاف، ول وآان شاعرًا مطبوعًا عذب األلفاظ مليح المأخذ آثير االفتنان في التش
ل وفات     ك،       منظر، وال يحسن من العلوم غير قول الشعر، وقد عمل شعره قب د ذل م زاد بع ة، ث ة ورق ه نحو ثلثمائ

  .وقد عمله بعض المحدثين األدباء على حروف المعجم

  : ومن شعر السري أبيات يذآر فيها صناعته، فمنها قوله

  صائنة وجهي وأشعاري   وآانت اإلبرة فيما مضى
 آأنه من ثقبها جـاري   فأصبح الرزق بها ضيقًا

    
  : لة قصيدومن محاسن شعره في المديح من جم

 فإذا التقى الجمعان عاد صفيقا   يلقى الندى برقيق وجه مسفـر
 في جحفل ترك الفضاء مضيقا   رحب المنازل ما أقام فإن سرى

    
  ": المنتخل"وذآر له الثعالبي في آتاب 

  صبحًا وآنت أرى الصباح بهيما   البستني نعمًا رأيت بها الدجـى
 رحـيمـا د آان يلقاني العدوق   فغدوت يحسدني الصديق وقبلها

    
  : ومن غرر شعره في النسيب قوله



 

 ويبخل بالتحـية والـسـالمبنفسي من أجود له بنفسـي
  آمون الموت في حد الحسام   وحتفي آامن في مقلـتـيه

    
  : وله من قصيدة يمدح بها سيف الدولة بن حمدان

 ئبهمن الدماء ومخضوب ذوا   ترآتهم بين مصبوغ ترائبـه
  وهارب وذباب السيف طالبه   فحائد وشهاب الرمح الحقـه
 وينتحيه بمثل البرق غالبـه   يهوي إليه بمثل طـاعـنـه

 ثيابه فهو آاسيه وسالـبـه   يكسوه من دمه ثوبًا ويسلبـه
    

  : وله من قصيدة أخرى
 وبت لغزالن الصريم مـغـازال   وآم ليلة شمرت للـراح رائحـًا

  فما عطلت حتى بدا األفق عاطال   ي والسنا بحـلـيهـاوحليت آأس
    

  : ومن شعره
 أبهى وأنضر من زهـر الـرياحـين   وفـتـية زهـر اآلداب بـينـهـــم

 الـفـرازين والراح تمشي بهم مشي   راحوا إلى الراح مشي الرخ وانصرفوا
    

  : ومن شعره
  مارهارحلت لذاذتها وحل خ   ما آان ذاك العيش إال سكرة

    
  : ومن شعره

 راية صبح مبيضة العـذب   انظر إلى الليل آيف تصرعه
 فشق جلبابه من الـطـرب   آراهب جن للهوى طـربـًا

  ".الديرة"وآتاب " المحب والمحبوب والمشموم والمشروب"وللسري المذآور ديوان شعر آله جيد، وله آتاب 

دا    ة ببغ تين وثلثمائ ي تاريخه،         وآانت وفاته في سنة نيف وس دادي ف ال الخطيب البغ ذا ق الى، هك ه اهللا تع د، رحم
م          : وقال غيره ة، واهللا أعل ين وثلثمائ ع وأربع نة أرب ل س ة وقي ين وستين وثلثمائ نة اثنت ن    . توفي س يخنا اب وذآر ش

  .األثير في تاريخه أنه توفي سنة ستين وثلثمائة، رحمه اهللا تعالى

 حيص بيص

دين المعروف بحيص بيص الشاعر           أبو الفوارس سعد بن محمد بن سع ن الصيفي التميمي الملقب شهاب ال د ب
ائل           ي مس م ف وزان، وتكل ريم ال د الك ن عب د ب المشهور؛ آان فقيهًا شافعي المذهب، تفقه بالري على القاضي محم

ة             ائل فصيحة بليغ ه رس ة لفظه، ول ع جزال ه م اد في ه األدب ونظم الشعر، وأج ره  . الخالف، إال أنه غلب علي ذآ
ه        . وأثنى عليه" الذيل"الحافظ أبو سعد ابن السمعاني في آتاب  ه ديوان رئ علي وحدث بشيء من مسموعاته، وق

اتهم    ه   . ورسائله، وأخذ الناس عنه أدبًا وفضًال آثيرًا؛ وآان من أخبر الناس بأشعار العرب واختالف لغ ال إن ويق
الكالم العرب  دًا إال ب ان ال يخاطب أح اظم، وآ ه وتع ه تي ان في ا آ ه إليه ة، فتوج ة الحل ة بمدين ه حوال ت ل ي، وآان

ي        ى وال كاه إل تاذه، فش تم أس ه وش الستخالص مبلغها، وآانت على ضامن الحلقة، فسير غالمه إليه فلم يعرج علي
ع    م يقن الحلة، وهو يومئذ ضياء الدين مهلهل بن أبي العسكر الجاواني، فسير معه بعض غلمان الباب ليساعده، فل

ة  أبو الفوارس م ا       "نه بذلك، فكتب إليه يعاتبه، وآانت بينهما مودة متقدم نين ومودته ا آنت أظن أن صحبة الس م
ام بنصري من آل     يكون مقدارها في النفوس هذا المقدار، بل آنت أظن أن الخميس الجحفل لو زن لي عرضًا لق

ذ    أبي العسكر حماة غلب الرقاب، فكيف بعامل سويقة، وضامن حليلة وحليقة؟ ويكون ج  ي شكواي أن ينف وابي ف
  : إليه مستخدم يعاتبه، ويأخذ ما قبله من الحق، ال واهللا

  يوم الكريهة في المسلوب ال السلب   إن األسود أسود الغاب همـتـهـا



 

    
وباهللا أقسم، ونبيه وآل بيته، لئن لم تقم لي حرمة يتحدث بها نساء الحلة في أعراسهن ومناحاتهن، ال أقام وليك 

  ".ه، ولو أمسى بالجسر أو القناطر، هبني خسرت خمر النعم أفأخسر أبيتي، واذاله، واذاله، والسالمبحلتك هذ
  

اآلتي ذآره في حرف الهاء إن شاء اهللا - وآان يلبس زي العرب ويتقلد سيفًا، فعمل فيه أبو القاسم ابن الفضل
ي، وذآر أنه توفي سنة سبع وأربعين أنها للرئيس علي بن األعرابي الموصل" الخريدة"وذآر العماد في - تعالى

  : وخمسمائة
    

 رك؟ ما فيك شعرة من تـمـيم   آم تبادى وآم تطول طـرطـو
  بس واشرب ما شئت بول الظليم   فكل الضب واقرط الحنظل الـيا
 حـريم ري وال يدفع األذى عن   ليس ذا وجه من يضيف وال يق

    
  : ملفلما بلغت األبيات أبا الفوارس المذآور ع
 ت مشارًا إليه بالـتـعـظـيم   ال تضع من عظيم قدر وإن آن
 بالتعدي على الشريف الكـريم   فالشريف الكريم ينقص قـدرًا
 ر بتنجيسها وبـالـتـحـريم   ولع الخمر بالعقول رمى الخم

    
  : وعمل فيه خطيب الحويزة البحيري
  ص من األعارب في الصميم   لسنا وحـقـك حـيص بـي

 ر آما آذبت علـى تـمـيم   لقد آذبت عـلـى بـحـيو
    

رأيت في المنام علي : وقال الشيخ نصر اهللا بن مجلي مشارف الصناعة بالمخزن، وآان من الثقات أهل السنة
يا أمير المؤمنين، تفتحون مكة فتقولون من دخل دار أبي سفيان فهو : بن أبي طالب رضي اهللا عنه، فقلت له

: ال، فقال: أما سمعت أبيات ابن الصيفي في هذا؟ فقلت: ى ولدك الحسين يوم الطف ما تم؟ فقالآمن، ثم يتم عل
اسمعها منه، ثم استيقظت فبادرت إلى دار حيص بيص، فخرج إلي، فذآرت له الرؤيا فشهق وأجهش بالبكاء، 

  : ه، ثم أنشدنيوحلف باهللا إن آانت خرجت من فمي أو خطي إلى أحد، وإن آنت نظمتها إال في ليلتي هذ
    

 فلما ملكتم سال بالـدم أبـطـح   ملكنا فكان العفو مـنـا سـجـية
  غدونا على األسرى نعف ونصفح   وحللتم قتل األسارى، وطـالـمـا
 ينـضـح وآل إناء بالـذي فـيه   فحسبكم هذا التـفـاوت بـينـنـا

ما للناس في حيص بيص، : وأمر شديد فقال وإنما قيل له حيص بيص ألنه رأى الناس يومًا في حرآة مزعجة
وقع الناس في حيص بيص، أي في : فبقي عليه هذا اللقب، ومعنى هاتين الكلمتين الشدة واالختالط، تقول العرب

  .شدة واختالط

وآانت وفاته ليلة األربعاء سادس شعبان سنة أربع وسبعين وخمسمائة ببغداد، ودفن من الغد بالجانب الغربي 
  .قريش، رحمه اهللا تعالى في مقابر

أنا أعيش في الدنيا مجازفة، ألنه آان ال يحفظ مولده، وآان يزعم أنه من ولد : وآان إذا سئل عن عمره يقول
  .ولم يترك أبو الفوارس عقبًا. أآثم بن صيفي التميمي حكيم العرب

  .ا ياءبفتح الصاد المهملة وسكون الياء المثناة من تحتها وآسر الفاء وبعده: وصيفي  

دة من          : والحويزة اء، وهي بلي م ه دها زاي ث ا، وبع اة من تحته بضم الحاء المهملة وفتح الواو وسكون الياء المثن
  .إقليم خوزستان على اثني عشر فرسخًا من األهواز

  



 

 أبو المعالي الحظيري

م األنصاري الخزر       ن القاس ي ب ن عل م ب ن القاس ي ب ن عل م ب ن القاس ي ب ن عل عد ب الي س و المع وراق أب ي ال ج
اب           ا آت ا، منه ا قصر فيه اميع م د، وألف مج الحظيري المعروف بدالل الكتب؛ آانت لديه معارف، وله نظم جي

ى    " زينة الدهر وعصره أهل العصر وذآر ألطاف شعراء العصر     " ه عل ذي ذيل ة القصر  "ال ي الحسن   " دمي ألب
دمهم، وأورد لكل     يئًا من        الباخرزي جمع فيه جماعة آبيرة من أهل عصره ومن تق ه وش ًا من أحوال واحد طرف

راً  " الخريدة"وقد ذآره العماد الكاتب في . شعره يئًا آثي ًا   . وأنشد له عدة مقاطيع، وروى عنه لغيره ش ان مطلع وآ
  .يدل على آثرة اطالعه" لمح الملح"على أشعار الناس وأحوالهم، وله آتاب سماه 

  : ومن شعر أبي المعالي المذآور قوله

 ورد وفي فمه مـدام   ـدهومعـذر فـي خ
 صبح سالفـه ظـالم   ما الن لي حتى تغشى
 آبه ويعطفه اللجـام   آالمهر يجمح تحت را

    
  : -المقدم ذآره- وهذا المعنى يقرب من قول أبي علي الحسن بن رشيق 

 يستمطر المقلة الجهاما   وأسمر اللون عسجـدي
  اماآالمهر ال يعرف اللج   ضاق بحمل العذار ذرعًا

  يزيح عن جسمي السقاما   فظن أن العـذار مـمـا
 آآبة منه واحتـشـامـا   فنكس الرأس إذ رآنـي
 أنبت في قلبي الغرامـا   وما درى أنـه نـبـات

 حمائًال علقت حسـامـا   وهل ترى عارضـيه إال
    

  .لبيت األخيرمعنى هذا ا" العقد"وقد سبق في ترجمة أبي عمر أحمد بن عبد ربه صاحب آتاب 
  

  : وله أيضًا
 ه فزادت في حبه حسـراتـي   أحدقت ظلمة العـذار بـخـدي
  ب دعوني أخوض في الظلمات   قلت ماء الحياة في فمه الـعـذ

    
  : ومن شعره الرائق

 ولم يكس معناه لفظًا سلـيمـا   لئن قيل أبدع فـي شـبـهـه
 ا مستقيمـاوغن لم يكن غصنه   فمن عنب الكرم ويجنى السالف

    
  : وله أيضًا

 دون فيه دع المالمة فيه   قل لمن عاب شامة لحبيبي
 فص فيروزج بخاتم فيه   إنما الشامة التي قلت عنها

  : ومن شعره أيضًا
 دنا أوان فراق الـروح والـجـسـد   لما حنى الشيب ظهري صحت واحربا
 الكـبـد هي فيترحل السهم عنها و   أما ترى القوس أحنى ظهرها فـدنـا

    
  ": زينة الدهر"وله في آتاب جمعه وسماه 

 ونزهة للقلب والـعـين   هذا آتاب قد غـدا روضة
 خوفًا وإشفاقا من العـين   جعلت من شعري له عوذة

    
  



 

  : وله أيضًا
 في خده جسر من الشعر   مد على ماء الشباب الـذي
 روآنت فيه موثق األسـ   صار طريقًا لي إلى سلوتي

    
  : ومن شعره أيضًا

 توقد نار ليس يطفى سعيرهـا   شكوت هوى من شف قلبي بعده
  ولوال بعاد الشمس أحرق نورها   فقال بعادي عنك أآـثـر راحة

    
  : وله أيضًا

 في حسن بهجتها وبعد مكانهـا   ومهفهف شبهته شمس الضحى
  انقش الفصوص يزيد في أثمانه   قد زاده نقش العـذار مـحـبة

    
  : ومن شعره

  وأمسيت في شغل من الوصل شاغل   ومستحسن أصبحت أهذي بـذآـره
 فقيدني من صدغـه بـسـالسـل   وعارضني من سحر عـينـيه جـنة

  .وله آل معنى مليح مع جودة السبك

ودفن وتوفي يوم االثنين الخامس والعشرين، وقيل الخامس عشر، من صفر سنة ثمان وستين وخمسمائة ببغداد، 
  .بمقبرة باب حرب، رحمه اهللا تعالى

بفتح الحاء المهملة وآسر الظاء المعجمة وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها راء، هذه النسبة إلى : والحظيري
  .، ينسب إليه آثير من العلماء، والثياب الحظيرية منسوبة إليه أيضًا"الحظيرة"موضع فوق بغداد يقال له 

 سعيد الحيري

ابور         أبو ع ى نيس ل إل م انتق ا ث أ به الري ونش د ب ثمان سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن منصور الواعظ الحيري؛ ول
ن إسماعيل              د ب العراق من محم ره، وب ل وغي ن مقات د ب الري من محم فسكنها إلى أن توفي بها، وآان قد سمع ب

  .األحمسي وحميد بن الربيع للحمي وغيرهما، ودخل بغداد

ال      إنه آان مست: ويقال ي مجلسه رجل فق ام ف دعوة وق ي حب          : جاب ال ان، من يكون الرجل صادقًا ف ا عثم ا أب ي
ال  : إذا خال من خالفه آان صادقًا في حبه، قال: مواله؟ قال آيف  : فوضع الرجل التراب على وجهه وصاح، وق

ول    ان يق و عثم ي    :أدعي حبه ولم أخل طرفة عين من خالفه؟ فبكى أبو عثمان وأهل المجلس، وجعل أب صادق ف
  .حبه، مقصر في حقه

ا            : قال ابو عمرو دة بشيء مم تغلت م م اش ده، ث بابي، وحظيت عن ي وقت ش دة ف وآنت أختلف إلى أبي عثمان م
ًا     ي يوم يشتغل به الفتيان فانقطعت عنه، وآنت إذا رأيته من بعيد أو في طريق اختفيت حتى ال يراني، فخرج عل

ودة      : دمت إليه وأنا دهش، فلما رأى ذلك قالمن سكة في عطفة فلم أجد عنه محيصًا فتق ثقن بم رو، ال ت ا عم ا أب ي
  .من ال يحبك إال معصومًا

ة    : طول العتاب فرقة، وترك العتاب حشمة، وآان يقول: وآان يقول ه أربع ي قلب ال يستوي الرجل حتى يستوي ف
  .المنع والعطاء، والعز والذل: أشياء

  .بو عثمان بنيسابور، والجنيد ببغداد، وأبو عبد اهللا ابن الجالء بالشامأ: ثالثة أشياء ال رابع لها: وآان يقال

  .منذ أربعين سنة ما أقامني اهللا تعالى في شيء فكرهته، وال نقلني إلى حال فسخطته: وقال أبو عثمان



 

ان ي عثم رأة أب ريم ام ت م ن   : وقال ي ورده م ان ف و عثم دخل أب ى أن ي ديث إل ؤخر اللعب والضحك والح ا ن آن
ره        الصال م يحس بشيء من الحديث وغي وة ل وة      : وقالت . ة، فإنه إذا دخل ستر الخل ان خل ي عثم صادفت من أب

ت ا، وقل ال  : فاغتنمته دك؟ فق ى عن ك أرج ان، أي عمل ا عثم ا أب انوا   : ي الري وآ ا ب ا ترعرعت وأن ريم، لم ا م ي
د أحببتك حب      : يراودونني على التزوج فأمتنع جاءتني امرأة فقالت ان، ق ا عثم ا أب ا     ي راري، وأن ومي وق ًا ذهب بن

لته، فأجاب،     : ألك والد؟ قالت: أسألك بمقلب القلوب أن تتزوج بي، فقلت ذا، فراس نعم، فالن الخياط في موضع آ
ق، فقلت   ان         : فتزوجت بها، فلما دخلت وجدتها عوراء عرجاء سيئة الخل ي، وآ ه ل ا قدرت ى م د عل ك الحم م ل الله

برًا وإآرامًا، إلى أن صارت ال تدعني أخرج من عندها، فترآت حضور   أهل بيتي يلومونني على ذلك، فأزيدها
ي بعض             ا ف نة، وآنت معه ة خمس عشرة س ذه الحال ى ه ا عل المجلس إيثارًا لرضاها وحفظًا لقلبها، وبقيت معه
دي أرجى من حفظي             ا شيء عن ت، فم ى أن مات ك، إل يئًا من ذل أوقاتي آأني قابض على الجمر وال أبدي لها ش

  .ما آان في قلبها من جهتيعليها 

ى نفسه   ال     . ولما تغير على أبي عثمان الحال عند الموت مزق ابنه أبو بكر قميصًا عل ه وق ان عين و عثم تح أب : فف
  .خالف السنة يا بني في الظاهر، وعالمة رياء في الباطن

  .توفي لثالث عشرة بقين من ربيع اآلخر سنة ثمان وتسعين ومائتين، رحمه اهللا تعالى

  : ان آثيرًا ما ينشد في حال وعظهوآ

  طبيب يداوي والطبيب مريض   وغير تقي يأمر الناس بالتقـى

 سعيد بن جبير

ي        -وقيل أبو محمد-أبو عبد اهللا ن الحارث بطن من بن ة ب ي والب سعيد بن جبير بن هشام األسدي بالوالء مولى بن
ان أسود، أخذ ال    ر،         أسد بن خزيمة؛ آوفي أحد أعالم التابعين، وآ ن عم د اهللا ب اس وعب ن العب د اهللا ب م عن عب عل

ال : حدث، فقال: قال له ابن عباس. رضي اهللا عنهم ة اهللا عليك أن تحدث      : أحدث وأنت ها هنا؟ فق يس من نعم أل
  .وأنا شاهد، فإن أصبت فذاك، وإن أخطأت علمتك

ب، فب         اس آت ن عب ا عمي اب ا، فلم ي الفتي اس ف ك فغضب   وآان ال يستطيع أن يكتب مع ابن عب ه ذل ن   . لغ وعن اب
  .عباس رضي اهللا عنه أخذ القراءة أيضًا عرضًا، وسمع منه التفسير وأآثر روايته عنه

اس  ي     : وروى عن سعيد القراءة عرضًا المنهال بن عمرو وأبو عمرو بن العالء؛ قال وفاء بن إي عيد ف ي س ال ل ق
عيد : رمضان ال س ه، ق ى ختم ه حت ن مجلس ام م ا ق رآن، فم ي الق ي البيت : أمسك عل ة ف ي رآع رآن ف رأت الق ق

ن       : الحرام؛ وقال إسماعيل بن عبد الملك د اهللا ب راءة عب ة بق رأ ليل آان سعيد بن جبير يؤمنا في شهر رمضان فيق
رآن، فغضب      ه تفسير الق مسعود وليلة بقراءة زيد بن ثابت وليلة بقراءة غيره، هكذا أبدًا، وسأله رجل أن يكتب ل

ال خصيف      ألن يسقط شقي أحب   : وقال ك؛ وق ي من ذل ن المسيب،         : إل الطالق سعيد ب ابعين ب م الت ان من أعل آ
ن         عيد ب ه س ذلك آل م ل ر، وأجمعه ن جب وبالحج عطاء، وبالحالل والحرام طاوس، وبالتفسير أبو الحجاج مجاهد ب

  .جبير

  .األشعري وآان سعيد في أول أمره آاتبًا لعبد اهللا بن عتبة بن مسعود، ثم آتب ألبي بردة بن أبي موسى

راق       : فقال" تاريخ أصبهان"وذآره أبو نعيم األصبهاني في  ى الع ا إل م ارتحل منه دة، ث دخل أصبهان وأقام بها م
  .وسكن قرية سنبالن

ة         ى الكوف ا رجع إل ال يحدث، فلم وروى محمد بن حبيب أن سعيد بن جبير آان بأصبهان يسألونه عن الحديث ف
  .انشر بزك حيث يعرف: بهان ال تحدث وأنت بالكوفة تحدث، فقاليا أبا محمد، آنت بأص: حدث، فقيل له

رحمن    د ال وآان مع عبد الرحمن بن محمد بن األشعث بن قيس لما خرج على عبد الملك بن مروان، فلما قتل عب
د اهللا القسري، فأخذه وبعث        ن عب د ب وانهزم أصحابه من دير الجماجم هرب فلحق بمكة، وآان واليها يومئذ خال

ه الحجاج  به إل دمت       : ى الحجاج بن يوسف الثقفي مع إسماعيل بن أوسط البجلي، فقال ل ا ق ير، أم ن آس ا شقي ي ي
الوا     : بلى، قال: الكوفة وليس يؤمن بها إال عربي فجعلتك إمامًا؟ فقال ة وق ال : أما وليتك القضاء فضج أهل الكوف



 

ى،  : أمرته أن ال يقطع أمرًا دونك؟ قالبصلح للقضاء إال عربي فاستقضيت ابا بردة بن أبي موسى األشعري و بل
ى أهل    : بلى، قال: أما جعلتك في مساري وآلهم رؤوس العرب؟ قال: قال ا عل أما أعطيتك مائة ألف درهم تفرقه

ال    ا؟ ق ال  : الحاجة في أول ما رأيتك ثم لم أسألك عن شيء منه ى، ق ال    : بل ي؟ ق ا أخرجك عل ي    : فم ة آانت ف بيع
ل؟ واهللا        : لحجاج ثم قالعنقي البن األشعث، فغضب ا ك من قب ي عنق ك ف د المل ؤمنين عب أفما آانت بيعة أمير الم

ع وتسعين          نة أرب ل س نة خمس وتسعين، وقي ألقتلنك، يا حرس اضرب عنقه، فضرب عنقه، وذلك في شعبان س
  .للهجرة، بواسط، ودفن في ظاهرها وقبره يزار بها، رضي اهللا عنه، وله تسع وأربعون سنة

  .وشى بي واش في بلد اهللا الحرام، أآله إلى اهللا تعالى، يعني خالد بن عبد اهللا القسري: ذ يقولوآان يوم أخ

ه     : وقال أحمد بن حنبل ى علم ر إل ات   . قتل الحجاج سعيد بن جبير وما على وجه األرض أحد إال وهو مفتق م م ث
ل     م يس تة أشهر، ول ل     الحجاج بعده في شهر رمضان من السنة، وقيل بل مات بعده بس ى قت ده عل الى بع طه اهللا تع

ه           . أحد حتى مات ه، فإن ه قبل ان قتل ه وعمن آ ألهم عن اء وس تدعى الحجاج األطب ولما قتله سال منه دم آثير، فاس
ذهب     : آان يسيل منهم دم قليل، فقالوا له ه آانت نفسه ت هذا قتلته ونفسه معه والدم تبع للنفس، ومن آنت تقتله قبل

  .من الخوف، فلذلك قل دمهم

ين         : إنالحجاج قد قتل سعيد بن جبير، فقال: وقيل للحسن البصري و أن من ب ف، واهللا ل ى فاسق ثقي م ايت عل الله
  .المشرق والمغرب اشترآوا في قتله لكبهم اهللا عز وجل في النار

ول       ق ويق م يفي ان يغوص ث اة آ دة          : ويقال إن الحجاج لما حضرته الوف ي م ه ف ل إن ر؟ وقي ن جبي عيد ب ي ولس ا ل م
ه      مرض ول ل ه يق ذًا بمجامع ثوب ر آخ ذعورًا       : ه آان إذا نام رأى سعيد بن جبي تيقظ م ي؟ فيس يم قتلتن ا عدو اهللا، ف ي
ه       : ويقال! ما لي ولسعيد بن جبير؟: ويقول ل ل ه، فقي د موت وم بع ي الن ال    : إنه رئي الحجاج ف ك؟ فق ا فعل اهللا ب : م

  .قتلةقتلني بكل قتيل قتلته قتلة، وقتلني بسعيد ابن جبير سبعين 

ره    " المهذب"وحكى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في آتاب  تدبارًا، ذآ أن سعيد بن جبير آان يلعب بالشطرنج اس
  .في آتاب الشهادات في فصل اللعب بالشطرنج

 سعيد بن المسيب

دين؛          ن مخزوم القرشي الم ران اب ن عم ذ ب ن عائ أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو ب
  .أبو بكر في حرف الباء وخارجة في حرف الخاء: فقهاء السبعة بالمدينة، وقد تقدم ذآر اثنتين منهمأحد ال

ورع، سمع سعد     آان سعيد المذآور سيد التابعين من الطراز األول، جمع بين الحديث والفقه والزهد والعبادة وال
  .بن أبي وقاص الزهري وأبا هريرة رضي اهللا عنهما

ن عم د اهللا ب ال عب ألة ق ن مس أله ع ل س ا لرج ي  : ر رضي اهللا عنهم ع إل م ارج عيدًا، ث ي س له، يعن ت ذاك فس أي
ال     ره، فق ك وأخب ه ألصحابه          : بأخبرني، ففعل ذل ي حق ال أيضًا ف اء؟ وق د العلم ه أح رآم أن م أخب ذا   : أل و رأى ه ل
نهم وسمع       . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لسره نهم، ودخل    وآان قد لقي جماعة من الصحابة رضي اهللا ع م

ه،        رة رضي اهللا عن ي هري ند عن أب على أزواج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأخذ عنهن، وأآثر روايته المس
ال     : من أفقه من أدرآتما؟ فقاال: وسئل الزهري ومكحول. وآان زوج ابنته ه ق ه أن ن المسيب؛ وروي عن : سعيد ب

ي         ما فاتتني التكبيرة : حججت أربعين حجة؛ وعنه أنه قال ا رجل ف ى قف ا نظرت إل نة، وم األولى منذ خمسين س
نة               اء خمسين س ه صلى الصبح بوضوء العش ل إن ى الصف األول، وقي ه عل نة، لمحافظت الصالة منذ خمسين س

ين    : وآان يقول ى نيف وثالث ما أعزت العباد نفسها بمثل طاعة اهللا، وال أهانت نفسها بمثل معصية اهللا، ودعي إل
  .ال حاجة لي فيها وال في بني مروان، حتى ألقى اهللا فيحكم بيني وبينهم :ألفًا ليأخذها فقال

ة و وداع ال اب ال : وق ه ق ا جئت ًا، فلم دني أيام يب ففق ن المس عيد ب الس س ت أج ت: آن ت؟ قل ن آن ي : أي توفيت أهل
يرحمك  : قلتهال أحدثت امرأة غيرها؟ ف: ثم أردت أن أقوم فقال: هال أخبرتنا فشهدناها؟ قال: فاشتغلت بها، فقال

الى وصلى      : إن أنا فعلت تفعل؟ قلت: اهللا ومن يزوجني وما أملك إال درهمين أو ثالثة؟ فقال د اهللا تع م حم م، ث نع
ال   ة، ق ا أصنع من      : على النبي صلى اهللا عليه وسلم وزوجني على درهمين أو قال على ثالث ا أدري م فقمت وم

دمت عشاي       الفرح، فصرت إلى منزلي، وجعلت أتفكر ممن آخذ وأست دين، وصليت المغرب، وآنت صائمًا، فق
عيد إال        : من هذا؟ قال: ألفطر، وآان خبزًا وزيتًا، وإذا بالباب يقرع، فقلت ي آل إنسان اسمه س سعيد، ففكرت ف



 

ن المسيب،    سعيد بن المسيب، فإنه لم ير منذ أربعين سنة إال ما بين بيته والمسجد، فقمت وخرجت، وإذا بسعيد ب
ؤتى، قلت  : يا أبا محمد، هال أرسلت إلي فآتيك؟ قال: د بدا له، فقلتفظننت أنه ق أمرني؟   : ال، أنت أحق أن ت ا ت فم

ه       : قال ي طول ه ف ة خلف إذا هي قائم رأيتك رجًال عزبًا قد تزوجت فكرهت أن تبيت الليلة وحدك، وهذه امرأتك، ف
ى السطح، فناديت        ثم دفعها في الباب ورد الباب، فسقطت المرأة من الحياء، فاستوثقت من م صعدت إل اب، ث الب

ا          : ما شأنك؟ فقلت: الجيران، فجاءوني وقالوا ة، وه ى غفل ا عل اء به د ج ه وق وم ابنت زوجني سعيد بن المسيب الي
ة     : هي في الدار، فنزلوا إليها، وبلغ أمي فجاءت وقالت ل أن أصلحها ثالث تها قب وجهي من وجهك حرام إن مسس

