
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان
  

  ابن خلكان
  

  م1282م والمتوفي في دمشق عام 1211المولود في أربيل عام 
  

 الجزء الثالث



 

 أسد الدين شيرآوه

ه اهللا     دين رحم أبو الحارث شيرآوه بن شاذي بن مروان الملقب الملك المنصور أسد الدين عم السلطان صالح ال
نة تسع    تعالى؛ قد تقدم م ي س ن حديثه نبذة في أخبار شاور، وآان شاور قد وصل إلى الشام يستنجد بنور الدين ف

ي  . وخمسين وخمسمائة وذآر بهاء الدين بن شداد أن ذلك آان في سنة ثمان وخمسين، وأنهم وصلوا إلى مصر ف
ي   اه ف ذآورة، حك نة الم ن الس رة م ادى اآلخ ن جم اني م دين"الث يرة صالح ال ه اهللا" س ه  رحم ير مع الى، فس تع

ه،      ا وعدهم ب جماعة من عسكره، وجعل مقدمهم أسد الدين شيرآوه، وقدموا مصر، وغدر بهم شاور ولم يف بم
ثم إنه عاد إلى مصر،  . فعادوا إلى دمشق، وآان رحيلهم عن مصر في السابع من ذي الحجة من السنة المذآورة

ين و      نة اثنت ول من س ع ال ى، وسلك          وآان توجهه إليها في شهر ربي ة األول ي الدفع ا ف ي ملكه ه طمع ف تين، ألن س
د األشمونين، وتوجه السلطان        ابين عن ة الب طريق وادي الغزالن، وخرج عند إطفيح، وآانت في تلك الدفعة وقع

  .صالح الدين إلى االسكندرية واحتمى بها، وحاصره شاور وعسكر مصر

اد     ثم رجع أسد الدين من الصعيد إلى بلبيس، وجرى الصلح بي دين، وع ه صالح ال نه وبين المصريين، وسيروا ل
دين                   ى أسد ال يروا إل تين، س ع وس نة أرب ي س ا ف وا أهله ا وقتل يس وملكوه ى بلب رنج إل ا وصل الف ام، ولم إلى الش

ي     . وطلبوه ومنوه ودخلوا في مرضاته ألن ينجدهم، فمضى إليهم وطرد الفرنج عنهم ى مصر ف وآان وصوله إل
ا   شهر ربيع األول من الس وه آم نة المذآورة، وعزم شاور على قتله وقتل األمراء الكبار الذين معه، فبادروه وقتل

  .تقدم في ترجمته

ا                ام به مائة، وأق تين وخمس ع وس نة أرب ع اآلخر س ابع عشر شهر ربي اء س وم األربع وزارة ي وتولى أسد الدين ال
يوم األحد الثالث والعشرين من    : الروحي شهرين وخمسة أيام، ثم توفي فجأة يوم السبت الثاني والعشرين، وقال

لم       ه وس ة الرسول صلى اهللا علي جمادى اآلخرة سنة أربع وستين وخمسمائة بالقاهرة، ودفن بها، ثم نقل إلى مدين
  .بعد مدة بوصية منه، رحمه اهللا تعالى، وتولى مكانه صالح الدين

ي  داد ف ن ش ال اب دين"وق يرة صالح ال ر ": س ان آثي دين آ وم إن أسد ال اول اللح ى تن ة عل ديد المواظب ل، ش األآ
انوق      راه خ الغليظة، تتواتر عليه التخم والخوانيق وينجو منها بعد مقاساة شدة عظيمة، فأخذه مرض شديد، واعت

  .عظيم فقتله في التاريخ المذآور، ولم يخلف ولدًا سوى ناصر الدين محمد بن شيرآوه الملقب الملك القاهر

مائة  ولما مات أسد الدين أخ دين     . ذ نور الدين حمص منهم في رجب سنة أربع وستين وخمس ك صالح ال ا مل فلم
مائة        انين وخمس نة إحدى وثم ة س وم عرف الشام أعطى حمص لناصر الدين المذآور، ولم يزل ملكها حتى توي ي

ا شمس   ونقلته زوجته بنت عمه ست الشام بنت أيوب إلى تربتها بمدرستها بدمشق ظاهر البلدن ودفنته عند أخ يه
  .الدولة توران شاه بن أيوب ا لمقدم ذآره

اء تاسع            وم الثالث وفي ي تين وخمسمائة، وت نة تسع وس ي س ده ف وملك حمص بعده ولده أسد الدين شيرآوه، ومول
دمر   . عشر شهر رجب سنة سبع وثالثين وستمائة بحمص، ودفن في تربته داخل البلد ة وت وآانت له أيضًا الرحب

  .ابوروماآسين من بلد الخ

راهيم  وفي     . وخلف جماعة من األوالد، فقام مقامه في الملك ولده الملك المنصور ناصر الدين إب ى ت زل حت م ي ول
ن ظاهر      ى حمص، ودف يوم الجمعة عاشر صفر سنة أربع وأربعين وستمائة بالنيرب من غوطة دمشق، ونقل إل

  .البلد في مسجد الخضر عليه السالم من جههتها القبلية

ي أواخر     . نه ولده الملك األشرف مظفر الدولة أبو الفتح موسىوترتب مكا ذآور بدمشق ف وأخبرني األشرف الم
م       ه وه ر ب ده بش الروم، وأن وال ة ب ا الخوارزمي ر فيه ي آس نة الت ي الس ده ف تمائة أن مول تين وس دة وس نة إح س

ة    وآانت الوقعة في شهر رمضان سنة سبع وعشرين وستمائة حسبما هو . راجعون من هناك ي ترجم مشروح ف
ادل     : األشرف بن العادل وقال لي ن الع ك األشرف ب ال للمل ي مماليكك      : إن والده لما بشر به ق د زاد ف د ق ا خون ي

  .سمه باسمي، فسماه األشرف مظفر الدين أبا الفتح موسى: واحد، فقال

تين    ين وس نة اثنت ن    وآانت وفاة األشرف بن المنصور المذآور بحمص يوم الجمعة عاشر صفر س تمائة، ودف وس
  .عند قبر أسد الدين شيرآوه جده داخل حمص، فيكون تقدير والدته في شوال أو ذي القعدة سنة سبع وعشرين



 

  .جبل: أسد، وآوه: لفظ عجمي تفسيره بالعربي أسد الجبل، فشير: وشيرآوه

ن  ن   وحج شيرآوه في سنة خمس وخمسين وخمسمائة من دمشق على طريق تيماء وخيبر، وفي تلك الس ة حج زي
  .الدين علي بن بكتكين على طريق العراق، واجتمع بالخليفة

 أبو عمر الجرمي

ذ      داد، وأخ دم بغ أبو عمر صالح بن إسحاق الجرمي النحوي؛ آان فقيهًا عالمًا بالنحو واللغة، وهو من البصرة وق
ي عب      ن أب ة ع ذ اللغ يبويه، وأخ ق س م يل ب ول ن حبي ونس ب ي ي ره، ولق ش وغي ن األخف و ع د  النح ي زي دة وأب ي

  .األنصاري واألصمعي وطبقتهم

د يعرف ب      اب جي ي النحو آت رخ "? وآان دينًا ورعًا حسن المذهب صحيح االعتقاد، روى الحديث، وله ف ، "الف
  .معناه فرخ آتاب سيبويه، وناظر ببغداد الفراء

ى األصمع  : قال لي أبو عمر: وحدث أبو العباس المبرد عنه قال ه من     قرأت ديوان الهذليين عل ان أحفظ ل ي، وآ
  .يا أبا عمر، إذا فات الهذلي أن يكون شاعرًا أو راميًا أو ساعيًا فال خير فيه: أبي عبيدة، فلما فرغت منه قال لي

ر، وال   : ، قال)وال تقف ما ليس لك به علم: (وآان يقول في قوله تعالى م ت ال تقل سمعت ولم تسمع، وال رأيت ول
  ).بصر والفؤاد آل أولئك آان عنه مسؤوالإن السمع وال"علمت ولم تعلم، 

  .آان الجرمي أثبت القوم في آتاب سيبويه، وعليه قرأت الجماعة: وقال المبرد أيضًا

وآان عالمًا باللغة حافظًا لها، وله آتب انفرد بها، وآان جليًال في الحديث واألخبار، وله آتاب في السير عجيب   
ر      روض، ومختص اب الع ة، وآت اب األبني يبويه    وآت ب س اب غري و، وآت ي النح يم    . ف و نع افظ أب ره الح وذآ

  .وآانت وفاته سنة خمس وعشرين ومائتين، رحمه اهللا تعالى. األصبهاني في تاريخ أصبهان

م      -بفتح الجيم وسكون الراء وبعدها ميم  -والجرمي  ا جرم، وال أعل ال له هذه النسبة إلى عدة قبائل آل واحدة يق
اب الفهرست،          إلى أيها ينسب أبو عمر  ي آت م وجدت ف يهم، ث يهم فنسب غل زل ف المذآور، ولم يكن منهم وإنما ن

ولى     ذآور م ر الم تأليف أبي الفرج محمد بن إسحاق المعروف بابن أبي يعقوب الوراق النديم البغدادي أن أبا عم
ن       ان ب ن الحاف    جرم بن ربان، وفي آتاب السمعاني أن ربان بالراء والباء الموحدة المشددة، وهو رب ران ب عم

ة أيضاً  ولى بجيل ه م ل إن هورة، وقي ة المش ن قضاعة القبيل م  . ب ار، واهللا اعل ن أنم ة ب ن علقم رم ب ة ج ي بجيل وف
  .بالصواب

  : وما أحسن قول زياد األعجم في هجو جرم

 وما جرم وما ذاك السويق   تكلفني سويق الكرم جـرم
  وال غالت به مذ آان سوق   وما شربته جرم وهو حـل
 إذا الجرمي منها ال يفـيق   فلما أنزل التحريم فـيهـا

ى عن         الوه أن الشاعر آن ا ق ه، وحاصل م وآنى بالسويق عن الخمر، وفي ذلك آالم يطول شرحه فأضربت عن
  .الخمر بالسويق النسياقها في الحلق، فسماها سويقًا لذلك

 صالح بن مرداس

ة      أسد الدولة أبو علي صالح بن مرداس بن إدريس ب ن ربيع يس ب د ق ن عب ن نصر بن حميد بن مدرك ابن شداد ب
ن         ن هوازن ب ن بكر ب ة ب ن معاوي بن آعب بن عبد اهللا بن أبي بكر بن آالب ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة ب
ان من عرب           ي؛ آ دنان، الكالب ن ع د ب ن مع زار ب منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيالن بن مضر بن ن

ن        البادية، وقصد مدينة حلب ة نصر ب ن سعد الدول وبها مرتضى الدولة ابن لؤلؤ الجراحي غالم أبي الفضائل اب
ان    ه، وآ سيف الدولة بن حمدان نيابة عن الظاهر بن الحاآم العبيدي صاحب مصر، فاستولى عليها وانتزعها من

نة سبع عشرة وأ      ة،  ذا بأس وعزيمة وأهل وعشيرة وشوآة، وآان تملكه لها في ثالث عشر ذي الحجة س ربعمائ



 

ي عسكر آثيف               دزبري ف تكين ال وش أنوش ر الجي ذآور أمي ه الظاهر الم ز إلي ا، فجه ا ورتب أموره -واستقر به
تم        ن أوي ر ب ى دزب بة إل ذه النس ا زاي وفي اآلخر راء، ه اء الموحدة وبينهم ة والب دال المهمل دزبري بكسر ال وال

ًا عن ا       ان بدمشق نائب اء، أيضًا، وآ دال وبالت ديلمي وهو بال باب    ال ة بأس ة ومعرف ان ذا شهامة وتقدم لظاهر، وآ
ة فتصافا وجرت      -الحرب ى األقحوان ا عل فخرج متوجهًا إليه، فلما سمع صالح الخبر خرج إليه، وتقدم حتى تالقي

ل تسع عشرة     بينهما مقتلة انجلت عن قتل أسد الدولة صالح المذآور، وذلك في جمادى األولى سنة عشرين، وقي
  . تعالىوأربعمائة، رحمه اهللا

ن حيوس    . وهو أول ملوك بني مرداس المتملكين لحلب ة اب وسيأتي ذآر حفيده نصر إن شاء اهللا تعالى في ترجم
  .الشاعر

  .بكسر الميم وسكون الراء وفتح الدال المهملة وبعد األلف سين مهملة: ومرداس

اآنة،     بضم الهمزة وسكون القاف وضم الحاء المهملة وفتح الواو وبعد األ: واألقحوانة اء س م ه لف نون مفتوحة ث
ة   كنها         . وهي بليدة بالشام من أعمال فلسطين بالقرب من طبري ان يس ة آ ا األقحوان ال له دة يق وبالحجاز أيضًا بلي

  : الحارث بن خالد بن العاصي بن هشام بن المغيرة المخزومي، وفيها يقول من جملة أبيات

 منزل قـمـنفاألقحوانة منا    من آان يسأل عنا أين منزلنـا
  طعن الوشاة وال ينبوبنا الزمن   إذ نلبس العيش صفوا ال يكدره