نة رسول اهللا             أيام، فأقمت ثالثًا ثم دخلت م بس الى وأعلمه اب اهللا تع م لكت اس وأحفظه إذا هي من أجمل الن بها، ف
ال     زوج؛ ق ي           : صلى اهللا عليه وسلم وأعرفهم يحق ال د شهر وهو ف ه بع م أتيت ه، ث أتيني وال آتي فمكث شهرًا ال ي

ال        ري، ق ق غي م يب ا ل ي المسجد، فلم ك    : حلقته، فسلمت عليه، فرد علي ولم يكلمني حتى انفض من ف ا حال ذل م
  .إن رابك شيء فالعصا، فانصرفت إلى منزلي: هو على ما يحب الصديق ويكره العدو، قال: اإلنسان؟ قلت

م    وآانت بنت سعيد المذآورة خطبها عبد الملك بن مروان البنه الوليد حين واله العهد، فأبى سعيد أن يزوجه، فل
عيد       يزل عبد الملك يحتال على سعيد حتى ضربه في يوم بارد ن س ى ب ال يحي اء؛ ق ه الم ام   : وصب علي آتب هش

روان     ن م ك ب د المل ليمان إال         : بن إسماعيل والي المدينة إلى عب د وس ة للولي ى البيع وا عل د أطبق ة ق إن أهل المدين
ا     ة، فلم سعيد بن المسيب، فكتب أن أعرضه على السيف، فإن مضى فاجلده خمسين جلدة وطف به أسواق المدين

ى    اب عل ن المسيب،                قدم الكت عيد ب ى س د اهللا عل ن عب الم ب ر وس ن الزبي ن يسار وعروة ب ليمان ب والي دخل س ال
ًا،           : وقالوا ك، ونحن نعرض عليك خصاًال ثالث ايع ضربت عنق م تب ك إن ل جئناك في أمر، قد قدم آتاب عبد المل

عيد     : الفأعطنا إحداهن، فإن الوالي قد قبل منك أن يقرأ عليك الكتاب، فال تقل ال وال نعم، ق  ايع س اس، ب ول الن يق
الوا       م، ق وا نع تطيعوا أن يقول م يس ال ال ل ى      : بن المسيب، ما أنا بفاعل، وآان إذا ق ك وال تخرج إل ي بيت تجلس ف ف

ى الصالة      : الصالة أيامًا، فإنه يقبل منك إذا طلبك من مجلسك فلم يجدك، قال ي حي عل وق أذن فأنا أسمع األذان ف
م يجدك أمسك    : ل، قالواحي على الصالة، ما أنا بفاع فانتقل من مجلسك إلى غيره فإنه يرسل إلى مجلسك، فإن ل

ال  ي                : عنك، ق ر، فجلس ف ى صالة الظه أخر، فخرجوا وخرج إل برًا وال مت دم ش ا بمتق ا أن وق؟ م ًا من مخل أفرق
ال        ه، فق أتي ب ه، ف والي بعث إلي ؤمنين آتب يأم   : مجلسه الذي آان يجلس فيه، فما صلى ال ر الم م   إن أمي ا إن ل رن

دة،          : تبايع ضربنا عنقك، قال ى الس م يجب أخرج إل ا رآه ل ين، فلم لم عن بيعت نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
ال             اب شعر، فق ه ثي إذا علي ه فجرد، ف ر ب د مضى أم ا رآه ق ا     : فمدت عنقه وسلت السيوف، فلم ك م و علمت ذل ل

المدينة، فلما ردوه والناس منصرفون من صالة اشتهرت بهذا الشأن، فضربه خمسين سوطًا، ثم طاف به أسواق 
اء   : العصر قال إن هذه لوجوه ما نظرت إليها منذ أربعين سنة، ومنعوا الناس أن يجالسوه، فكان من ورعه إذا ج

  .قم من عندي، آراهية أن يضرب بسببه: إليه أحد يقول له

من المسجد ال يصلي من المسجد في غيره،  بلغني أن سعيد بن المسيب آان يلزم مكانًا: قال مالك رضي اهللا عنه
  .وأنه ليالي صنع به عبد الملك ما صنع قيل له أن يترك الصالة فيه فأبى إال أن يصلي فيه

زل          : وآان يقول د ن ه وق ل ل الكم؛ وقي وبكم لكي ال تحبط أعم ال تمألوا أعينكم من أعوان الظلمة إال بإنكار من قل
  .حتى على من أفتحها: أال تقدح عينك؟ قال: الماء في عينه

ن المسيب من               ى سعيد ب ع مرات فوجه إل ي المحراب أرب ال ف د ب ه ق ورأى عبد الملك بن مروان في منامه آأن
د    : يسأله، فقال م أوالد عب ام، وه يملك من ولده لصلبه أربعة، فكان آما قال، فإنه ولي الوليد وسليمان ويزيد وهش
  .الملك لصلبه

  .من خالفة عمر رضي اهللا عنه، وآان في خالفة عثمان رضي اهللا عنه رجًالوآانت والدته لسنتين مضتا 

ل خمس   -وتوفي بالمدينة سنة إحدى ع، وقي وفي      -وقيل اثنتين، وقيل ثالث، وقيل أرب ه ت ل إن وتسعين للهجرة، وقي
  .سنة خمس ومائة، واهللا أعلم، رضي اهللا عنه

ا، وروي       : والمسيب  اة من تحته اء المشددة المثن تح الي ول      بف اء، ويق ول بكسر الي ان يق ه آ ه أن سيب اهللا من  : عن
  .يسيب أبي

  .بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي وبعدها نون: وحزن

  .بذال معجمة: وعائذ



 

 أبو زيد األنصاري

ن الخزرج،            ن آعب ب ة ب ن ثعلب ك اب ن مال ان ب ن النعم أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت بن زيد بن قيس بن زيد ب
ن         ": الطبقات"في وقال محمد بن سعد  د ب ن زي د ثابت ب ي زي ن اب هو أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير ب

يس ة      . ق ن أثم ان م وي البصري؛ آ واب، األنصاري اللغ م بالص ه، واهللا أعل ي تاريخ ب ف ره الخطي واألول ذآ
  .األدب، وغلب عليه اللغات والنوادر والغريب، وآان يرى رأي القدر، وآان ثقة في روايته

ه   : أبو عثمان المازني قالحدث  ين يدي رأيت األصمعي وقد جاء إلى حلقة أبي زيد المذآور، فقبل رأسه وجلس ب
نة : وقال ول   . أنت رئيسنا وسيدنا منذ خمسين س وزي يق ان الت اذر    : وآ ن من ي اب ال ل ا     : ق ك أصحابك؟ أم أصف ل

دي    األصمعي فأحفظ الناس، وأما أبو عبيدة فأجمعهم، وأما أبو زيد األنصاري ز د اليزي و محم . يد األنصاري وأب
د و زي ال أب ال: وق ر، ق دثني خلف األحم يهم : ح ه، فكنت أعط ي ب وا عل عر، فبخل نهم الش ة ألآتب ع أتيت الكوف

ي،           ! ويلكم: المنحول وآخذ الصحيح، ثم مرضت فقلت لهم وا من م يقبل ي، فل ذا الشعر ل الى، ه ى اهللا تع ا تائب إل أن
  .سببفبقي منسوبًا إلى العرب لهذا ال

دة     ي اآلداب مصنفات مفي ه ف اب   : وابو زيد المذآور ل ا آت اب " القوس والترس  "منه ل : "وآت اب  " اإلب ق  "وآت خل
اب  " المطر "وآتاب " اإلنسان اه "وآت اب  " المي ات "وآت اب  " اللغ وادر "وآت اب  " الن ة  "وآت ع والتثني اب  " الجم وآت

اب  " لقضيبا"وآتاب " تخفيف الهمزة"وآتاب " بيوتات العرب"وآتاب " اللبن" اب  " الوحوش "وآت رق "وآت " الف
ه    " المصادر"وآتاب " الهمزة"وآتاب " غريب األسماء"وآتاب " فعلت وأفعلت"وآتاب  د رأيت ل وغير ذلك، ولق

  .في النبات آتابًا حسنًا جمع فيه أشياء غريبة

رأى أ   ره ف ى بطف ديث فرم الء الح ن إم اج، فضجر م ن الحج عبة ب ة ش ي حلق ان ف ه آ ى بعضهم أن د وحك ا زي ب
  : يا أبا زيد: األنصاري في أخريات الناس فقال

  والدار لو آلمتنا ذات إخبار   استعجمت دار مي ما تكلمنا

يا أبا بسطام، نقطع : إلي يا أبا زيد، فجاءه، فجعال يتحدثان ويتناشدان األشعار، فقال له بعض أصحاب الحديث
فغضب :  عليه وسلم فتدعنا وتقبل على األشعار؟ قالإليك ظهور اإلبل لنسمع منك حديث رسول اهللا صلى اهللا

يا هؤالء، أنا أعلم باألصلح لي، أنا واهللا الذي ال إله إال هو في هذا أسلم مني في : شعبة غضبًا شديدًا، ثم قال
  .ذاك

تة عشرة   -وآانت وفاته بالبصرة في سنة خمس عشرة ل س رًا طويًال     -وقيل أربع عشرة، وقي ائتين، وعرم عم وم
  .قارب المائة، وقيل أنه عاش ثالثًا وتسعين سنة، وقيل خمسًا وتسعين، وقيل ستًا وتسعين، رحمه اهللا تعالىحتى 

 األخفش األوسط

اة البصرة،          األخفش األوسط؛ أحد نح أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي بالوالء النحوي البلخي المعروف ب
د،      واألخفش األآبر أبو الخطاب، وآان نحويًا أيضًا من د المجي ن عب د ب أهل هجر من مواليهم، واسمه عبد الحمي

  .وقد أخذ عنه أبو عبيدة وسيبويه وغيرهما

ول            ان يق ه، وآ ر من ان أآب يبويه، وآ ذ النحو عن س ة، وأخ ة العربي ا  : وآان األخفش واألوسط المذآور من أثم م
  .أنا اليوم أعلم به منهوضع سيبويه في آتابه شيئًا إال وعرضه علي، وآان يرى أنه أعلم به مني، و

ا      : وحكى أبو العباس ثعلب عن آل سعيد بن سلم، قالوا ال لن ذآور، فق عيد الم ى س راء عل يد    : دخل الف اءآم س د ج ق
  .أما ما دام األخفش يعيش فال: أهل اللغة وسيد أهل العربية، فقال الفراء

اء            ي حرف الخ ا سبق ف ي العروض بحر الخبب آم ذي زاد ف ه من      وهذا األخفش هو ال ل، ول ة الخلي ي ترجم ف
رآن  "في النحو وآتاب " األوسط"الكتب المصنفة آتاب  اني الق اب  " تفسير مع اييس "وآت اب    " المق ي النحو، وآت ف

اب  " القوافي"وآتاب " العروض"وآتاب " االشتقاق" اني الشعر  "وآت اب  " مع وك "وآت اب  " المل " األصوات "وآت
  .صغير، وغير ذلكال" المسائل"الكبير، وآتاب " المسائل"وآتاب 



 

نانه، واألخفش   : وآان أجلع، واألجلع ى أس ع سوء بصرهما     : الذي ال تنضم شفتاه عل ين م وآانت  . الصغير العين
ه   . وفاته سنة خمس عشرة ومائتين، وقيل سنة إحدى وعشرين ومائتين، رحمه اهللا تعالى ال ل ان يق األخفش  : "وآ

  .يضًا، صار هذا وسطًافلماظهر علي بن سليمان المعروف باألخفش أ" األصغر

  .بفتح الميم وسكون السين وفتح العين والدال المهمالت وبعدهن هاء ساآنة: ومسعدة

ى مجاشع     : والمجاشعي بة إل ذه النس بضم الميم وفتح الجيم وبعد األلف شين مثلثة مكسورة وبعدها عين مهملة، ه
  .بن دارم، بطن من تميم

 ابن الدهان النحوي

ن       أبو محمد سعيد بن الم ن عصام ب ادة ب ن عب بارك بن علي بن عبد اهللا بن سعيد بن محمد بن نصر بن عاصم ب
الفضل بن ظفر بن غالب بن حمد بن شاآر بن عياض ابن حصن بن رجاء بن أبي بن شبل بن أبي اليسر آعب  

ة اهللا             ي القاسم هب دادي؛ سمع الحديث من أب دهان النحوي البغ ابن ال ه المعروف ب ن  األنصاري رضي اهللا عن  ب
ي النحو التصانيف           ه ف يبويه عصره، ول ان س ا، وآ اء وغيرهم الحصين ومن أبي غالب أحمد بن الحسن بن البن

ا  دة منه ة "المفي اب اإليضاح والتكمل رح آت ا   " ش دة، ومنه ين مجل الث وأربع دار ث و مق رى"وه " الفصول الكب
ه  " الغرة"مجلدين وسماه  البن جني شرحًا آبيرًا يدخل في" اللمع"وشرح آتاب " الفصول الصغرى"و ولم أر مثل

اب    " الدروس في النحو"في مجلدة وآتاب " العروض"مع آثرة شروح هذا الكتاب، ومنها آتاب  دة، وآت ي مجل ف
ماه  ه س اض"تذآرت ر الري اب " زه دات، آت بع مجل ي س اء"ف ي الضاد والظ ة ف ي المقصور "و" الغني ود ف المعق

  .وغير ذلك من المصنفات" دالغنية في األضدا"و" الراء"و" والممدود

اس           ان الن ن الشجيري، وآ ن الخشاب واب ن الجواليقي واب اة اب وآان في زمن أبي محمد المذآور ببغداد من النح
ام         نهم إم د م ع أن آل واح ذآورين م ى الجماعة الم داد      . يرجحون أبا محمد المذآور عل رك بغ د ت ا محم م إن أب ث

يم    -مال الدين األصبهاني المعروف بالجوادوانتقل إلى الموصل قاصدًا جناب الوزير ج ي حرف الم اآلتي ذآره ف
داد فاستولى الغرق       -إن شاء اهللا تعالى د تخلفت ببغ ه ق فتلقاه باإلقبال وأحسن إليه، وأقام في آنفه مدة، وآانت آتب

ان خلف داره مدبغ   ت، وآ د غرق دها ق المة، فوج ت س ه إن آان ن يحضرها إلي ير م د، فس ى البل نة عل ك الس ة تل
ي     ى ف د أفن فغرقت أيضًا، وفاض الماء منها إلى داره، فتلفت الكتب بهذا السبب زيادة على إتالف الغرق، وآان ق
ن،      ا أمك ا م البخور ويصلح منه ا ب ه أن يطيبه اروا علي ك الصورة أش ى تل ه عل ا حملت إلي ره، فلم تحصيلها عم

ه          فبخرها بالالذن والزم ذلك إلى أن بخرها بأآثر من ثالثين رطالً  ه فأحدث ل ى رأسه وعيني ك إل ع ذل ًا فطل الذن
ديار  . العمى وآف بصره وانتفع عليه خلق آثير، ورأيت الخلق يشتغلون في تصانيفه المذآورة بالموصل وتلك ال

  .اشتغاًال آثيرًا

توفي          ن المس ال اب مائة، وق تين وخمس ع وس نة تس وال س رة ش د غ وم األح ه ي ت وفات تين   : وآان ت وس نة س س
  .ه اهللا تعالى، ودفن بمقبرة المعافى بين عمران بباب الميدانبالموصل، رحم

ا،       ة به ابق، وهي محل ومولده عشية الخميس سادس وعشرين رجب سنة أربع وتسعين وأربعمائة ببغداد بنهر ط
  .وقيل يوم الجمعة

  : وله نظم حسن، فمنه قوله

 والجد تغلو به بين الورى القـيم   ال تجعل الهزل دأبًا فهو منقصة
  ما تصخب السحب إال حين تبتسم   وال يغرنك من ملك تبـسـمـه

    
  : وله أيضًا

 ر مثلنا ستصـير   ال تحسبن أن بالشع
 لكنها ال تـطـير   فاللدجـاجة ريش

    
  : وله أيضًا

 قكم وتخشاني الليوث   ال غرو أن أخشى فرا



 

  د من التفرق يستغيث   أو ترى الثوب الجدي
    

  : وأورد له" زينة الدهر"في آتاب وذآره الحظيري 
  وال تكن لصروف الدهر تنتظر   بادر إلى العيش واأليام راقـدة
 الكـدر صفو وآخره في قعره   فالعمر آالكأس يبدو في أوائلـه

    
  : وأورد له أيضًا

  إن ضاق رزق تجد في األرض منتزحا   قالوا اغترب عن بالد آنت تـألـفـهـا
 مـطـرحـا عذبًا فإن بان عنها صار   في األفواه مختزنـًا انظروا الريق: قلت

    
  : وأورد له أيضًا

 مما يعانـيه بـنـو األزمـان   أهوى الخمول لكي أظل مرفهًا
 األغصـان تولي األذية شامخ   إن الرياح إذا توالى عصفهـا

    
  : وأورد له أيضًا

 قول فتى عارف بمنطقـه   يا سادتي ال عدمتم استمعوا
  فصرت في غربتي آبيذقه   آنت ببيتي آالرخ محترمًا

    
: وقال الحافظ أبو سعد المسعاني. وأثنى عليه، وذآر طرفًا من حاله" الخريدة"وقد ذآره العماد الكاتب في 

رأيت في النوم شخصًا : سمعت سعيد بن المبارك بن الدهان يقول: سمعت الحافظ ابن عساآر الدمشقي يقول
  : د شخصًا آخر آأنه حبيب لهأعرفه وهو ينش

 أملي وتماطل؟   أيها الماطل ديني
  قانع منك بباطل   علل القلب فإني

    
ما أعرفها ولعل ابن الدهان نسي، فإن ابن : فرأيت ابن الدهان وعرضت عليه الحكاية فقال: قال السمعاني

أخبرني السمعاني عن ابن : ة وقالعساآر من أوثق الرواة، ثم استملى ابن الدهان من السمعاني هذه الحكاي
  .عساآر عني، فروى عن شخصين عن نفسه، وهذا غريب في الرواية

  
وآان أديبًا شاعرًا، ومولده بالموصل في أوائل سنة تسع وستين -وهو أبو ذآريا يحيى بن سعيد- وآان له ولد

رة المعافى بن عمران وخمسمائة تقديرًا، وتوفي سنة ست عشرة وستمائة بالموصل، ودفن على أبيه بمقب
  .الموصلي
  : ومن شعره

 مًا نيامًا فسابقـونـي إلـيه   إن مدخت الخمول نبهت أقوا
  ش، فمال ي أدل غيري عليه   هو قد دلني على لذة الـعـي

    
  : ومن شعره على ما قيل

  حكى ألف ابن مقلة في الكتاب   وعهدي بالصبا زمناص وقـدي
 أفتش في التراب على شبابـي   فصرت اآلن منحنـيًا آـأنـي

 سفيان الثوري

ن             ذ ب ن منق د اهللا ب ي عب ن أب ة ب ن موهب د اهللا ب ن عب ع ب أبو عبد اهللا سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن راف
ن              ن مضر ب اس ب ن إلي ن طابخة ب ن أد ب اة ب د من ن عب ور ب نصر بن الحكم بن الحارث بن ثعلبة بن ملكان ابن ث

ه      نزار بن معد بن عدنا ى دين اس عل ع الن وم، وأجم ن، الثوري الكوفي؛ آان إمامًا في علم الحديث وغيره من العل
  .وورعه وزهده وثقته، وهو أحد األئمة المجتهدين، ويقال إن الشيخ في ترجمته في حرف الجيم



 

ًا وفالن       : ما رأيت آوفيًا أفضل من سفيان، قالوا: وقال يونس بن عبيد ر وفالن ن جبي ك رأيت سعيد ب ال إن ا  : ًا، ق م
  .رأيت آوفيًا أفضل من سفيان

ال . ما رأى سفيان مثله: وقال سفيان بن عيينة ه،        : أآل سفيان ليلة فشبع فق ي عمل د ف ه زي ي علف د ف ار إذا زي الحم
  .فقام حتى أصبح

كرًا  قوموا بنا نصلي رآعتي: دعانا سفيان فقدم إلينا غداء ولبنًا خائرًا، فلما توسطنا قال: وحدث ابن عيينة قال ن ش
ع    ن وآي ال اب ان حاضراً  -هللا تعالى؛ ق ال         : -وآ وزينج المحدث لق ذا الل يئًا من ه ا ش دم إلين و ق ا نصلي    : ل وا بن قوم

  .التراويح

  .آان سفيان الثوري آأن العلم بين عينيه، يأخذ منه ما يريد ويدع منه ما يريد: وقال بشر بن الحارث

ي الصالة ق       : وقال األوزاعي ول فيمت ضحك ف أله        آنت أق وري س فيان الث ا لقيت س و، فلم وًال ال أدري آيف ه
  .يعيد الصالة والوضوء، فأخذت به: فقال

  .يا سفيان أتيتنا صغيرًا وأتيناك آبيرًا: وآان عصام بن أبي النجود يجيء إلى سفيان يستفتيه ويقول

د    ما رأيت رجًال أحسن عقًال من مالك بن أنس، وال رأيت رج  : وقال عبد الرحمن بن مهدي ة محم ًال أنصح ألم
  .صلى اهللا عليه وسلم من عبد اهللا بن مبارك، وال أعلم بالحديث من سفيان، وال أقشف من شعبة

  .ما استودعت قلبي شيئًا فخانني: وقال سفيان الثوري

ير تلي يا أبا عبد اهللا، بعد اإلسالم والتفقه والخ: لقي سفيان الثوري شريكًا بعدما ولي القضاء بالكوفة فقال: وقيل
يا أبا عبد اهللا، البد : يا أبا عبد اهللا، البد لنالس من قاض، فقال سفيان: القضاء، أو صرت قاضيًا؟ فقال له شريك

  .الناس من شرطي

ال       د اهللا البصري، ق ن عب رحمن ب د ال فيان   : وحدث عبد الرحمن بن أبي عب ال رجل لس ال  : ق اعمل  : اوصني، فق
  .ة بقدر دوامك فيها والسالمللدنيا بقدر بقائك فيها واعمل لآلخر

ه آخر فسقط من              ان مع دينار، وآ اه ال دينار، فأعط م ب ه دراه ة يشتري من وجاء سفيان الثوري إلى صيرفي بمك
ال : سفيان، فطلبه فإذا إلى جانبه دينار آخر، قال له الصيرفي ال   : خذ دينارك، ق ه، ق ا أعرف ال   : م اقص، ق ذ الن : خ

  .فلعله الزائد، وترآه ومضى

  .انظر درهمك من أين هو وصل في الصف اآلخر: سمعت سفيان الثوري يقول: يب بن حربوقال شع

م جلس        : دخل سفيان على المهدي فقال: وقال عبد اهللا بن صالح العجلي د اهللا؟ ث ا عب ا أب تم ي سالم عليكم، آيف أن
ارًا، وأنت حججت فأ    : فقال ك    حج عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه فأنفق في حجته ستة عشر دين ي حجت نفقت ف

ره         : فأي شيء تريد؟ تريد أن أآون مثلك؟ قال: بيوت األموال، قال ال وزي ه، فق ا أنت في ه ودون م ا في ا أن فوق م
ال  : من هذا؟ قال: أبا عبد اهللا قد آانت آتبك تأتينا فننفذها، قال: أبو عبيد اهللا ري، ق ه   : أبو عبيد اهللا وزي احذره فإن

ال     : فقال له المهديآذاب، إني ما آتبت إليك، ثم قام  د اهللا، ق ا عب ا أب ن ب ه حين       : إلى أي رك نعل د ت ان ق أعود؛ وآ
ال    د، فق م يع ه،          : قامن فعاد فأخذها ثم مضى، فانتظره المهدي فل اد ألخذ نعل ه ع م أن د، فعل م يع ود فل دنا أن يع وع

ألقى نفسه        : فغضب فقال ذهب ف ي المسجد الحرام، ف ه لف ه،    قد أمن الناس إال سفيان الثوري وإن اء فخبأن ين النس ب
  .إنهن أرحم؛ ثم خرج إلى البصرة فلم يزل بها حتى مات: لم فعلت؟ فقال: فقيل له

ى     : قال عبد الرحمن بن مهدي اتين، واجر نفسه عل لما قدم سفيان البصرة والسلطان يطلبه، صار في بعض البس
ال  م: من أين أنت يا شيخ؟ قال: أن يحفظ ثمارها، فمر به بعض العشارين فقال ة، ق ي رطب   : ن أهل الكوف أخبرن

ال           : البصرة أخلى أم رطب الكوفة؟ قال و، فق ة حل ه ولكن رطب السابري بالكوف م أذق ا رطب البصرة فل ا  : أم م
ه م تذق ك ل زعم أن اعة وأنت ت أآلون الرطب الس اجر ي ر والف يخن الكالب والب ن ش ذبك م ل ! أآ ى العام فرجع إل

ال  ه، فق ال لتعجب ا ق ره بم ك أم: ليخب ر    ثكلت ى أمي ه إل رب ب وري لتتق فيان الث ه س ادقًا فإن ت ص ه إن آن ك، ادرآ
  .المؤمنين، فرجع في طلبه فما قدر عليه



 

الم      : ودخل سفيان على المهدي فكلمه بكالم فيه غلظة فقال له عيسى بن موسى ذا الك ل ه ؤمنين بمث ر الم تكلم أمي
  .خير ممن عصى اهللا من قومك إن من أطاع اهللا من ثور: وإنما أنت رجل من ثور، فقال له سفيان

ابقة  : وآان فتى يجالسه وال يتكلم، فأحب سفيان أن يعرف نطقه فقال له يا فتى إن من آان قبلنا مروا على خيل س
  .يا أبا عبد اهللا، إن آنا على الطريق فما أسرع لحوقنا بهم: وبقينا بعدهم على حمر دبرة، فقال الفتى

ة حسن السمت،    آنت أ: وحدث أبو بكر ابن عياش قال نا وسفيان الثوري نمشي فرأينا شيخًا أبيض الرأس واللحي
  .ال، ولكن عندي عتيق سنين، فنظرنا فإذا هو خمار: يا شيخ أعندك شيء من الحديث؟ قال: فقال له سفيان

د   : وقال له رجل . برجلك نعم: أصافح اليهود والنصارى؟ فقال: سألت سفيان الثوري: وحكى ضمرة قال ي أري إن
  .ال تصحب من يتكرم عليك فإن ساويته في النفقة أضر بك وإن تفضل عليك استذلك: لحج، فقالا

ه          : وآان يقول ذل دين ان أول من يب اج آ ان إن احت ي زم ه ف دراهم فليصلحه فإن . من آان في يده شيء من هذه ال
ي، ف  : إني أللقى الرجل أبغضه فيقول لي: وحكي عنه أنه قال ه قلب دهم     آيف اصبحت؟ فيلين ل كيف بمن أآل ثري

زران  ه      : ووطئ بساطهم؟ وقيل إن المهدي قال للخي اب فقالت ل زوج، وآانت بكت د أت زوج    : أري ك أن تت ال يحل ل
ه : علي، قال ال     : بلى، قالت ل ك من شئت، ق ي وبين وري؟ قالت    : بين فيان الث فيان     : أترضين س ى س م، فوجه إل نع

ال اهللا عز وجل      إن أم الرشيد تزعم أنه ال يحل لي أتزوج علي: فقال د ق ا وق اء       "ه م من النس ا طاب لك انكحوا م ف
دلوا فواحدة   "أتم اآلية، يريد قوله تعالى : ثم سكت، فقال له سفيان" مثنى وثالث ورباع تم أال تع اء ". فإن خف . النس

  .وأنت ال تعدل، فأمر له بعشرة آالف درهم فأبى أن يقبلها

دين   ومثل هذه النادرة ما أخبرني به الفقيه أمين ا ان ال لدين المحلي الذي آان في جملة المتصدرين عند الفقيه بره
ام                ى المق اه إل ى الخانق دبهم للمضي إل اس، وآتب أسماءهم ينت وان األحب ذ صاحب دي ابن الفقيه نصر وهو يومئ

ال    ذر فق ال اهللا    : السلطاني في مهم فاعتذر رجل منهم فخط على اسمه وآتب غيره، فقام رجل يعت ا ق وك آم الممل
الى       : فقال له الفقيه أمين الدين) إن بيوتنا عورة(عز وجل  ه تع ة وهي قول ة اآلي ى بقي ا هي   "صصل، يشير إل وم

رارًا دون إال ف ورة أن يري ال. األحزاب" بع ان والحاضرون، وق ين : فضحك البره ه وب ين الفق ك ب ع علي ال أجم
  .تكليفك المجيء، ثم خط على اسمه وابتدأ بغيره

ارك    . ما رأيت رجالص أعلم بالحالل والحرام من سفيان الثوري: قال سفيان بن عيينة ن المب د اهللا ب ال عب ال : وق
ال . نعلم على وجه األرض أعلم من سفيان الثوري ه رأس         : ويق ي زمان ه ف ن الخطاب رضي اهللا عن ر ب ان عم آ

  .الناس، وبعده عبد اهللا بن عباس، وبعده الشعبي، وبعده سفيان الثوري

ن            سمع سفيان الثوري ه األوزاعي واب ا، وسمع من ي طبقتهم بيعي واألعمش ومن ف الحديث من أبي إسحاق الس
  .جريج ومحمد بن إسحاق ومالك تلك الطبقة

وري،    : قال القعقاع بن حكيم: ما مثاله" مروج الذهب"وذآر المسعودي في  فيان الث ي بس آنت عند المهدي وقد أت
ل       فلما دخل عليه سلم تسليم العامة ولم يسلم بال ره، فأقب يفه يرقب أم ى س ًا عل خالفة، والربيع قائم على رأسه متكئ

ك،        : عليه المهدي بوجه طلق، وقال له در علي م نق اك بسوء ل و أردن ا ل يا سفيان، تفر منا ها هنا وها هنا وتظن أن
ادر ي      : فقد قدرنا عليك اآلن، افما تخشى أن نحكم فيك بهوانا؟ قال سفيان ك ق ك مل م في ي يحك م ف ين   إن تحك رق ب ف

ه،    : الحق والباطل، فقال له الربيع ي أن أضرب عنق يا أمير المؤمنين، ألهذا الجاهل أن يستقبلك بمثل هذا؟ إيذن ل
ى قضاء             : فقال له المهدي ده عل وا عه تلهم فنشقى بسعادتهم؟ اآتب ه إال أن نق ذا وأمثال د ه ك، وهل يري اسكت ويل

ده        م، فكتب عه ي حك ه ف ى أن ال يعترض علي ة وهرب،           الكوفة عل ي دجل ه ف ه، فأخذه وخرج فرمى ب ع إلي ودف
  : ولما امتنع من قضاء الكوفة وتواله شريك بن عبد اهللا النخعي قال الشاعر. فطلب في آل بلد فلم يوجد

  وأمسى شريك مرصدًا للدراهم   تحرز سفـيان وفـر بـدينـه

دائني  ن حرب الم ي صالح ب ا-وحكي عن أب ة األآ ادة األئم د الس ان أح دينوآ ظ وال ي الحف ال-بر ف ه ق ي : أن إنن
لم تدرآوا نبيكم عليه أفضل الصالة  : ألحسب يجاء بسفيان الثوري يوم القيامة حجة من اهللا على الخلق، يقال لهم

  .والسالم فلقد رأيتم سفيان الثوري، أال اقتديتم به؟



 

سنة إحدى وستين ومائة وتوفي بالبصرة أول . ومولده في سنة خمس، وقيل ست، وقيل سبع وتسعين للهجرة
  .متواريًا من السلطان، ودفن عشاء رحمه اهللا تعالى؛ ولم يعقب

بفتح الثاء المثلثة وبعدها واو ساآنة وراء، هذه النسبة إلى ثور ابن عبد مناة، وثم ثوري آخر في بني : والثوري
  .تميم، وثوري آخر بطن من همدان

  .إنه توفي سنة اثنتين وستين، واألول أصح: وقيل

 سفيان بن عيينة

ة      ن عامر رهط ميمون أبو محمد بن سفيان بن عيينه بن أبي عمران ميمون الهاللي، مولى امرأة من بني هالل ب
ن      ولى مسعر ب ل م زوج النبي صلى اهللا عليه وسلم، وقيل مولى بني هاشم، وقيل مولى الضحاك بن مزاحم، وقي

ي       آدام؛ وأصله من الكوفة، وقيل ولد بالكوفة ونقله أ ن سعد ف ره اب ة، ذآ ى مك ات  "بوه إل اب الطبق ي   " آت وعده ف
ه، وحج         ه وروايت ى صحة حديث ًا عل ًا مجمع الطبقة الخامسة من أهل مكة، آان إمامًا عالمًا ثبتًا حجة زاهدًا ورع

اد وعاصم   . سبعين حجة روى عن الزهري وأي إسحاق السبيعي وعمرو بن دينار ومحمد بن المنكدر وأبي الزن
ي ال ن أب ام  ب ه اإلم اء؛ وروى عن ان العلم ن أعي ؤالء م ر ه ر وغي ن عمي ك ب د المل رئ واألعمش وعب ود المق نج

ن            رزاق ب د ال ه مصعب وعب ار وعم ن بك ر ب ن جريج والزبي الشافعي وشعبة بن الحجاج ومحمد ابن إسحاق واب
  .همام الصنعاني ويحيى بن أآثم القاضي وخلق آثير، رضي اهللا عنهم

ال ورأيت في بعض المجامي قاء أن    : ع أن سفيان خرج يومًا إلى من جاءه يسمع منه وهو ضجر، فق يس من الش أل
ر             ن عم ار وجالس هو اب ن دين رو ب عيد الخدري، وجالست عم ا س أآون جالست ضمرة بن سعيد وجالس هو أب
ه حدث     ال ل  رضي اهللا عنهما، وجالست الزهري وجالس هو أنس بن مالك، حتى عد جماعة، ثم أنا أجالسكم؟ فق

قاء أصحاب أصحاب رسول اهللا صلى      : إن شاء اهللا تعالى، فقال: أتنصف يا أبا محمد؟ قال: في المجلس واهللا لش
  : اهللا عليه وسلم بك أشد من شقائك بنا؛ فأطرق وأنشد قول أبي نواس

 وامض عنه بسـالم   خل جنـبـيك لـرام
 لك من داء الكـالم   مت بداء الصمت خير
 جم فـاه بـلـجـام   إنما السالـم مـن أل

    
هذا الغالم : فتفرق الناس وهم يتحدثون برجاحة الحدث، وآان ذلك الحدث يحيى بن أآثم التميمي، فقال سفيان

وسيأتي ذآر يحيى في حرف الياء إن شاء اهللا تعالى، وهو القاضي -يصلح لصحبة هؤالء، يعني السلطان
  .- المشهور

  
وآان أدرك نيفًا . آلة الفتيا ما في سفيان، وما رأيت أآف عن الفتيا منه ما رأيت أحدًا فيه من: وقال الشافعي

آنت أخرج إلى المسجد فأتصفح الخلق فإذا رأيت مشيخة : قال سفيان المذآور. وثمانين نفسًا من التابعين
  : وآهولة جلست إليهم وأنا اليوم قد اآتنفني هؤالء الصبيان، ثم ينشد

    
 ومن الشقاء تفردي بالسؤود   خلت الديار فسدت غير مسود

اللهم ال تجعله آخر العهد من : قد وافيت هذا الموضع سبعين مرة وأقول آل مرة: قيل إنه في آخر سنة حج قال
  .هذا المكان، وإني قد استحييت من اهللا من آثرة ما أسأله ذلك، فرجع فتوفي في العام القابل

يا أبا محمد ما : ه سائل فلم يكن معه ما يعطيه، فبكى، فقلتآنت أمشي مع سفيان بن عيينة إذ أتا: وقال رجل
  .أي مصيبة أعظم من أن يؤمل فيك رجل خيرًا فال يصيبه؟: الذي أبكاك؟ قال

وآان أبو عمران جد سفيان المذآور من عمال خالد بن عبد اهللا القسري، فلما عزل خالد عن العراق وولي 
  .أبو عمران المذآور منه إلى مكة فنزلها، وهو من أهل الكوفةيوسف بن عمر الثقفي طلب عمال خالد فهرب 



 

جاءآم حافظ علم : دخلت الكوفة ولم يتم لي عشرون سنة، فقال أبو حنيفة ألصحابه وألهل الكوفة: وقال سفيان
فجاء الناس يسألونني عن عمر بن دينار، فأول من صيرني محدثًا أبو حنيفة، فذاآرته : عمرو بن دينار، قال

  .يا بني، ما سمعت من عمرو إال ثالثة أحاديث، يضطر في حفظ تلك األحاديث: لي فقال

وتوفي يوم السبت آخر يوم من جمادى اآلخرة، وقيل . ومولد سفيان بالكوفة في منتصف شعبان سنة سبع ومائة
  .أول يوم من رجب سنة ثمان وتسعين ومائة بمكة ودفن بالحجون، رحمه اهللا تعالى

عين المهملة وفتح الياء األولى وسكون الثانية المثناتين من تحتهما وفتح النون وبعدها هاء بضم ال: وعيينة
  .ساآنة

ر     : والحجون ه ذآ ا، ول دافن أهله بفتح الحاء المهملة وضم الجيم وبعد الواو الساآنة نون، جبل بأعلى مكة عنده م
  .في األشعار

 سكينة بنت الحسين

ي       ن عل ة الحسين ب كينة ابن اء عصرها، ومن أجمل            السيدة س يدة نس نهم؛ آانت س ب، رضي اهللا ع ي طال ن أب ب
ن          ان ب ن عثم د اهللا ب ا عب م تزوجه ا، ث ك عنه النسار وأظرفهن وأحسنهن أخالقًا، وتزوجها مصعب بن الزبير فهل

دخ  ول، عبد اهللا بن حكيم ابن حزام فولدت له قرينًا، ثم تزوجها األصبغ بن عبد العزيز بن مروان وفارقها قبل ا ل
ل       ل، وقي ا ففع ك بطالقه د المل ثم تزوجها زيد بن عمرو بن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه، فأمره سليمان بن عب

  .في ترتيب أزواجها غير هذا، والطرة السكينية منسوبة إليها

وآان من - ولها نوادر وحكايات ظريفة مع الشعراء وغيرهم، من ذلك ما يروى أنها وقفت على عروة بن أذينة 
  : أنت القاتل: فقالت له-يان العلماء وآبار الصالحين وله أشعار رائقةأع

 أقبلت نحو سقاء الماء أبتـردإذا وجدت أوار الحب في آبدي
 تتقـد فمن لنار على األحشاء   هبني بردت ببرد الماء ظاهره

    
  : وأنت القائل: نعم، فقالت: فقال لها

    
 آنت عندي تحب الستر فاستتـرقد    قالت وأبثثتها سري فـبـحـت بـه

  غطى هواك وما ألقى على بصري   ألست تبصر من حولي؟ فقلت لهـا
    

  .هن حرائر إن آان خرج هذا من قلب سليم قط: نعم، فالتفتت إلى جوار آن حولها وقالت: فقال
  

  : وآان لعروة المذآور أخ اسمه بكر فمات فرثاه عروة بقوله
    

 وغـاب الـنـــجـــم إال قـــيد فـــتـــر  ــرء يســـريسرى هـمـي وهـــم الـــمـ
تعـرض أو عـلـى الـمـــجـــراة يجـــري  أراقـب فـي الـمـجـــرة آـــل نـــجـــم

 آأن الـقـلـب أبـطـــن حـــر جـــمـــر  لهـــم مـــا أزال لـــه قـــرينـــــــًا
    ح بعد بكر؟على بكر أخي، فارقت بكرًا وأي العيش يصل

    
أهو ذلك األسيد الذي آان يم بنا؟ : ومن هو بكر هذا؟ فوصف لها، فقالت: فلما سمعت سكينة هذا الشعر قالت

  .تصغير أسود: وأسيد. لقد طاب بعده آل شيء حتى الخبز والزيت: نعم، قالت: قالوا
  

من : هو في مجلس أنسه، فقال للمغنيويحكى أن بعض المغنين غنى هذه األبيات عند الوليد بن يزيد األموي و
وأي العيش يصلح بعد بكر؟ هذا العيش الذي نحن فيه، واهللا : عروة بن أذينة، فقال الوليد: يقول هذا الشعر؟ فقال

  .لقد تحجر واسعًا



 

  
وآان عروة المذآور آثير القناعة، وله في ذلك أسعار سائرة وآان قد وفد من الحجاز على هشام بن عبد الملك 

  : ألست القائل: لشام في جماعة من الشعراء، فلما دخلوا عليه عرف عروة، فقال لهبا
    

 أن الذي هو رزقي سوف يأتيني   لقد علمت وما اإلشراف من خلقي
  ولو قعدت أتاني ال يعنيني   أسعى له فيعيني تطلـبـه

    
لقد وعظت يا أمير المؤمنين : ، فقالوما أراك فعلت آما قلت، فإنك أتيت من الحجاز إلى الشام في طلب الرزق

فبالغت في الوعظ، وأذآرت ما أنسانيه الدهر، وخرج من فروه إلى راحلته فرآبها وتوجه راجعًا إلى الحجاز، 
هذا رجل من قريش قال حكمة : فمكث هشام يومه غافًال عنه، فلما آان في الليل استيقظ من منامه وذآره، وقال

حاجته، وهو مع هذا شاعر ال آمن لسانه، فلما أصبح سأل عنه، فأخبر بانصرافه،  ووفد إلي فجبهته ورددته عن
الحق بهذه عروة بن أذينة : ال جرم ليعلمن أن الرزق سيأتيه، ثم دعا بمولى له وأعطاه ألفي دينار، وقال: فقال

أبلغ أمير : ل، فقالفلم أدرآه إال وقد دخل بيته، فقرعت عليه الباب، فخرج فأعطيته الما: فأعطه إياها، قال
وهذه الحكاية . آيف رأيت قولي؟ سعيد فأآديت، ورجعت إلى بيتي فأتاني فيه الرزق: المؤمنين السالم وقل له

  .وغن آانت دخيلة ليست مما نحن فيه لكن حديث عروة ساقها
    

  : حسن فيهولبعض المعاصرين وهو محمد بن إدريت المعروف بمرج آحل األندلسي في معنى هذين البيتين، وأ
    

  مثل الظل الذي يمشي معك   مثل الرزق الذي تطلـبـه
 فإذا وليت عنه تـبـعـك   أنت ال تدرآه مـتـبـعـًا

وآان وفاة سكينة بالمدينة يوم الخميس لخمس خلون من شهر ربيع األول سنة سبع عشرة ومائة، رضي اهللا 
. نة لقب لقبتها به أمها الرباب ابنة امرئ القيس بن عديعنهما؛ وقيل اسمها آمنة، وقيل أمينة، وقيل أميمة، وسكي

سألني عبد اهللا بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي اهللا : وقال محمد بن السائب الكلبي النسابة
  .أصبت: أميمة، فقال: عنهم عن اسم سكينة ابنة الحسين بن علي رضي اهللا عنهم، فقلت

ده  وتوفي مرج آحل المذآور في سنة  تمائة ببل دلس    -أربع وثالثين وس رة شقر باألن ا    -وهو جزي ه به وآانت والدت
  .سنة أربع وخمسين وخمسمائة

 سليم الرازي

أبو الفتح سليم بن أيوب بن سليم الرازي الفقيه الشافعي األديب؛ آان مشارًا إليه في الفضل والعبادة، وصنف 
وليس هو التقريب الذي ينقل عنه " التقريب"ومنها " يثغريب الحد"وآتاب " اإلشارة"الكتب الكثيرة منها آتاب 

فإن ذلك للقاسم بن القفال الشاشي، وقد ذآره في " الوسيط"و" البسيط"والغزالي في " النهاية"إمام الحرمين في
  ".الوسيط"الباب الثاني من آتاب الرهن في 

  .صر بن إبراهيم المقدسيوأخذ سليم الفقه عن الشيخ أي حامد اإلسفرايني، وأخذ عنه أبو الفتح ن

دخلت بغداد في حداثتي لطلب علم اللغة، فكنت آتي شيخًا هناك، وذآره في بعض األيام إليه فقيل : وقال سليم
هو في الحمام، فمضيت نحوه، فعبرت في طريقي على الشيخ أبي حامد اإلسفرايني وهو يملي، فدخلت : لي

ام في مسألة إذا أولج ثم أحس بالفجر فنزع، فاستحسنت ذلك، المسجد وجلست مع الطلبة، فوجدته في آتاب الصي
أتم هذا : فعلقت الدرس على ظهر جزء آان معي، فلما عدت إلى منزلي وجعلت أعيد الدرس حاللي، وقلت

  .فعلقته، ولزمت الشيخ أبا حامد حتى علقت عنه جميع التعليق-يعني آتاب الصيام-الكتاب
حتى إنه آان إذا برى القلم قرأ القرآن أو سبح، وآذلك إذا آان مارًا في وآان ال يخلو له وقت عن اشتغال، 

  .الطريق وغير ذلك من األوقات التي ال يمكن االشتغال فيها بعلم

وضعت مني صور، ورفعت من : وسكن سليم الشام بمدينة صور متصديًا لنشر العلم وإفادة الناس، وآان يقول
رق في بحر القلزم بعد رجوعه من الحج عند ساحل جدة، في سلخ صفر ثم أنه غ. أبي الحسن المحاملي بغداد



 

سنة سبع وأربعين وأربعمائة، وآان قد نيف على ثمانين سنة، رحمه اهللا تعالى؛ ودفن في جزيرة بقرب الجار 
  .عند المخاضة في طريق عيذاب

من بالد الديلم بين قومس  بفتح الراء وبعد األلف زاي، هذه النسبة إلى الري، وهي مدينة عظيمة: والرازي
  .والجبال، وألحقوا الزاي في النسبة إليها آما ألحقوها في المروزي عند النسب إلى مرو، وقد تقدم ذآر ذلك

بفتح الجيم وبعد األلف راء، وهي بليدة على الساحل، بينها وبين مدينة الرسول صلى اهللا عليه وسلم : والجار
في باب " آتاب األمكنة والجبال والمياه"اري، وذآر أبو القاسم الزمخشري في يوم وليلة، وإليها ينسب القمح الج

  .الشين أن الجار قرية على ساحل البحر، بها ترسو مطايا القلزم ومطايا عيذاب ومطايا بحر النعام

  ".الجارفرضة المدينة على ثالث مراحل منها على البحر، وجدة فرضة مكة: "وقال ابن حوقل في آتابه

وفي عين         وت دى وتس نة إح ة س ن ذي الحج رين م ادس والعش اء الس وم الثالث ليم ي ن س راهيم ب عيد إب ده او س ول
ايخ وأخذوا    : وقال" تاريخ دمشق"وأربعمائة بدمشق، ذآره الحافظ ابن عساآر في  ة المش أخذ عن جماعة من جل

  .عنه، وآان صدوقًا، رحمه اهللا تعالى

 سليمان بن يسار

سليمان بن يسار مولى ميمونة زوجة رسول اهللا صلى اهللا -الرحمن، ويقال ابو عبد اهللاويقال أبو عبد -أبو أيوب
وآان سليمان النذآور أخا عطاء بن يسار، . عليه وسلم؛ أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، وقد تقدم ذآر ثالثة منهم

فهم من سعيد بن المسيب، ولم سليمان بن يسار عندنا أ: وآان عالمًا ثقة عابدًا ورعًا حجة؛ قال الحسن بن محمد
وروى عن ابن عباس وأبي هريرة وأم سلمة، رضي اهللا عنهم، وروى عنه الزهري وجماعة . يقل أعلم وال أفقه

اذهب إلى سليمان بن يسار، فإنه أعلم من بقي : وآان المستفتي إذا أتى سعيد بن المسيب يقول له. من األآابر
  .سليمان بن يسار: من أعلم أهلها بالطالق؟ فقالوا: سألتقدمت المدينة، ف: وقال قتادة. اليوم

بعين             ن ثالث وس م، وهو اب ع وتسعين للهجرة، واهللا أعل نة أرب ل س ة، وقي وتوفي سنة سبع ومائة، وقيل سنة مائ
  .سنة، رحمه اهللا تعالى

 األعمش

مام المشهور؛ آان ثقة أبو محمد سليمان بن مهران مولى بني آاهل من ولد أسد، المعروف باألعمش الكوفي اإل
وهو ال : عالمًا فاضًال، وآان ابوه من دنباوند، وقدم الكوفة وامرأته حامل باألعمش فولدته بها؛ قال السمعاني
رضي اهللا - يعرف بهذه النسبة، بل يعرف بالكوفي، وآان يقارن بالزهري في الحجاز، ورأى أنس ابن مالك

ورأى أبا . ا يرويه عن أنس فهو إرسال أخذه عن أصحاب أنسوآلمه، ولكنه لم يزرق السماع عليه، وم-عنه
سمع داود بن سويد وأبا وائل وإبراهيم التميمي . يا بني إنما أآرمت ربك: بكرة الثقفي وأخذ برآابه فقال له

وسعيد بن جبير ومجاهدًا والنخعي، وروى عن عبد اهللا بن أي أوفى حديثًا واحدًا، ولقي آبار التابعين رضي اهللا 
  .عنهم، وروى عنه سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وحفص بن غياث وخلق آثير من جلة العلماء

إن آان بيننا وبين أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ستر؛ قال أبو عبد اهللا أحمد بن : وآان األعمش يقول
  .سلمصدق، هكذا آان، وقد رأى أصحاب النبي صلى اهللا عليه و: حنبل رحمه اهللا تعالى

ما رأيت األغنياء والسالطين عند أحد أحقر : لم نر نحن والقرن الذي قبلنا مثل األعمش: وقال عيسى بن يونس
  .منهم عند األعمش مع فقره وحاجته

فجمعهم، فجاء األعمش في جبة : اجمع الفقهاء؛ قال: حدث محمد بن جرير، قال عيسى بن موسى البن أبي ليلى
إن أردتم أن تعطونا شيئًا وإال فخلوا سبيلنا، فقال : فأبطأوا فقام األعمش فقالوفرو وقد ربط وسطه بشريط 

  .هذا سيدنا، هذا األعمش: قلت لك تأتي بالفقهاء فتجيء بهذا؟ فقال: عيسى المذآور

آان األعمش قريبًا من سبعين سنة لم تفته التكبيرة األولى، : حدثنا أحمد بن علي بن ثابت بإسناد له عن وآيع
  .لفت إليه أآثر من ستين سنة فمار أيته يقضي رآعةواخت



 

  .لو آنت أطيق المشي ألتيتك: آنت آتي مجاهدًا فيقول: وقال األعمش

وجرى بينه وبين زوجته آالم، وآان يأتيه رجل يقال له أبو ليلى مكفوف فصيح يتكلم باإلعراف يتطلب الحديث 
أن تدخل عليها فتخبرها مكاني من الناس وموضعي يا أبا ليلى، امرأتي نشزت علي وأنا أحب : منه، فقال

يا هنتاه إن اهللا قد أحسن قسمك، هذا شيخنا وسيدنا وعنه : عندهم، فدخل عليها وآانت من أجمل أهل الكوفة فقال
يا أعمى يا خبيث، : نأخذ أصل ديننا وحاللنا فال يغرنك عموشة عينيه وال حموشة ساقيه، فغضب األعمش وقال

  .ك آما أعمى عينيك، قد أخبرتها بعيوبي آلها؛ اخرج من بيتيأعمى اهللا قلب

وما : أعور وأعمش، قال النخعي: إن الناس إذا رأونا معًا قالوا: وأراد إبراهيم النخعي أن يماشيه فقال األعمش
وما عليك أن يسلموا ونسلم؟ وجاء رجل يطلبه في منزله ووصل وقد : عليك أن نؤجر ويأثموا؟ فقال له األعمش

هذه، وأشار إلى : أيكما األعمش؟ فقال األعمش: خرج مع امرأته إلى المسجد فجاء فوجدهما في الطريق فقال
  .المرأة

  .مذ بدت عورتك: متى ذهب بصرك؟ فقال: ودخل الحمام يومًا وجاء رجل حاسر، فقال له الرجل

ناحية فجلسنا في ناحية أخرى وفي جئنا األعمش يومًا فوجدناه قاعدًا في : قال محمد بن حميد، حدثنا جرير قال
قم : الموضع خليج من ماء المطر، فجاء األعمش رجل عليه، فلما بصر باألعمش وعليه فروة حقيرة قال

فمضى به ). سبحان الذي سخر لنا هذا وما آنا له مقرنين: (فعبرني هذا الخليج، وجذب يده وأقامه ورآبه وقال
ثم خرج وترك ). رب أنزلني منزًال مبارآًا وأنت خير المنزلين: (الاألعمش حتى توسط به الخليج فرمى به وق

  .األسود يخبط في الماء

  .آم غرضك تقيم في هذه البلدة؟: وآان األعمش إذا رأى ثقيًال قال

لوال أن في منزلي : وآان لطيف الخلق مزاحًا، جاءه أصحاب الحديث يومًا ليسمعوا عليه، فخرج إليهم، وقال
  .منكم ما خرجت إليكم من هو أبغض إلي

ما : ال بأس بها على غير وضوء، فقال: ما تقول في الصالة خلف الحائك؟ فقال: وقال له داود بن عمر الحائك
ويقال إن اإلمام أبا حنيفة رضي اهللا عنه عاده يومًا في مرضه، . تقبل مع عدلين: تقول في شهادة الحائك؟ فقال

واهللا إنك لتثقل علي وأنت في : ما آأني إال ثقلت عليك، فقال: ام قال لهفطول القعود عنده، فلما عزم على القي
شفى اهللا مريضكم : وعادة أيضًا جماعة فأطالوا الجلوس عنده فضجر منهم، فأخذ وسادته وقام وقال. بيتك

ما : فقال" من نام عن قيام الليل بال الشيطان في أذنه: "قال صلى اهللا عليه وسلم: بالعافية؛ وقيل عنده يومًا
  .وآانت له نوادر آثيرة. عمشت عيني إال من بول الشيطان في أذني

بعث هشام بن عبد الملك إلى األعمش أن اآتب لي مناقب عثمان ومساوئ علين فأخذ : وقال أبو معاوية الضرير
ه قد آلى أن إن: قل له هذا جوابك، فقال له الرسول: األعمش القرطاس وأدخلها في فم شاة فالآتها، وقال لرسوله

يقتلني إن لم آته بجوابك، وتحمل عليه بإخوانه، فقالوا لهك يا أبا محمد افتده من القتل، فلما ألحو عليه آتب له 
بسم اهللا الرحمن الرحيم، أما بعد يا أمير المؤمنين، فلو آانت لعثمان رضي اهللا عنه مناقب أهل األرض ما "

  ".أهل األرض ما ضرتك، فعليك بخويصة نفسك، والسالم نفعتك، ولو آانت لعلي رضي اهللا عنه مساوئ

  : وآتب إلى بعض إخوانه يعزيه

 من البقاء ولكـن سـنة الـدين   إنا نعزيك ال انـا عـلـى ثـقة
  وال المعزي وإن عاشا إلى حين   فال المعزى بباق بعـد مـيتـه

نه، وذلك يوم عاشوراء سنة إحدى وستين، ومولده سنة ستين للهجرة، وقيل إنه يوم مقتل الحسين رضي اهللا ع
  .في جملة من حملت به أمه سبعة أشهر" المعارف"وآان أبوه حاضرًا مقتل الحسين، وعده ابن قتيبة في آتاب 

وتوفي في سنة ثمان وأربعين ومائة في شهر ربيع األول، وقيل سنة سبع وأربعين، وقيل سنة تسع واربعين، 
  .رحمه اهللا تعالى



 

تبعت األعمش يومًا، فأتى المقابر فدخل في قبر محفور فاضطجع فيه، ثم خرج منه وهو : بن قدامة وقال زائدة
  .واضيق مسكناه: ينفض التراب عن رأسه ويقول

دها         : ودنباوند اآنة وبع ون س م ن د األلف واو مفتوحة ث بضم الدال المهملة وسكون النون وفتح الباء الموحدة وبع
ول      دال مهملة، وهي ناحية من رس ال، وبعضهم يق ي الجب ري ف د "تاق ال ا     " دماون دم ذآره د تق واألول أصح، وق

  .قبل هذا

 أبو داود السجستاني

أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران األزدي السجستاني؛ أحد حفاظ 
البالط وآتب عن العراقيين الحديث وعلمه وعلله، وآان في الدرجة العالية من النسك والصالح، طوف 

قديمًا وعرضه على اإلمام أحمد بن " السنن"والخراسانيين والشاميين والمصريين والجزريين، وجمع آتاب 
من جملة " طبقات الفقهاء"حنبل، رضي اهللا عنه، فاستجاده واستحسنه، وعده الشيخ أبو غسحاق الشيرازي في 

ألين ألبي داود ": السنن"لحربي لما صنف أبو داود آتاب أصحاب اإلمام أحمد بن حنبل، وقال غبراهيم ا
  .الحديث آما ألين لداود الحديد

-آتبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خمسمائة ألف حديث انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب: وآان يقول
ه، ويكفي اإلنسان جمعت فيه أربعة آالف وثمانمائة حديث، ذآرت الصحيح وما يشبهه ويقارب- "السنن"يعني 

من حسن "والثاني قوله " إنما األعمال بالنيات"أحدها قوله صلى اهللا عليه وسلم : لدينه من ذلك أربعة أحاديث
" ال يكون المؤمن مؤمنًا حتى يرضى ألخيه ما يرضاه لنفسه"والثالث قوله " إسالم المرء ترآه ما ال يعنيه

  .الحديث بكماله" ن ذلك أمور مشتبهاتالحالل بين والحرام بين، وبي"والرابع قوله 

فرحب به : يا أبا داود، هذا سهل بن عبد اهللا قد جاءك زائرًا، قال: وجاءه سهل بن عبد اهللا التستري فقيل له
قد قضيتها مع : حتى تقول قضيتها مع اإلمكان، قال: يا أبا داود لي إليك حاجة، وما هي؟ قال: وأجلسه، فقال
فأخرج له لسانه : لسانك الذي حدثت به عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أقبله، قال أخرج لي: اإلمكان، قال

  .فقبله

. الواسع للكتب واآلخر ال نحتاج إليه: يرحمك اهللا ما هذا؟ فقال: وآان ألبي داود آم واسع وآم ضيق، فقيل له
جلس في مجلس بعض الرواة وآان في أيام حداثته وطلب الحديث . الشهوة الخفية حب الرياسة: وآان يقول

أما علمت أن من شرع في : أستمد من هذه المحبرة؟ فالتفت إليه وقال: يكتب، فدنا رجل إلى محبرته وقال له
  .مال أخيه باالستئذان فقد استوجب بالحشمة الحرمان؟ فسمي ذلك اليوم حكيمًا

البصرة وسكنها، وتوفي بها يوم الجمعة وآانت والدته في سنة اثنتين ومائتين، وقدم بغداد مرارًا ثم نزل إلى 
  .منتصف شوال سنة خمس وسبعين ومائتين، رحمه اهللا تعالى

وآان ولده أبو بكر عبد اهللا بن أبي داود سليمان من أآابر الحفاظ ببغداد، عالمًا متفقًا عليه، إمام ابن إمام، وله 
. د وخراسان وأصبهان وسجستان وشيرازوشارك أباه في شيوخه بمصر والشام، وسمع ببغدا" المصابيح"آتاب 