 صاعد البغدادي اللغوي

؛ روى بالمشرق عن   "الفصوص"أبو العالء صاعد بن الحسن بن عيسى الربعي البغدادي اللغوي صاحب آتاب 
د        ى األن ابي، ورحل إل ليمان ا لخط ي س م      أبي سعيد السيرافي وأبي علي الفارسي وأب ن الحك ام ب ام هش ي أي لس ف

ان               داد، وآ الد الموصل، ودخل بغ ة، وأصلة من ب انين والثلثمائ ي حدود الثم ي عامر ف ووالية المنصور ابن أب
ي              ه المنصور وزاد ف ًا، فأآرم ار سريع الجواب حسن الشعر طيب المعاشرة ممتع ة واألدب واألخب عالمًا باللغ

ك   ع ذل ان م ه، وآ ه واإلفضال علي ان إلي اب    اإلحس ه آت ع ل وال، وجم تخراج األم ي اس ًا ف ؤال حاذق نًا للس محس
ذا        " الفصوص" ه، فله ي نقل تهم بالكذب ف ان ي ار، وآ نحا فيه منحى القالي في أماليه، وأثابه عليه خمسة آالف دين

  .رفض الناس آتابه

ي ا   ان ف ال    ولما دخل مدينة دانية وحضر مجلس الموفق مجاهد بن عبد اهللا العامري أمير البلد آ لمجلس أديب يق
أبى إال    : له بشار، فقال للموفق مجاهد دعني أعبث بصاعد، فقال له مجاهد ال تتعرض إليه فإنه سريع الجواب، ف

ال  : يا أبا العالء، فقال: مشاآلته، فقال له بشار، وآان أعمى ك، فق و        : لبي ي آالم العرب؟ فعرف أب ل ف ا الجرنف م
ا    يس له اعة        العالء أنه قد وضع هذه الكلمة ول د أن أطرق س ه بع ال ل ة، فق ي اللغ اء     : أصل ف ذي يفعل بنس هو ال

ه يصرح          ك آل ي ذل رهن، وهو ف ى غي داهن إل العميان وال يفعل بغيرهن، وال يكون الجرنفل جرنفًال حتى ال يتع
  .قلت لك ال تفعل فلم تقبل: فخجل بشار وانكسر، وضحك من آان حاضرًا، فقال له الموفق: وال يكني، قال

  .اعد المذآور سنة سبع عشرة وأربعمائة بصقيلة، رحمه اهللاوتوفي ص

ه ال   : في النهر، ألنه قيل له" الفصوص"ولما ظهر للمنصور آذبه في النقل وعدم تثبيته، رمى آتاب  ا في جميع م
  : صحة له، فعمل فيه بعض شعراء عصره

 وهـكـذا آـل ثـقـيل يغـوص   قد غاص في البحر آتاب الفصوص 
   

  : صاعد هذا البيت أنشدفلما سمع 
  يخرج من قعر البحور الفصوص   عاد إلـى عـنـصـره إنـمــا

  .وله أخبار آثيرة في االمتحان، ولوال التطويل لذآرتها

  .بفتح الجيم والراء وسكون النون وضم الفاء وبعدها الم: والجرنفل



 

 صدقة بن دبيس

د        أبو الحسن صدقة الملقب سيف الدولة فخر الدين بن بهاء  ن مزي ي ب ن عل يس ب ن دب الدولة أبي آامل منصور ب
افر السلطان         ة، ون أس وسطوة وهيب ان ذا ب األسدي الناشري صاحب الحلة السيفية؛ آان يقال له ملك العرب وآ
ر                ل األمي ة، وقت د النعماني ا عن ى الحرب، فتالقي ي أرسالن السلجوقي وأفضت الحال إل ن أل اه ب محمد ابن ملكش

نة إحدى وخمسمائة،       صدقة المذآور في ال معرآة يوم الجمعة سلخ جمادى اآلخرة، وقيل العشرين من رجب س
  .وحمل رأسه إلى بغداد، رحمه اهللا تعالى

اب          ي آت ى السمعاني ف تدراآاته عل ي اس ر ف ن األثي نة    " األنساب "وذآر عز الدين أبو الحسن علي ب وفي س ه ت أن
  .خمسمائة، واهللا أعلم

ى محم  و يعل ريف أب م الش ه نظ اب ول ة آت ن الهباري اغم"د ب ن  -"الصادح والب ة اب ي ترجم ك ف ر ذل يأتي ذآ وس
  .-الهبارية، إن شاء اهللا تعالى 

  .وآانت وفاة والده أبي آامل منصور في أواخر شهر ربيع األول سنة تسع وسبيعن وأربعمائة، رحمه اهللا تعالى

ة األح   ي ليل ر ف و األغ ة أب ور الدول ه ن ذآور ولقب يس الم ده دب وفي ج ع  وت ل ارب الث، وقي نة ث وال س د عاشر ش
ع           وم ذاك أرب ره ي ة وعم ان وأربعمائ نة ثم ارة س ي اإلم نة، ول وسبعين وأربعمائة، وآانت إمارته سبعًا وستين س

  .عشرة سنة، وآان أبو الحسن علي بن أفلح الشاعر المشهور آاتبًا بين يديه في شبيبته

  .قد تقدم ذآر ولده دبيس بن صدقة في حرف الدالوتوفي جد أبيه علي بن مزيد سنة ثمان وأربعمائة، و

  .بضم الدال المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها سين مهملة: ودبيس

  .بفتح الميم وسكون الزاي وفتح الياء المثناة من تحتها وبعدها دال مهملة: ومزيد

  .لدال في ترجمة دبيستقدم الكالم عليهما في حرف ا: واألسدي والناشري

رات     : والحلة ى الف ة عل داد والكوف بكسر الحاء المهملة وتشديد الالم وبعدها هاء ساآنة، وهي بلدة بالعراق بين بغ
  .في بر الكوفة، اختطها سيف الدولة صدقة المذآور في سنة خمس وتسعين وأربعمائة، فنسبت غليه

  .والنعمانية، بضم النون، بلدة بين الحلة وواسط

 الح بن عبد القدوسص

ه،                أمر بحمل ة ف ه المهدي بالزندق د الشعراء، اتهم ولى األزد، أح دوس البصري م د الق ن عب أبو الفضل صالح ب
فأحضر، فلما خاطبه أعجب بغزارة أدبه وعلمه وبراعته وحسن بيانه وآثرة حكمته فأمر بتخلية سبيله، فلما ولى 

  : ألست القائل: رده وقال

  حتى يوارى في ثرى رمسه   القـهوالشيخ ال يتـرك أخـ
 آذي الضنى عاد إلى نكسه   إذا ارعوى عاد إلى جهلـه

   
ؤمنين : قال ال . بلى يا أمير الم ل              : ق ه فقت ر ب م أم ي نفسك، ث ك بحكمك ف م في ك، ونحن نحك رك أخالق فأنت ال تت

ي صلى اهللا        ذآر النب ا ب ًا عرض فيه ه أبيات لم، فأحضره    وصلب على الجسر؛ ويقال إن المهدي أبلغ عن ه وس  علي
اتق اهللا         : أنت القائل هذه األبيات؟ قال: المهدي وقال له ة عين، ف اهللا طرف ا أشرآت ب ؤمنين، م ر الم ال واهللا يا أمي

لم        ه وس ي صلى اهللا علي ال النب د ق بهة، وق ه      : وال تسفك جمي على الش و علي ادرأوا الحدود بالشبهات، وجعل يتل
والشيخ  : أنشدني قصيدتك السينية، فأنشده حتى بلغ إلى قوله فيها: فلما ولى قال .القرآن حتى رق له وأمر بتخليته

  .فأمر به حينئذ فقتل... ال يترك أخالقه
   



 

  : ومن مستحسنات قصائد صالح المذآور القصيدة التي أولها
 ويظل يرقع والخطوب تمـزق   المرء يجمع والـزمـان يفـرق
  ي عيوب ذوي العقول المنطقيبد   وزن الكالم إذا نطقت فـإنـمـا

 من يستشار إذا استشير فيطـرق   ومن الرجال إذا استوت أحالمهم
 فيرى ويعرف ما يقول فينطـق   حتى يجيل بـكـل واد قـلـبـه

 قد مات من عطش وآخر يغرق   ما الناس إال عامالن فـعـامـل
 بالجد يرزق منهـم مـن يرزق   والناس في طلب المعاش فإنمـا
 ألفيت أآثر من ترى يتـصـدق   لو يرزقون الناس حسب عقولهم

 هذا عليه مـوسـع ومـضـيق   لكنه فضل المـلـيك عـلـيهـم
 ورأيت دمع نـوائح يتـرقـرق   وإذا الجنازة والعروس تـالقـيا
 ينطـق ورأيت من تبع الجنازة   سكت الذي تبع العروس مبهـتـًا

   
  : ومن مختار شعره

 ال من يظل على ما فات مكتـئبـا   الذي يرضى بعـيشـتـهان الغني 
  آل امرئ سوف يجزى بالذي اآتسبا   ال تحقرن مـن األيام مـحـتـقـرًا

 سـبـبـا حتى يكون إلى توريطـه   قد يحفز المرء ما يهوى فيرآـبـه
  

ه رأيت صالح بن عبد القدوس في المنام ضاحكًا م: قال أحمد بن عبد الرحمن المعبر ك    : ستبشرًا فقلت ل ا فعل ب م
ال        ه؟ ق ا آنت ترمى ب ك، وآيف نجوت مم ه      : رب تقبلني برحمت ة، فاس ه خافي ى علي ى رب ال تخف ي وردت عل إن

  .وآان قتله سنة سبع وستين ومائة. لقد علمت براءتك مما آنت تقذف به: وقال

 صالح المري

ر  أبو بشير صالح بن بشير القارئ المعروف بالمري؛ من أهل البصرة ، حدث عن الحسن ومحمد بن سيرين وبك
لم                 ن مس ان ب ان الجوهري وعف ن النعم ي نصر البلخي وسريج ب ن أب ه شجاع ب رهم؛ روى عن د اهللا وغي بن عب

  .وغيرهم

ا  : آان عبدًا صالحًا، وآان المهدي قد بعث إليه فأقدمه عليه؛ قال صالح المري دخلت على المهدي بالرصافة، فلم
م لغلظة النصيحة     يا: مثلت بين يديه قلت أمير المؤمنين، احمل هللا ما أآلمك به اليوم، فإن أولى الناس باهللا أحمله

م       د ورثك اهللا من فه ه، وق فيه، وجدير بمن له قرابة برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يرث أخالقه، ويأتم بهدي
ان      العلم وإنارة الحجة ميراثًا قطع به عذرك، فمهما ادعيت من حجة أو رآبت  ا بره ك فيهم م يصح ل من شبهة ل

م أن رسول اهللا         بهة الباطل؛ واعل ه من ش دمت علي من اهللا، حل بك من سخط اهللا بقدر ما تجاهلته من العلم أو أق
ا   ا أحكامه لم خصمه،        . صلى اهللا عليه وسلم خصم من خالف في أمته يبتزه ه وس د صلى اهللا علي ان محم ومن آ

د لمخاصمة اهللا ان اهللا خصمه، فأع اة أو   آ ك النج ًا تضمن ل لم حجج ه وس ول اهللا صلى اهللا علي ومخاصمة رس
اب اهللا    . استسلم للهلكة ة آخذهم بكت واعلم أن أبطأ الصرعى نهضة صريع هوى، وأن أثبت الناس قدمًا يوم القيام

ا   وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم، فمثلك ال يكابر بتجديد المعصية، ولكن تمثل له االساءة إحسانًا، وي ه عليه شهد ل
ال     ك األداء؛ ق د أحسنت إلي فبكى المهدي   : خونة العلماء، وبهذه الحبالة تصيدت الدنيا نظراؤك، فأحسن الحمل فق
  .ثم أمر له بشيء فلم يقبله؛ وحكي بعض الكتاب أنه رأى هذا الكالم مكتوبًا في دواوين المهدي

ه رجل        آنا نأتي مجلس صالح المري نحضره وهو ي  : وقال عفان بن مسلم ي قصصه آأن ان إذا أخذ ف قص، وآ
د           . مذعور يفزعك أمره من حزنه وآثرة بكائه آأنه ثكلى ن عب ن الحارث ب رة ب ي م رأة من بن ًا الم ان مملوآ وآ

  .ومات سنة ست وسبعين، رحمه اهللا تعالى. القيس
  
  
  
  



 

 األحنف بن قيس

ن   أبو بحر الضحاك بن قيس بن معاوية بن حصين بن عبادة بن النزال بن مر رو ب ة ابن عبيد بن الحارث بن عم
ل       ه المث ذي يضرب ب آعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم التميمي المعروف باألحنف، وقيل اسمه صخر، وهو ال