وتوفي في سنة ست عشرة وثلثمائة، واحتج به ممن صنف الصحيح أبو علي الحافظ النيسابوري وابن حمزة 
  .األصبهاني

ون،           : والسجستاني د األلف ن ا وبع اة من فوقه اء المثن تح الت ة وف بكسر السين المهملة والجيم وسكون السين الثاني
رى البصرة،          هذه النسبة إلى سجس ة من ق تانة، قري تان أو سجس ى سجس بته إل ل نس تان، اإلقليم المشهور، وقيل ب

  .واهللا أعلم بذلك

 أبو موسى الحامض

أبو موسى سليمان بن محمد بن أحمد النحوي البغدادي المعروف بالحامض؛ آان أحد المذآورين من العلماء 
لمقدم من أصحابه، وجلس موضعه وخلفه بعد موته، بنحو الكوفيين، أخذ النحو عن أبي العباس ثعلب، وهو ا

وصنف آتبًا حسانًا في األدب، وروى عنه أبو عمر الزاهد وأبو جعفر األصبهاني المعروف ببرزويه غالم 
وآان دينًا صالحًا، وآان أوحد الناس في البيان والمعرفة بالعربية واللغة والشعر، وآان قد أخذ عن . نفطويه



 

لط النحوين، وآان حسن الوراقة في الضبط، وآان يتعصب على البصريين فيما أخذ البصريين أيضًا، وخ
" النبات"وآتاب " السبق والنضال"وآتاب " خلق اإلنسان"فمنها آتاب : عنهمن في عربيتهم، وله عدة تصانيف

  .وآتاب في النحو مختصر، وغير ذلك" الوحوش"وآتاب 

نة خمس وثلثمائة ببغداد، ودفن بمقبرة باب التين، رحمه اهللا وتوفي ليلة الخميس لسبع بقين من ذي الحجة س
  .تعالى

ك         ي فات ه ألب ا احتضر أوصى بكتب ذلك، ولم وإنما قيل له الحامض ألنه آانت له أخالق شرسة، فلقب الحامض ل
  .المقتدري، بخًال بها أن تصير إلى أحد من أهل العلم

 أبو القاسم الطبراني

ن أيوب بن مطير اللخمي الطبراني؛ آان حافظ عصره، رحل في طلب الحديث من أبو القاسم سليمان بن أحمد ب
الشام إلى العراق والحجاز واليمن ومصر وبالد الجزيرة الفراتية، وأقام في الرحلة ثالثًا وثالثين سنة، وسمع 

" الكبير" :الكثير، وعدد شيوخه ألف شيخ، وله المصنفات الممتعة النافعة الغريبة منها المعاجم الثالثة
  .وهي اشهر آتبه، وروى عنه الحافظ أبو نعيم والخلق الكثير" الصغير"و" األوسط"و

ومولده سنة ستين ومائتين بطبرية الشام، وسكن أصبهان إلى أن توفي بها يوم السبت لليلتين بقيتا من ذي القعدة 
توفي في شوال، واهللا أعلم، ودفن إلى  سنة ستين وثلثمائة، وعمره تقديرًا مائة سنة، رحمه اهللا تعالى، وقيل إنه

  .جانب جمعه الدوسي صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

بفتح الطاء المهملة والباء الموحدة والراء وبعد األلف نون، هذه النسبة إلى طبرية، والطبري نسبة : والطبراني
  .إلى طبرستان، وقد تقدم ذلك

مة وبعدها ميم، هذه النسبة إلى لخم، واسمه مالك بن عدي، وهو أخو بفتح ا لالم وسكون الخاء المعج: واللخمي
  .جذام، وقد تقدم القول في تسميتهما بهذين االسمين لم آان

  .تصغير مطر: ومطير

 أبو الوليد الباجي

أبو الوليد سليمان بنخلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي المالكي األندلسي الباجي؛ آان من علماء األندلس 
فاظها، سكن شرق األندلس ورحل إلى المشرق سنة ست وعشرين وأربعمائة أو نحوها، فأقام بمكة مع أبي وح

ذر الهروي ثالثة أعوام وحج فيها أربع حجج، ثم رحل إلى بغداد فأقام بها ثالثة أعوام يدرس الفقه ويقرأ 
لشيخ أبي إسحاق الشيرازي صاحب الحديث، ولقي بها سادة من العلماء آأبي الطيب الطبري الفقيه الشافعي وا

وأقام بالموصل مع أبي جعفر السمناني عامًا يدرس عليه الفقهن وآان مقامه بالمشرق نحو ثالثة " المهذب"
أنشدني أبو الوليد الباجي : عشر عامًا، وروى عن الحافظ أبي بكر الخطيب، وروى الخطيب أيضًا عنه، قال

   : لنفسه يرثي ابنيه، وماتا مقترنين

  فؤادي لقد زاد التباعد في القرب   ئن غيبا عن ناظـري وتـبـوءال
 بالترب وألصق مكنون الترائب   يقر بعيني أن أزور ثـراهـمـا

    
  : أنشدني أبو الوليد الباجي لنفسه: وروى الخطيب أيضًا عنه قال

    
 بأن جميع حياتي آساعـه   إذا آنت أعلم علمًا يقـينـًا

  وأجعلها في صالح وطاعهبـهـافلم ال أآون ضنينـًا

التعديل والتجريح "وآتاب " إحكام الفصول في أحكام األصول"وآتاب " المنتقى"وصنف آتبًا آثيرة منها آتاب 
سمعت أبا ذر عبد ابن : وهو أحد أئمة المسلمين، وآان يقول. وغير ذلك" فيمن روى عنه البخاري في الصحيح



 

وآان قد رجع إلى األندلس وولي القضاء هناك، وقد قيل . ازة لبطلت الرحلةلو صحت اإلج: أحمد الهروي يقول
  .إنه ولي قضاء حلب أيضًا، واهللا أعلم

ومولده يوم الثالثاء النصف من ذي القعدة سنة ثالث وأربعمائة بمدينة بطليوس، وتوفي بالمرية ليلة الخميس 
، ودفن يوم الخميس بعد صالة العصر بالرباط بين العشاءين تاسعة عشرة رجب سنة اربع وسبعين وأربعمائة

  .على ضفة البحر، وصلى عليه ابنه القاسم

، وبينه وبين أبي محمد ابن حزم المعروف بالظاهري "االستيعاب"وأخذ عنه أبو عمر ابن عبد البر صاحب 
  .مجالس ومناظرات وفصول يطول شرحها

سبة إلى باجة، وهي مدينة باألندلس، وثم باجة أخرى وهي بفتح الباء الموحدة وبعد األلف جيم، هذه الن: والباجي
  .مدينة بإفريقية، وباجة أخرى، قرية من قرى أصبهان

  .والمرية قد تقدم الكالم عليها. وبطليوس يأتي ذآرها إن شاء اهللا تعالى

 أبو أيوب المورياني

زير أبي جعفر المنصور، تولى المورياني الخوزي؛ آان و- وقيل داود- أبو أيوب سليمان بن أبي سليمان مخلد 
وزارته بعد خالد بن برمك جد البرامكة وتمكن منه غاية التمكن، وسبب ذلك أنه آان يكتب لسليمان بن حبيب 
بن المهلب بن أبي صفرة األزدي، وآان المنصور قبل الخالفة ينوب عن سليمان المذآور في بعض آور 

بالسياط ضربًا شديدًا وأغرمه المال، فلما ولي الخالفة ضرب فارس، فاتهمه بأنه احتجن المال لنفسه، فضربه 
عنقه، وآان سليمان قد عزم على هتكه عقيب ضربه، فخلصه منه آاتبه أبو أيوب المذآور، فاعتدها المنصور 
له واستوزره، ثم غنه فسدت نيته فيه ونسبه إلى أخذ األموال، وهم أن يوقع به فتطاول ذلك، فكان آلما دخل 

أنه سيوقع به ثم يخرج سالمًا، فقيل إنه آان معه شيء من الدهن قد عمل فيه سحر فكان يدهن به  عليه ظن
  .حاجبيه إذا دخل على المنصور، فسار في العامة دهن أبي أيوب

بينا أبو أيوب المذآور جالس في أمره ونهيه أتاه رسول المنصور : ومن ملح أمثاله أن خالد بن يزيد األرقط قال
ما في األرض : زعموا أن البازي قال للديك: ه، فلما رجع تعجبنا من حالته، فضرب مثًال لذلك وقالفتغير لون

أخذك أهلك بيضة فحضنوك، ثم خرجت على أيديهم وأطعموك في : وآيف ذلك؟ قال: حيوان أقل وفاء منك، قال
ا وصوت، وأخذت أنا مسنا أآفهم ونشأت بينهم، حتى إذا آبرت صرت ال يدنو منك أحد إال طرت ها هنا وها هن

إنك : من الجبال، فعلموني وألفوا بي، ثم يخلى عني فآخذ صيدًا في الهواء وأجيء به إلى صاحبي، فقال له الديك
لو رأيت من البزاة في سفافيدهم المعدة للشي مثل الذي رأيت من الديوك لكنت أنفر مني، ولكنكم أنتم لو علمتم 

  .ما ترون من تمكن حالي ما أعلم لم تتعجبوا من خوفي مع

ومات سنة أربع وخمسين ومائة، رحمه اهللا . ثم إنه أوقع به سنة ثالث وخمسين ومائة، وعذبه وأخذ أمواله
  .تعالى

آان أبو جعفر المنصور في بعض : قال" الجليس واألنيس"وآان سبب ذلك ما حكاه المعافى بن زآريا في آتاب 
من األزد بالموصل عن ضر شديد أصابه، حتى أآرى نفسه مع المالحين أسفاره في أيام بني أمية تزوج امرأة 

يمد في الحبل، أو فعل ذلك ألمر خافه على نفسه، فتنكر وأآرى نفسه في مدادي السفن، فخطب هذه المرأة 
ورغبها في نفسه ووعدها ومناها، وأخبرها أنه جليل القدر وأنه من أهل بيت شرف، وأنها إن تزوجته سعدت، 

زل يمنيها حتى أجابته، وأقام معها يختلف في أسبابه ويجعل طريقه عليها بما رزقه اهللا تعالى؛ ثم اشتملت ولم ي
أيتها المرأة، هذه رقعة مختومة عندك ال تفتحيها حتى تضعي ما في بطنك، فإن ولدت ابنًا : على حمل فقال لها

نة، وأنا عبد اهللا بن محمد بن علي بن عبد اهللا بن فسميه جعفرًا وآنيه أبا عبد اهللا، وإن ولدت بنتًا فسميها فال
عباس بن عبط المطلب، فاستري أمري فإنا قوم مطلوبون، والسلطان إلينا سريع، وودعها وخرج؛ فقضي أنها 
ولدت ذآرًا، فأخرجت الرقعة فقرأت ما فيها، وسمته جعفرًا، وضرب الدهر على ذلك، ما تسمع له خبرًا، ونشأ 

إن آنت صادقة في : وأهل بيت أمه، وآان آيسًا ذهنًا لقنًا، واستخلف أبو العباس، فقيل للمرأةالصبي مع أخواله 
ما أدري، صفوا لي صفة هذا الخليفة، : قالت. رقعتك وآان من آتبها صادقًا فإن زوجك الخليفة أمير المؤمنين

ث أبو العباس أن مات واستحكم فاستري أمرك، ولم يلب: ليس هو هو، قالوا: غالم حين بقل وجهه، قالت: قالوا
عندها اليأس، وأقبل ابنها على األدب فتأدب وآتب ونزعت به همته إلى بغداد فدخل ديوان أبي أيوب آاتب 



 

المنصور وانقطع إلى بعض أهله فأتى عليه زمان يتقوت بالكسب ويزيد في أدبه وفهمه وخطه حتى صار يكتب 
دم يومًا إلى الديوان يطلب آاتبًا يكتب بين يدي المنصور، فقال أبو بين يدي أبي أيوب، إلى أن تهيأ أن خرج خا

خذ دواتك وقم واآتب بين يدي أمير المؤمنين، فدخل الغالم فكتب، وآان يتهيأ من أبي جعفر إليه : أيوب للغالم
بو أيوب النظرة بعد النظرة يتامله، والقيت عليه محبته واستجاد خطه واسترشق فهمه، فكتب زمانًا واستراح أ

إلى مكانه، ورأى أنه قد حمل عنه ثقًال، وبز الغالم ووصله وآساه آسوة تصلح أن يدخل بها على أمير 
ابن من؟ فسكت متحيرًا، قال ابن من : جعفر، قال: ما اسمك؟ قال: المؤمنين؛ ثم إن أبا جعفر قال للغالم يومًا

م أعرفه، ولكن أمي أخبرتني أن أبي شريف وان لم أره ول: وأين أبوك؟ قال: ابن عبد اهللا، قال: ويحك؟ قال
عبد اهللا بن محمد بن علي بن عبد اهللا بن عباس بن عبد المطلب، فساعة ذآر : عندها رقعة بخطه فيها نسبه

نعم، هو إمام مسجد : أتعرف فالنًا؟ قال: في موضع آذا، قال: وأين أمك؟ قال: الرقعة تغير وجه المنصور فقال
نعم في سكننا، فلما رأى الغالم : أفتعرف فالنًا؟ قال: نعم، خياط في مسجدنا، قال: فالنًا؟ قال أتعرف: محلتنا، قال

أبا جعفر ينزع بأسماء قوم يعرفهم أدرآته هيبة له وجزع وتدمع، فأدرآت أبا جعفر الرقة عليه، فلم يتمالك أن 
خالي، فضمه إليه : فالن؟ قال: قال خالتي،: فالنة؟ قال: أمي، قال: فالنة بنت فالنة من هي منك؟ قال: قال

يا غالم ال تعلمن أبا أيوب وال أحدًا ما دار بيني وبينك، انظر انظر، احذر احذر، فنهض الغالم : وبكى، وقال
: آتبت آتبًا آثيرة أمالها علي، فأين هي؟ قال: لقد احتبست عند أمير المؤمنين، قال: وخرج، فقال له أبو أيوب

  .ا نظره حتى يحكمها، ثم خرج إلى الديوانجعلها نسخًا يردد فيه

هذا الغالم الذي يكتب بين يدي استوص به، فاتهم أبو : ثم إن أبا جعفر جعل يقول في بعض األيام ألبي أيوب
أيوب الغالم أنه يلقي إلى أبي جعفر الشيء بعد الشيء من خبره، ثم لم يلبث أن سأله مرة بعد مرة، فقذف في 

الم وأنه يقوم مقامه إن فقده أبو جعفر، وأبو جعفر يزداد ولها إلى الغالم ويجن به جنونًا بلب أبي أيوب بغض الغ
وليس يمنعه من إدنائه وإظهار أمره إال أمر يريد اهللا، فلما رأى أبو أيوب ذلك احتبسه عنده عنادًا، ثم قال 

مرني أمير المؤمنين ال يدخل أ: اخرج إلى الديوان فجئني بفالن، فإن بعث معك بغيره فقل: المنصور للخادم
يا أمير : عليه غيره، ففعل الخادم ذلك، واستحكم في قلب أبي أيوب ما حذره وحدثته به نفسه، فقال الغالم

المؤمنين قد تعرفت من أبي أيوب البغض وله غوائل ال يحيط بها علمي وأنا أخاف على نفسي، فقال له أبو 
آان الغد فتعرض ألن يغلظ لك فإذا أغلظ فقم وانصرف آأنك  يا بني قد حاك ذلك في صدري، فإذا: جعفر

مغضب وال تعد إلى الديوان، واجعل وجهك إلى أمك وأوصل إليها هذا العقد وهذا الكيس وآتابي هذا واحمل 
أمك ومن اتبعها من قرابتك وأقبل فانزل في موضع آذا فغني منفذ إليك خادما يتفقد أمورك ويعرف خبرك، فال 

ًا من الخلق على ما معك وامض بهذا المال وهذا العقد وأحرزه أوًال قبل رجوعك إلى الديوان؛ ثم قال تطلعن أحد
أخرجه من باب آذا وآذا، فخرج الغالم فأحرز ما آان معه ثم رجع إلى بهج مسرور ال يخفى ذلك عليه : للخادم

الغالم بغير الوجه الذي مضى به،  أحلف باهللا لقد رجع هذا: وظهر الفرح في وجهه وشمائله، فقال أبو أيوب
ولقد دار بينه وبين أمير المؤمنين من ذآري ما سره، فاستشعر الوحئة منه وصرف أآثر عمه عنه، ثم لم ينشب 

أنا إنسان غريب أطلب الرزق وأنت تستخف بي فأني قد ثقلت عليك فأتنحى عنك قبل : أن أغلظ له فقال الغالم
قده أبو أيوب أيامًا ورأى أن أبا جعفر ال يسأل عنه وال يذآره، ثم إن نفس أبي أن تطردني، ثم قام وانصرف فافت

أيوب نازعته إلى علم حقيقة خبره فأرسل من يسأل عنه في الموضع الذي آان نازًال به، فقيل له إنه قد تهيأ 
ز به، وآم مبلغ ومن أين له ما يتجه: وتجهز جهازًا حسنًا وشخص إلى أهله بالموصل، فقال أبو أيوب في نفسه

قد آان أبو : ما ارتزق معي وارتفق به لهذا األمر؟ وجعلت نفسه تزداد وحشة منه ومن خبره إلى أن قيل له
هذا الذي ظننت، وقد نصبه مكاني، ويجوز أن يكون استأذنه : جعفر وصله بمال ووهب له شيئًا، فقال في نفسه

اخرج إلى طريق : لده مكاني، فقال لرجل من أصحابهفي أن يخرج إلى أهله فيسلم عليهم ثم يرجع إليه فيق
  .الموصل قرية قرية برًا وبحرًا فإذا عرفت موضعه فاقتله وجئني بما معه، فشخص

وإن الغالم لما خرج من بغداد رأى أنه قد أمن في مسيره، وآان يقيم في الموضع الذي يستطيبه اليوم واليومين 
وعرفه فباتا في قرية فقام الرسول إليه فخنقه وطرحه في بئر وأخذ واألآثر واألقل، فلحقه رسول أبي أيوب 

خرجه وخرائط آانت معه ورآب دابة له ورجع إلى أبي أيوب فسلم ذلك إليه وشرح له الخبر، ففتش أبو أيوب 
متاعه فإذا المال والعقد فعرفه، وإذا آتاب المنصور بخطه إلى أمه، فوجم أبو أيوب وندم، وعلم أنه قد عجل 

  .أخطأ وأن الخبر لم يكن آما ظن، وعزم على الحلف والمكابرة إن عثر على شيء من أمرهو

: وأبطأ خبر الغالم واستبطأه في الوقت الذي ضربه له فدعا خادمًا من ثقاته ورجًال من خاصته وقال لهما
م اقصدا موضع آذا من استقريا المنازل إلى الموصل منزًال منزًال وقرية قرية وأعطيا صفة الغالم حتى تدخال ث

ففعال، فلما انتهيا إلى الموضع الذي أصيب فيه الغالم أعلما - ووصف لهما آل ما أراد-الموصل فاسأال عن فالنة
خبره، وذآرا الوقت الذي أصيب فيه فإذا التاريخ بعينه، ثم مضيا إلى الموصل فسأال عن أمه فوجداها أشد 

بره، فأطلعاها على حاله وأمرها أن تستر نفسها، ولم ترد الدنيا بعده الخلق ولهًا على ابنها وحاجتها إلى علم خ



 

فكان المنصور يذآره واستصفى أمواله وأموال أهل بيته ثم قتلهم جميعًا واباد خضراءهم، وآان إذا ذآر أبا 
  .ذاك قاتل حبيبي: أيوب لعنه وسبه وقال

المثناة من تحتها وبعد األلف نون، هذه النسبة إلى بضم الميم وسكون الواو وآسر الراء وفتح الياء : والمورياني
  .موريان، وهي قرية من قرى األهواز، ذآره ابن نقطة، من أعمال خوزستان

اء   -والخوزي نسبة إلى خوزستان تح الت بضم الخاء الموحدة وسكون الواو وآسر الزاي وسكون السين المهملة وف
ه         وهي بالد بين -المثناة من فوقها وبعد األلف نون ل ألن ه الخوزي لشحه، وقي ل ل ا قي ل إنم البصرة وفارس، وقي

  .آان ينزل شعب الخوز بمكة

 سليمان بن وهب

فيان   أبو أيوب سليمان بن وهب بن سعيد بن عمرو بن حصين بن قيس بن فنال، وآان فنال آاتبًا ليزيد بن أبي س
يس        لما ولي الشام ثم لمعاوية بعده، ووصله معاوية بولده يزيد، وفي أيام م آتب ق ًا، ث ه قيس د ابن ه، واستكتب يزي

م     ه الحصين، ث لمروان ابن الحكم ثم لولده عبد الملك ثم لهشام به عبد الملك، وفي أيامه مات، واستكتب هشام ابن
د           ا خرج يزي رة؛ ولم ن هبي ر ب ن عم د ب ى يزي استكتبه مروان بن محمد الجعدي آخر ملوك بني أمية، ثم صار إل

ر المنصو ي جعف ى أب ري،  إل ق ال ي طري ه ف ي أيام وفي ف دي، وت م المه دم المنصور ث ًا فخ ذ للحصين أمان ر أخ
ك،                 ة آل برم ي خدم ا زال ف عيدًا، فم وفي وخلف س م ت ن برمك، ث د ب م آتب لخال رًا، ث ه عم فاستكتب المهدي ابن

ه إ             م وجه ب ا، ث ارس فأصلح حمالهم ان وف ده آرم ده وقل م صار بع ى ث ى  وتحول ولدخ وهب إلى جعفر بن يحي ل
  .المأمون برسالة من فم الصلح، فغرق في طريقه بين بغداد وفم الصلح

م   وآتب سليمان المذآور للمأمون وهو ابن أربع عشرة سنة ثم إليتاخ ثم ألشناس، ثم ولي الوزارة للمهتدي باهللا ث
  .للمعتمد على اهللا، وله ديوان رسائل

ًا     وآان أخوه الحسن بن وهب يكتب لمحمد بن عبد الملك الزيا اعرًا بليغ ان أيضًا ش ت، وولي ديوان الرسائل، وآ
  .مترسًال فصيحًا، وله ديوان رسائل أيضًا

ام الطائي،     -وآان هو وأخوه الحسن بن أعيان عصرهما ي تم ة أب وقد تقدم ذآر الحسن في حرف الحاء في ترجم
رد    ولما مات أبو تمام رثاه الحسن بما ذآرته ثم ولم-وأنه هو الذي واله بريد الموصل ى أف أظفر بتاريخ وفاته حت

م      ره ل له ترجمة، وقد تقدم في خطبة هذا الكتاب أن مبناه على الوفيات وأن الذي أذآره من بعض أحوال من أذآ
  .يكن إال لإلمتاع والتفكه ال غير، ال أنه مقصود في نفسه

ري     ام الطائي والبحت ي تم ا    وقد مدح هذين األخوين خلق آثير من أعيان الشعراء مثل أب ي طبقتهم ومن  . ومن ف
  : محاسن قول أبي تمام في سليمان المذآور من جملة قصيدة

  فهو شعبي وشعب آل أديب   آل شعب آنتم به آل وهـب
 ى وقلبي لغيرآم آالقلـوب   إن قلبي لكم لكالكبد الـحـر

    
م آان أليق، فما يستحق لو آانا في آل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: وسمع هذين البيتين بعض األفاضل فقال

  .هذا القول إال هم، رضي اهللا عنهم
    

عيب : ونظر يومًا في المرآة فرأى شيبًا آثيرًا فقال. اني أغار على أصدقائي آما أغار على حرمي: وآان يقول
: -وقد رآه ال يشرب ذات يوم-وآان الحسن بن وهب ال يصحو من الشراب فقال له أخوه سليمان. ال عدمناه
  : نعم ولذلك ال أعده من عمري، وأنشد بديهًا: ازفًا، قالأراك ع

    
  وال يوم قينات فما هو من عمري   إذا آان يومي غـير يوم مـدامة
 الدهر فذلك مسروق لعمري من   وإن آان معمورًا بعود وقـهـوة

    



 

الحبس، وقيل توفي وآانت وفاة سليمان المذآور في سنة اثنتين وسبعين ومائتين يوم األحد منتصف صفر في 
إنه توفي يوم الثالثاء الثنتي عشرة ليلة بقيت من صفر في حبس : وقال الطبري في تاريخه. سنة إحدى وسبعين

  .الموفق طلحة والد المعتضد، رحمه اهللا تعالى
  

  : وللبحتري في سليمان بن وهب
    

 تريه آل خفي وهو إعـالن   آأن آراءه والحزم يتبـعـهـا
 يقظـان وإن تنم عينه فالقلب   فالقلب يكلؤه ما غاب عن عينه

    
  : وهذا المعنى قد استعمله الشعراء آثيرًا، فقال أوس بن حجر التميمي أحد شعراء الجاهلية

    
 ن آأن قد رأى وقد سمعا   األلمعي الذي يظن بك الظ

    
  : وقال آخر

  تخاطبه من آل أمر عواقبه   بصير بأعقاب األمور آأنما
   :وقال آخر

  يرى بصواب الظن ما هو واقع   بصير بأعقاب األمور آأنـمـا
    

  : وقال آخر
  آأن له في اليوم عينًا على غد   عليم بأخبار الخطوب بظـنـه

    
  : وقال آخر

  إذا ما تناجت بأسرارها   آأنك مطلع في القلوب
    

  .وهو باب متسع ال حاجة إلى االطالة فيه
  

وحكي أن سليما بلغه أن . الكبار والوزارة، ولم يزل آذلك حتى توفي مقبوضًا عليهوتنقل سليمان في الدواوين 
  : الواثق نظر إلى أحمد بن الخصيب الكاتب فأنشد

    
 مليان لو شاءا لقد قضيانـي   من الناس إنسانان ديني عليهما
  وأما عن األخرى فال تسالني   خليلي أما أم عمرو فإنهـمـا

    
ولما تولى سليمان . د بن الخصيب أم عمرو، وأما األخرى فأنا، وآذلك آان، فإنه نكبهما بعد أيامإنا هللا أحم: فقال

  : آتب إليه عبيد اهللا بن عبد اهللا بن طاهر اآلتي ذآره- وقيل لما توالها ابنه عبيد اهللا بن سليمان-بن وهب الوزارة
    

 فأسعفنا فيمن نحب ونعظـم   أبى دهرنا إسعافنا في نفوسنا
 ودع أمرنا إن المهم المقدم   لت له نعماك فيهم أتمهـافق

 سليمان بن حرب

أبو أيوب سليمان بن حرب بن بجيل األزدي الواشجي البصري؛ سمع شعبة وجرير بن حازم والحمادين 
ومبارك بن فضالة وسعيد بن زيد بن درهم والبسري بن يحيى ويزيد بن إبراهيم التستري؛ وروى عنه يحيى بن 

  .لقطان وأحمد بن حنبل ومحمد بن سعد آاتب الواقدي وغيرهمسعيد ا

  .قدم بغداد وحدث بها، وولي قضاء مكة



 

ظهر حديثه نحو عشرة آالف حديث ما رأيت : إمام من األئمة، آان ال يدلس؛ وقال: ذآره أبو حاتم الرازي فقال
. مجلسه أربعين ألف رجلفي يده آتابًا قط، ولقد حضرت مجلس سليمان بن حرب ببغداد فحزروا من حضر 

وآان مجلسه عند قصر المأمون فبنى له شبه منبر، فصعد سليمان، وحضر جماعة من القواد عليهم السواد 
  .والمأمون فوق قصره وقد فتح القصر وقد أرسل سترًا وهو خلفه يكتب ما يلي

هو : ليمان بن حرب وقلتمن ترآت بالبصرة؟ فوصفت له مشايخ منهم س: قال لي المأمون: وقال يحيى بن أآثم
فاتفق أني . ثقة حافظ للحديث عاقل في نهاية الستر والصيانة، فأمرني بحمله إليه، فكتبت إليه في ذالك فقدم

أدخلته إليه وفي المجلس ابن أبي داود وثمامة وأشباه لهما، فكرهت أن يدخل مثله بحضرتهم، فلما دخل سلم، 
والتوفيق، فقال ابن أبي داود، يا أمير المؤمنين، نسأل الشيخ عن مسألة؟  فأجابه المأمون، ودعا له سليمان بالعز

قال رجل البن : يا أمير المؤمنين، حدثنا حماد ابن زيد قال: فنظر إليه المأمون نظرة تخيير له، فقال سليمان
خالد  إن آانت مسألتك ال تضحك الجلوس وال تزري بالمسؤول فسل؛ وحدثنا وهيب بن: اسألك؟ قال: شبرمة
من المسائل ما ال ينبغي للسائل أن يسأل عنها وال للمجيب أن يجيب فيها؛ فإن آانت : قال إياس بن معاوية: قال

فهابوه فما نظر أحد منهم إليه حتى قام، وواله : مسألة من غير هذا فليسأل، وأن آانت من هذا فليمسك؛ قال
  .قضاء مكة فخرج إليها

ائتين   وآانت واليته مكة : قال الخطيب . في سنة أربع عشرة، فلم يزل على ذلك إلى أن عزل سنة تسع عشرة وم
ع وعشرين             نة أرب ع اآلخر س ين من شهر ربي ال بق ع لي وولد سنة اربعين ومائة في صفر وتوفي بالبصرة ألرب

  .ومائتين، رحمه اهللا تعالى

 سليمان بن عبد الملك

مه والدة أم أخيه الوليد؛ بويع له يوم السبت النصف من أبو أيوب سليمان بن عبد الملك بن مروان بن الحكم، وأ
جمادى اآلخرة سنة ست وتسعين، وتوفي بذات الجنب بدابق لعشر خلون من صفر سنة تسع وتسعين وله خمس 