  .-والحارث المذآور لقبه مقاعس-في الحلم

هد بعض      م يصحبه وش لم ول ه وس ي صلى اهللا علي د النب نهم؛ أدرك عه ابعين رضي اهللا ع ادات الت ن س ان م آ
ي       ال يم ف و نع افظ أب ره الح رة، وذآ ان والتيم ا قاس ات منه بهان "فتوح اريخ أص اب    " ت ي آت ة ف ن قتيب ال اب وق
يهم،         : ما صورته" المعارف" ان األحنف ف ى اإلسالم آ دعوهم إل يم ي ي تم ولما أتى النبي صلى اهللا عليه وسلم بن

لم      إنه ليدعوآم إلى مكارم األخ : ولم يجيبوا إلى اتباعه، فقال لهم األحنف لموا وأس ا، فأس اآم عن مالئمه الق وينه
ه       د علي ه وف ر رضي اهللا عن ان من   . األحنف ولم يفد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلما آان زمن عم وآ

ي      ان وعل ر وعثم جلة التابعين وأآابرهم، وآان سيد قومه، موصوفًا بالعقل والدهاء والعلم والحلم، روى عن عم
م        رضي اهللا عنهم، وروى عن ة صفين، ول ه وقع ي رضي اهللا عن ع عل ه الحسن البصري وأهل البصرة، وشهد م

  .يشهد وقعة الجمل مع أحد الفريقين، وشهد بعض فتوحات خراسان في زمن عمر وعثمان، رضي اهللا عنهما

ي  واهللا يا أحنف ما أذآر يوم صفين إال آانت ح : ولما استقر األمر لمعاوية دخل عليه يومًا فقال له معاوية زازة ف
ا لفي صدورنا، وإن السيوف     : قلبي إلى يوم القيامة، فقال له األحنف واهللا يا معاوية إن القلوب التي أبغضناك به

ام               م ق ا، ث رول إليه ا نه برًا، وإن تمش إليه ا ش دن منه رًا ن دن من الحرب فت التي قاتلناك بها لفي أغمادها، وإن ت
رج مع   . وخ اب تس ن وراء حج ة م ت أخت معاوي توآان ه فقال دد   : آالم ذي يته ذا ال ن ه ؤمنين، م ر الم ا أمي ي

  .هذا الذي إذا غضب غضب لغضبه مائة ألف من بني تميم ال يدرون فيم غضب: ويتوعد؟ قال

ى    لمون عل اس يس ل الن راء، فجع ة حم ي قب ده ف د أقع ة العه د لوالي ده يزي ا نصب ول ًا لم ة أيض وروي أن معاوي
و     : رجل ففعل ذلك ثم رجع إلى معاوية فقال معاوية ثم يميلون إلى يزيد، حتى جاء م أنك ل ؤمنين، اعل يا أمير الم

ة       ه معاوي ال ل يس جالس، فق ن ق ا بحر؟       : لم تول هذا أمور المسلمين ألضعتها، واألحنف ب ا أب ول ي ك ال تق ا بال م
ة   : فقال ه معاوي ال ل رًا، وأمر      : أخاف اهللا إن آذبت وأخافكم إن صدقت، فق ألوف؛   جزاك اهللا عن الطاعة خي ه ب ل

ه       ال ل اب فق ك الرجل بالب ه ذل ق اهللا سبحانه           : فلما خرج لقي دة من خل م أن الشرآة المتعه ي ألعل ا بحر، غن ا أب ي
ه األحنف     ال ل ق أن ال يكون       : وتعالى نطمع في استخراجها إال بما سمعت، فق وجهين خلي إن ذا ال ك ف أمسك علي

  .عند اهللا تعالى وجيهًا

ر   في ثالث خص : ومن آالم األحنف ولهن إال ليعتب ا أق ا، وال         : ال م دخالني بينهم ى ي ط حت ين ق ين اثن ا دخلت ب م
ه      اس إلي وم الن ا يق ى م وتي إل ت حب وك، وال حلل ي المل ه، يعن م أدع إلي ا ل ؤالء م ن ه د م اب أح ت ب   .أتي

ه   دا         : ومن آالم أدوإ ال رآم ب بيح، أال أخب ى التس ق السجيح والكف عل ة؟ الخل ال مرزئ د ب ى المحم م عل ء؟ أال أدلك
  .الخلق الدنيء واللسان البذيء

وتى        . ما خان شريف وال آذب عاقل وال اغتاب مؤمن: ومن آالمه اء وال أبقت الم اء لألبن ا ادخرت اآلب ال م وق
د ذوي األحساب واآلداب      ال . لألحياء أفضل من اصطناع معروف عن رة      : وق ة، وآث ذهب الهيب رة الضحك ت آث

  .ف بهالمزاح تذهب المروءة، ومن لزم شيئًا عر

  .لقد استرحت من حيث تعب الكرام: ما أبالي أمدحت أم ذممت، فقال له: وسمع األحنف رجًال يقول

ه ن آالم ن    : وم ه، وإن م ه وبطن افًا لفرج ون وص ل يك إني أبغض الرج ام، ف اء والطع ر النس نا ذآ وا مجلس جنب
  .المروءة أن يترك الرجل الطعام وهو يشتهيه

ي دم،   : الشاعر المشهور وقال هشام بن عقبة أخو ذي الرمة شهدت األحنف بن قيس وقد جاء إلى قوم يتكلمون ف
يئًا، إن هللا     : ذلك لكم، فلما سكتوا قال: قال. نحكم بديتين: احكموا، فقالوا م ش ل لك ي قائ أنا أعطيكم ما سألتم غير أن

وم    تم الي البون، وأخشى أن    عز وجل قضى بدية واحدة، وإن النبي صلى اهللا عليه وسلم قضى بدية واحدة، وأن ط
د اهللا    : تكونوا غدًا مطلوبين، فال يرضى الناس منكم إال بمثل ما سننتم ألنفسكم، فقالوا دة؛ فحم ة واح فردها إلى دي

  .وأثنى عليه ورآب



 

ه    . هو الذل مع الصبر: وسئل عن الحلم ما هو فقال اس من حلم ا تجدون،     : وآان يقول إذا عجب الن ي ألجد م إن
ي من الرجال      : قلووآان ي. ولكني صبور م أنصر ل ول  . وجدت الحل ان يق ن       : وآ يس ب م إال من ق ا تعلمت الحل م

ى    : عاصم المنقري، ألنه قتل ابن أخر له بعض بنيه فأتي بالقاتل مكتوفيًا يقاد إليه، فقال ل عل م أقب ذعرتم الفتى، ث
بيله،    نقصت عددك وأوهنت عضدك وأشمت عودك وأسأت بق : يا بني، بئس ما صنعت: الفتى فقال و س ك؛ خل وم

  .ثم انصرف القاتل وما حل قيس حبوته وال تغير وجهه. واحملوا إلى أم المقتول دينه فإنها غريبة

ى                 ًا عل ة مكب ان حارث ف، وآ داني ولألحن در الغ ن ب ة ب ر الرعاي راقين آثي ه الع دة واليت ي م ه ف وآان زياد بن أبي
ي   ادًا ف اد      الشرب، فوقع أهل البصرة فيه عند زياد والموا زي م زي ال له ه ومعاشرته، فق ي     : تقريب وم، آيف ل ا ق ي

اه، وال       ى قف دمني فنظرت إل ط، وال تق باطراح رجل هو يسايرني منذ دخلت العراق، ولم يصكك رآابي رآاباه ق
ألته عن شيء     تأخر عني فلويت إليه عنقي، وال أخذ علي الروح في صيف قط، وال الشمس في شتاء قط، وال س

اب     " ربيع األبرار"ته ال يحسن سواه، ثم وجدت هذا الكالم في آتاب من العلوم إال وظنن ي ب أليف الزمخشري ف ت
د    . وأما األحنف فلم يكن فيه ما يقال. معاشرة الناس على هذه الصورة، واهللا أعلم ده عبي ولى ول فلما مات زياد وت

د علمت  : إما أن تترك الشراب أو تبعد عني، فقال له حارثة: اهللا قال لحارثة د اهللا      ق ال عبي دك، فق د وال الي عن : ح
ديم        ي، وأنت رجل ت إن والدي آان قد برع بروعًا ال يلحقه معه عيب، وأنا حدث، وإنما أنسب إلى من يغلب عل
ي وآخر            ذ وآن أول داخل عل دع النبي ي، ف م آمن أن يظن ب الشراب فمتى قربتك فظهرت رائحة الشراب منك ل

ا    : عه لمن يملك ضري ونفعي، أفأدعه للحال عندك؟ قالأنا ال أد: خارج عني، فقال له حارثة ي م فاختر من عمل
اس،       : شئت، قال يعه الن ا خرج ش ا، فلم واله إياهم توليني سرق فقد وصف لي شرابها، وتضم إليها رام هرمز، ف

   : فقال له أنس بن أبي أنس، وقيل أبو األسود الدؤلي

 خون وتسـرقفكن جرذًا فيها ت   أحار بن بدر قد ولـيت إمـارة
  فحظك من مال العراقيين سرق   وال تحتقر يا حار شيئًا وجـدتـه
 لسانًا به المرء الهيوبة ينطـق   باه تميمًا بالغنى إن لـلـغـنـى
 يقول بما تهوى وإما مـصـدق   فإن جميع الناس إمـا مـكـذب
 يحققوا ولو قيل هاتوا حققوا لم   يقولون أقواًال وال يعلمـونـهـا

ه   اويه وال يقارب د اهللا   . وأما األحنف فإنه تغيرت منزلته عند عبيد اهللا أيضًا، وصار يقدم عليه من ال يس م إن عبي ث
ى             د اهللا عل ا وصلوا دخل عبي ة، فلم ى معاوي ام للسالم عل ى الش م إل جمع أعيان العراق وفيهم األحنف وتوجه به

ال راق، فق اء الع ه بوصول رؤس ة وأعلم ي: معاوي م إل دك أدخله راتبهم عن در م ى ق أول عل يهم . أوًال ف فخرج إل
ي    -فلما رآه معاوية. وأدخلهم على الترتيب آما قال معاوية، وآخر من دخل األحنف الغ ف ه ويب وآان يعرف منزلت

ه          : قال له-إآرامه لتقدمه وسيادته أله عن حال ه يس ل علي ه وأقب ى مرتبت ه عل إلي يا أبا بحر، فتقدم إليه فأجلسه مع
ه، واألحنف           ويحادثه  اء علي د اهللا والثن ي الشكر من عبي ذوا ف راق أخ وأعرض عن بقية الجماعة؛ ثم إن أهل الع

ة : ساآت، فقال له معاوية د     : لم ال تتكلم يا أبا بحر؟ فقالك إن تكلمت خالفتهم، فقال لهم معاوي ي ق ي أنن اشهدوا عل
ام   عزلت عبيد اهللا عنكم، قوموا انظروا في أمير أوليه عليكم وترجعو ة أي د ثالث ده     . ن إلي بع ا خرجوا من عن فلم

م     ة أن يفعل له آان فيهم جماعة يطلبون اإلمارة ألنفسهم وفيهم من عين غيره وسعوا في السر مع خواص معاوي
ي           رتيبهم ف ى ت ه فأجلسهم عل وا علي م، ودخل ة، واألحنف معه ذلك، ثم اجتمعوا بعد انقضاء الثالثة آما قال معاوي

ال  المجلس األول، وأخذ ه؟ فجعل آل        : األحنف إليه آما فعل أوًال وحادثه ساعة، ثم ق ا انفصلتم علي تم فيم ا فعل م
ام             ي األي م يكن ف دال، واألحنف ساآت، ول ى منازعة وج ك وأفضى إل واحد يذآر شخصًا، وطال حديثهم في ذل

ال األحنف      : الثالثة تحدث مع أحد في شيء، فقال له معاوية ا بحر؟ فق ا أب تكلم ي دًا من أهل      :لم ال ت إن وليت أح
ك      ى رأي ذلك إل رهم ف ي الحاضرين     . بيتك لم تجد من يعدل عبيد اهللا وال يسد مسده، وإن وليت من غي م يكن ف ول

ا سمع    الذين بالغوا في المجلس األول في الثناء على عبيد اهللا من ذآره في هذا المجلس وال سأل عوده إليهم، فلم
ه،   : معاوية مقالة األحنف قال للجماعة اشهدوا علي أني أعدت عبيد اهللا إلى واليته، فكل منهم ندم على عدم تعيين

فلما فصل الجماعة   . وعلم معاوية أن شكرهم لعبيد اهللا لم يكن لرغبتهم فيه، بل آما جرت العادة في حق المتولي
ذا الرجل  : من مجلس معاوية خال بعبيد اهللا وقال له ي األحنف  -آيف ضيعت مثل ه ك  -يعن ه عزل ى    فإن وأعادك إل

ا فوضت األمر        ك لم وا علي الوالية وهو ساآت، وهؤالء الذين قدمتهم عليه واعتمدت عليهم لم ينفعوك وال عرج
راً  ه          . إليهم، فمثل األحنف من يتخذه اإلنسان عونًا وذخ ه بطانت د اهللا وجعل ه عبي ل علي راق أقب ى الع ادوا إل ا ع فلم

ان          ولما جرت لعبيد اهللا تلك الكائنة. وصاحب سره ذين آ ه ال ى عن ف، وتخل ا سوى األحن ه فيه المشهورة لم ينفع
  .يعتقدهم أعوانًا