وآان . وأربعون سنة، وصلى عليه عمر بن عبد العزيز، وآانت خالفته سنتين وثمانية أشهر إال خمسة أيام
سمونه مفتاح الخير، وذلك أنه أذهب عنهم سنة الحجاج وأطلق السرى وأخلى السجون الناس يتبرآون به وي

  .فتح بخير وختم بخير: وأحسن إلى الناس واستخلف عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنهن فكان يقال

ما وآان قد أغزى أخاه مسلمة الصائفة حتى بلغ القسطنطينية، فأقام بها حتى هلك سليمان؛ وقيل إن سليمان ل
وجه أخاه لفتح القسطنطينية أمره أن يقيم عليها حتى يفتحها أو يأتيه أمره، فسار إليها مسلمة، فلما دنا منها أمر 
آل فارس أن يحمل على عجز فرسه مدين من الطعام حتى يأتي به قسطنطينية، ففعلوا ذلك، وألقى ذلك الطعام 

وأقام بأرضهم وشتا وصيف وزرع، والناس يأآلون ما ال تأآلوا منه شيئًا، : مثل الجبال، ثم قال للمسلمين
أصابوا من الغارات، ثم أآلوا من الزرع؛ فأقام مسلمة على قسطنطينية قاهرًا ألهلها ومعه وجوه أهل الشام، 
ومات ملك الروم ومسلمة نازل عليها، فكتب الروم إلى اليون صاحب أرمينية، فسار اليون من أرمينية ومكر 

إن صرفت عنا مسلمة : وآانت الروم قد أرسلوا إلى اليون. ووعده أن يسلم إليه قسطنطينية في طريقه بمسلمة
إنك ال تصدقهم القتال وال تزال تطاولهم مادام هذا الطعام عندك وقد : ملكناك، فلما أتى اليون مسلمة قال له

اليون من شيعه حتى دخل أحسوا بذلك منك، فلو أحرقت الطعام أعطوا ما بأيديهم، فأحرقه مسلمة، ووجه مع 
القسطنطينية، فلما دخلها ملكه الروم عليهم، فأرسل إلى مسلمة يخبره بما جرى من أمره ويسأله أن يأذن له أن 
يدخل من الطعام، من النواحي، ما يعيش به القوم حتى يصدقوه بأن أمره وأمر مسلمة واحد، وأنهم في أمان من 

وهيأ اليون السفن والرجال، فأذن له . لهم ليلة واحدة في حمل الطعام الشتات والخروج من بالدهم، وأن يأذن
مسلمة، فحمل جميع ما في تلك النواحي من الغلة في ليلة واحدة، وأفرج اليون وأصبح محاربًا لمسلمة، وظهرت 

روم، ولقي هذه الخديعة التي ال تتم على النساء، وأقام المسلمون في قلة الميرة، وحصلت الميرة جميعها عند ال
المسلمون من الشدة ما لم يلق أحد قط حتى إن الرجل آان يخاف أن يخرج من العسكر وحده، وأآلوا الدواب 
والجلود وأصول الشجر والعروق والورق وآل شيء حتى الروث، هذا وسليمان مقيم بدابق، فدهمهم الشتاء ولم 

  .يقدر أن يمدهم، حتى هلك سليمان

أنا الخليفة : يد الصالة ونظر في المرآة فأعجبه جماله، وآان حسن الوجه فقالقيل غنه خرج من الحمام ير
  : آيف ترينني؟ فتمثلت: الشاب، فلقيته إحدى حظاياه، فقال

    



 

 عابه الناس غير أنك فـانليس فيما بدا لنا فيك عـيب
 غير أن ال بقاء لإلنـسـان   أنت نعم المتاع لو آنت تبقى

  .ك الليلة إال ميتًاورجع فحم، فما بات تل

وآان عاقًال دينًا متوقفًا عن الدماء، ويقال إنه آان شرهًا نكاحًا، يأآل في آل يوم نحو مائة رطل، وآان به 
  .عرج

أبو حازم، : أهاهنا أحد يذآرنا؟ فقيل له: وحج بالناس سنة سبع وتسعين فمر على المدينة وهو يريد مكة فقال
يا أمير المؤمنين، أعيذلك باهللا أن : يا أبا حازم، ما هذا الجفاء؟ قال: ه قال لهفأرسل إليه فدعاه، فلما دخل علي

أصاب الشيخ : تقول ما لم يكن، ما عرفتني قبل وال أنا رأيتك، فالتفت سليمان إلى محمد ابن شهاب وقال
رتم الدنيا فكرهتم أن ألنكم أخربتم آخرتكم وعم: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ قال: وأخطأت أنا؛ فقال سليمان

أما المحسن فكالغائب : صدقت، فكيف القدوم على اهللا عز وجل غدًا؟ قال: تنتقلوا من العمران إلى الخراب، قال
يا : ليت شعري، ما أنا عند اهللا؟ قال: يقدم على أهله، وأما المسيء فكاآلبق يقدم على مواله، فبكى سليمان وقال

إن األبرار لفي نعيم وإن الفجار : (وأين أجده؟ قال: تاب اهللا عز وجل، قالأمير المؤمنين، اعرض عملك على آ
: فأي األعمال أفضل؟ قال: أولو المروءة والتقى، قال: يا أبا حازم، فأي عباد اهللا أفضل؟ قال: ، قال)لفي جحيم

فأي الصدقة  :دعوة المحسن للمحسن، قال: فأي الدعاء أسمع؟ قال: أداء الفرائض مع اجتناب المحارم، قال
قول الحق : فأي القول أعدل؟ قال: صدقة السائل البائس وجهد من مقل ليس فيها من وال أذى؛ قال: أزآى؟ قال

رجل انحط في هوى أخيه وهو ظالم فباع آخرته بدنيا : عند من يخافه أو يرجوه؛ قال فأي الناس أحمق؟ قال
ال، ولكن : ا أمير المؤمنين أو تعفيني من ذلك؟ قالي: صدقت، فما الذي تقول فيما نحن فيه؟ قال: غيره؛ قال

إن آباءك قهروا الناس بالسيف وأخذوا الملك عنوة من غير مشورة من المسلمين وال : نصيحة تلقيها إلي؛ قال
رضى حتى قتلوا عليه مقتلة عظيمة وارتحلوا عنها، فلو سمعت ما قالوا وما قيل لهم؛ فغشي على سليمان، فقال 

آذبت يا عدو اهللا، إن اهللا أخذ ميثاق العلماء ليبيننه : قال أبو حازم! بئس ما قلت يا أبا حازم: ئهرجل من جلسا
تدع الصلف وتستمسك : يا أبا حازم آيف لنا أن نصلح للناس؟ قال: للناس وال يكتمونه، فأفاق سليمان فقال

: ال من حله وتضعه في أهله، قال سليمانأن تأخذ الم: آيف المأخذ به؟ قال: بالمروة وتقسم بالسوية، قال سليمان
أشخى أن أرآن : ولم؟ قال: قال! أعوذ باهللا يا أمير ا لمؤمنين: هل لك أن تصحبنا فتصيب منا ونصيب منك؟ قال

تنجيني من : يا أبا حازم ارفع إلي حوائجك، قال: إليكم شيئًا قليًال فيذيقني اهللا ضعف الحياة وضعف الممات، قال
اللهم : فادع لي اهللا يا أبا حازم، قال: فال حاجة لي غيرها، قال: ليس ذلك غلي، قال: الجنة، قالالنار وتدخلني 

إن آان سليمان وليك فيسره بخير الدنيا واآلخرة، وإن آان عدوك فخذ بناصيته إلى ما تحب وترضى، قال 
لم تكن من أهله فيما ينبغي لي يا أمير المؤمنين قد أوجزت وأآثرت إن آنت من أهله، وإن : زدني، قال: سليمان

عظم ربك ونزهه أن يراك : سأوصيك وأوجز: أوصني يا أبا حازم، قال: أن أرمي عن قوس ليس لها وتر، قال
حيث نهاك أو يفقدك من حيث أمرك، ثم قام، فبعث إليه سليمان بمائة دينار وآتب إليه أن أنفقها ولك مثلها آثير، 

المؤمنين أعوذ باهللا أن يكون سؤالك إياي هزًال وردي عليك باطًال، فو اهللا ما يا أمير : فردها عليه وآتب إليه
أرضاها لك فكيف أرضاها لنفسي؟ يا أمير المؤمنين إن آانت هذه المائة عوضًا لما حدثتك فالميتة ولحم 

ويت بيننا الخنزير في حل االضطرار أحل من هذه، وإن آانت هذه حقًا لي في بيت المال فلي فيها نظر، فإن س
ال واهللا، قال : يا أمير المؤمنين أيسرك أن يكون الناس آلهم مثله؟ قال: وإال فال حاجة لي فيها؛ قال له جلساؤه

يا أمير المؤمنين إن بني إسرائيل ما داموا على الهدى والرشد آان أمراؤهم يأتون علماءهم رغبة : أبو حازم
لموا العلم وأتوا به األمراء يريدون به الدنيا استغنت األمراء عن فيما عندهم، فلما رئي قوم من أراذل الناس تع

العلماء فتعسوا ونكسوا وسقطوا من عين اهللا عز وجل، ولو أن علماءهم زهدوا فيما عند األمراء لرغب األمراء 
وتعرض  إياي تعني: الزهري: في علمهم، ولكنهم رغبوا فيما عند األمراء فزهدوا فيهم وهانوا في أعينهم، فقال

يا أمير : هل تعرفه؟ قال: ال واهللا ما تعمدتك ولكن هو ما تسمع؛ قال سليمان للزهري: بي؟ فقال أبو حازم
أجل واهللا لو أحببت اهللا لعرفتني ولكن لم تحب اهللا : المؤمنين إنه لجاري منذ ثالثين سنة ما آلمته، قال أبو حازم

ال، ولكنك شتمت نفسك، أما علمت أن للجار حقًا آالقرابة؟ : قال! يا أبا حازم تشتمني: فنسيتني، فقال الزهري
أردت أن يعلم أن اهللا رجاًال : حقًا آالقرابة؟ جاء سليمان يومًا إلى طاوس فلم ينظر إليه، فقيل له في ذلك، فقال

  .يزهدون فيما لديه

عم عين بصيرة ال تحتاج هل علينا عين؟ فقال عمر ن: وشاور سليمان عمر بن عبد العزيز في أمر، فقال سليمان
  .إلى تحديق، وسمع نافذ ال يحتاج إلى إصغاء



 

من أجدب : آل ما بين يديك، فقال األعرابي: حضر أعرابي إلى مائدة سليمان فجعل يمد يده فقال له الحاجب
: الآل مما يليك، فق: ال تعد إلينا؛ ودخل آخر فمد يده فقال له الحاجب: انتجع، فشق ذلك على سليمان وقال له

  .من أخصب تخير، فأعجب ذلك سليمان وقضى حوائجه

آنت نديمًا لسليمان بن عبد الملك، وإني لعنده ذات يوم إذ دخل : وحكى عتيق بن عامر بن عبد اهللا بن الزبير قال
: يا أمير المؤمنين إن بالباب أعرابيًا وله دين، فلو أذنت له فسمعت آالمه، قال: عليه عمر بن عبد العزيز فقال

يا أمير المؤمنين إني مكلمك بكالم فاحتمله فإن وراءه ما : نعم، يا غالم، إيذن لألعرابي، فلما دخل عليه قال
يا أعرابي إنا لنجود باالحتمال على من ال نأمن غيبه وال نرجو نصحه وأنت المأمون : يحب إن قلته، فقال له

ادرة غضبك فإني مطلق لساني بما خرست به األلسن أما إذا أمنت ب: غيبًا والناصح جيبًا فهات، فقال األعرابي
بإذنه، لحق اهللا عز وجل وحق أمانتك يا أمير المؤمنين، إنه تكنفك قوم أساءوا االختيار ألنفسهم وابتاعوا دنياك 
وا بآخرتهم ورضاك بسخط اهللا، خافوك في اهللا ولم يخافوا اهللا فيك فال تأمنهم على ما ائتمنك اهللا عليه فإنهم لم يأل

األمانة واألمة خسفًا وعسفًا وأنت مسؤول عما اجترحوا وليسوا مسؤولين عما اجترحت، فال تفسد آخرتك بدنيا 
غيرك، فإن المغبون آل المغبون من أفسد آخرته بدنيا غيره، فقال له سليمانك أما أنت فقد سللت علينا لسانك 

ما : سل أمير المؤمنين حاجة، قال: لغيرك، فقيل لهنعم يا أمير المؤمنين وهو لك ال : وهو أقطع من سيفك، قال
  .آخذ خاصًا دون عام، ثم خرج

: قوله تعالى: وما يوم األذان؟ قال: يا أمير المؤمنين إني أحذرك يوم األذان، قال: ظلم عامل لسليمان رجًال فقال
  .حقكال جرم ال أبرح أو تصل إلى : ، قال)فأذن مؤذن بينهم أن لعنة اهللا على الظالمين(

يا أمير المؤمنين إن القدرة تذهب : وغضب سليمان بن عبد الملك على خالد القسري، فلما أدخل عليه قال
  .الحفيظة وإنك تجل عن العقوبة، فإن تعف فأهل لذلك أنت، وإن تعاقب فأهل لذلك أنا، فعفا عنه

في السماط، وآان سليمان قد نذر  احتال يزيد بن راشد في الدخول على سليمان متنكرًا بعد أو لي الخالفة فقعد
يا أمير : أنه إن أفضت إليه الخالفة قطع لسانه ألنه آان ممن دعا إلى خلع سليمان والبيعة لعبد العزيز، فقال

يزيد بن : ومن أنت؟ قال: المؤمنين آن آنبي اهللا أيوب عليه السالم، ابتلي فصبر وأعطي فشكر وقدر فغفر، قال
  .راشد، فعفا عنه

لعن اهللا رجًال : مان قد طلب يزيد بن أبي مسلم آاتب الحجاج، فلما دخل عليه مكبًال بالحديد ازدراه وقالآان سلي
رأيتني واألمر عني مدبر وعليك مقبل، ولو رأيتني واألمر مقبل علي : رفعك ووجهك في أمره، فقال له

 أم لك، فلما جلس قال له صدقت، اجلس ال: الستعظمت مني ما استصغرت والستجللت مني ما استحقرت، قال
يا : عزمت عليك لتخبرني عن الحجاج ما ظنك به، أتراه يهوي بعد في جهنم أو قد استقر فيها؟ فقال: سليمان

أمير المؤمنين ال تقل هذا للحجاج فإنه بذل لكم نصحه وأحقن دونكم دمه وأمن وليكم وأخاف عدوآم، وإنه يأتي 
  .اخرج عني إلى لعنة اهللا: ك حيث شئت؛ فصاح سليمانيوم القيامة عن يمين أبيك ويسار أخي

بينما سليمان بن عبد الملك في مجلسه مر به رجل عليه ثياب يختال في مشيه، وآان العالء بن آدير حاضرًا 
ممن : علي بالرجل، فأتي به فقال: ما ينبغي أن يكون إال آوفيًا وينبغي أن يكون من همدان، ثم قال: فقال

من أهل العراق، : ممن الرجل؟ فقال: يلك دعني حتى ترتد إلي نفسي، فترآه هنيهة ثم قال لهو: الرجل؟ فقال
ما تقول في : من همدان، فازداد عجبًا، قال: من أي أهل الكوفة؟ قال: من أ هل الكوفة، قال: من أيهم؟ قال: قال

فما : وهو إن شاء اهللا آذلك، قال ما أدرآت دهره وال أدرآه دهري، ولقد قال الناس فيه وأحسنوا: أبي بكر؟ قال
ما أدرآت دهره وال أدرآه دهري، ولقد قال فيه : ما تقول في عثمان؟ قال: تقول في عمر؟ فقال مثل ذلك، فقال

سب عليًا، : فما تقول في علي؟ فقال مثل ذلك، قال: ناس فأحسنوا وقال فيه ناس فأساءوا وعند اهللا علمه، قال
واهللا ال أسبه، فأمر بضرب عنقه، فقام رجل بيده سيف : لتسبنه أو ألضربن عنقك، فقالواهللا : ال أسبه، قال: قال

ويلك يا : واهللا ال أسبه، ثم نادى: لتسبنه أو ألضربن عنقك، قال: فهزه حتى أضاء في يده آأنه خوصة وقال
من هو خير مني يا سليمان أما ترضى مني بما رضي به من هو خير منك م: سليمان أدنني منك، فدعا به فقال

اهللا تعالى رضي من عيسى وهو خير مني إذ قال في : وما ذلك؟ قال: فيمن هو الشرآة المتعهدة من علي؟ قال
). إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم: (بني إسرائيل وهم الشرآة المتعهدة من علي

خليا سبيله، فعاد إلى مشيته فما : طرف أرنبته ثم قالقال فنظرت إلى الغضب يتحدر من وجهه حتى صار في 
  .رأيت رجًال قط خيرًا من ألف رجل غيره وإذا هو طلحة بن مطرف

  : أنشدني قولك في الخمرة، فأنشده: قال سليمان لعدي بن الرقاع



 

 لها في عظام الشاربـين دبـيبآميت إذا شجت وفي الكأس وردة
 قـطـوب لوجه أخيها في اإلناء   تريك القذى من دونها وهي دونه

واهللا يا أمير المؤمنين لئن رابك وصفي لها لقد رابني معرفتك : فقال عدي! شربتها ورب الكعبة: فقال سليمان
  .بها، فتضاحكا وأخذا في الحديث

أو  قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت: (إن اهللا عز وجل يقول: وآان سليمان هرب من الطاعون، فقيل له
  .ذلك القليل اطلب: قال). القتل وإذا ال تمتعون إال قليًال

ه ويصفه     وقع بين ابن لعمر بن عبد العزيز وبين ابن لسليمان بن عبد الملك آالم فجعل ابن عمر يذآر فضل أبي
ذي  : فقال له ابن سليمان ى  إن شئت فأآثر أو فأقلل، ما آان أبوك إال حسنة من حسنات أبي، ألن سليمان هو ال ول
  .عمر بن عبد العزيز

 السلطان سنجر السلجوقي

أبو الحارث سنجر بن ملكشاه بن ألب أرسالن بن داود بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق؛ سلطان خراسان وغزنة 
وما وراء النهر، وخطب له بالعراقين وأذربيجان وأران وأرمينية والشام والموصل وديار بكر وربيعة 

  .سمه في الخافقين، وتلقب بالسلطان األعظم معز الدينوالحرمين، وضربت السكة با

آان من أعظم الملوك همة، وأآثرهم عطاء، ذآر عنه أنه اصطبح خمسة أيام متوالية ذهب في الجود بها آل 
  .مذهب، فبلغ ما وهبه من العين سبعمائة ألف جينار، غير ما أنعم من الخيل والخلع واألثاث وغير ذلك

ي خزائنه من األموال ما لم أسمع أنه اجتمع في خزائن أحد من الملوك األآاسرة، وقلت له اجتمع ف: وقال خازنه
حصل في خزائنك ألف ثوب ديباج أطلس وأحب أن تبصرها، فسكت، وظننت أنه رضي بذلك، فأبرزت : يومًا

:  تعالى، ثم قالأما تنظر إلى مالك؟ أما تحمد اهللا تعالى على ما أعطاك وأنعم عليك؟ فحمد اهللا: جميعها، وقلت
ما إلى المال، وأمر لألمراء باإلذن في الدخول فدخلوا عليه، ففرق عليهم الثياب الطلس : يقبح بمثلي أن يقال

واجتمع عنده من الجوهر ألف وثالثون رطًال، ولم يسمع عند أحد من الملوك بمثل هذا وال بما . وانصرفوا
في سنة -وهم طائفة من الترك- الترقي إلى أن ظهرت عليه األغز يقاربه، ولم يزل أمره في ازدياد وسعادته في 

آما سيأتي في ترجمته إن -ثمان وأربعين وخمسمائة، وهي واقعة مشهورة استشهد فيها الفقيه محمد بن يحيى
وآسروه وانحل نظام ملكه، وملكوا نيسابور وقتلوا فيها خلقًا ال يحصى عدده، وأسروا السلطان -شاء اهللا تعالى

  .ر، وأقام في اسرهم مقدار خمس سنين، وتغلب خوارزم شاه على مدينة مرو، وتفرقت مملكة خراسانسنج

  .ثم إن سنجر أفلت من األسر وعاد إلى خراسان وجمع إليه أطرافه بمرو، وآان يعود إلى ملكه، فأدرآه أجله

مدينة سنجار، ولذلك سمي وآانت والدته يوم الجمعة لخمس بقين من رجب سنة تسع وسبعين وأربعمائة بظاهر 
ما نسميه؟ : سنجر، فان والده السلطان ملكشاه لما اجتاز بديار ربيعة ونزل على سنجار جاءه هذا الولد، فقالوا

  .سموه سنجر، وأخذ هذا االسم من اسم المدينة: فقال

ثم استقل -لباءآما تقدم ذآره في حرف ا-وتولى المملكة في سنة تسعين واربعمائة نيابة عن أخيه بر آياروق
وتوفي يوم االثنين رابع عشر شهر ربيع األول سنة اثنتين وخمسين . بالسلطنة في سنة اثنتي عشرة وخمسمائة

وخمسمائة بمرو، ودفن بها بعد خالصه من األسر، وانقطع بموته استبداد الملوك السلجوقية بخراسان، واستولى 
شتكين رحمه اهللا تعالى، وهو جد السلطان محمد بن تكش على أآثر مملكته خوارزم شاه أتسز بن محمد بن أنو

وذآر ابن األزرق الفارقي في تاريخه أنه مات سنة خمس وخمسين . خوارزم شاه، فسبحان من ال يزول ملكه
  .وخمسمائة، واهللا أعلم بذلك

ر و       : وقال غيره د وصول خب داد للسلجوقية عن ة ببغ ي   توفي في جمادى اآلخرة من السنة، وقطعت الخطب ه ف فات
  .أيام المقتفي ألمر اهللا، وآتب إلى بالد الجزيرة الفراتية والشام بقطع الخطبة في هذه السنة، واهللا أعلم

  
  



 

 أبو محمد التستري

أبو محمد سهل بن عبد اهللا بن يونس بن عيسى بن عبد اهللا بن رفيع التستري الصالح المشهور؛ لم يكن له في 
وآان صاحب آرامات، ولقي الشيخ ذا النون المصري رحمه اهللا تعالى بمكة وقته نظير في المعامالت والورع؛ 

حرسها اهللا تعالى، وآان له اجتهاد وافر ورياضة عظيمة، وآان سبب سلوآه هذا الطريق خاله محمد بن سوار، 
قلبك في ثيابك قل بقلبك عند ت: آيف أذآره؟ قال: أال تذآر اهللا الذي خلقك؟ فقلت له: قال لي خالي يومًا: فإنه قال

ثالث مرات من غير أن تحرك به لسانك؟ اهللا معي، اهللا ناظر إلي، اهللا شاهدي، فقلت ذلك ليالي، ثم أعلمته، 
قلها في آل ليلة إحدى عشرة مرة، فقلت ذلك، : قلها في آل ليلة سبع مرات، فقلت ذلك، ثم أعلمته، فقال: فقال

احفظ ما علمتك ودم عليه إلى أن تدخل القبر فإنه ينفعك : خالي فوقع في قلبي حالوة، فلما آان بعد سنة قال لي
  .في الدنيا واآلخرة، فلم أزل على ذلك سنين، فوجدت لها حالوة في سري

فكان ذلك أول . يا سهل، من آان اهللا معه وهو ناظر إليه وشاهده بعصيه؟ إياك والمعصية: ثم قال لي خالي يومًا
  .ان مدةأمره، وسكن البصرة زمانًا وعباد

وآان قد اعتقل بطن يعقوب بن الليث في بلد فارس، فجمع له األطباء فلم يغنوا عنه، فوصف له سهل بن عبد 
اللهم أريته ذل المعصية فأره عز الطاعة، : اهللا، فأمر بإحضاره فأحضر، فلما دخل عليه قعد عند رأسه وقال

وما قبل منها شيئًا، فلما رجع إلى تستر قال له بعض  ففرج اهللا عنه من ساعته، فأخرج إليه بدرًا وثيابًا فردها
: انظر إلى األرض، فإذا األرض آلها ذهب؛ ثم قال: لو أخذت تلك الدراهم وفرقتها على الفقراء، فقال: أصحابه

  .من آان حاله مع اهللا سبحانه هذا ال يستكثر هذا

وذآر . ومائتين، رضي اهللا عنه، بالبصرة وآانت وفاته سنة ثالث وثمانين في المحرم، وقيل سنة ثالث وسبعين
  .شيخنا ابن األثير في تاريخه أن مولده في سنة مائتين، وقيل إحدى ومائتين بتستر

ى              : والتستري بة إل ذه النس دها راء، ه ة وبع اء الثاني تح الت ة وف ا وسكون السين المهمل اة من فوقه بضم التاء المثن
تا   اس ششتر    تستر، وهي بلدة من آور األهواز من خوزس ا الن ول له ين  -ن، يق ينين معجمت ن     -بش راء ب ر الب ا قب به

  .مالك رضي اهللا عنه

 أبو حاتم السجستاني

أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد الجشمي السجستاني النحوي اللغوي المقرئ، نزيل البصرة وعالمها؛ 
: دريد والمبرد وغيرهما، وقال المبردآان إمامًا في علوم اآلداب، وعنه أخذ علماء عصره آأبي بكر محمد بن 

قرأت آتاب سيبويه على األخفش مرتين، وآان آثير الرواية عن أبي زيد األنصاري وأبي عبيدة : سمعته يقول
واألصمعي، عالمًا باللغة والشعر، حسن العلم بالعروض وإخراج المعمى، وله شعر جيد، ولم يكن حاذقًا في 

مان المازني في دار عيسى بن جعفر الهاشمي تشاغل أو بادر بالخروج خوفًا النحو، وآان إذا اجتمع بأبي عث
وآان صالحًا عفيفًا يتصدق آل يوم بدينار، ويختم القرآن في آل أسبوع، وله . من أن يسأله عن مسألة في النحو

الحسن فعمل  وآان أبو العباس المبرد يحضر حلقته، ويالزم القراءة عليه، وهو غالم وسيم في نهاية. نظم حسن
  : فيه أبو حام المذآور

 متمجن خنـث الـكـالم   فإذا لـقـيت الـيوم مـن
 فسمت له حـدق األنـام   وقف الجمال بـوجـهـه
 تجنى بها ثـمـر األثـام   حرآـاتـه وسـكـونـه
 وعزمت فيه على اعتزام   وإذا خلـوت بـمـثـلـه
 امف، وذاك أوآد للغـرلم أعد أفـعـال الـعـف
 عباس جل بك اعتصامي   نفسي فـداؤك يا أبـا ال
 نزر الكرى بادي السقـام   فارحـم أخـاك فـإنــه
  م فليس يرغب في الحرام   وأنله مـا دون الـحـرا

    
  : ومن شعر أبي حاتم أيضًا



 

 والموا من افتـتـنأبرزوا وجهه الجميل
  ستروا وجهه الحسن   لو أرادوا عفافـنـا

    
  : أيضًا وله

  قد بات من أهوى معي   آبد الحسود تقطـعـي

  .وله غير ذلك آثير

وفد علينا عامل من أهل الكوفة ولم أر في عمال السلطان : حدثنا أبو حاتم قال: قال محمد بن الحسن األزدي
بعلم الزيادي أعلمنا : يا سجستاني، من علماؤآم بالبصرة؟ قلت: أبرع منه، فدخلت عليه مسلمًا فقال لي

-رحمك اهللا-األصمعي، والمازني أعلمنا بالنحو، وهالل الرأي أفقهنا، والشاذآوني من أعلمنا بالحديث، وأنا
فجمعنا : إذا آان غدًا فاجمعهم الي، قال: فقال لكاتبه: قال. انسب إلى علم القرآن، وابن الكلبي من أآتبنا للشروط

: هل يجزي في آفارة الطهارة عتق عبد أعور؟ قال المازني: قال ها أنا ذا،: أيكم المازني؟ فقال أبو عثمان: فقال
يا زيادي، آيف يكتب بين بعل وامرأة خالعها على الثلث من : لست صاحب فقه، أنا صاحب عربية، قال

: يا هالل، آم اسند ابن عون عن الحسن؟ قال: ليس هذا من علمي، هذا من علم هالل الرأي، قال: صداقها؟ قال
ليس : قال). أال أنهم يثنون صدورهم: (يا شاذآوني، من قرأ: علمي، هذا من علم الشاذآوني، قالليس هذا من 

يا أبا حاتم، آيف تكتب آتابًا إلى أمير المؤمنين تصف خصاصة : هذا من علمي، هذا من علم أبي حاتم، قال
: ، أنا صاحب قرآن؛ قاللست صاحب براعة وآتابة: أهل البصرة وما أصابهم بي وتسأله النظر بالبصرة؟ قلت

ما أقبح بالرجل بتعاطى العلم خمسين سنة ال يعرف إال فنًا واحدًا حتى إذا سئل عن غيره لم يحل فيه ولم يمر، 
  .لكن عالمنا بالكوفة الكسائي لو سئل عن هذا آله ألجاب

قرطاس، فيذر المكتوب إليه  إذا أردت أن تضمن آتابًا سرًا فخذ لبنًا حليبًا فاآتب به في: وقال أبو حاتم لتلميذه
عليه رمادًا سخنًا من رماد القراطيس فيظهر المكتوب، وإن آتبته بماء الزاج األبيض، فإذا ذر عليه المكتوب 

  .إليه شيئًا من العفص ظهر، وآذا بالعكس

المذآر "وآتاب " الطير"وآتاب " ما يحلن فيه العامة"وآتاب " إعراب القرآن"وله من المصنفات آتاب 
المقاطع "وآتاب " القراءات"وآتاب " الفرق"وآتاب " المقصور والممدود"وآتاب " النبات"وآتاب " المؤنثو