 

ل            نة سبع وستين للهجرة، وقي ا س ات به ة، فم ى الكوف ه إل وبقي األحنف إلى زمن مصعب بن الزبير، فخرج مع
ا  د  إحدى وسبعين، وقيل سبع وسبعين، وقيل ثمان وستين عن سبعين سنة، واألول أشهر، رضي اهللا عنه، وآ ن ق

  .آبر جدًا، ودفن بالثوية عند قبر زياد

يمن   : وحكى عبد الرحمن بن عمارة بن عقبة بن أبي معيط قال حضرت جنازة األحنف بن قيس بالكوفة، فكنت ف
ن           ك اب ت؛ ذآر ذل ا رأي روا م م ي ذلك أصحابي، فل نزل قبره، فلما سويته رأيته قد فسح له مد بصري، فأخبرت ب

  .تص بالغرباء في ترجمة عبد الرحمن المذآورالمخ" تاريخ مصر"يونس في 

  .وهو أحد السادات الطلس، آما تقدم في أخبار القاضي شريح

يس      : وحدث الكندي عن أبيه قال  ن ق يهم األحنف ب اس ف ان معاوية بن أبي سفيان بينا هو جالس وعنده وجوه الن
اً      ه أن سب علي ان آخر آالم م       إذ دخل رجل من أهل الشام فقام خطيبًا، فك اس، وتكل أطرق الن ه، ف رضي اهللا عن

اتق اهللا ودع            : األحنف فقال ل؛ ف لين لفع ن المرس ي لعل م أن رضاك ف و يعل ًا ل ل آنف ذا القائ يا أمير المؤمنين، إن ه
ه،                  ون نقيبت ه، الميم يفه، الطاهر ثوب رز س ان واهللا المب ه، وآ ره وخال بعمل ي قب رد ف ه وأف د لقي رب ًا فق عنك علي

ر        : ال معاويةفق. العظيم مصيبته م اهللا لتصعدن المنب رى، واي ا ت ذى وقلت فيم يا أحنف لقد أغضيت العين عن الق
يا أمير المؤمنين، إن تعفني فهو خير لك وإن تجبرني فو اهللا ال تجري  : فقال له األحنف. ولتلعننه طوعًا أو آرهًا

ا     : في القول والفعل، قال أما واهللا مع ذلك ألنصفنك: قم فاصعد، قال األحنف: قال. به شفتاي أبدًا ل ي ا أنت قائ وم
م         : أحنف ان انصفتني؟ قال لم ث ه وس ه صلى اهللا علي ى نبي ه وأصلي عل أصعد المنبر فأحمد اهللا تعالى بما هو أهل

ادعى آل   : أقول أيها الناس، أن أمير المؤمنين معاوية أمرني أن ألعن عليًا، أال وإن عليًا ومعاوية اقتتال واختلفا ف
ول     منهما ان م أق م اهللا، ث أمنوا رحمك اؤك      : ه مبغي عليه وعلى فئته، فإذا دعوت ف ك وأنبي م العن أنت ومالئكت الله

ه ذهاب نفسي        ان في و آ ًا، ول ه حرف ال  . وجميع خلقك الباغي منهما على ال أزيد على هذا حرفًا، وال انقص من فق
ل ب        . إذن نعفيك أبا بحر : معاوية ة أيضًا لعقي ال معاوي ا ق ذا م ل ه ه    ومث ي طالب رضي اهللا عن د   : ن أب ًا ق ان علي

د   : أفعل، قال: قطعك ووصلتك، وال يرضيني منك إال أن تلعنه على المنبر، قال ال بع فاصعد المنبر، فصعد، ثم ق
فيان               : أن حمد اهللا وأثنى عليه ي س ن أب ة ب ؤمنين معاوي ر الم ي طالب أمي ن اب ي ب ي أن ألعن عل اس أمرن ا الن أيه

ال  : اهللا والمالئكة والناس أجمعين، ثم نزل، فقال له معاويةفالعنوه، فعليه لعنة  ين، ق ًا  : انك لم تب واهللا الزدت حرف
  .وال نقصت آخر، والكالم على نية المتكلم

ول  ول          : وآان األحنف بن قيس يق ان يق ر؛ وآ ول آيف بتكب ي مجرى الب فهاءآم   : عجبت لمن جرى ف وا س اآرم
ي        : فوقال األحن. فإنهم يكفونكم العار والنار ال ل م ق ًا ث كتني ثالث ي فأس ا   : شكوت إلى عمي مصيبة نزلت ب ا أب ي

  .بحر، ال تشك الذي نزل بك إلى مخلوق فإنما هو صديق تسوءه أو عدو تسره

  .الثقة ال ينم: أخبرني الثقة عنك بسوء، قال: وقال رجل لألحنف

ه       ل ل ذلك قي يها ول ى وحش تح      وولد ملتزق األليتين حتى شق، أحنف الرجل يطأ عل د ف ه عن ف، وذهبت عين األحن
داد               ن ش رة ب ل عنت ذقن، وقت ل ال رأس مائ نان صغير ال ان متراآب األس سمرقند، ويقال بل ذهبت بالجدري؛ وآ

  .العبسي الفارس المشهور جده معاوية بن حصين في يوم الفروق، وهو أحد أيام وقائع العرب المشهورة

  .ظهرها: ل، ووحشي الرجلالمائ: وها هنا ألفاظ تحتاج إلى تفسير، فاألحنف

وع، بطن من       : والغداني ن يرب ة ب ى غدان بضم الغين المعجمة وفتح الدال المهملة وبعد األلف نون، هذه النسبة إل
  .تميم

ز ين البصرة    : ورام هرم ذي ب تان ال يم خوزس ن إقل واز م الد األه ن ب ي م ى ضبطها، وه ة إل هورة ال حاج مش
  .وفارس

تح     : وسرق ة وف دينتها دورق         بضم السين المهمل اف، من آور األهواز أيضًا وم دها ق راء المشددة وبع تح  : ال بف
  .دورق الفرس: الدال المهملة وسكون الواو وفتح الراء وبعدها قاف، ويقال لها

ة م  : والثوي ة، اس ا الثوي ال له ًا فيق ا، وتصغر أيض ن تحته اة م اء المثن ديد الي واو وتش ة وآسر ال اء المثلث تح الث بف
  .كوفة فيه قبور جماعة من الصحابة وغيرهم رضي اهللا عنهم، وفيه ماءموضع بظاهر ال



 

ه          ل ل ان مضعوفًا، قي ي، وآ ه آن ه بحر، وب ال ل ال     : وآان لألحنف ولد يق ك؟ فق أخالق أبي أدب ب م ال تت . الكسل : ل
  .ومات وانقطع عقبه

 طاوس

ن    أبو عبد الرحمن طاوس بن آيسان الخوالني الهمداني اليماني، من أبناء الفرس؛  ابعين، سمع اب أحد االعالم الت
ذآر         ه ال در نبي ل الق ًا جلي ان فقيه ار، وآ ن دين . عباس وأبا هريرة رضي اهللا عنهما، وروى عنه مجاهد وعمرو ب

وطاوس؟  : قلت . مع عطاء وأصحابه : مع من تدخل على ابن عباس؟ قال: قلت لعبيد اهللا بن يزيد: قال ابن عيينة
  .ما رأيت أحداص قط مثل طاوس: وقال عمرو بن دينار. خواصأيهات، آان ذلك يدخل مع ال: قال

ذآور  ه فاستعمل      : ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخالفة آتب إليه طاوس الم رًا آل ك خي إن أردت أن يكون عمل
  .آفى بها موعظة: أهل الخير، فقال عمر

ة رضي      وتوفي حاجاص بمكة قبل يوم التروية بيوم، وصلى عليه هشام بن عبد الملك وذل  نة ست ومائ ي س ك ف
رة      : قال بعض العلماء. اهللا عنه، وقيل سنة أربع ومائة، واهللا أعلم ه لكث أ إخراج جنازت م يتهي مات طاوس بمكة فل

ن           ي ب ن عل ن الحسن ب د اهللا اب د رأيت عب الحرس، فلق الناس، حتى وجه إبراهيم بن هشام المخزومي أمير مكة ب
ى رأسه ومزق رداؤه من      أبي طالب، رضي اهللا عنهم، واضع السري ر على آاهله، وقد سقطت قلنسوة آانت عل

  .خلفه

  .ورايت بمدينة بعلبك داخل البلد قبرًا يزار، وأهل البلد يزعمون أنه طاوس المذآور، وهو غلط

اب "قال أبو الفرج ابن الجوزي في آتاب  ان طاوس           " األلق ه آ ه ألن ا لقب ب ه وإنم وان، وطاوس لقب إن اسمه ذآ
  .لمشهور أنه اسمهالقراء، وا

ال  وني برجل من الصحابة،     : وحكي أن هشام بن عبد الملك قدم حاجًا إلى بيت اهللا الحرام، فلما دخل الحرم ق إيت
ية            : يا أمير المؤمنين قد تفانوا، قال: فقيل ه بحاش ع نعلي ه خل ا دخل علي اني، فلم أتي بطاوس اليم ابعين، ف فمن الت

ك    : يكنه وجلس إلى جانبه بغير إذنه وقالبساطه ولم يسلم بإمرة المؤمنين ولم  آيف أنت يا هشام؟ فغضب من ذل
ل   ه، فقي لم؛ ال            : غضبًا شديدًا حتى هم بقتل ه وس ي حرم اهللا وحرم رسوله صلى اهللا علي ؤمنين أنت ف ر الم ا أمي ي

ال      : يمكن ذلك، فقال له ا صنعت؟ ق ى م ك عل ا حمل ال       : يا طاوس، م ه وغيظه وق تد غضبه ل ا صنعت؟ فاش : وم
ام   : لعت نعليك بحاشية بساطي ولم تسلم علي بإمرة المؤمنين ولم تكنني وجلست بإزائي بغير إذني وقلتخ ا هش ي

اتبني    : آيف أنت؟ قال ال يع أما خلع نعلي بحاشية بساطك فإني أخلعها بين يدي رب العزة آل يوم خمس مرات ف
المؤمنين راضين بإمرتك فخفت أن أآون    لم تسلم علي بإمرة المؤمنين فليس آل: وال يغضب علي؛ وأما ما قلت

ال  : لم تكنني فإن اهللا عز وجل سمى أنبياءه، قال: آاذبًا؛ وأما ما قلت داءه فق : يا داود يا يحيى يا عيسى، وآنى أع
ي طالب رضي اهللا     : ؛ وأما قولك"تبت يدا أبي لهب وتب" ن أب جلست بإزائي، فإني سمعت أمير المؤمنين علي ب

ه  إذا أرد: عنه يقول ال ل ي،  : ت أن تنظر إلى رجل من أهل النار فانظر إلى رجل جالس وحوله قوم قيام؛ فق عظن
ر  : إني سمعت أمير المؤمنين رضي اهللا عنه يقول: قال إن في جهنم حيات آالقالل وعقارب آالبغال تلدغ آل أمي

  .ثم قام وخرج. ال يعدل في رعيته

ال   قالت امرأة ماجنة ما بقي أحد إال فتنته ما خال  ه فق الي، فجئت      : طاوس فإني تعرضت ل ذا فتع ان وقت آ إذا آ
  .الذي يرانا هنا يرانا ثم: ها هنا؟ فقال: اضطجعي، فقلت: ذلك الوقت فذهب بي إلى المسجد الحرام فقال

  .ادع أنت لنفسك فإنه يجيب المضطر إذا دعاه: ادع لي، قال: وقال رجل لطاوس

ي  جاءني طاوس: ابن جريج قال، قال لي عطاء ك          : فقال ل ق دون ى من أغل ع حوائجك إل اك أن ترف ا عطاء، إي ي
  .بابه، وعليك بطلب حوائجك إلى من بابه مفتوح لك إلى يوم القيامة، طلبك أن تدعوه ووعدك اإلجابة

ال  : قال لي أبي: وقال عبد اهللا بن طاوس يا بني صاحب العقالء تنسب إليهم وإن لم تكن منهم، وال تصاحب الجه
  .هم وإن لم تكن منهم، واعلم أن لكل شيء غاية، وغاية المرء حسن عقلهفتنسب إلي



 

ا اهللا             ن أنس رحمهم ك ب ذآور ومال ن طاوس الم د اهللا ب ر المنصور استدعى عب وروي أن أير المؤمنين أبا جعف
ال    : تعالى، فلما دخال عليه أطرق ساعة، ثم التفت إلى ابن طاوس، وقال له ك؟ فق دثني عن أبي ي   : ح دثني أب أن ح

ر       و جعف ه، فأمسك أب ي حكم أشد الناس عذابًا يوم القيامة رجل أشرآه اهللا تعالى في سلطانه فأدخل عليه الجور ف
ه المنصور   . فضممت ثيابي خوفًا أن يصيبني دمه: ساعة؛ قال مالك ال ل رات،      : ثم ق دواة، ثالث م ك ال اولني تل ن
ال     أخاف أن تكتب ب: لم ال تناولني؟ فقال: فلم يفعل، فقال له ك ق ا سمع ذل ا، فلم : ها معصية فأآون قد شارآتك فيه
  .فما زلت أعرف البن طاوس فضله من ذلك اليوم: قال مالك. ذلك ما آنا نبغي: قوما عني، قال

ن      : والخوالني ى خوالن، واسمه أفكل ب بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو وبعدها الم ألف ثم نون، هذه النسبة إل
  .ة آبيرة نزلت بالشامعمرو بن مالك، وهي قبيل

  .بسكون الميم وفتح الدال المهملة، قد تقدم الكالم عليه ونسبته إليهم بالوالء: والهمداني

 أبو الطيب الطبري

ًا                ًا ورع ة صادقًا دين ان ثق افعي؛ آ ه الش ري القاضي الفقي ر الطب ن عم ن طاهر ب د اهللا ب أبو الطيب طاهر بن عب
ًا     ه وفروعه، محقق ى            عارفًا بأصول الفق ول الشعر عل ذهب، يق ق صحيح الم ليم الصدر حسن الخل ه، س ي علم ف

  .طريقة الفقهاء

ار      -المقدم ذآره-ومن شعره ما أورده له الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي ي أخب ذي وضعه ف في الجزء ال
داد، : أبي العالء المعري، فقال مسندًا عنه ي      آتبت إلى أبي العالء المعري األديب حين وافى ببغ زل ف د ن ان ق وآ

  : سويقة غالب

 تناوله واللحم منهـا مـحـلـل   وما ذات در ال يحل لـحـالـب
  ومن شاء شرب الدر فهو مضلل   لمن شاء في الحالين حيًا ومـيتـًا
 وآآله عند الجمـيع مـغـفـل   إذا طعنت في السن فاللحم طيب
 هن مأآـلفما لحصيف الرأي في   وخرفانها لألآل فـيهـا آـزازة
 محـصـل عليم بأسرار القلوب   وما يجتني معـنـاه إال مـبـرز

   
  : فأجابني وأملى على الرسول في الحال ارتجاًال
 صواب، وبعض القائلين مضلـل   جوابان عن هذا السؤال آالهمـا
 ومن ظنه نخًال فلـيس يجـهـل   فمن ظنه آرمًا فلـيس بـكـاذب
  هو الحل، والدر الرحيق المسلسل   ـذيلحومهما األعناب والرطب ال

 تمر وغض الكرم يجنى ويؤآـل   ولكن ثمار النخل وهي غضـيضة
 هي النجم قدرًا بل أعز وأطـول   يكلفني القاضي الجليل مـسـائًال
 مـقـبـل جديرًا ولكن من يودك   ولو لم أجب عنها لكنت بجهلـهـا

   
  : فأجبته عنه، وقلت

  من الناس طرًا سابغ الفضل مكمل   ز نـظـيرهأنار ضمير مـن يعـ
 وخاطره في حدة النار مشـعـل   ومن قلبه آتب العلوم بـأسـرهـا
 ومعضلها باد لـديه مـفـصـل   تساوى له سر المعاني وجهـرهـا

 أسيرًا بأنـواع الـبـيان يكـبـل   ولما أنار الحـب قـاد مـنـيعـه
 إيضاحه حتى رآه الـمـغـفـلو   وقربه من آل فهـم بـشـكـفـه

 ومرتجًال من غير ما يتـمـهـل   وأعجب منه نظمه الدر مسـرعـًا
 جالًال إلى حيث الكواآب تـنـزل   فيخرج من بحر ويسمو مـكـانـه

 مـطـول محاسنه والعمر فيهـا   فهنأه اهللا الـكـريم بـفـضـلـه
   



 

  : فأجاب مرتجًال وأملى على الرسول
 سيوف على أهل الخالف تسـلـل   ضـي الـذي بـدهـائهأال أيها القا

 وجدك في آل المسائل مـقـبـل   فؤادك ممهور من العـلـم آهـل
 فأنت من الفهم المصون مـمـول   فإن آنت بين الناس غير مـمـول
 فأنت، وهم مثل الحمـائم، أجـدل   إذا أنت خاطبت الخصوم مـجـادًال

 ومن قلبه تملي فما تـتـمـهـل   بآأنك من في الشافعي مخـاطـ
 وأنت بإيضاح الهدى مـتـكـفـل   وآيف يرى علم ابن إدريس دارسـًا
 فعلت وآفي عن جوابك أجـمـل   تفضلت حتى ضاق ذرعي بشكر ما

 وأعلى ومن يبغي مكانك أسـفـل   ألنك في آنه الـثـريا فـصـاحة
 ن يسهـو ويذهـلبفضلك فاإلنسا   فعذرك في أني أجبـتـك واثـقـًا
 هي المجد لي منهـا أخـير وأول   وأخطأت في إنفاذ رقعتك الـتـي
 رسولك وهو الفاضل المتفـضـل   ولكن عداني أن أروم احتفاظـهـا

  لها وهي في أعلى المواضع تجعل   ومن حقها أن يصبح المسك عامرًا
 ر أمثلفأنت امرؤ في العلم والشع   فمن آان في أشعاره مـتـمـثـًال
 ومثلك حقًا من بـه تـتـجـمـل   تجملت الدنـيا بـأنـك فـوقـهـا

   
ه         " الذيل"وذآر السمعاني في  ن محموي ن الحسين ب د ب ن أحم ن الحسين ب في ترجمة أبي الحسن علي بن أحمد ب

ذا اح     : اليزدي أنه آان له عمامة وقميص بينه وبين أخيه ت، وإذا خرج ه ي البي ذا ف اج ذاك  إذا خرج ذاك قعد ه ت
لمًا           : قال السمعاني. أن يقعد واعظ مس وي ال ن الحسين الغزن ي ب ع عل ه م د دخلت علي وسمعته يقول يوماص، وق

و      : داره، فوجدناه عريانًا، متأزرًا بمئزر، فاعتذر من العري وقال ال القاضي أب ا ق نحن إذا غسلنا ثيابنا نكون آم
  : الطيب الطبري

   
  بسوا البيوت إلى فراغ الغاسلل   قوم إذا غسلوا ثياب جمالـهـم

داد      أ ويقضي ببغ اء الخط ى الفقه تدرك عل ي ويس ه، يفت ر فهم ه وال تغي ل عقل م يخت نتين، ل نة وس ة س اش مائ ع
  .ويحضر المواآب في دار الخالفة إلى أن مات

ن آج                ي القاسم ب ي سعد اإلسماعيلي وأب ى أب رأ عل اص، وق ن الق ي الزجاجي صاحب اب تفقه بآمل على أبي عل
ى     م ارتحل إل بجرجان، ثم ارتحل إلى نيسابور، وأدرك أبا الحسن الماسرجسي فصحبه أربع سنين وتفقه عليه، ث

م  : "وعليه اشتغل الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وقال في حقه. بغداد وحضر مجلس الشيخ ابي حامد االسفرايني ل
  ".أر فيمن رأيت أآمل اجتهادًا واشد تحقيقًا وأجود نظرًا منه

ذهب والخالف والجدل    وشر ح مختصر المزني وفروع أبي بكر ابن الحداد المصري، وصنف في األوصل والم
  .آتبًا آثيرة

الزمت مجلسه بضع عشرة سنة، ودرست أصحابه في مسجده سنين بإذنه، ورتبني في : "وقال الشيخ أبو إسحاق
  ".حلقته

د اهللا     ي عب د موت أب ى حين        واستوطن بغداد وولي القضاء بربع الكرخ بع ى القضاء إل زل عل م ي  الصيمري، ول
  .وفاته

نة                  ه س ين من وم السبت لعشر بق ع األول ي ي شهر ربي وفي ف ة، وت ين وثلثمائ ان وأربع نة ثم ده بآمل س وآان مول
امع        ي ج ه ف رب وصلي علي اب ح رة ب ي مقب د ف ن الغ ن م داد، ودف الى، ببغ ه اهللا تع ة، رحم ين واربعمائ خمس

  .المنصور

  .الكالم عليه أنه منسوب إلى طبرستانقد تقدم : والطبري



 

  .بمد الهمزة وضم الميم وبعدها الم، مدينة عظيمة هي قصبة طبرستان: وآمل

 ابن بابشاذ النحوي

م           ي عل ام عصره ف ان هو بمصر إم ديلم، وآ أبو الحسن طاهر بن أحمد بن بابشاذ النحوي؛ يقال إن أصله من ال
اب   "للزجاجي، و " شرح الجمل  "المشهورة، وشرحها، و" دمةالمق: "النحو، وله المصنفات المفيدة، منها شرح آت

البن السراج، وجمع في حال انقطاعه شكة آبيرة في النحو، يقال إنها لو بيضت قاربت خمس عشرة    " األصول
د اهللا محم  " تعليق الغرفة"مجلدة، وسماها النحاة بعده الذين وصلت إليهم  د وانتقلت هذه التعليقة إلى تلميذه أبي عب

ى صاحبه    ه إل ري      : بن برآات السعدي النحوي اللغوي المتصدر موضعه، ثم انتقلت من ن ب د اهللا ب د عب ي محم أب
ي         ل، المتصدر ف ثلط الفي وز ب النحوي المتصدر في مكانه، ثم انتقلت بعده إلى صاحبه أبي الحسين النحوي المنب

ي      . ه بحفظهاإن آل واحد من هؤالء آان يهبها لتلميذه ويعهد إلي: موضعه، وقيل ة ف د جماعة من الطلب ولقد اجته
  .نسخها، فلم يتمكنوا من ذلك

ه            . وانتفع الناس بعلمه وتصانيفه  ى يعرض علي اب حت ه آت اء ال يخرج من وان اإلنش ه بمصر أن دي ان وظيفت وآ
ي           ة الت ى الجه يروه إل ه، وإال استرضاه فس ة أصلحه آاتب آتب  ويتأمله، فإن آان فيه خطأ من جهة النحو أو اللغ

  .إليها، وآان له على هذه الوظيفة راتب من الخزانة يتناوله في آل شهر، وأقام على ذلك زمانًا

ذها          ة، فأخ ه لقم وا ل ط فرم اس، فحضرهم ق ده ن ويحكى أنه آان يومًا في شطح جامع مصر وهو يأآل شيئًا وعن
رًا آثيرة وهم يرمون له وهو يأخذه   في فيه وغاب عنهم ثم عاد إليهم، فرموا له شيئًا آخر ففعل آذلك، وتردد مرا

ترابوا        ا اس ه، فلم ده لكثرت ه وح ام ال يأآل ويغيب به ثم يعود من فوره، حتى عجبوا منه، وعلموا أن مثل هذا الطع
ط           ه ق ى موضع خال صورة بيت خراب، وفي زل إل حاله تبعوه فوجدوه يرقى إلى حائط في سطح الجامع، ثم ين

ه  آخر أعمى، وآل ما يأخذه من الطع و يأآل ال،     . ام يحمله إلى ذلك القط ويضعه بين يديه وه ك الح وا من تل فعجب
اذ   ن بابش م                : فقال اب ه ول وم بكفايت ط، وهو يق ذا الق ه ه الى ل د سخر اهللا سبحانه وتع ًا أخرس ق ذا حيوان ان ه إذا آ

ه والز            زل عن راتب ة ون تعفى من الخدم ه واس م قطع الشيخ عالئق ي؟ ث رزق، فكيف يضيع مثل ه ال ه يحرم م بيت
وم الثالث من       . واشتغاله متوآًال على اهللا سبحانه وتعالى ية الي ات عش ى أن م وما زال محروسًا محمول الكلفة إل

رأت     ره، وق ا قب رجب سنة تسع وستين وأربعمائة بمصر، ودفن في القرافة الكبرى، رحمه اهللا تعالى، وزرت به
  .تاريخ وفاته على حجر عند رأسه، آما هو ها هنا

ة                 وآان س ي غرف ان انقطاعه ف ه، آ ه من د ل ا ال ب ى م ه وأبق ا حول اع م ه وب ع أطراف ا انقطع وجم بب موته أنه لم
ه من      امع، فزلت رجل بجامع عمرو بن العاص، وهو الجامع العتيق بمصر، فخرج ليلة من الغرفة إلى سطح الج

  .بعض الطاقات المؤدية للضوء إلى الجامع، فسقط وأصبح ميتًا

ة تتضمن     بباءين : وبابشاذ ة عجمي موحدتين بينهما ألف ثم شين معجمة وبعد األلف الثانية ذال معجمة، وهي آلم
  .الفرح والسرور

 طاهر بن الحسين

ان آخر ي مك ان، ورأيت ف ن ماه ق ب ن رزي ن مصعب ب ن الحسين ب و الطيب طاهر ب ن : أب عد ب ن أس ق ب رزي
الوالء الملقب       وقيل مصعب -واهللا أعلم-أسعد بن زاذان: رادويه، وفي مكان آخر ق الخزاعي ب ن رزي بن طلحة ب

ان          رط، وآ الكرم والجود المف ذا اليمينين؛ آان جده رزيق بن ماهان مولى طلحة الطلحات الخزاعي المشهور ب
ين       ه األم ة أخي ى محارب ا إل طاهر من أآبر أعوان المأمون، وسيره من مرو آرسي خراسان لما آان المأمون به