وآتاب " القسي والنبال والسهام"وآتاب " األضداد"وآتاب " النخلة"وآتاب " الفصاحة"وآتاب " والمبادي
وآتاب " الهجاء"وآتاب " الحشرات"وآتاب " الوحوش"وآتاب " الدرع والفرس"وآتاب " السيوف والرماح"
الشتاء "وآتاب " الكرم"وآتاب " اللبأ واللبن والحليب"وآتاب " اإلدغام"وآتاب " خلق االنسان"وآتاب " الزرع"

اختالف "وآتاب " الخصب والقحط"وآتاب " العشب"وآتاب " اإلبل"وآتاب " النحل والعسل"وآتاب " والصيف
في الحرم، وقيل رجب، سنة ثمان وأربعين ومائتين، وقيل  وآانت وفاته. وغير ذلك من المصنفات" المصاحف

سنة خمسين، وقيل أربع وخمسين، وقيل خمس وخمسين ومائتين بالبصرة، وصلى عليه سليمان بن جعفر بن 
سليمان بن علي بن عبد اهللا بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي، وآان والي البصرة يومئذ، ودفن بسرة 

  .لىالمصلى، رحمه اهللا تعا

بضم الجيم وفتح الشين المثلثة وبعدها ميم، هذه النسبة إلى عدة قبائل يقال لكل واحدة منها جشم، وال : والجشمي
  .أدري إلى أيها ينسب أبو حاتم المذآور

  .قد تقدم الكالم عليه: والسجستاني

 أبو الفتح األرغياني

اماص آبير المقدار في العلم وتفقه بمرو على أبو الفتح سهل بن أحمد علي األرغياني الفقيه الشافعي؛ آان إم
ثم قرأ على القاضي حسين بن محمد المروروذي وحصل - المقدم ذآره في حرف الحاء-الشيخ أبي علي السنجي

ودخل نيسابور وقرأ أصول الفقه على إمام الحرمين أبي المعالي . ما علق أحد طريقتي مثله: طريقته، حتى قال
وارتضى آالمه، ثم عاد إلى ناحية أرغيان، وتقلد قضاءها سنين مع حسن السيرة  الجويني، وناظر في مجلسه

وسلوك الطرائق المرضية، ثم خرج إلى الحج ولقي المشايخ بالعراق والحجاز والجبال وسمع منهم وسمعوا 
فأشار  منه، ولما رجع من مكة، حرسها اهللا تعالى، دخل على الشيخ العارف الحسن السمناني شيخ وقته زائرًا



 

عليه بترك المناظرة فترآها ولم يناظر بعد ذلك، وعزل نفسه عن القضاء ولزم البيت واالنزواء، وبنى للصوفية 
دويرة من ماله، وأقام بها مشغوًال بالتصنيف والمواظبة على العبادة إلى أن توفي على تيقظ من حاله مستهل 

  .المحرم سنة تسع وتسعين وأربعمائة، رحمه اهللا تعالى

وهو صاحب الفتاوى المنسوبة إليه، وسمع جماعة من األئمة مثل أبي بكر البيهقي وناصر المروزي وعبد 
وغيرهم، رحمهم " ذيل تاريخ نيسابور"و" مجمع الغرائب"الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر الفارسي صاحب 

  .اهللا تعالى

ذه    بفتح الهمزة وسكون الراء وآسر الغين المعجمة وف: واألرغياني ون، ه تح الياء المثناة من تحتها وبعد األلف ن
  .النسبة إلى أرغيان وهي اسم لناحية من نواحي نيسابور بها عدة من القرى

 أبو الطيب الصعلوآي

وسيأتي ذآر - أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان الصعلوآي النيسابوري الفقيه الشافعي
؛ آان أبو الطيب المذآور مفتي نيسابور وابن مفتيها، أخذ -إن شاء اهللا تعالى أبيه ورفع نسبه في حرف الميم

وهو متفق عليه، عديم النظير في علمه " اإلمام"الفقه عن أبيه أبي سهل الصعلوآي، وآان في وقته يقال له 
خرجت له الفوائد  وآان فقيهًا أديبًا متكلمًا،. وديانته، وسمع أباه ومحمد بن يعقوب األصم وابن مطر وأقرانهم

من سماعاته، وقيل إنه وضع له في المجلس أآثر من خمسمائة محبرة وجمع رياسة الدنيا واآلخرة وأخذ عنه 
  .فقهاء نيسابور

إنه ": اإلرشاد"وقال أبو يعلى الخليلي في آتاب . وتوفي في المحرم سنة سبع وثمانين وثلثمائة، رحمه اهللا تعالى
  .مائة، واهللا أعلم بالصوابتوفي أول سنة اثنتين وأربع

بضم الصاد المهملة وسكون العين المهملة وضم الالم وسكون الواو وفي آخرها آاف، هذه النسبة : والصعلوآي
  .إلى صعلوك، هكذا ذآره السمعاني وما عليه

ن له أصاب سهًال الصعلوآي رمد فكان الناس يدخلون عليه وينشدونه من النظم ويروو: قال عبد الواحد اللخمي
أيها اإلمام، لو أن عينيك رأتا : من اآلثار ما جرت به العادة، فدخل عليه الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي وقال

  .ما سمعت بأحسن من هذا الكالم، وسر به: وجهك ما رمدت، فقال له الشيخ سهل

عبد الجبار إلى أبي آتب أبو النضر ابن - في التاريخ اآلتي ذآره في ترجمته- ولما مات أبوه محمد بن سليمان
  : الطيب المذآور يعزيه عن والده

 عني رسالة مـحـزون وأواه   من مبلغ شيخ أهل العلم قاطـبة
 الـلـه من آان فتياه توقيعًا عن   أولى البرايا بحسن الصبر ممتحنًا

 شاور وزير مصر

رث بن ربيعة بن يخنس بن أبو شجاع شاور بم مجير بن نزار بن عشائر بن شأس بن مغيث بن حبيب ابن الحا
": جمهرة النسبة"وهو والد حليمة مرضع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال ابن الكلبي في -أبي ذؤيب عبد اهللا

حليمة مرضع النبي صلى اهللا عليه وسلم ابنة أبي ذؤيب وهو الحارث بن عبد اهللا بن شجنة بن جابر ابن 
الحارث بن عبد العزى بن رفاعة ابن مالن، وهو الذي حضن رسول ناصرة، أرضعته بلبن ابنتها الشيماء بنت 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم لما آان عنده حليمة، والشيماء المذآورة آانت تحمل النبي صلى اهللا عليه وسلم فعضها 
صية ابن الحارث بن شجنة بن جابر بن رزام بن ناصرة بن ق-وهي تحمله فلما وفدت عليه أرته األثر، واهللا أعلم

  .بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن السعدي

آان الصالح بن رزيك وزيرًا العاضد صاحب مصر قد واله الصعيد األعلى من ديار مصر، ثم ندم على توليته، 
آان يعد لنفسه -آما سيأتي في ترجمته في حرف الطاء إن شاء اهللا تعالى-ولما جرح الصالح وأشرف على الوفاة



 

قي عونًا لم يحاصر القاهرة، وثالثتها خرجه إلى بلبيس بالعساآر ورجوعه بعد أن أنفق فيهم زويلة، فإنه آان قد ب
  .أآثر من مائتي ألف دينار حيث لم يتم إلى بالد الشام ويفتح بيت المقدس ويسأصل شأفة الفرنج

أن ال  ثم إن شاور تمكن في الصعيد، وآان ذا شهمة وفروسية، وآان الصالح قد أوصى ولده العادل رزيك
يتعرض لشاور بمساءة وال يغير عليه حاله، فإنه ال يأمن عصيانه والخروج عليه، وآان آما أشار، والشرح 

وقدم من الصعيد على واحات، واخترق تلك البراري إلى أن خرج عند تروجة بالقرب من اإلسكندرية، . يطول
وهرب العادل . سنة ثمان وخمسين وخمسمائة وتوجه إلى القاهرة ودخلها يوم األحد الثاني والعشرين من المحرم

رزيك وأهل من القاهرة ليلة العشرين من المحرم المذآور، وقتل العادل بن الصالح، وأخذ موضعه من الوزارة 
ثم توجه في سنة ثمان وخمسين وخمسمائة في شهر رمضان منها إلى الشام مستنجدًا بالملك العادل . واستولى

في شهر رمضان منها إلى الشام مستندًا بالملك العادل نور الدين محمود بن زنكي  نور الدين محمود بن زنكي
صاحب الشام لما خرج عليه أبو األشبال ضرغام بن عامر بن سوار الملقب فارس المسلمين اللخمي المنذري 

-ة المصريينآعاد- نائب الباب بجموع آثيرة وغلبه وأخرجه من القاهرة، وقتل ولده طيًا، وولي الوزارة مكانه
فأنجده باألمير أسد الدين شيرآوه، والقصة مشهورة فال حاجة إلى اإلطالة فيها، وآخر األمر أن أسد الدين تردد 

  .- آما سيأتي في ترجمته من هذا الحرف إن شاء اهللا تعالى- إلى الديار المصرية ثالث دفعات

خر سنة أربع وستين وخمسمائة، ودفن في وقتل شاور يوم األربعاء سابع عسر، وقيل ثامن عشر شهر ربيع اآل
تربه ولده طي، وتربته بالقرافة الصغرى بالقرب من تربة القاضي الفاضل، وآان المباشر لتفة األمير عز الدين 

إن السلطان صالح الدين أوقع ": تحفة الخلفاء"وقال الروحي في آتاب . جرديك عتيق نور الدين صاحب الشام
عمه أسد الدين وإن قتله آان يوم الست منتصف جمادى من السنة المذآورة، رحمه  به، وآان إذ ذاك في صحبة

أن شاور المذآور خرج إلى أسد الدين في موآبه، فلم يتجاسر " وذآر ابن شداد في سيرة صالح الين. اهللا تعالى
حابه، ففروا ونهبهم أحد عليه إال صالح الدين، فإنه تلقاه وسار إلى جانبه وأخذ بتالبيبه وأمرالعسكر بقصد أص

: العسكر، وأنزل شاور في خيمة مفرده، وفي الحال جاء توقيع على يد خادم خاص من جهة المصريين يقول
البد من رأسه، جريًا على عادتهم مع وزرائهم، فحز رأسه وأنقذه إليهم، وسير إلى أسد الدين خلع الوزارة 

  .بع عشر شهر ربيع اآلخر من السنة المذآورةفلبسها، وسار ودخل القصر وترتب وزيرًا، وذلك في سا

وذآر الحافظ ابن عساآر في تاريخه أن شاور وصل إلى نور الدين مستجيرًا فأآرمه واحترمه وبعث معه جيشًا 
فقتلوا خصمه ولم يقع منه الوفاء بما ورد من جهته، ثم إن شاور بعث إلى ملك الفرنج واستنجده وضمن له 

لدين إلى الشام، وحدث ملك الفرنج نفسه بملك مصر، فحضر إلى بلبيس وأخذها وخيم أموًال، فرجع عسكر نور ا
عليهان فلما بلغ نور الدين ذلك جهز عسكرًا إليها، فلما سمع العدو بتوجه الجيش رجعوا خائبين، واطلع من 

د الدين فجاءه شاور على المخامرة، وأنفذ يراسل العدو طمعًا منه في المظافرة، فلما خيف من شره تمارض أس
شاور عائدًا له فوثب جرديك وبرغش موليا نور الدين فقتال شاور، وآان ذلك برأي الملك الناصر صالح الدين، 
فإنه أول من تولى القبض عليه ومد يده بالمكروه إليه، وصفا األمر ألسد الدين، وظهرت السنة بالديار المصرة، 

  .وخطب فيها بعد اليأس للدولة العباسية

  : فيه مدائح، من جملتها قوله من جملة قصيد-اآلتي ذآره-قيه عمارة اليمنيوللف

  من نصر دين محمد لم يضجر   ضجر الحديد من الحديد وشاور
 حنثت يمينك يا زمان فكفـر   حلف الزمان ليأتين بمـثـلـه

    
اور وحوله جماعة من وحكى الفقيه عمارة المذآور أنه لما تم األمر لشاور وانقرضت دولة بني زيك جلس ش

أصحاب بني رزيك وممن لهم عليهم إحسان وإنعام، فوقعوا في بني رزيك تقربًا إلى قلب شاور، وآان الصالح 
  : فأنشدته: بن رزيك وابنه العادل قد أحسنا إلى عمارة عند دخوله إلى الديار المصرية، قال

    
 ألـم وزال ما يشتكيه الدهر مـن   صحت بدولتك األيام مـن سـقـم

 والحمد والذم فيها غير منـصـرم   زالت ليالي بني رزيك وانصرمت
  في صدر ذا الدست لم يقعد ولم يقم   آأن صالحهم يومـًا وعـادلـهـم

 والسلم قد ينبت األوراق في السلم   هم حرآوها عليهم وهي سـاآـنة
 بأن ذلك جمع غـير مـنـهـزم   آما نظن وبعض الظـن مـأثـمة



 

 من آان مجتمعًا من ذلك الرخـم   وقعت وقوع النسر خـانـهـمفمذ 
 وإنما غرقوا في سيلـك الـعـرم   ولم يكونـوا عـدوًا ذل جـانـبـه

 تعظيم شأنك فاعذرنـي وال تـلـم   وما قصدت بتعظيمي عداك سـوى
 لعهدها لم يكن بالعهـد مـن قـدم   ولو شكرت لياليهـم مـحـافـظة

 لم يرض فضلك إال أن يسد فمـي   ومـًا بـذمـهـمولو فتحت فمي ي
 الكلـم منه وينهى عن الفحشاء في   واهللا يأمر بـاإلحـسـان عـارفة

  .فشكرني شاور وولداه على الوفاء لبني رزيك: قال عمارة

ر وأما الملك المنصور أبو األشبال ضرغام بن سوار اللخمي المذآور فإنه لما وصل شاور من الشام بالعساآ
خرج من القاهرة وقتل يوم الجمعة الثامن والعشرين من شهر جمادى اآلخرة، وقيل في رجب سنة تسع 
وخمسين وخمسمائة، وآان قتله عند مشهد السيد نفيسة رضي اهللا عنها، فيما بين القاهرة ومصر، وحزوا رأسه 

ن عند برآة الفيل وعمر عليه قبة، وطافوا به على رمح، وبقيت جثته هناك ثالثة أيام تأآل منها الكالب، ثم دف
  .هكذا وجدته في بعض التواريخ، وعلى البرآة قبة، وغالب ظني أنها هي المذآورة

بفتح الواو وبعد األلف حاء مهملة وبعد األلف الثانية تاء مثناة من فوقها، وهي بالد بنواحي الديار : وواحات
  .أرض برقة وطريق المغرب المصرية مستطيلة في طول صعيدها داخل البرية مما يلي

بفتح التاء المثناة من فوقها والراء وبعد الواو الساآنة جيم ثم هذه ساآنة، وهي قرية بالقرب من : وتروجة
  .اإلسكندرية أآثر زراعة أهلها الكرويا

  .ونقلت نسبه على هذه الصورة من شجرة أحضرها إلي أحد حفدته

 شاور بن مجير الوزير المصري

تقدم في الترجمة السابقة وزير العاضد صاحب مصر، ولي الوزارة له سنة ثمان وخمسين بعد النسب الم
وخمسمائة في صفر منها، وآان ابتداء امره أنه آان يخدم الصالح بن رزيك، فأقبل عليه وواله الصعيد وهو 

لعرب وغيرهم، أآبر األعمال بعد الوزارة، وظهرت منه آفاءة عظيمة وتقدم واستمال الرعية والمقدمين من ا
ولما جرح الصالح وأشرف . فعسر أمره على الصالح ولم يمكنه عزله، فاستدام استعماله لئال يخرج عن طاعته

ولما حضر الصالح الموت آان من جملة وصيته . على الوفاة آان يعد لنفسه ثالث غلطات إحداها تولية شاور
ى منك وقد ندمت على استعماله ولم يمكني عزله فال أنك ال تغير على شاور فإنني أنا أقو: للعادل رزيك ولده

فلما توفي الصالح وتولى ابنه العادل الوزارة حسن له أهله عزل شاور . تغيروا عليه فيكون لكم ما تكرهون
واستعمال بعضهم مكانه وخوفوه منه أن اقره على عمله، فأرسل إليه بالعزل فجمع جموعًا آبيرة وقدم من 

اخترق تلك البراري إلى أن قدم عند تروجة من االسكندرية وتوجه إلى القاهرة، فهرب الصعيد على واحات و
  .وآانت مدة وزارته وزارة أبيه تسع سنين وشهرًا واحدًا وأيامًا. منه العادل بن ريك فأخذ وقتل

آبيرة ثم أن الضرغام جمع جموعًا . وصار شاور وزيرا تلقب بأمير الجيوش، وآان ذا شهامة ونجابة وفروسية
. ونازع شاور في الوزارة، وفي شهر رمضان ظهر أمره وانهزم شاور منه إلى الشام وصار ضرغام وراءه

ثم ان شاور لما . فلما تمكن ضرغام من الوزارة، قتل آثيرًا من االمراء المصريين لتخلو له البالد من منازع
ليه مستجيرًا به، فأآرم مثواه وأحسن إليه نازعه ضرغام في الوزارة قصد نور الدين محمود بن زنكي ملتجئًا إ

وانعم عليه، وطلب منه إرسال العساآر معه إلى مصر ليعود إلى منصبه، ويكون لنور الدين ثلث خراج مصر 
وفبقي نور . بعد اقطاعات العساآر، ويكون شيرآوه مقيمًا بعساآره في مصر ويتصر بأمر نور الدين واختياره

رجًال ويؤخر أخرى، فتارة تحمله رعاية قصد شاور به وطلب الزيادة في الملك الدين يقدم إلى هذا العرض 
والتقوي على الفرنج، وتارة يمنعه خطر الطريق من أجل الفرنج وخوفًا من أن شاور أن استقرت قاعدته ربما 

ذلك وآان هوى أسد الدين في . ال يفي؛ ثم قوي عزمه على ارسال الجيوش، فتقدم بتجهيزها وازاحة عللها
وعنده من الشجاعة وقة النفس ما ال يبالي بمخافة، فتجهز وساروا جميعًا وشاور صحبتهم في جمادى األولى 
سنة تسع وخمسين، وتقدم نور الدين إلى شيرآوه أن يعيد شاور إلى منصبه وينتقم له ممن نازعه، ووصل أسد 

غام بعسكر المصريين ولقيهم فانهزم وعاد الدين والعساآر إلى مدينة بلبيس، فخرج إليهم ناصر الدين أخو ضر
إلى القاهرة مهزومًا، ووصل أسد الدين إلى القاهرة أواخر جمادى اآلخرة، فخرج الملك المنصور أبو األشبال 



 

من القاهرة سلخ - المذآور أول الترجمة- ضرغام بن عامر بن سوار الملقب فارس المسلمين اللخمي المنذري
وقتل أخوه ناصر الدين، وخلع على . ة نفيسة وبقي يومين ثم حمل ودفن بالقاهرةالشهر، فقتل عند مشهد السيد

  ...شاور مستهل رجب واعيد إلى الوزارة وتمكن منها، والقصة مشهورة

وحدث ملك الفرنج نفسه بملك مصر وأخذ بلبيس وحكم عليها، وآان استقر بينهم وبين المصريين أن يكون لهم 
ا بيد فرسانهم ليمتنع نور الدين من إيفاد عسكر إليهم ويكون لهم من دخل مصر بالقاهرة شحنة وتكون أسواره

آل سنة مائة ألف دينار، وهذا آله استقر مع شاور فإن العاضد لم يكن له معه حكم، قد حجر عليه وحجبه عن 
  .األمور آلها

ان الكامل شجاع بن وآ. وعاد الفرنج إلى بالد الساحل الشامي وترآوا بمصر جماعة من مشاهير فرسانهم
شاور قد أرسل إلى نور الدين مع بعض األمراء ينهي إليه محبته ووالءه ويسأله الدخول في طاعته، وضمن 
على نفسه أنه يجمع الكلمة بمصر على طاعته وبذل ماًال يحمله آل سنة، فأجابه إلى ذلك وحملوا إليه ماًال 

وفي ربيع األول من هذه السنة، سار .صر سنة أربع وستينجزيًال، فبقي األمر على ذلك إلى أن قصد الفرنج م
أسد الدين شيرآوه إلى ديار مصر ومعه العساآر النورية، وسبب ذلك ما ذآرناه من تمكن الفرنج وأنهم جعلوا 
لهم في القاهرة شحنة وتسلموا أبوابها وجعلوا فيها جماعة من فرسانهم وحكموا على المسلمين حكمًا جائرًا، فلما 

ا ذلك وأن البالد ليس فيها من يردهم، ارسلوا إلى ملك الفرنج بالشام، وهو مري، ولم يكن للفرنج منذ رأو
ظهروا بالشام مثله شجاعًة ومكرًا ودهاًء، يستدعونه ليمكلها واعلموه خلوها من ممانع وهونوا عليه أمرها، فلم 

الرأي عندي أنا ال : ليه بقصدها، فقال لهميجبهم إلى ذلك، فاجتمع عنده فرسان الفرنج وذو الرأي وأشاروا ع
نقصدها لنملكها فإن صاحبها وعساآره وعامة بالده ال يسلمونها إلينا ويقاتلوننا دونها ويجعلهم الخوف على 
تسليمها إلى نور الدين، وأن أخذها وصار له فيها مثل أسد الدين فهو هالك الفرنج وإجالؤهم من أرض الشام، 

الوا أنها ال مانع فيها وال حامي، وإلى أن يجهز نور الدين عسكرًا نكون قد ملكناها وفرغنا من فلم يقبلوا قوله وق
فسار معهم على آره وشرعوا يتجهزون ويظهرون أنهم يقصدون . أمرها وحينئذ يتمنى نور الجين منا السالمة

ر إلى مصر ونازلوا مدينة وجد الفرنج في السي. فلما سمع نور الدين شرع أيضًا في جمع عسكره. مدينة حمص
وآان جماعة من أعيان المصريين قد آاتبوا الفرنج ووعدوهم . بلبيس وملكوها قهرًا ونهبوا فيها وأسروا وسبوا

النصرة عداوة منهم لشاور، منهم ابن الخياط وابن مرجلة، فقوي جنان الفرنج بهم، وساروا من بلبيس إلى 
الناس منهم واقبلوا على االمتناع فحفظوا البلد وقاتلوا عليه وبذلوا مصر فنزلوا على القاهرة وحصروها، فخاف 

فلو أن الفرنج أحسنوا السيرة في بلبيس لملكوا مصر والقاهرة، ولكن اهللا حسن لهم ما فعلوا . جهدهم في حفظه
لقاهرة وان وأمر شاور باحراقها مدينة مصر، وامر أهلها باالنتقال منها إلى ا. ليقضي اهللا أمرًا آان مفعوًال

ينهب البلد، فانتقلوا وبقوا على الطرق ونهبت المدينة وافتقر أهلها وذهبت أموالهم ونعمتهم قبل نزول الفرنج 
فأرسل الخليفة العاضد إلى . عليهم بيوم أو يومين خوفًا أن يملكها الفرنج، وبقيت النار فيها أربعة وخمسين يومًا

هذه : ين عن دفع الفرنج، وأرسل في الكتب شعور النساء وقالنور الدين يستغيث به ويعرفه ضعف المسلم
  .فشرع في تجهيز الجيوش. شعور نسائي من قصر تستغيث بك لتنقذهم من الفرنج

وأما الفرنج فانهم اشتدوا في حصار القاهرة وضيقوا على أهلها وشاور هو المتولي لألمر والعساآر والقتال، 
ي إعمال الحيلة، فأرسل إلى ملك الفرنج يعرفه مودته له ومحبته فضاق به المر وضعف عن ردهم، فأخذ ف

القديمة، وأن هواه معه لخوفه من نور الدين ومن العاضد، وأن المسلمين ال يوافقونه على التسليم إليه، وبشر 
. بالصلح على أن يعطيه ألف ألف دينار مصرية، يعجل البعض ويؤخر الباقي، فاستقرت القاعدة على ذلك

نأخذ المال ونتقوى : الفرنج أن البالد قد امتنعت عليهم وربما سلمت إلى نور الدين، فأجابوا إلى ذلك فقالواورأى 
فجعل لهم شاور مائة . به ونعاود البالد بقوة ال نبالي معها بنور الدين، ومكروا ومكر اهللا واهللا خير الماآرين

ا وشرع شاور يجمع المال من أهل القاهرة ومضى فلم ألف دينار وسألهم الرحيل عنهم ليجمع لهم المال، فرحلو
يتحصل له إال قدر يسير ال يبلغ خمسة آالف دينار وتنبه أن أهل مصر أحرقت دورهم بما فيها وما سلم نهب 
وهم ال يقدرون على األقوات فضًال على األقساط، وأما أهل القاهرة فاألغلب فيهم الجند وغلمانهم فلهذا تعذر 

هم في خالل هذا يراسلون نور الدين بما الناس فيه وبذلوا له ثلث خراج ديار مصر وأن يكون جمع المال، و
  .أسد الدين مقيمًا عندهم في عسكر يكون مقطعًا في الديار المصرية خارجًا عن الثلث المختص به

ة والدواب وغير فأسر نور الدين ألسد الدين بالتجهيز إلى مصر وأعطاه مائتي ألف دينار سوى الثياب واألسلح
ذلك وحكمه في العسكر والخزائن، فاختار من العسكر الفي فارس وأخذ المال وجمع ستة آالف فارس وسار بهم 

. فلما قرب أسد الدين من مصر رحل الفرنج عنها عائدين إلى بالدهم بخفي حنين. هو وصالح الدين ابن أخيه
ع عليه وعاد إلى المخيم بالخلعة وفرح بها أهل مصر فلما وصل أسد الدين إلى القاهرة دخل إلى العاضد فخل

ولم يمكن شاور المنع من ذلك ألنه رأى . وأجريت عليه وعلى عسكره الجرايات الكثيرة واالقامات الوافرة



 

العساآر آثيرة مع شيرآوه وهوى العاضد معهم، فلم يتجاسر على إظهار ما في نفسه وشرع يماطل أسد الدين 
ل لنور الدين من المال وإقطاع الجند وهو يرآب آل يوم إلى أسد الدين ويسير معه ويعده في تقدير ما آان بذ

ثم أنه عزم على أن يعمل دعوة يدعو لها أسد الدين وجماعة من األمراء الذين معه ويقبض عليهم . ويمنيه
 لئن عزمت على هذا واهللا: ويستخدم من معهم من الجند فتمنع بهم البالد من الفرنج، فنهاه ابنه الكامل وقال

صدقت ولكن نقتل ونحن مسلمون خير : واهللا لئن لم نفعل هذا لنقتلن جميعًا، فقال: ألعرفن شيرآوه، فقال له أبوه
من أن نقتل وقد ملكها الفرنج، فإنه ليس بينك وبين عود الفرنج إال أن يسمعوا بالقبض على شيرآوه، وحينئذ لو 

  .ل معه فارسًا واحدًا ويملكون البالد؛ فترك ما آان عزم عليهمشى العاضد إلى نور الدين لم يرس

ولما رأى العسكر النوري مطل شاور خافوا شره، واتفق صالح الدين ومن معه من األمراء منهم عز الدين 
فاتفق أن شاور قصد عسكر . جرديك على قتل شاور، وأعلموا أسد الدين، فنهاهم عنه فسكتوا وهم على العزم

فمضى إليه -وآان قد مضى لزيارة قبر اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه-على عادته في الخيام فلم يجدهأسد الدين 
ومعه صالح الدين وجرديك في جمع من العسكر فساروا جميعًا، فتناوله صالح الدين وجرديك وألقياه إلى 

الدين، فوآلوا به وسيروا األرض عن فرسه، فهرب عنه أصحابه وأخذ أسيرًا، ولم يمكنهم قتله بغير أمر أسد 
وسمع العاضد الخبر فأرسل إلى أسد الدين . أعلموا أسد الدين بالحال، فحضر ولم يمكنه إال اتمام ما عملوه

  .وطلب إيفاد رأس شاور وبايع الرسل بذلك، فقتل آما تقدم في هذه الترجمة

فكان . ين به فكان آخر العهد بهمأما الكامل بن شاور فانه لم اقتل أبوه دخل إلى القصر هو وأخوته معتصم
وددت لو بقي : وآان يقول. شيرآوه يتأسف آيف عدم ألنه بلغه ما آان منه مع أبيه في منعه من قتل شيرآوه

  .ألحسن إليه جزاء الصنيعة

  .وصفا األمر ألسد الدين وظهرت السنة بالديار المصرية وخطب فيها بعد اليأس للدولة العباسية

 جيوشاألفضل ابن أميرال

  .أبو القاسم شاهنشاه الملقب الملك األفضل ابن أمير الجيوش بدر الجمالي

ان من الرجال             ببه، وآ دم بس ده وتق ى عن ار، وترب ن عم ة ب ال الدول آان بدر المذآور أرمني الجنس، اشتراه جم
ة صور، وقي      ا،  المعدودين في ذوي اآلراء والشهامة وقوة العزم، واستنابه المستنصر صاحب مصر بمدين ل عك

الى    -فلما ضعف حال المستنصر واختلت دولته اء اهللا تع يم إن ش ه   -آما سيأتي في ترجمته في حرف الم وصف ل
ى          ه، ووصل إل ي مثل ه ف ادة برآوب م تجر الع بدر الجمالي المذآور، فاستدعاه ورآب البحر في الشتاء في وقت ل