دفع طاهر        ببغداد لما خلع المأمون بي ان ل ن ماه ن عيسى ب ي ب عته، والواقعة مشهورة، وسير األمين أبا يحيى عل
  .عنه، فتواقعا وقتل علي في المعرآة

ه        ين، فلقي ن الحس اة طاهر ب ان لمالق ذآر ابن العظيمي الحلبي في تاريخه أن األمين وجه علي بن عيسى بن ماه
ة  بالري فقتل علي بن عيسى لسبع خلون من شعبان سنة خمس   ي تاريخه     : قلت . وتسعين ومائ ري ف وذآر الطب
ى        : هذه الواقعة في سنة خمس وتسعين، ولم يعين الشهر، لكنه قال الخير إل ي الحروب، وسير طاهر ب ل ف إنه قت

ي أي    ذآر ف مرو، وبينهما نحو مائتين وخمسين فرسخًا، فسار الكتاب ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة األحد، ولم ي
نة   : األحد، ثم قال بعد هذا شهر، فوصلهم يوم وخرج علي بن عيسى من بغداد لسبع ليال خلون من شعبان من س

د  . والظاهر أن ابن العظيمي اشتبه عليه يوم قتل علي بن عيسى بيوم خروجه من بغداد. خمس وتسعين ثم قال بع



 

نه قتل لسبع أو لتسع من  إن الخبر وصل إلى بغداد بقتله يوم الخميس النصف من شوال من السنة، فيحتمل أ: هذا
شوال، وتصحف على الناسخ شوال بشعبان، فيكون آما قال الطبري خرج من بغداد في شعبان، وقتل في شوال  

  .أو في رمضان، واهللا أعلم

ع     د لست أو أرب وتقدم طاهر إلى بغداد وأخذ ما في طريقه من البالد، وحاصر بغداد واألمين بها، وقتله يوم األح
ره   خلون من صفر س ال غي أمون     : نة ثمان وتسعين ومائة، ذآره الطبري في تاريخه؛ وق ى الم إن طاهرًا سير إل

ك، واهللا               ى ذل ه، فعمل عل د قتل ه يري م أن ور، فعل ر مق ه بقميص غي ه، فبعث إلي يستأذنه في أمر األمين إذا ظفر ب
ة،        ى الخالف أمون عل د للم أمون، وعق دي الم ين ي اه     أعلم؛ وحمل رأسه إلى خراسان ووضع ب أمون يرع ان الم فك

  .لمناصحته وخدمته

ال        : وقيل لطاهر ببغداد لما بلغ درآها أحد من نظرائك بخراسان، فق م ي ي ل : ليهنك ما أدرآته من هذه المنزلة الت
ك        ال ذل ا ق ن، وإنم ليس يهنيني ذلك، ألني ال ارى عجائز بوشنج يتطلعن إلي من أعالي سطوحهن إذا مررت به

  .ن جده مصعب واليًا عليها وعلى هراةألنه ولد ونشأ بها، وآا

د أدنيت    وآان شجاعاص أديبًا، ورآب يومًا ببغداد في حراقته، فاعترضه مقدس ابن صيفي الخلوقي الشاعر، وق
   : قل، فأنشأ يقول: أيها األمير، إن رأيت أن تسمع مني أبياتًا، فقال: من الشط ليخرج، فقال

 ال تـغـرق غرقت آـيف   عجبت لحراقة ابن الحسين ال
 وآخر من تحتها مطـبـق   من فوقهـا واحـد: وبحران

 وقد مسها آيف ال تـورق؟   وأعجب من ذاك أعـوادهـا
   

  .حسبي: زدنا حتى نزيدك، فقال: أعطوه ثالثة آالف دينار، وقال له: فقال طاهر
   

  : ولبعض الشعراء في بعض الرؤساء، وقد رآب البحر، وما أقصر فيه
   

 إلى اهللا يا مجري الرياح بلطفه   ى البحر ابتهلت تضرعًاولما امتط
 آفـه فسلمه واجعل موجه مثل   جعلت الندى من آفه مثل موجه

   
ن            د ب ى خال ه إل ه، فكتب ل ا من أمون يطلبه ى الم وآان طاهر قد احتاج إلى األموال عند محاصرة بغداد، فكتب إل

ه  جيلويه الكاتب ليقرضه ما يحتاج إليه، فامتنع خا ال ل ك  : لد من ذلك، فلما أخذ طاهر بغداد أحضر خالدًا وق ألقتلن
د      ال خال ه، فق ه من م يقبل ا        : الشرآة المتعهدة قتلة، فبذل من الماء شيئًا آثيرًا فل أنك وم م ش يئًا فاسمعه، ث د قلت ش ق

  : هات، وآان يعجبه الشعر، فأنشده: أردت، فقال طاهر
   

 اقه المـقـدورعصفور بر س   زعموا بأن الصقر صادف مرة
 والصقر منقض عليه يطـير   فتكلم العصفور تحت جناحـه
 ولئن شويت فإنني لـحـقـير   ما آنت يا هذا لمثلك لـقـمًة

 آرمًا فأفلت ذلك العصفـور   فتهاون الصقر المدل بصـيده
   

  .أحسنت، وعفا عنه: فقال طاهر
   

  : -ذآره إن شاء اهللا تعالى اآلتي-وآان طاهر بفرد عين، وفيه يقول عمرو بن بانة
   

  نقصان عين ويمين زائدة   يا ذا اليمينين وعين واحدة
   

ه، فأحب   : ويحكى أن إسماعيل بن جرير البجلي آان مداحًا لطاهر المذآور، فقيل له إنه يسرق الشعر ويمدحك ب
  : تهجوني، فامتنع، فألزمه بذلك، فكتب إليه: طاهر أنه يمتحنه، فقال له

   



 

 وعينك ال ترى إال قـلـيًالال تـرى إال بـعـينرأيتك 
  فخذ من عينك األخرى آفيال   فأما إذ أصبت بفـرد عـين
 بظهر الكف تلتمس السبـيال   فقد أيقنت أنك عـن قـريب

   
  .احذر أن تنشدها أحدًا، ومزق الورقة: فلما وقف عليها قال له

  
أمون     ولما استقل المأمون باألمر بعد قتل أخيه األ داد والم يم ببغ مين آتب إلى طاهر بن الحسين المذآور وهو مق
ل       -المقدم ذآره-مقيم بخراسان بأن يسلم إلى الحسن بن سهل الد الجب راق وب بالد، وهي الع جميع ما افتتحه من ال

ا            ة والش رة الفراتي الد الجزي ة، وواله الموصل وب ى الرق يمن، وأن يتوجه هو إل م وفارس واألهواز والحجاز وال
  .والمغرب، وذلك في بقية سنة ثمان وتسعين ومائة

  
  .وأخبار طاهر آثيرة وسيأتي ذآر ولده عبد اهللا وحفيده عبيد اهللا في حرف العين إن شاء اهللا تعالى

  
ة     نة تسع وخمسين ومائ ائتين            . وآان مولده س نة سبع وم ادى اآلخرة س ين من جم وم السبت لخمس بق وفي ي وت

  .لىبمدينة مرو رحمه اهللا تعا
  

ذا            ه طلحة، هك ائتين، واستخلف ابن نة ست وم ع اآلخر س وآان المأمون قد واله خراسان، فوردها في شهر ربي
ار والة خراسان  "قال السالمي في آتاب  ره  "أخب ال غي د من         : ، وق أمون، وجاءت آتب البري ع طاعة الم ه خل إن

ع         خراسان تتضمن ذلك، فقلق المأمون لذلك قلقًا شديدًا، ثم جاءته آتب  ا خل ه أصابته عقيب م وم أن اني ي د ث البري
  .حمى فوجد في فراشه ميتًا، وقيل إنه حدث به في جفن عينه حادث، فسقط ميتًا

  
دخل طاهر يومًا على المأمون في حاجة فقضاها وبكى   : وحكى هارون بن العباس بن المأمون في تاريخه، قال 

دنيا         يا أمير الم : حتى اغرورقت عيناه بالدموع، فقال طاهر ك ال د دانت ل ك، وق ي؟ ال أبكى اهللا عين م تبك ؤمنين ل
ال لحسين      : وبلغت األماني، فقال اغتنم طاهر وق أبكي ال عن ذل وال عن حزن، ولكن ال تخلو نفس من شجن، ف

ه  ذ            : الخادم وآان يحجب المأمون في خلوات م أنف ي، ث دما رآن ه عن ؤمنين عن موجب بكائ ر الم د أن تسأل أمي أري
ادم         طاهر للخادم ه حسين الخ ال ل أمون وهو طيب الخاطر ق ا  : مائة ألف درهم، فلما آان في بعض خلوات الم ي

ال  ال    : أمير المؤمنين، لم بكيت لما دخل عليك طاهر؟ فق ك؟ ق ذا ويل ك وله ال   : مال اؤك، فق ي بك ر إن   : غمن هو أم
ال  : خرج من رأسك أخذته، فقال دًا أ   : يا سيدي ومتى أبحت لك سرًا؟ ق ي ذآرت محم ة،      إن ه من الذل ا نال خي وم

د   فخنقتني العبرة، ولن يفوت طاهرًا مني ما يكره، فأخبر حسين طاهرًا بذلك، فرآب طاهر إلى أحمد بن أبي خال
ال           : فقال له أمون، فق ي عن الم يس بضائع، فغيبن دي ل رخيص وإن المعروف عن يس ب ي ل أفعل،  : إن الثناء من س

ألنك وليت خراسان غسان     : ولم؟ قال: لم أنم البارحة، فقال له: له فبكر إلي غدًا، ورآب أحمد إلى المأمون فقال
ال   : طاهر، قال: فمن ترى؟ قال: وهو ومن معه أآلة رأس، وأخاف أن يصطلمه مصطلم، فقال ائع، فق ا  : هو ج أن

ا            ره إن رأى م اه، وأم ان رب ًا آ ه خادم اعته، وأهدى ل ضامن له، فدعا به المأمون وعقد له على خراسان من س
ال  . به أن يسمه، فلما تمكن طاهر من الوالية قطع الخطبةيري صعد  : حكى آلثوم بن ثابت متولي بريد خراسان ق

د،    ل البري ى خي أمون عل ى الم ذلك إل ة أمسك، فكتب ب ر الخليف غ ذآ ا بل ة وخطب، فلم وم الجمع ر ي اهر المنب ط
ا وصلت الخريطة األول     ي       واصبح طاهر يوم السبت ميتًا فكتب أيضًا بذلك، فلم ن أب د ب ا أحم أمون دع ى الم ى إل

ت،       : خالد وقال ي المبي ه ف دائد أذن ل د ش م بع اشخص اآلن فأت به آما ضمنت، واآرهه على المسير في يومه، ث
  .إن الخادم سمه في آامخ: ثم وافت الخريطة الثانية من يومه بموته، وقيل

  
ره،  ثم إن المأمون استخلف ولده طلحة على خراسان، وقيل إنه جعله خليف ة بها ألخيه عبد اهللا بن طاهر اآلتي ذآ

  .وتوفي طلحة سنة ثالث عشرة ومائتين ببلخ
  

دم    ا تق واختلفوا في تلقيبه بذي اليمينين ألي معنى آان، فقيل ألنه ضرب شخصًا في وقعته مع علي بن ماهان آم
  : فقده نصفين، وآانت الضربة بيساره، فقال فيه بعض الشعراء

   
  ن تضربهآلتا يديك يمين حي

  .، وقيل غير ذلك"ذا اليمينين"فلقبه المأمون 



 

ًا، فمن                  ان بليغ اس، وآ ي العب ر الخزاعي صاحب دعوة بن ن آثي ليمان ب ًا لس ق آاتب ن رزي ده مصعب ب وآان ج
ه عن       : آالمه ة تكف رم األخالق، وهم ى أآ ما احوج الكاتب إلى نفس تسمو به إلى أعلى المراتب، وطبع يقوده إل

  .اءة الطبعدنس الطمع ودن

دة بخراسان    : وبوشنج بضم الباء الموحدة وسكون الواو وفتح الشين المعجمة وسكون النون وبعدها جيم، وهي بل
  .على سبعة فراسخ من هراة

ى الشاعر    : ومقدس م عل بضم الميم وفتح القاف وتشديد الدال المهملة المكسورة وبعدها سين مهملة، وهو اسم عل
  .المذآور

ة، وهي           بفتح : والخلوقي وق او خلوق ى خل بة إل ذه النس اف، ه دها ق واو وبع الخاء المعجمة وضم الالم وسكون ال
  .قبيلة من العرب مشهورة

ه      ى ابن ه وبعث إل ومات والده الحسين بن مصعب بخراسان في سنة تسع وتسعين ومائة، وحضر المأمون جنازت
  .طاهر وهو بالعراق يعزيه

 سيف اإلسالم طغتكين

دين، صاحب     سيف اإلسالم أبو ر ال الفوارس طغتكين بن أيوب بن شاذي بن مروان المنعوت بالملك العزيز ظهي
اه         د سير أخ ديار المصرية ق ك ال ا مل اليمن؛ آان أخوه السلطان الملك الناصر صالح الدين، رحمه اهللا تعالى، لم

اء   -شمس الدولة توران شاه ي حرف الت تول     -المقدم ذآره ف ا واس يمن، فملكه الد ال ى ب ا،     ال ر من بالده ى آثي ى عل
ك         -حسبما هو مذآور في ترجمته-ورجع عنها ذآور، وذل اه سيف ا إلسالم الم ك أخ د ذل ا بع ثم سير السلطان إليه

بالد          . في سنة سبع وسبعين وخمسمائة يرة حسن السياسة مقصودًا من ال ًا مشكور الس وآان رجًال شجاعًا آريم
يم إن     -أبو المحاسن ابن عنين الدمشقيالشاسعة إلحسانه وبره، ودخل إليه شرف الدين  ي حرف الم ره ف اآلتي ذآ

ه من              -شاء اهللا تعالى رًا وخرج ب اًال واف ه م ه وأجزل صلته، واآتسب من جهت ومدحه بغر القصائد، فأحسن إلي
ن السلطان صالح              ان اب دين عثم اد ال ز عم ك العزي ذ المل لطانها يومئ ديار المصرية وس اليمن، فلما وصل إلى ال

   : رحمه اهللا تعالى، ألزمه أرباب ديوان الزآاة بدفع الزآاة من المتاجر التي وصلت صحبته، فعلمالدين، 

 أهل وال آل برق سحبه غدقه   ما آل من يتمسى بالعزيز لهـا
  هذا يعطي، وهذا يأخذ الصدقة   بين العزيزين بون في فعالهما

ا    وآانت وفاة سيف اإلسالم في شوال تاسع عشر سنة ثالث و  ة اختطه تسعين وخمسمائة بالمنصورة، وهي مدين
  .بالمين، رحمه اهللا تعالى

  
ة         ن نعم ود ب ن محم لم ب ائم مس و الغن وتولى بعده ولده الملك المعز فتح الدين إسماعيل، وللمعز المذآور صنف أب

اس   وأودع فيه من أشعاره وأ" عجائب األسفار وغرائب األخبار"بن أرسالن الشيزري آتابه الذي سماه  ار الن خب
ماه        ذي س ه ال ي آتاب ذآور ف ائم الم آثيرًا، وذآر العز بن عساآر أنه مات بالحمراء من بالد اليمن، وذآر أبو الغن

داء      : ثم قال. أنه مات بتعز، ودفن بها بالمدرسة" جمهرة اإلسالم ذات النثر والنظام" و الف دين أب تح ال ده ف وقتل ول
ا       ان وتسعين، بمك نة ثم ي رجب س ك الناصر           إسماعيل ف ه أخوه المل ولى مكان د، وت امي زبي ه عجي ش ال ل ن يق

  .أيوب
  

ة      ة وخطب لنفسه بالخالف وآان الملك المعز اسماعيل اهوج آثير التخليط بحيث أنه ادعى أنه قرشي من بني أمي
به  وتلقب بالهادي، فلما سمع عمه الملك العادل ذلك ساءه وأهمه وآتب إليه يلومه ويوبخه ويأمره بالعودة إل  ى نس

ع     يرة م اء الس الصحيح، ويترك ما ارتكبه مما يضحك الناس منه، فلم يلتفت ولم يرجع؛ وانضاف إلى ذلك أنه أس
  .اجناده وامرائه، فوثبوا عليه فقتلوه وملكوا عليهم أخاه الملك الناصر محمدًا

  
تمائة  نة      . وآان أبو الغنائم المذآور أديبًا شاعرًا، وآان موجوداص في سنة سبع عشرة وس ذه الس ي ه وفي ف د ت فق

  .أو بعدها



 

ي تاريخه      اآر ف ن عس وآان أبوه أبو الثناء محمود نحويًا متصدرًا بجامع دمشق إلقراء النحور، وذآره الحافظ اب
اب   دة "الكبير، وذآره العماد الكاتب في آت ال " الخري مائة      : وق تين وخمس نة خمس وس د س وفي بع ال شرف   . ت وق

  : د المذآور لنفسهأنشدني محمو: الدين ابن عنين
   

 وما هي إال واحد غير مفتـرى   يقولون آافات الشتـاء آـثـيرة
  لديك، وآل الصيد يوجد في الفرا   إذا صح آان الكيس فالكل حاصل

  .وآان جده أرسالن مملوك ابن منقذ صاحب شيزر، واهللا أعلم

اة     بضم الطاء المهملة وسكون الغين المعجمة وآسر التاء الم: وطغتكين اء المثن ثناة من فوقها والكاف وسكون الي
  .من تحتها وبعدها نون، وهو اسم ترآي ال أعرف معناه

 الصالح بن رزيك

ال صعيد      أبو الغارات طالئع بن رزيك الملقب الملك الصالح وزير مصر؛ آان واليًا بمنية بني خصيب من أعم
ماعيل صاحب مصر افر إس ل الظ ا قت ي حرف ا-مصر، فلم دم ف ا تق زةآم ى الصالح، -لهم ير أهل القصر إل س

ع عظيم من                  ه جم اهرة ومع ى الق ه، فتوجه الصالح إل ى قتل ين عل ده نصر المتفق اس وول ى عب ه عل واستنجدوا ب
ذ        ن منق امة ب ا أس ا ومعهم ده وأتباعهم اس وول زة     -العربان، فلما قربوا من البلد هرب عب ي حرف الهم ذآور ف الم

ائز،             ألنه آان مشارآًا لهما في ذلك-أيضًا ام الف ي أي وزارة ف ولى ال اهرة وت ى الق ال، ودخل الصالح إل ا يق على م
ين           نة تسع وأربع ع األول س ي التاسع عشر من شهر ربي واستقل باألمور وتدبير أحوال الدولة، وآانت واليته ف

د الشعر، وقفت عل         . وخمسمائة ًا ألهل الفضائل جي اء محب ي اللق وان  وآان فاضًال سمحًا في العطاء سهًال ف ى دي
   : شعره وهو في جزاين، ومن شعره قوله

 عبرًا وفينا الصد واإلعـراض   آم ذا يرينا الدهر من أحـداثـه
 األمـراض فينا فتذآرنـا بـه   ننسى الممات وليس يجري ذآره

   
  : ومن شعره أيضًا

 أعطافه النشوات من عينـيه   ومهفهف ثمل القوام سرت إلى
 سيفي غداة الروع من جفنـيه   يديماضي اللحاظ آأنما سلت 

 في خـده ألـفـيه ال المـيه   قد قلت إذ خط العذار بمسـكة
 أصداغه نفضت على خـديه   ما الشعر دب بعارضيه وإنمـا
 فيهم وقلبي اآلن طـوع يديه   الناس طوع يدي وامري نافـذ
 ويجور سلطان الغرام علـيه   فاعجب لسلطان يعم بعـدلـه

 مستقبح لفررت مـنـه إلـيه   وال اسم الفـرار وأنـهواهللا ل
   

ابن          ي المعروف ب دين الحنبل ن ال ائم األنصاري الملقب زي وروى عنه أبو الحسن علي بن إبراهيم بن نجا بن غن
  : أنشدني طالئع بن رزيك لنفسه بمصر: نجية الواعظ المشهور الدمشق قال

  ر الغرابوحل الباز في وآ   مشيبك قد نضا صبغ الشباب
 وما ناب النوائب عنك نابي   تنام ومقلة الحدثان يقـظـى

 وقد أنفقت منه بال حسـاب   وآيف بقاء عمرك وهو آنز
   

ي               ة الت د قصده من الموصل، ومدحه بقصيدته الكافي ل حمص ق ن أسعد الموصلي نزي وآان المهذب عبد اهللا ب
  : أولها

 ال فرط حبيكاولست تنقم إ   أما آفاك تالفي في تالفيكا
   

  : وهي من نخب القصائد، ومخلصها



 

 وأنت تعلم أني لستت أسلـوآـاوفيم تغضب أن قال الوشاة سـال
  وال شفى ظمئي وجود ابن رزيكا   ألنك وصلك إن آان الذي زعموا

   
  .وهي طويلة ولوال خوف اإلطالة لكتبتها

  
اغتر       ولما مات الفائز وتولى العاضد مكانه استمر الصالح عل ه، ف زوج العاضد ابنت ه وت ه وزادت حرمت ى وزارت

وم       ع ق اتفق م ه، ف ي قتل بطول السالمة، وآان العاضد تحت قبضته وفي أسره، فلما طال عليه ذلك أعمل الحيلة ف
تخفين،      ه مس من أجناد الدولة يقال لهم أوالد الراعي وتقرر ذلك بينهم، وعين لهم موضعًا في القصر يجلسون في

الصالح ليًال أو نهارًا قتلوه، فقعدوا له ليلة وخرج من القصر، فقاموا ليخرجوا غليه، فاراد أحدهم أن   فإذا مر بهم
م                أخير األجل، ث ي ت الى ف ر أراده اهللا تع ة ألم ك الليل م يحصل مقصودهم تل م، فل ا عل ه وم يفتح غلق الباب فأغلق

احات عديدة بعضها في رأسه، ووقع الصوت، جلسوا له يومًا آخر، فدخل القصر نهارًا فوثبوا عليه وجرحوه جر
وم  ام بعض ي يل، وأق ه يس ًا ودم ى داره مجروح ل إل وه وحم ذين جرح وا ال ه فققتل اد أصحابه إلي وم . فع ات ي وم

نة خمس                ي س ه ف الىن وآانت والدت ه اهللا تع نة ست وخمسين وخمسمائة، رحم االثنين تاسع عشر رمضان س
ك وخرجت الخلع لولده . وتسعين وأربعمائة ة شاور     -العادل يحيى الدين رزي ي ترجم ره ف دم ذآ اء   -المق وم الثالث ي

  .ثاني يوم وفاة أبيه، وآنيته أبو شجاع، ولما تولى الوزارة لقبوه العادل الناصر
  

  : ولما مات رثاه الفقيه عمارة اليمنى بقصيدة، أولها
 فإني لما بي ذاهب اللب ذاهـلـه   أفي أهل ذا النادي عليم أسـائلـه

 ويذهل واعيه ويخـرس قـائلـه   عت حديثًا أسحد الصم عـنـدهسم
 ويعلو على حق المصيبة باطلـه   فهل من جواب يستغيث به المنـى
  أرى الدست منصوبًا وما فيه آافله   وقد رابني من شاهد الحال أنـنـي
 أم اختار هجرًا ال يرجى تواصله   فهل غاب عنه واستناب سـلـيلـه

 ثـواآـلـه تدل على أن الوجوه   وق الـوجـوه آـآبةفإني ارى ف
   

  : ومنها
 سيأتيكم طل البكـاء ووابـلـه   دعوني فما هـذا أوان بـكـائه
 تقشع عني وابل آنت آمـلـه   وال تنكروا حزني عليه فإننـي
 وأوالدنا أيتـامـه وأرامـلـه   ولما ال نبكيه وننـدب فـقـده
 وقد غاب عنا ما بنا اهللا فاعلـه   عالهفيما ليت شعري بعد حسن ف

 فيمكث أم تطوى ببين مراحله   أيكرم مثوى ضيفكم وغيربكـم
   
اء         ة بانش ا، وهي المعروف ن به ي دف وهي طويلة؛ وآان قد دفن بالقاهرة، ثم نقله ولده العادل من دار الوزارة الت

ه        ؛ وآان نقله في تاسع عشر صفر   -المقدم ذآره-األفضل شاهان شاه ابوت ورآب خلف ي ت نة سبع وخمسين ف س
ا      ا، ومن جملته اد فيه العاضد إلى تربته التي بالقرافة الكبرى، فعمل في ذلك الفقيه عمارة أيضًا قصيدة طويلة أج

  : في صفة التابوت
 في جانبيه سكينة ووقـار   وآأنه تابوت موسى أودعت

  .وله فيه مرات آثيرة

  .لذي على باب زويلة بظاهر القاهرةوهذا الصالح هو الذي بنى الجامع ا

ا     ذخائر م وأما ولده العادل رزيك فقد ذآرت في ترجمة شاور تاريخ هربه من القاهرة، وآان قد حمل معه من ال
واص         ن خ ان م ي، وآ يص اللخم ن الن وب ب ل بيعق ليمان، وقي تجار بس يته، واس ه وحاش ه أهل ى، ومع ال يحص

م،     أصحابهم، وحصل من جهتهم نعمة وافرة، فأن ه به اور وأعلم ى ش زلهم عنده وهو بإطفيح، وسار من ساعته إل
  .فندب معه جماعة ومضوا إلى العادل وأخذوه أسرًا وأحضروه إلى باب شاور، فوقف زمانًا طويًال ثم حبسه



 

ن النيص     اور الب ال ش ي              : ثم ق نقه، وبق م ش دي، ث ؤك أيضًا لول ا أخب ده وأن رة صالحة لول أك الصالح ذخي د خب لق
  .ي االعتقال مدة مديدة، ثم قتله وأخرج رأسه ألمراء الدولةالعادل ف