ى، وق      ادى األول ا من جم ين بقيت واله        القاهرة عشية يوم األربعاء لليلت ة، ف تين وأربعمائ نة ست وس ل اآلخرة، س ي
المستنصر تدبير أموره، وقامت بوصوله الحرمة واصلح الدولة؛ وآان وزير السيف والقلم، وإليه قضاء القضاة   

إن وصوله آان أول سعادة المستنصر وآخر قطوعه،    : والتقدم على الدعاة، وساس األمور أحسن سياسة، ويقال
دي المستنصر     وآان يلقب أمير الجيوش؛ ين ي ارئ ب در   : (ولما دخل على المستنصر قرأ ق د نصرآم اهللا بب ). ولق

ي ذي      : ولم يتم اآلية، فقال المستنصر وفي ف ى أن ت ذلك إل زل آ لو أتمها ضربت عنقه، وجاوز ثمانين سنة، ولم ي
  .القعدة، وقيل في ذي الحجة، سنة ثمان وثمانين وأربعمائة، رحمه اهللا تعالى

قصدت بدرًا الجمالي بمصر فرأيت الناس وآبراءهم وشعراءهم على بابه قد طال مقامهم : عليميقال علقمة ال
فبينا أنا آذلك إذ خرج بدر يريد الصيد، فخرج علقمة في إثره، فلما رجع وقف على نشز : ولم يصلوا إليه؛ فقال

  : من األرض وأومأ برقعة في يده وأنشأ يقول

  وجود يمينك المبتاع درر،   نحن التجار وهذه أعالقنا
 هي جوهر تختاره األسـمـاع   قلب وفتشها بسمـعـك إنـمـا
 قل النفاق تعطـل الـصـنـاع   آسدت علينا بالشـآم وآـلـمـا
 ومطيها اآلمـال واألطـمـاع   فأتاك يحملها إلـيك تـجـارهـا
 هرم وال آعب وال القـعـقـاع   فوهبت ما لم يعطه فـي دهـره

 فالناس بعدك آلـهـم أتـبـاع   ذا الناس في طلب العالوسبقت ه
 ضاعـوا ولجوا إليك بأسرهم ما   يا بدر أقسم لو بك اعتصم الورى



 

وآان على يد بدر بازي فألقاه وانفرد عن الجيش وجعل يسترد األبيات إلى أن استقر في مجلسه ثم قال لجماعة 
ر، فخرج من عنده ومعه سبعون بغًال تحمل الخلع وأمر له من أحبني فليخلع على هذا الشاع: غلمانه وخاصته

  .بعشرة آالف درهم وخرج من عنده وفرق آثيرًا من ذلك على الشعراء

وهو الذي بنى الجامع الذي بثغر اإلسكندرية المحروس الذي في سوق العطارين، وآان فراغه من عمارته في 
  .هد الرأس بعسقالنشهر ربيع األول سنة تسع وسبعين وأربعمائة، وبنى مش

ولما مرض واشتد مرضه في شهر ربيع األول من سنة سبع وثمانين، وزر ولده األفضل المذآور موضعه في 
حياته، وقضيته مع نزار بن المستنصر وغالمه أفتكين األفضلي والي اإلسكندرية مشهورة في أخذهما 

-وآان ذلك في سنة ثمان وثمانين وأربعمائة وإحضارهما إلى القاهرة المحروسة، ولم يظهر لهما خبر بعد ذلك،
وآان المستنصر قد مات في التاريخ المذآور في ترجمته، وأقام األفضل ولده المستعلي أحمد المقدم ذآره مقامه 

بنى في -المقدم ذآره- إن أخاه المستعلي أحمد: فأما أفتكين فإنه قتل ظاهرًا، وأما نزار فيقال- واستمر على وزارته
فمات، واهللا أعمل، وقد سبق طرف من خبره في ترجمة المستعلي، وأفتكين آان غالم األفضل  وجهه حائطًا

المذآور، ونزار المذآور إليه تنتسب ملوك اإلسماعيلية أصحاب الدعوة أرباب قلعة االلموت وما معها من 
  .القالع في بالد العجم

اآلمر ابن المستعلي موضع أبيه في المملكة بعد  وآان األفضل المذآور حسن التدبير فحل الرأي، وهو الذي أقام
آما - وفاة أبيه آما فعل مع أبيه، ودبر دولته وحجر عليه ومنعه من ارتكاب الشهوات، فإنه آان آثير اللعب

فحمله ذلك على أن عمل على قتله، فأوثب عليه جماعة، وآان يسكن -سيأتي في ترجمته إن شاء اهللا تعالى
ي على بحر النيل، وهي اليوم دار الوآالة، فلما رآب من داره المذآور وتقدم إلى ساحل بمصر في دار الملك الت

البحر وثبوا عليه فقتلوه، وذلك في سلخ رمضان المعظم عشية يوم األحد سنة خمس عشرة وخمسمائة، رحمه 
  .اهللا تعالى

عبد المجيد العبيدي صاحب  اآلتي ذآره في ترجمة الحافظ أبي الميمون-وهو والد أبو علي أحمد بن شاهنشاه
  .- مصر، وما اعتده في حقه إن شاء اهللا تعالى

وقد تقدم في ترجمة المستعلي أحمد صاحب مصر وفي ترجمة أرتق الترآماني طرف من حديث األفضل 
  .المذآور وما فعل في أخذ القدس من سكمان وغيل غازي ابني أرتق الترآماني

إن : في ترجمة المستعلي شيئًا آخر فألحقته ها هنا، فإنه قال" قطعةالدول المن"ثم رأيت بعد ذلك في آتاب 
األفضل تسلم القدس في يوم الجمعة لخمس بقين من شهر رمضان من سنة إحدى وتسعين وأربعمائة، وولى فيه 

في من قبله، فلم يكن لمن فيه طاقة بالفرنج، فأخذوه بالسيف في شعبان سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة، ولو ترك 
  .يد األرتقية لكان أصلح للمسلمين، فندم األفضل حين لم ينفعه الندم

ًا،    ": الدول المنقطعة"وخلف الفضل من األموال ما لم يسمع بمثله؛ قال صاحب  ار عين خلف ستمائة ألف ألف دين
اق       ة أحق ين راحل س، وثالث اج أطل ذهب  ومائتين وخمسين إردبًا دراهم نقد مصر، وخمسة وسبعين ألف ثوب ديب

ال،   عراقي، ودواة ذهب فيها جوهر قيمته اثنا عشر الف دينار، ومائة مسمار من ذهب وزن آل مسمار مائة مثق
ا               وان أيم ون من األل ذهب بل ديل مشدود م ى آل مسمار من امير عل في عشرة مجالس في آل مجلس عشرة مس

اط، وخلف من         يس ودمي ال     أحب منها لبسه، وخمسمائة صندوق آسوة لخاصه من دق تن ل والبغ ق والخي الرقي
ر            ك من البق ًا عن ذل الى، وخلف خارج بحانه وتع دره إال اهللا س م ق والمراآب والطيب والتجمل والحلي ما لم يعل
ي                د ف ار، ووج ين ألف دين ه ثالث نة وفات ي س ا ف غ ضمان ألبانه والجواميس والغنم ما يستحيا من ذآر عدده، وبل

  .سم النساء والجواريترآته صندوقان آبيران فيهما إبر ذهب بر

 شاهنشاه بن أيوب

األمير نور الدولة شاهنشاه بن نجم الدين أيوب بن شاذي بن مروان، أخو السلطان صالح الدين رحمه اهللا 
تعالى؛ آان أآبر االخوة، وهو والد عز الدين فروخ شاه والد الملك األمجد صاحب بعلبك ووالد الملك المظفر 

  .-يأتي ذآره إن شاء اهللا تعالىوس-تقي الدين عمر صاحب حماة



 

وقتل شاهنشاه المذآور في الواقعة التي اجتمع فيها الفرنج سبعمائة ألف ما بين فارس وراجل على ما يقال، 
وتقدموا إلى باب دمشق، وعزموا على قصد بالد المسلمين قاطبة، ونصر اهللا سبحانه وتعالى عليهم، وآان قتله 

  .ربعين وخمسمائة، رحمه اهللا تعالىفي شهر ربيع األول سنة ثالث وا

وفي من خرج إلى القتال واستشهد الفقيه حجة الدين يوسف بن درباس الفندالوي الغربي، وآان شيخًا آبيرًا 
يا شيخ، أنت : فقيهًا عالمًا زاهدًا صالحًا، فلما رآه معين الدين مقدم العسكر وهو راجل قصده وسلم عليه وقال

قد بعت واشترى مني، فو : وم بالذب عن المسلمين، وسأله أن يعود فلم يفعل وقال لهمعذور لكبر سنك، ونحن نق
، وتقدم )إن اهللا اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة: (اهللا ال أقيله وال أستقليه، يريد قوله تعالى
غفر : ا فعل اهللا بك وأين أنت؟ فقالم: ورئي الفندالوي في النوم فقيل له. فقاتل ا لفرنج إلى أن قتل عند النيرب

  .لي وأنا في جنات عدن على سرر متقابلين، رحمه اهللا تعالى

وأما عز الدين أبو سعيد فروخشاه فكان ينعت بالملك المنصور، وآان سريًا نبيًال جليًال، وساتخلفه السلطان 
رها وإصالح أحوالها أحسن قيام، ثم صالح الدين بدمشق لما عاد إلى الديار المصرية من الشام، فقام بضبط أمو

توفي في آخر جمادى األولى سنة ثمان وسبعين وخمسمائة بدمشق، وهكذا قال العماد األصبهاني في البرق 
إن السلطان بلغة وفاة ابن أخيه عز الدين فروخ شاه في رجب ": سيرة صالح الدين"الشامي، وقال ابن شداد في 

  .ك، واهللا أعلمسنة سبع وسبعين والعماد أخبر بذل

وآان لشاهنشاه المذآور بنت تسمى عذرا وهي التي بنت المدرسة العذراوية بمدينة دمشق، وإليها تنسب، 
  .وماتت عذرا المذآورة عاشر المحرم سنة ثالث وتسعين وخمسمائة

ك      ه بعلب دين أ بقى علي ه   وأما الملك األمجد مجد الدين أبو المظفر بهرام شاه بن فروخ شاه فإن صح ال ان في ، وآ
ة    ي داره ليل ه ف ه مملوآ ق، وقتل ى دمش ل إل ك فانتق ه بعلب ادل من ن الع ذ األشرف ب عر، وأخ وان ش ه دي فضل ول

  .األربعاء ثاني عشر شوال سنة ثمان وعشرين وستمائة

 شبيب الخارجي

ن            ام ب ن هم رة ب ن م ن شراحيل ب يس ب ن ق ن الصلب ب  أبو الضحاك شبيب بن يزيد بن نعيم بن قيس بن عمرو ب
روان،  -وبقية النسبة معروف-ذهل بن شيبان بن ثعلبة الشيباني الخارجي؛ آان خروجه في خالفة عبد الملك بن م

د         دًا بع تلهم واح واد، فق ه الحجاج خمسة ق والحجاج بن يوسف الثقفي بالعراق يومئذ، وخرج بالموصل، فبعث إلي
اه      واحد، ثم خرج من الموصل يريد الكوفة، وخرج الحجاج من البصرة ي ع شبيب أن يلق ة أيضًا، وطم ريد الكوف

قبل أن يصل إلى الكوفة، فأقحم الحجاج خيله فدخلها قبله، وذلك في سنة سبع وسبعين للهجرة، وتحصن الحجاج  
ًا         اب القصر مغلق د ب باح، فوج د الص ة عن ه غزال زة وزوجت ه جهي بيب وأم ا ش ل إليه ارة، ودخ ي قصر اإلم ف

ي        والحجاج فيه، فقتل الحرس ثم دنا  ان ف ود آ اهم فتحه، فضربه شبيب بعم من الباب فعالجه هو وأصحابه فأعي
ه ضربة شبيب    د آانت   . يده فنقب الباب، فيقال إن ذلك النقب لم يزل في الباب إلى أن خرب قصر افمارة وفي وق

ام       أتوا الج ران، ف رة وآل عم ا سورة البق ي  غزالة نذرت أن تدخل مسجد الكوفة فتصلي فيه رآعتين تقرأ فيهم ع ف
  : سبعين رجًال فصلت فيهالغداة وخرجت من نذرها فقيل فيها

  يا رب ال تغفر لها   وفت الغزالة نذرها
    

وآانت غزالة من الشجاعة والفروسية بالموضع العظيم، وآانت تقاتل في الحروب نفسها، وقد آان الحجاج 
   :هرب في بعض الوقائع مع شبيب من غزالة فعيره ذلك بعض الناس بقوله

    
 فتخاء تنفر من صفير الصافـر   أسد علي وفي الحروف نعـامة

 بل آان قلبك في جناحي طـائر   هال برزت إلى غزالة في الوغى
    

وآانت أمه جهيزة أيضًا شجاعة تشهد الحروب، وآان شبيب قد ادعى الخالفة، ولما عجز الحجاج عن شبيب 
ا سفيان بن األبرد الكلبي، فوصل إلى الكوفة، وخرج الحجاج بعث عبد الملك إليه عساآر آثيرة من الشام عليه

ايضًا وتكاثروا على شبيب فانهزم وقتلت غزالة وأمه ونجا شيب في فوارس من أصحابه، واتبعه سفيان في أهل 
الشام، فلحقه باألهواز فولى شبيب فلما حصل على جسر دجيل نفر به فرسه وعليه الحديد الثقيل من درع 



 

ذلك تقدير العزيز العليم، : أغرقا يا أمير المؤمنين؟ قال: ما فألقاه في الماء فقال له بعض أصحابهومغفر وغيره
فألقاه دجيل ميتًا في ساحله، فحمل على البريد إلى الحجاج، فأمر الحجاج بشق بطنه واستخراج قلبه، فاستخرج 

صغير آالكرة فشق فأصيب علقة الدم  فإذا هو آالحجر إذا ضرب به األرض نبا عنها، فشق فكان في داخله قلب
  .في داخله

  
رأيت شبيبًا وقد دخل المسجد وعليه جبة طيالسة عليها نقط من أثر المطر، وهو طويل أشمط : وقال بعضهم

  .جعد آدم، فجعل المسجد يرتج له
  

ة، رحمه وآان مولده يوم عيد النحر سنة ست وعشرين للهجرة، وغرق بدجيل آما تقدم سنة سبع وسبعين للهجر
  .اهللا تعالى

  
ولما غرق أحضر إلى عبد الملك رجل يرى رأي الخوارج وهو عتبا الحروري ابن أصيلة، ويقال وصيلة، 
وهي أمه، وهي من بني محلم وهو من بني شيبان من شراة الجزيرة، وقد عمل قصيدة وهي أبيات عديدة ذآرها 

  : هللاألست القائل يا عدو ا: فقال له" المعجم"المرزباني في 
    

 وعمرو ومنكم هاشم وحبيب   فإن يك منكم آان مروان وابنه
 شـبـيب ومنا أمير المؤمنين   فمنا حصين والبطين وقعنـب

    
  : لم أقل آذا يا أمير المؤمنين، وإنما قلت: فقال

  ومنا أمير المؤمنين شبيب
    

  .فاستحسن قوله، وامر بتخيلة سبيله
  

مرفوعًا آان مبتدأ فيكون شبيب أمير المؤمنين، وإذا آان " أمير"إنه إذا آان وهذا الجواب في نهاية الحسن، ف
منصوبًا فقد حذف منه حرف النداء ومعناه يا أمير المؤمنين منا شبيب، فال يكون شبيب أمير المؤمنين، بل 

  .يكون منهم
  

آتابه المذآور في جملة في أواخر " تاريخ دمشق"وذآر الحافظ أبو القاسم المعروف بابن عساآر الدمشقي في 
أبو المنهال الخارجي، شاعر وفد على عبد الملك بن مروان مستأمنًا بعدما آان : تراجم أرباب الكنى ما مثاله

  : قال لعبد الملك
  وذو النصح لو يدعى إليه قريب   أبلغ أمير المؤمـنـين رسـالة

 يقوم عليها من ثقيف خطـيب   فال صلح ما دامت منابر أرضنا
 يكن لك يوم بالعراق عصـيب   إنك إن ال ترض بكر بن وائلو

من ثقيف "وقوله . وابو المنال آنية عتبان بن وصيلة المذآور. وبعد هذه األبيات الثالثة البيتان المذآوران
  .يريد به الحجاج بن يوسف الثقفي المقدم ذآره" خطيب

تحتها وفتح الزاي وبعدها هاء ساآنة، وهي التي بفتح الجيم وآسر الهاء وسكون الياء المثناة من : وجهيزة
" إصالح المنطق"، ذآر ذلك يعقوب بن السكيت في آتاب "أحمق من جهيزة"يضرب بها المثل في الحمق فيقال 

آان أبو شبيب من مهاجرة الكوفة، فغزا سلمان بن ربيعة : في باب ما تضعه العامة في غير موضعه، وقال
للهجرة، فأتوا الشام، فأغاروا على بالد وأصابوا سبيًا وغنموا، وأبو شبيب في  الباهلي في سنة خمس وعشرين

أسلمي، فأبت، فضربها فلم تسلم، فواقعها : ذلك الجيس، فاشترى جارية من السبي حمراء طويلة جميلة، فقال لها
فولدت شبيبًا  أحمق من جهيزة، ثم اسلمت: في بطني شيء ينقز، فقيل: فحملت، وتحرك الولد في بطنها فقالت

إني رأيت قبل أن ألد آأني ولدت غالمًا فخرج مني شهاب من : سنة ست وعشرين يوم النحر، فقالت لموالها
نار فسطع بين السماء واألرض ثم سقط في ماء فخبا، وقد ولدته في يوم أريق فيه الدماء وقد زجرت أن ابني 

  .السكيت يعلو أمره ويكون صاحب دماء يهريقها؛ هذا آخر آالم ابن



 

بضم الدال المهملة وفتح الجيم وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها الم، وهو نهر عظيم بنواحي : ودجيل
األهواز وتلك البالد، عليه قرى ومدن، ومخرجه من جهة أصبها، وحفره أردشير بن بابك أول ملوك بني 

من دجلة مقابل القادسية في الجانب  ساسان ملوك الفرس بالمدائن، وهو غير دجيل بغداد فإن ذلك مخرجه
  .الغربي بين تكريت وبغداد، عليه آورة عظيمة

ون         : وعتبان داأللف ن دة وبع اء الموح تح الب ا وف اة من فوقه اء المثن : والحروري . بكسر العين المهملة وسكون الت
ى حروراء، بالم         بة إل ذه النس دها راء، ه واو وبع ة    بفتح الحاء المهملة وضم الراء وسكون ال ة بناحي د، وهي قري

  .الكوفة، آان أول اجتماع الخوارج بها فنسبوا إليها

 شبيب بن شيبة

أبو معمر شبيب بن شيبة الخطيب المنقري البصري؛ حدث عن الحسن ومعاوية بن قرة وعطاء بن أبي رباح 
قدم بغداد و. وغيرهم، وروى عنه عيسى بن يونس وأبو بدر شجاع بن الوليد وغيرهما، وآان له لسن وفصاحة

  .في أيام المنصور فاتصل به وبالمهدي من بعده، وآان آريمًا عليهما أثيرًا عندهما

: يا أمير المؤمنين رويدًا فإني أمير عليك، فقال: آنت أسير في موآب أمير المؤمنين أبي جعفر فقلت: قال شبيب
أقطف القوم دابة : ى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا صل: نعم، حدثني معاوية بن قرة قال: ويلك، أمير علي؟ قلت

  .أميرهم، فقال أبو جعفر أعطوه دابة فهو أهون من أن يتأمر علينا

يا أمير المؤمنين إن اهللا عز : يا شبيب عظني وأوجز، فقلت: قال لي أبو جعفر وآنت في سماره: وقال أيضًا
آلخرة إال مثل الذي رضي لك من وجل قسم الدنيا فلم يرض لك إال بأرفعها وأشرفها فال ترض لنفسك من ا

. لقد أوجزت وقصرت: قال. الدنيا، وأوصيك بتوقى اهللا عز وجل فإنها عليكم نزلت وعنكم أقبلت وإليكم صدرت
  .واهللا لئن قصرت فما بلغت آنه النعمة فيك: قلت

  .ًاترآت الداخل راجيًا والخارج راضي: آيف ترآت الناس؟ قال: وخرج شبيب من دار المهدي فقيل له

آان شبيب بن شيبة يصلي بنا في المسجد الشارع في مربعة أبي عبيد اهللا، فصلى يومًا : وقال حماد بن سلمة
ال جزاك اهللا عني خيرًا فإني : فلما قضى الصالة قام رجل فقال) هل أتى على اإلنسان(الصبح فقرأ بالسجد و

قدمت : وما حاجتك؟ قال: قال. ني حاجتيآنت غدوت لحاجة فلما أقيمت الصالة دخلت أصلي فأطلت حتى فاتت
فأنا أرآب معك، ورآب : من الثغر في شيء من مصلحته وآنت وعدت البكور إلى الخليفة ألتنجز ذلك، قال

قضاء حاجته، فقضى حاجته : فتريد ماذا؟ قال: معه ودخل على المهدي فأخبره الخبر وقص عليه القصة، قال
لم تضرك يا : ى الرجل، ودفع له شبيب من ماله أربعة آالف درهم وقال لهوأمر له بثالثين ألف درهم فدفعها إل

  .أخي السورتان

آان شبيب بن شيبة رجًال شريفًا يفزع إليه أهل البصرة في حوائجهم، وآان يغدو في آل يوم : وقال األصمعي
أجل أطفئ به فورة : ، فقالإنك تباآر الغداء: ويرآب، فإذا أراد أن يغدو أآل من الطعام شيئًا ثم يرآب، فقيل له

الجوع وأقطع به خلوف فمي وأبلغ به في قضاء حاجتي، فاني وجدت خالء الجوف وشهوة الطعام يقطعان 
الحكيم عن بلوغ حاجته ويحمله ذلك على التقصير فيما به الحاجة، وإني رأيت النهم ال مروءة له، ورأيت 

  .اوي به الداءالجوع داًء، فخذ من الطعام ما يذهب عنك النهم وتد

: أقضي هذه الحاجة، فقال? قد حلفت أني ل: قيل إن شبيبًا أتى سليمان بن علي األمير في حاجة، فقال له سليمان
أيها األمير إن آنت لم تحلف بيمين قط فحنثت فيها فما أحب أن أآون أول من أحنثك، وغن آنت ترى غيرها 

  .أستخير اهللا، ثم قضاها: خيرًا منها فكفر، فقال

  .من سمع آلمة يكرهها فسكت انقطع عنه ما يكره، فإن أجاب سمع أآثر مما يكره: وآان يقول

 القاضي شريح

أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية بن عامر بن الرائش ابن الحارث بن معاوية بن ثور 
هو آندة، وفي نسبه اختالف آثير،  الكندي، وثور بن مرتع-بتشديد التاء المثناة من فوقها وآسرها-بن مرتع



 

وهذه الطريق أصحها؛ آان من آبار التابعين، وأدرك الجاهلية، واستقضاه عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه 
على الكوفة، فأقام قاضيًا خمسًا وسبعين سنة لم يتعطل فيها إال ثالث سنين امتنع فيها من القضاء في فتنة ابن 

  .سف من القضاء فأعفاه، ولم يقض بين اثنتين حتى ماتالزبير، واستعفى الحجاج بن يو

وآان شاعرًا محسنًا، : وآان أعلم الناس بالقضاء، ذا فطنة وذآاء ومعرفة وعقل ورصانة، قال ابن عبد البر
عبد اهللا بن الزبير، وقيس بن سعد بن عبادة، واألحنف بن قيس الذي : وهو أحد السادات الطلس، وهم أربعة

  .الذي ال شعر في وجهه: واألطلس. في الحلم، والقاضي شريح المذآوريضرب به المثل 

استمع : بينك وبين الحائط، قال: أين أنت أصلحك اهللا؟ فقال: وآان مزاحًا، دخل عليه عدي بن أرطاة فقال له
بالرفاء : تزوجت عندآم، قال: مكان سحيق، قال: إني رجل من أهل الشام، قال: قل أسمع، قال: مني، قال

: الشرط أملك، قال: وشرطت لها دارها، قال: الرجل أحمق بأهله، قال: وأردت أن ألحها، قال: لبنين، قالوا
بشهادة ابن : بشهادة من؟ قال: على ابن أمك، قال: فعلى من حكمت؟ قال: قد فعلت، قال: فاحكم اآلن بيننا، قال

  .أخت خالتك

هذا أول : ه ذمي إلى القاضي شريح فقام له، فقالوروي أن علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه دخل مع خصم ل
  .أما إن خصمي لو آان مسلمًا لجلست بجنبه: جورك، ثم أسند ظهره إلى الجدار وقال

إني أوشك أن أفارقكم، : اجمعوا لي القراء، فاجتمعوا في رحبة المسجد، فقال: وروي أن عليًا رضي اهللا عنه قال
اذهب فأنت : تقولون في آذا؟ وشريح ساآت، ثم سأله، فلما فرغ منهم قال ما تقولون في آذا؟ ما: فجعل يسائلهم

  .من أفضل الناس، أو من أفضل العرب

  
  : وتزوج شريح امرأة من بني تميم تسمى زينب، فنقم عليها شيئًا فضربهان ثم ندم وقال

 فشلت يميني يوم أضـرب زينـبـا   رأيت رجاًال يضربون نـسـاءهـم
  فما العدل مني ضرب من ليس مذنبا   نـب أتـت بـهأأضربها من غير ذ

 آـوآـبـا إذا طلعت لم تبق منهن   فزينب شمس والنـسـاء آـواآـب

  ".العقد"وهكذا ذآر هذه الحكاية صاحب 

يا أمير المؤمنين، قد ضبطت لك العراق بشمالي، وفرغت يميني : "ويروى أن زياد بن أبيه آتب إلى معاوية
اللهم اشغل عنا : ، فبلغ ذلك عبد اهللا ابن عمر رضي اهللا عنهما، وآان مقيمًا بمكة، فقال"حجازلطاعتك، فولني ال

يمين زياد، فأصابه الطاعون في يمينه، فجمع األطباء واستشارهم، فأشاروا عليه بقطعها، فاستدعى القاضي 
ني أآره إن آانت لك مدة شريحًا وعرض عليه ما أشار به األطباء، فقال لهك لك رزق معلوم وأجل مقسوم وإ
بغضًا : لم قطعتها؟ قتل: أن تعيش في الدنيا بال يمين، وإن آان قد دنا أجلك أن تلقى ربك مقطوع اليد فإذا سألك

: فمات زياد من يومه، فالم الناس شريحًا على منعه من القطع، لبغضهم له، فقال. في لقائك وفرارًا من قضائك
ولوال األمانة في المشورة لوددت أنه قطع يده يومًا ورجله يومًا وسائر جسده  إنه استشارني والمستشار مؤتمن،

  .يومًا يومًا

أما عد فإنك أنت الذي بعين من ال يعجزه من طلب وال يفوته من : وآتب شريح إلى أخ له هرب من الطاعون
لى بساط واحد؛ إن المنتجع هرب، والمكان الذي خلفته لم يعجل أمرءًا حمامه ولم يظلمه أيامه، وأنك وإياهم لع

  .من غير ذي قدرة لقريب والسالم

ما أظن هذه : شهدت شريحًا وجاءته امرأة تخاصم رجًال فأرسلت عينيها فبكت، فقلت أنا: وعن الشعبي قال
  .يا شعبي أن إخوة يوسف عليه السالم جاءوا اباهم عشاء يبكون: البائسة إال مظلومة، فقال

  .نعم، بالطاغوت، آافرًا باهللا تعالى: ن مؤمنًا؟ قالاآا: وسئل شريح عن الحجاج



 

وآانت وفاة القاضي شريح سنة سبع وثمانين للهجرة وهو ابن مائة سنة، وقيل سنة اثنتين وثمانين، وقيل سنة 
ثمان وسبعين، وقيل سنة ثمانين، وقيل سنة تسع وسبعين، وقيل سنة ست وسبعين، وهو ابن مائة وعشرين سنة، 

  .ماني سنين، رضي اهللا عنهوقيل مائة وث

ن        : والكندي ك ب ن مال ع ب ن مرت ور ب بكسر الكاف وسكون النون وبعدها دال مهملة، هذه النسبة إلى آندة، وهو ث
  .أي آفرها: زيد بن آهالن، وقيل ثور بن عفير بن الحارث بن مرة بن أدد، وسمي آندة أباه نعمته

 القاضي شريط النخعي

هللا بن أبي شريك وهو الحارث بن أوس بن الحارث بن األذهل بن وهبيل بن سعد بن أبو عبد اهللا شريك بن عبد ا
مالك بن النخع النخعي، وبقية النسبة في ترجمة إبراهيم النخعي في أول هذا الكتاب؛ تولى القضاء بالكوفة أيام 

ر بن المعتمر أدرك عمر بن عبد العزيز وسمع أبا أسحاق السبيعي ومنصو. المهدي، ثم عزله موسى الهادي
وعبد الملك بن عمير وسماك بن حرب وغيرهم، وروى عند عبد اهللا بن المبارك وعباد بن العوام ووآيع بن 

  .الجراح وغيرهم؛ وآان شريك ولد ببخارى من أرض خراسان، وآان جده قد شهد القادسية

لم يوافق هوى عبد اهللا، فالتقى وآان عالمًا فهمًا ذآيًا فطنًا، حكم يومًا على وآيل عبد اهللا بن مصعب بحكم 
ما حكمت على وآيلي : شريط بن عبد اهللا وعبد اهللا بن مصعب بحضرة المهدي فقال عبد اهللا بن مصعب لشريك

ال آبير : أنا عبد اهللا بن مصعب، قال: قد نكرتك أشد النكير، قال: قال. من ال ينكر: ومن أنت؟ قال: بالحق، قال
أبو بكر وعمر رضي اهللا : ومن الشيخان؟ قال: قال! ذلك وأنت تنتقص الشيخين؟وآيف ال تقول : وال طيب، قال
  .واهللا ما أتنقص جدك وهو دونهما فكيف أتنقصهما؟: عنهما، قال

ليس بحليم من سفه الحق وقاتل علي بن أبي : وذآر معاوية بن أبي سفيان عنده ووصف بالحلم، فقال شريك
  .طالب رضي اهللا عنه

لو آانت هذه الرائحة : إلى أصحاب الحديث ليسمعوا عليه، فشموا منه رائحة النبيذ، فقالوا لهوخرج شريط يومًا 
  .ألنكم أهل ريبة: منا الستحيينا، فقال

وما هن يا أمير المؤمنين؟ : البد أن تجيبني إلى خصلة من ثالث خصال، قال: ودخل يومًا على المهدي فقال له
ي وتعلمهم أو تأآل عندي أآلة، وذلك قبل أن يلي القضاء، فأفكر ساعة ثم إما أن تلي القضاء أو تحدث ولد: قال
األآلة أخفها على نفسي، فأجلسه وتقدم إلى الطباخ أن يصلح له ألوانًا من المخ المعقود بالسكر الطبرزذ : قال

ير المؤمنين ليس واهللا يا أم: والعسل وغير ذلك، فعمل ذلك وقدمه إليه فأآل، فلما فرغ من األآل قال له الطباخ
فحدثهم واهللا شريك بعد ذلك، وعلم أوالدهم وولي القضاء : يفلح الشيخ بعد هذهاألآلة أبدًا؛ قال الفضل بن الربيع

  .لهم

بل : إنك لم تبع به بزًا، فقال له شريك: ولقد آتب له برزقه على الصيرفي فضايقه في النقد، فقال له الصيرفي
  .ه دينيواهللا بعت أآثر من البز، بعت ب

لما ولي شريك القضاء أآره على ذلك وأقعد معه جماعة من الشرط يحفظونه، ثم طاب : وقال يحيى بن اليمان
للشيخ فقعد من نفسه، فبلغ سفيان الثوري أنه قعد من نفسه فجاء فتراءى له، فلما رأى الثوري قام إليه فعظمه 

: أو ليس عندك من العلم ما يجزئك؟ قال: ، مسألة، قالنعم: يا أبا عبد اهللا، هل من حاجة؟ قال: وأآرمه ثم قال
ما تقول في امرأة جاءت فجلست على باب رجل فاحتملها ففجر بها، لمن : قل، قال: أحببت أن أذآرك بها، قال

فإنه لما آان من الغد جاءت فتزينت وتبخرت وجلست على : الرجل دونها ألنها مغصوبة، قال: تحد منهما؟ فقال
أحدهما جميعًا ألنها جاءت من نفسها وقد علمت : فتح الرجل فرآها فاحتملها ففجر بها، لمم تحد؟ قالذلك الباب ف

يا أبا عبد اهللا، أآلمك، : أنت آان عذرك حين آان الشرط يحفظونك؛ اليوم أي عذر لك؟ قال: الخبر باألمس، قال
أي رجل آان لو : مات؛ وآان إذا ذآره قالووثب فلم يكلمه حتى : ما آان اهللا ليراني أآلمك أو تتوب؟ قال: قال

  .لم يفسدوه

ما تقول في النبيذ؟ : واجتمع شريط ويحيى بن عبد اهللا بن الحسن البصري في دار الرشيد، فقال يحيى لشريك
ما : بل قليله؛ قال يحيى: قليله خير أم آثيره؟ قال: بل شربه، قال: شربه خير أم ترآه؟ قال: حالل، قال: قال

  .قط إال واالزدياد منه خير إال خيرك هذا، فإن قليله خير من آثيره رأيت خيرًا



 

آنت مع المهدي فدخل عليه شريك بن عبد اهللا فأراد أن يبخره، فقال لخادم على : وروى صالح بن علي قال
ما هذا يا : هات عودًا للقاضي، فجاء الخادم بالعود الذي يلهى به فوضعه في حجر شريك، فقال شريك: رأسه

جزاك اهللا : هذا أخذه صاحب العسس البارحة فأحببت أن يكون آسره على يد القاضي، فقال: مير المؤمنين؟ قالأ
ما تقول في رجل : ثم أفاضوا في حديث حتى نسي األمر ثم قال المهدي لشريك. يا أمير المؤمنين خيرًا، فكسره

: يضمن يا أمير المؤمنين، فقال للخادم: فقال أمر وآيًال له أن يأتي بشيء بعينه فأتى بغيره فتلف ذلك الشيء؟
  .اضمن ما تلف بقيمته

وآان شريك يشاحن الربيع صاحب شرطة المهدي، فكان يحمل المهدي عليه، فدخل شريك يومًا على المهدي 
يا أمير المؤمنين، ولدت بخراسان والقواصر هناك عزيزة، : بلغني أنك ولدت في قوصرة، قال: فقال له المهدي

وأنا واهللا : واهللا إني ألحب فاطمة، وأبا فاطمة صلى اهللا عليه وسلم، قال: إني ألراك فاطميًا خبيثًا، قال :قال
أحبهما، ولكني رأيتك في منامي مصروفًا وجهك عني، وما ذاك إال لبغضك لنا، وما أراني إال قاتلك ألنك 

ست رؤياك رؤيا يوسف عليه السالم؛ وأما قولك يا أمير المؤمنين إن الدماء ال تسفك باألحالم، ولي: زنديق، قال
: شرب الخمور والضرب بالطنبور، قال: وما هي؟ قال: إني زنديق فإن للزنادقة عالمة يعرفون بها، قال
  .صدقت أبا عبد اهللا، وأنت خير من الذي حملني عليك

ما ينبغي أن تقلد الحكم بين : دخل شريك على المهدي فقال له: حدثني أبي قال: قال مصعب بن عبد اهللا الزبيري
لخالفك على الجماعة، فمن : أما قولك: لخالفك على الجماعة وقولك باإلمامة، فقال: ولم؟ قال: المسلمين، قال

وقولك باإلمامة، فما أعرف إال آتاب اهللا عز : الجماعة أخذت ديني، فكيف أخالفهم وهم أصل ديني، وأما قولك
مثلك ال يقلد الحكم بين المسلمين، فهذا شيء أنتم : يه وسلم؛ وأما قولكوجل وسنة رسول اهللا صلى اهللا عل

ما تقول في علي بن أبي طالب : قال. فعلتموه، فإن آان خطأ فلتستغفروا اهللا منه، وإن آان صوابًا فامسكوا عليه
فمات وعلي عنده  أما العباس: وما قاال فيه؟ قال: ما قال فيه جدك العباس وعبد اهللا، قال: رضي اهللا عنه؟ قال

أفضل الصحابة، وقد آان يرى آبراء المهاجرين يسألونه عما ينزل من النوازل وما احتاج إلى أحد حتى لحق 
وأما عبد اهللا فإنه آان يضرب بين يديه بسيفين، وآان في حروبه رأسًا متبعًا وقائدًا مطاعًا، فلو آانت . باهللا

فسكت المهدي وأطرق، ولم . وك لعلمه بدين اهللا وفقهه في أحكام اهللاإمامة علي جورًا لكان أول من يقعد عنها أب
  .يمض بعد هذا المجلس إال قليل حتى عزل شريك

قدم هارون الكوفة فعزل شريكًا عن القضاء، وآان موسى بن عيسى واليًا على الكوفة، : وقال عبد اهللا العجلي
هم أمراء : عزلك عن القضاء، قال له شريك: ما صنع أمير المؤمنين بأحد ما صنع بك: فقال موسى لشريك

ما ظننت أنه مجنون هكذا ال : المؤمنين يعزلون الوالة ويخلعون والة العهود فال يعاب ذلك عليهم، فقال موسى
  .يبالي ما تكلم به، وآان أبوه عيسى بن موسى ولي العهد بعد أبي جعفر فخلعه أبو جعفر

آان لشريك المذآور جليس من بني أمية، فذآر شريك في بعض وحكى الحريري في آتاب درة الغواص أنه 
ألعي : نعم الرجل علي، فأغضبه ذلك وقال: األيام فضائل علي بن أبي طالب رضي اهللا عنهن فقال ذلك األموي

فقدرنا : (يا أبا عبد اهللا ألم يقل اهللا تعالى في اإلخبار عن نفسه: يقال نعم الرجل؟ فأمسك حتى سكن غضبه ثم قال
ووهبنا لداود : (، وقال في سليمان)إنا وجدناه صابرًا نعم العبد إنه أواب: (، وقال في أيوب)فنعم القادرون

، فال ترضى لعلي بما رضي اهللا به لنفسه وألنبيائه؟ فتنبه شريك عند ذلك لوهمه، وزادت )سليمان نعم العبد
  .مكانة ذلك األموي من قلبه

ما تقول فيمن أراد أن يقنت في : حاضر الجواب، قال له رجل يومًا وآان عادًال في قضائه آثير الصواب
  .هذا أراد أن يخطئ فأصاب: الصبح قبل الرآوع فقنت بعده؟ فقال

وآان مولده ببخارى سنة خمس وتسعين للهجرة، وتولى القضاء بالكوفة ثم باألهواز، وتوفي يوم السبت مستهل 
مات سنة سبع أو ثمان وسبعين ومائة، رحمه : وقال خليفة بن خياطذي القعدة سنة سبع وسبعين ومائة بالكوفة، 

  .وآان هارون الرشيد بالحيرة، فقصده ليصلي عليه فوجدهم قد صلوا عليه، فرجع. اهللا تعالى

  .بفتح النون والخاء المعجمة وبعدها عين مهملة، هذه النسبة إلى النخع، وهي قبيلة آبيرة من مذحج: والنخعي

ن     "البن الكلبي، ثم وجدت في نسخة أخرى   " جمهرة النسب"نسبه في  هكذا وجدت: قلت ي شريك أوس ب ن أب اب
  .، واهللا أعلم بالصواب"الحارث بن ذهل بن وهبيل



 

 شعبة بن الحجاج

أبو بسطام شعبة بن الحجاج بن الورد مولى األشاقر؛ واسطي األصل بصري الدار، رأى الحسن ومحمد بن 
بيد وأيوب خالدًا الحذاء وعبد الملك بن عمير وأبا اسحاق السبيعي وطلحة بن سيرين وسمع قتادة ويونس بن ع

مصرف وخلقًا غيرهم من طبقتهم؛ روى عنه أيوب السختياني واألعمش ومحمد بن اسحاق وإبراهيم بن سعد 
  .وسفيان الثوري وشريك بن عبد اهللا وسفيان بن عيينة وغيرهم

لمرتين بسبب أخ له آان قد حبس في دين آان عليه، فجاء إلى قدم شعبة بغداد مرتين وآان قدومه إحدى ا
وآان . هو لم يحبس أخوه: هوذا شعبة قد جاء إليهم، فبلغ شعبة فقال: فقال سفيان الثوري. المهدي في شأن أخيه

أخوه اشترى طعامًا من طعام السلطان، فخسر هو وشرآاؤه، فحبس بستة آالف دينار بحصته، فلما دخل شعبة 
  : مهدي قال لهك يا أمير المؤمنين، أنشدني قتادة ألمية بن أبي الصلت بقول لعبد اهللا بن جدعانعلى ال

 حياؤك ان شيمتك الحـياء   أأذآر حاجتي أم قد آفانـي  
  عن الخلق الكريم وال مساء   آريم ال يعطلـه صـبـاح

 بنو تيم وأنت لهم سـمـاء   فأرض أرض مكرمة بنوها

يا أبا بسطام، ال تذآرها، قد عرفناها وقضيناها لك؛ ادفعوا إليه أخاه وال تلزموه شيئًا، ووهب له ال : فقال المهدي
  .ثالثين ألف درهم فقسمها، وأقطعه ألف جريب بالبصرة، فقدم فلم يجد شيئًا يطيب له فترآها

. ر إليه حتى يعطىما رأيت أرحم بمسكين من شعبة؛ آان إذا رأى المسكين ال يزال ينظ: وقال النضر بن شميل
واهللا ألنا في الشعر اسلم مني في الحديث، ولو أردت اهللا لما خرجت اليكم، ولو أردتم اهللا ما : وآان يقول

  .حييتموني، ولكنا نحب المدح ونكره الذم

ار، واهللا ما أملك غير هذا الحم: رآب شعبة يومًا حماره فلقيه سليمان بن المغيرة فشكا إليه الفقر والحاجة، فقال
  .ثم نزل عنه ودفعه إليه فابتيع بستة عشر درهمًا

  .توفي بالبصرة سنة ستين ومائة وهو ابن خمس وسبعين سنة، رحمه اهللا تعالى

 شعيب بن حرب

أبو صالح شعيب بن حرب المدائني، وهو من أبناء خراسان، سمع شعبة وسفيان الثوري وزهير بن معاوية 
وآان أحد . ويحيى بن أيوب المقابري وأحمد بن حنبل وغيرهم وغيرهم، روى عنه موسى بن داود الضبي

  .المذآورين بالعبادة والصالح واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر

قد وجب عليك األمر : بينا أنا في طريق مكة إذ رأيت هارون الرشيد، فقلت لنفسي: قال شعيب بن حرب
فلما دنا . البد من ذلك: رته ضرب عنقك، فقلت لنفسيال تفعل فإن هذا رجل جبار ومتى أم: والنهي، فقالت لي

خذوه، ثم أدخلت عليه وهو على آرسي بيده عمود : يا هارون قد أتعبت األمة وأتعبت البهائم، فقال: مني صحت
ما حملك على : قال. من األبناء: قلت! ممن ثكلتك أمك: من أفناء الناس، فقال: ممن الرجل؟ قلت: يلعب به فقال
أنا أدعو اهللا باسمه : فورد على قلبي آلمة ما خطرت لي قط على بال، فقلت له: باسمي؟ قال شعيب أن تدعوني

فأقول يا اهللا يا رحمن، ال أدعوك باسمك؟ وما ينكر من دعائي باسمك وقد رأيت اهللا تعالى سمى في آتابه أحب 
  .أخرجوه، فأخرجت: فقال). لهبتبت يدا أبي : (الخلق إليه محمدًا وآنى أبغض الخلق إليه أبا لهب، فقال

أسوأ منك خلقًا : أنا سيء الخلق، قالت: واراد أن يتزوج امرأة، فقال لها. من أراد الدنيا فليتهيأ للذل: وآان يقول
  .أنت إذًا امرأتي: من أحوجك أن تكون سيء الخلق، فقال لها

هم في طلب الحالل، فلم يدخلوا أجوافهم أربعة آانوا في الدنيا أعملوا أنفس: قال سري السقطي رحمه اهللا تعالى
  .وهيب بن الورد وشعيب بن حرب ويوسف بن اسباط وسليمان الخواص: من هم؟ قال: إال الحالل، فقيل له



 

ال             : قال شعيب ت، فق ا، فجئ ر وعمر رضي اهللا عنهم و بك ه أب وم ومع ي الن لم ف ه وس : رأيت النبي صلى اهللا علي
اب اهللا عز   ال شعيب  . وجل  أوسعوا له فإنه حافظ لكت ة وشربت شربة       : وق ام أآل ي عشرة أي ة   . أآلت ف ان ثق وآ

  .مأمونًا، مات بمكة سنة تسع وتسعين ومائة، رحمه اهللا تعالى

 أشعب الطامع

ولد أشعب سنة تسع من ": المنتظم"واسمه شعيب واسم أبيه جبير؛ قال الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي في 
أحدها جعدة موالة أسماء بنت أبي بكر الصديق، : اسم أمه ثالثة أقوال الهجرة، وآان أشعب خال األصمعي وفي

  .-بفتح الحاء-والثالث أم حميدة- بضم الحاء-رضي اهللا عنهما، والثاني أم حميدة

أحدها لعثمان رضي اهللا عنه والثاني عبد اهللا بن الزبير : اتفقوا أنه مولى واختلفوا في والئه على أربعة أقوال
  .ن العاص والرابع فاطمة بنت الحسينوالثالث سعيد ب

روى عن عبد اهللا بن جعفر . عمر دهرًا طويًال، وآان قد أدرك زمن عثمان رضي اهللا عنه، وقرأ القرآن وتنسك
: من ذلك ما حكى العباس بن نسيم الكاتب قال: والقاسم بن محمد وسالم بن عبد اهللا وعكرمة، وله أخبار طريفة

: حدثنا، فقال: نعم، فجلس لهم فقالوا: الست الناس فلو جلست لنا لسمعنا منك، فقالطلبت العلم وج: قيل ألشعب
خلتان ال تجتمعان في : سمعت عكرمة يقول سمعت بن عباس يقول سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .نسي عكرمة واحدة ونسيت أنا األخرى: ما الخلتان؟ فقال: مؤمن، ثم سكت فقالوا

يا ابن واقد وجدت دينارًا فكيف اصنع به؟ : لقيت أشعب يومًا فقال لي: قال الواقدي: ر بن بكار قالوحدثنا الزبي
: إذن ال يعرفه أحد، قال: اشتري به قميصًا وأعرفه، قلت: فما الرأي؟ قال: سبحان اهللا، قلت: تعرفه، قال: قلت

  .فذاك أريد

أحسن : أين بلغت من معرفة البز؟ فقال: ازين فقيل لهأسلمته فاطمة بنت الحسين في البز: وقال الهيثم بن عيد
اجعله واسعًا لعلهم يهدون إلينا فيه : ومر برجل يتخذ طبقًا فقال. النشر وال أحسن أطوي وأرجو أن أتعلم الطي

  .فيكون آبيرًا خيرًا من أن يكون صغيرًا

فبلغ اشعب خبره فوافى الموضع الذي . وخرج سالم بن عبد اهللا إلى ناحية من نواحي المدينة متنزهًا ومعه حرم
لقد علمت ما لنا في بناتك : (ويحك بناتي وحرمي، فقال: هم فيه فصادف الباب مغلقًا فتسور الحائط فقال له سالم

  .، فوجه إليه بطعام أآل منه وحمل إلى منزله)من حق وإنك لتعلم ما نريد

: يا أبه اال احدثك بطريف؟ فقال: ي يومًا فقالآان لي بني في المكتب فانصرف إل: وقال سليمان الشاذآوني
امش بين يدي، : آنت أقرأ على المعلم أن أبي يدعوك وأشعب الطامع عنده جالس، فلبس نعله وقال: هات، فقال

  .عجبت أن تفلح أو يفلح أبوك: إنما أقرأ عشري، فقال: فقلت

ما زفت بالمدينة امرأة قط إلى : قولسمعت أشعب ي: وحكى الحسن بن علي الخالل عن أبي عاصم النبيل قال
  .زوجها إال آنست بيتي ورفعت ستري طمعًا في أن تهدي إلي

نعم، شاة آانت لي على سطح فنظرت إلى قوس قزح فظنته حبل قت : هل رأيت أطمع منك؟ قال: وقيل ألشعب
  .فأهوت إليه واثبة من السطح فاندق عنقها

من الناس، فدعا يزيد بعض غلمانه وأسر له بشيء، فقام أشعب  وقدم على يزيد بن حاتم مصر فجلس في مجلسه
رأيتك أسررت إلى غالمك بشيء فعلمت أنك قد أمرت لي بصلة، : ولم فعلت هذا؟ قال: فقبل يده، فقال له
  .ما فعلت ولكني أفعل، وأمر له بصلة: فضحك منه وقال

جاءوه بمضيرة فقال أشعب للخبازك ضعها تغدى أشعب مع زياد بن عبيد اهللا الحارثي ف: وحكى المدائني قال
أدخلوا أشعب : ليس لهم إمام، فقال: من يصلي بأهل السجن؟ قالوا: بين يدي، فوضعها بين يديه، فقال زياد

  .أو غير ذلك أصلح اهللا األمير؟ أحلف ال آآل مضيرة أبدًا: يصلي بهم، قال



 

آيف تراها يا أشعب؟ : ل منها فلم توافقه، فقيل لهأتي أشعب بفالوذجة عند بعض الوالة فأآ: وحكى المدائني قال
  .امرأته طالق إن لم تكن عملت من قبل أن يوحي اهللا إلى النحل: قال

أآره أن : لو تحدثت عندي العشية، قال: قلت ألشعب: حدثني رجل قال: وحكى المدائني عن حبهم بن خلف قال
ر فأنا عندك، فصلى وجاء، فلما وضعت الجاية فإذا صليت الظه: ليس غيرك وغيري، قال: يجيء ثقيل، قلت

إن لك عندي فيه عشر خصال، : أال ترى؟ قد صرت إلى ما أآره، قلت: الطعام إذا صديق لي يدق الباب، قال
  .التسع خصال لك، أدخله: أولها أنه ال يأآل مع ضيف، قال: فما هي؟ قلت: قال

ترآت : رجله اليسرى وترك اليمنى، فقيل له توضأ أشعب فغسل: ووجدت في بعض الكتب عن المدائني قال
أمتي غر محجلون من آثار الوضوء، وأنا أحب أن : ألن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال: غسل اليمنى، فقال

  .أآون أغر محجًال من الثالث مطلق اليمين

حاديث الملوك يسألون عن أ: لقيت أشعب فقلت لهك آيف ترى أهل زمانك هذا؟ قال: وحكى الهيثم بن عدي قال
: بعث الوليد بن يزيد إلى أشعب بعدما طلق امرأته سعدى، فقال له: وحكى المدائني قال. ويعطون عطاء العبيد

أحضر المال حتى أنظر إليه، : يا أشعب أن لك عندي عشرة آالف درهم على أن تبلغ رسالتي سعدى، فقال له
  .يقول لك: قل لها: سالتك يا أمير المؤمنين، قالهات ر: فأحضر الوليد بدرة فوضعها أشعب على عنقه وقال

  وهل حتى القيامة من تالق   أسعدى هل إليك لنا سبـيل  
 بموت من حليلك أو طالق   بلى ولعل دهرًا أن يواتـي
 ويجمع شملنا بعد افتـراق   فأصبح شامتًا وتقر عينـي

    
وجلست فأذنت له فدخل فأنشدها ما أمره، فقالت فأتى أشعب الباب فأخبرت بمكانه فأمرت ففرش لها فرش : قال

: واهللا ألقتلنك أو تبلغه آما تبلغني، قال: يا سيدتي إنها بعشرة آالف درهم، قالت: خذوا الفاسق، فقال: لخدمها
  : قل له: هاتي رسالتك جعلت فداك، قالت

    
  وقد ذهبت لبنى فما أنت صانع   أتبكي على لبنى وأنت ترآتهـا

    
قتلتني واهللا، ما تراني صانعًا بك يا ابن الزانية؟ اختر إما ! أوه: ب فدخل على الوليد فأنشده البيت فقالفأقبل أشع

ما : أن أدليك في البئر منكسًا أو أرمي بك من فوق القصر منكسًا أو أضرب رأسك بعمودي هذا ضربة، فقال
صدقت يا ابن : عينين قد نظرنا إلى سعدى، قالألنك لم تكن لتعذب : ولم؟ قال: آنت فاعًال بي شيئًا من ذلك، قال

  .الزانية، اخرج عني
  

أنا بمنزلة : ما يبكيك؟ قال: حدثت أشعب مرة فبكى فقلت: حدثني مصعب قال، قال لي ابن آليب: قال الزبير
  .شجرة الموز إذا نشأت ابنتها قطعت هي، وقد نشأت أنت في موالي وأنا اآلن أموت وأنا أبكي على نفسي

  
  : أشعب يغني وله أصوات قد حكيت عنه وآان ابنه عبيدة يغنيها، فمن اصواته هذه وآان

    
  إذا ما األمر جل عن الخطاب   أروني من يقوم لكم مقامـي
 بأيديكم علي مـن الـتـراب   إلى من تفزعون إذا حثـوتـم

 شقيق البلخي

التوآل حسن الكالم فيه، صاحب إبراهيم بن  أبو علي شقيق بن إبراهيم البخلي؛ من مشايخ خراسان، له لسان في
أدهم وأخذ عنه الطريق، وهو أستاذ حاتم األصم، وآان قد خرج إلى بالد الترك للتجارة وهو حدث، فدخل إلى 

إن هذا الذي أنت فيه باطل، ولهذا الخلق خالق ليس آمثله شيء رازق آل شيء، : بيت أصنامهم، فقال لعالمهم
زعمت أن لك خالقًا قادرًا على آل شيء وقد تعنيت : آيف؟ قال: ك فعلك، فقال له شقيقليس يوافق قول: فقال له

إلى ها هنا لطلب الرزق، قال شقيقك فكان سبب زهدي آالم الترآي، فرجع وتصدق بجميع ما يملك، وطلب 
  .العلم



 

  ".الشذور"ذآره ابن الجوزي في . وآانت وفاته سنة ثالث وخمسين ومائة، رحمه اهللا تعالى

 شقيق بن سلمة

أبو وائل شقيق بن سلمة األسدي؛ أدرك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولم يلقه، وسمع عمر بن الخطاب 
وعثمان وعليًا وعمارًا وعبد اهللا بن مسعود وخباب ابن األرت وأبا موسى األشعري وأسامة بن زيد وحذيفة بن 

سعود األنصاري والمغيرة بن شعبة رضي اهللا عنهم اليمان وابن عمر وابن عباس وجرير بن عبد اهللا وأبا م
  .اجمعين، وروى عنه منصور بن المعتمر والحكم بن عبة وحبيب بن أبي ثابت وغيرهم

من : وآان ممن سكن الكوفة وورد المدائن مع علي رضي اهللا عنه حين قاتل الخوارج بالنهروان؛ قيل له
اجمعوا للغالم : آب أو فوارس ففرقوا غنمي، فوقف رجل فقالبينا أنا أرعى غنمًا ألهلي إذ مر ر: أدرآت؟ قال

قال : وقال األعمش. النبي صلى اهللا عليه وسلم: من هذا؟ قال: غنمه آما فرقتموها عليه، فتبعت رجًال منهم فقلت
لو رأيتني ونحن هراب من خالد بن الوليد يو بزاخة فوقعت عن البعير فكادت تندق عنقي، : لي شقيقق بن سلمة

  .آنت يومئذ ابن إحدى عشرة سنة: لو مت يومئذ آانت النار؛ وقالف

ه وفرسه   اه     . وآان ألبي وائل خص من قصب هو في دم بن زا نقضه وإذا ق ان إذا غ ول لألعمش   . وآ ان يق ا  : وآ ي
ر أو     : وقال أيضًا. سليمان، نعم الرب ربنا لو أطعناه ما عصيناه دانق أآب راط، ال دانق والقي ون ال  أسمع الناس يقول

  ...آان أبو وائل يؤم جنائزنا وهو ابن خمسين ومائة سنة: القيراط؟ وقال سعيد بن صالح

 شهدة بنت اإلبري

فخر النساء شهدة بنت أبي نصر أحمد بن الفرج بن عمر اإلبري الكاتبة الدينورية األصل البغدادية المولد 
، وآان لها المساع العالي ألحقت فيه والوفاة؛ آانت من العلماء، وآتبت الخط الجيد وسمع عليها خلق آثير

األصاغر باألآابر؛ سمعت من أبي الخطاب نصر بن أحمد بن البطر وأبي عبد اهللا الحسين ابن أحمد بن طلحة 
النعالي وطراد بن محمد الزينبي وغيرهم مثل أبي الحسن علي ابن الحسين بن أيوب وأبي الحسين أحمد بن عبد 

وآانت وفاتها يوم . أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي واشتهر ذآرها وبعد صيتها القادر بن يوسف وفخر اإلسالم
األحد بعد العصر ثالث عشر المحرم سنة أربع وسبعين وخمسمائة، ودفنت بباب أبرز وقد نيفت على تسعين 

  .سنة من عمرها، رحمها اهللا تعالى

تها، هذه النسبة إلى اإلبر التي هي جمع إبرة بكسر الهمزة وفتح الباء الموحدة وبعد ياء مثناة من تح: واإلبري
  .التي يخاط بها، وآان المنسوب إليها يعلمها أو يبيعها

بكسر الدال المهملة وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح النون والواو وفي آخرها راء، هذه النسبة : والدينورية
إن الدال من : لعلماء، وقال أبو سعد ابن السمعانيإلى الدينور، وهي بلدة من بالد الجبل ينسب إليها جماعة من ا

  .الدينور مفتوحة، واألصح الكسر آما ذآرناه

ومات والدها أبو نصر أحمد في يوم السبت الثالث والعشرين من جمادى األولى سنة ست وخمسمائة رحمه اهللا 
  .تعالى، وآانت وفاته ببغداد ودفن بباب أبرز

ي  ار ف ن النج ر اب دا"وذآ اريخ بغ ن  " دت ة اب ة الدول روف بثق دريني المع ا الحسن ال ى أب ن يحي د ب ن محم ي ب عل
ى   : األنباري فقال آان من األماثل واألعيان، واختص باإلمام المقتفي ألمر اهللا، وآان فيه أدب ويقول الشعر، وبن

ا وق  ًا للصوفية ووقف عليهم ا رباط ى جانبه اب األزج وإل ة بب اطئ دجل ى ش افعي عل ة ألصحاف الش ًا مدرس وف
م      : حسنة، وسمع الحديث؛ قال السمعاني ة، ث ه شهدة الكاتب آان يخدم أبا نصر أحمد بن الفرج اإلبري وزوجه بنت

المقتفي  اء سادس          . علت درجته إلى أن صار خصيصًا ب وم الثالث وفي ي ة، وت بعين وأربعائ نة خمس وس ده س مول
دفنا        عشر شعبان سنة تسع وأربعين وخمسمائة، ودفن في داره برحبة الجا ه شهدة ف د موت زوجت ل بع م نق مع، ث

  .بباب أبرز قريبًا من المدرسة التاجية في محرم سنة اربع وسبعين وخمسمائة
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