ي التاسع عشر،        ه ف ل تابوت ومن العجائب أن الصالح ولي الوزارة في التاسع عشرن وقتل في التاسع عشر، ونق
  .وزالت دولتهم في التاسع عشر

  .افبضم الراء وتشديد الزاي المكسورة وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها آ: ورزيك

ا       رارًا، وصاهر أب داد م دم بغ وآانت والدة زين الدين الواعظ المذآور سنة ثمان وخمسمائة بدمشق، ونشأ لها وق
ة،                ريم فاطم د الك ه أم عب ى ابنت ن سعد البلنسي األنصاري األندلسي عل ن سهل ب د ب ن محم الحسن سعد الخير ب

ا  اء ث وم األربع وفي ي ا، وت ى مصر، وحدث به ه إل ل وفات ل قب مائة وانتق عين وخمس ع وتس نة تس من رمضان س
  .بمصر، وهو المعروف بابن نجية، رحمه اهللا تعالى

 أبو يزيد البسطامي

لم،              م أس يًا ث ده مجوس ان ج د المشهور؛ آ ي البسطامي الزاه ن عل ن عيسى ب أيو يزيد طيفور بن عيسى بن آدم ب
د  . آدم وعلي، وآان أبو يزيد أجلهم: وآان له أخوان زاهدان عابدان أيضًا و يزي ذه     : وسئل أب أي شيء وجدت ه ب

د      : المعرفة؟ فقال ي يزي ل ألب ار؛ وقي دن ع ائع وب ال        : ببطن ج الى؟ فق ي سبيل اهللا تع ه ف ا لقيت ا أشد م ال يمكن  : م
ال : وصفه، فقيل له ي           : ما أهون ما لقيت نفسك منك؟ فق م تجبن ى شيء من الطاعات فل ا إل نعم، دعوته ذا ف ا ه أم

نة  ول  . طوعًا، فمنعتها الماء س ان يق ال             : وآ واء ف ي اله ع ف ى يرتف ات حت ى رجل أعطي من الكرام و نظرتم إل ل
ريعة      دود واداء الش ظ الح ي وحف ر والنه د األم ه عن ف تجدون روا آي ى تنظ ه حت روا ب رة  . تغت االت آثي ه مق ول

  .ومجاهدات مشهورة وآرامات ظاهرة

  . تعالىوآانت وفاته سنة إحدى وستين، وقيل أربع وستين ومائتين، رحمه اهللا

  .بفتح الطاء المهملة وسكون الياء المثناة من تحتها وضم الفاء وبعد الواو الساآنة راء: وطيفور

ى                : والبسطامي بة إل ذه النس يم، ه د األلف م ة وبع تح الطاء المهمل ة وف دة وسكون السين المهمل اء الموح تح الب بف
  .خراسان من جهة العراق، واهللا أعلم إنها أول بالد: بسطام، وهي بلدة مشهورة من أعمال قومس ويقال

 أبو األسود الدؤلي

ديلي،            ر ال ن بك ديل ب ن ال ن عدي ب ة اب ن نفاث أبو األسود ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل بن يعمر بن حلس ب
ي     : ويقال ن أب ي ب الدؤلي، وفي اسمه ونسبه ونسبته اختالف آثير؛ آان من سادات التابعين وأعيانهم، صحب عل

  .اهللا عنه، وشهد معه وقعة صفين، وهو بصري، وآان من أآمل الرجال رأيًا وأسدهم عقًال طالب، رضي

اسم وفعل وحرف،  : الكالم آله ثالثة أضرب: وهو أول من وضع النحو، قيل إن عليًا، رضي اهللا عنه، وضع له
  .تمم على هذا: ثم رفعه إليه وقال له

إن : بالليل لمحبته عليًا آرم اهللا وجهه، فإذا ذآر رجمهم قالوا وآان ينزل البصرة في بني قشير، وآانوا يرجمونه
م  نكم ترجمون وال تصيبون       : اهللا يرجمك، فيقول له ي اهللا ألصابني ولك و رجمن ذبون، ل ا    ... تك العكس مم ذا ب وه

ال   م ق الوا       : جرى ألبي الجهم العدوي فإنه باع داره بمائة ألف درهم ث اص؟ ق ن الع عيد ب بكم تشترون جوار س : ف
ي   : وهل يشتري جوار قط؟ قال ي وإن رآن ردوا علي داري ثم خذوا مالكم، ال أدع جوار رجل أن قعدت سأل عن

رج               ابتني ف دأني وإن ن أله ب م أس اجتي وإن ل ألته قضى ح ي وإن س ي وإن شهدت قرن ي وإن غبت حفظن رحب ب
  .عني، فبلغ ذلك سعيدًا فبعت إليه بمائة ألف درهم

دؤلي  : قال-اعرًاوآان ش-وحكى أبو غفر الدؤلي ان  -آنت عند عبد الملك بن مروان إذ دخل عليه أبو األسود ال وآ
ا  : يا أبا األسود، لو علقت عليك عودة من العين، فقال: فقال له عبد الملك-أحول دميمًا قبيح المنظر إن لك جوابًا ي
  : أمير المؤمنين، وأنشد



 

   

 منطلقآر الجديدين من آت و   افنى الشباب الذي افنيت جدتـه
 الحـدق شيئًا أخاف عليه لذعة   لم يترآا لي في طول اختالفهما

   
ى          ه إل وم آنت في رب ي ي موضعه، ول أما واهللا لئن آانت أبلتني السنون وأسرعت إلي المنون لما اثبت ذاك إال ف

  : اآلنسات البيض اشهى منك إليهن، وإني اليوم لكما قال امرؤ القيس
  وال من رأين الشيب فيه وقوما   هأراهن ال يحببن من قل مالـ

   
  : ولقد آنت آما قال أيضًا

  آما يرعوي عيط إلى صوت اعيسا   ورعن إلى صوتي إذا ما سمعـنـه
أ     : فقال عبد الملك دًا أبط نة فوعده وع قاتلك اهللا من شيخ ما أعظم همتّك وآان ألبي األسود من معاوية ناحية حس

  : عليه فقال
  إن خير البرق ما الغيث معه   ـلـبـًاال يكن برقك برقًا خ

 فقبيح عـادة مـنـتـزعـه   ال تهني بعد إذ أآرمـتـنـي
   

ه          ال ل ًا وق اءه يوم ذ، فج راقين يومئ ي الع ه وهو وال ي    : وقيل إنه آان يعلم أوالد زياد بن أبي ر، إن أصلح اهللا األمي
ي أن أذن ل نتهم، أفت رت ألس اجم وتغي ذه األع د خالطت ه ه  أرى العرب ق ون ب ون أو يقيم ا يعرف أضع للعرب م

ال : ال، قال: آالمهم؟ قال اد        : فجاء رجل إلى زياد وق ال زي ون، فق رك بن ا وت وفي أبان ر، ت وفي  : أصلح اهللا األمي ت
  .ضع للناس الذي نهيتك أن تضع لهم: ادعوا لي أبا األسود، فلما حضر قال!! أبانا وترك بنون

  
ه    : يا أبت، ما أحسن السماء، فقال: عض بناتهإنه دخل بيته يومًا فقال له ب: وقيل ا، فقالت ل ة نجومه م   : يا بني ي ل إن

  .إذن فقولي ما أحسن السماء، وحينئذ وضع النحو: أرد أي شيء منها أحسن، إنما تعجبت من حسنها، فقال
  

  .أول باب رسم أبي باب التعجب: وحكى ولده أبو حرب قال
  

م : وقيل ألبي األسود ال   من أين لك هذا العل ون النحو، فق ي طالب رضي اهللا         : ؟ يعن ن أب ي ب لقنت حدوده من عل
  .عنه
  

اد                  ه زي ى بعث إلي د، حت ى أح ي طالب إل ن أب ي ب يئًا أخذه عن عل ان ال يخرج ش ذآور آ وقيل إن أبا األسود الم
ى سمع أ             : المذآور ك، حت تعفاه من ذل اب اهللا عز وجل، فاس ه آت ًا ويعرف ب اس إمام و  أن اعمل شيئًا يكون للن ب

ال )إن اهللا بريء من المشرآين ورسوله: (األسود قارئًا يقرأ ذا،       : ، بالكسر، فق ى ه اس آل إل ا ظننت أن أمر الن م
م      : فرجع إلى زياد فقال يس فل د الق أفعل ما أمر به األمير، فليبغني آاتبًا لقنًا يفعل ما أقول له، فأتي بكاتب من عب

ه، وإن ضممت فمي         إذا رأ: يرضه، فأتي بآخر فقال له أبو األسود انقط نقطة فوق الحرف ف يتني قد فتحت فمي ب
  .فانقط بين يدي الحرف، وإن آسرت فاجعل النقطة من تحت، ففعل ذلك

  
ا  : وإنما سمي النحو نحوًا ألن أبا األسود المذآور قال استأذنت علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه أن أضع نحو م

  .وضع، فسمي لذلك نحوًا، واهللا أعلم
  

ه         وآان ل ل دار فقي اع ال ت، فب ي آل وق ه ف ال  : ألبي األسود بالبصرة دار، وله جار يتأذى من ل  : بعت دارك، فق ب
  .بعت جاري، فأسلها مثًال

  
ه         رأى علي ه، ف دة الثقفي رضي اهللا عن ن آل ودخل أبو األسود يومًا على عبيد اهللا بن أبي بكرة نفيع بن الحارث ب

ا خرج   : ا األسود أما تمل هذه الجبة؟ فقاليا أب: جبة رثة آان يكثر لبسها، فقال رب مملوك ال يستطاع فراقه، فلم
  .-وقيل إن هذه القضية جرت له مع المنذر بن الجارود -من عنده بعث إليه مائة ثوب، فكان ينشد بعد ذلك

   
  أخ لك يعطيك الجزيل وناصر   آساني ولم أستكسه فحمـدتـه

  كرك من أعطاك والعرض وافربش   وإن أحق الناس إن آنت شـاآـرًا



 

   
وك "يروى  ا و " ممل ول "بالكف روى   " ممل الالم، وي النون و " ناصر "ب ى،      " ياصر "ب ا معن اء، ولكل واحد منهم بالي

ان يعطف      : فمعناه بالنون ظاهر ألنه من النصرة وبالياء من التعطف والحنو، يقال الن، إذا آ ى ف فالن يأصر عل
  .عليه ويحنو

  
  : ذلك قوله وله أشعار آثيرة، فمن

  ولكن ألق دلوك في الدالء   وما طلب المعيشة بالتمني
 تجيء بحمأة وقليل مـاء   تجيء بملئها طورًا وطورًا

  : -وله ديوان شعر-ومن شعره أيضًا
  وطوت أمية دوننا دنياها   صبغت أمية بالدماء أآفنا

ه ويحكى أنه أصابه الفالج فكان يخرج إلى السوق يجر رجله، وآان م اك اهللا   : وسرًا ذا عبيد وإماء، فقيل ل د أغن ق
ال     ك، فق ي بيت ادم     : عز وجل عن السعي في حاجتك، فلو جلست ف ول الخ ي أخرج وأدخل فيق اء،   : ال، ولكن د ج ق

  .قد جاء، ولو جلست في البيت فبالت علي الشاة ما منعها أحد عني: ويقول الصبي

اس رضي اهللا    ن عب ه          وحكى خليفة بن خياط أن عبد اهللا ب ي طالب رضي اهللا عن ن أب ي ب امًال لعل ان ع ا آ  عنهم
  .على البصرة، فلما شخص الىالحجاز استخلف أبا األسود عليها، فلم يزل حتى قتل علي رضي اهللا عنه

نهم  : وآان أبو األسود معروفًا بالبخل، وآان يقول اًال م ه  . لو أطعنا المساآين في أموالنا لكنا أسوأ ح ال لبني ال : وق
ي التوسع   تجاودوا  اهللا عز وجل فإنه أجود وأمجد، ولو شاء أو يوسع على الناس آلهم لفعل، فال تجهدوا أنفسكم ف

ال       : من يعشي الجائع؟ فقال: وسمع رجًال يقول. فتهلكوا هزاًال م ذهب ليخرج، فق اه، ث ه، فعش ي ب د؟   : عل ن تري أي
  .ليلة، ثم وضع في رجله القيد حتى أصبحهيهات، ما عشيتك إال على أن ال تؤذي المسلمين ال: أهلي، قال: قال

ه،       نة رضي اهللا عن انون س وتوفي أبو األسود بالبصرة سنة تسع وستين في طاعون الجارف، وعمره خمس وثم
ولى         ه، وت ز رضي اهللا عن د العزي ن عب وقيل إنه مات قبل الطاعون بعلة الفالج، وقيل إنه توفي في خالفة عمر ب

دير سمعان، رضي اهللا           عمر الخالفة في صفر سنة تسع و ة ب نة إحدى ومائ ي رجب س وفي ف تسعين للهجرة وت
  .عنه

ال  : وقيل ألبي األسود عند الموت المغفرة، فق ديلي       : أبشر ب رة؟ وال ه المغف ا آانت ل اء مم ن الحي دال   : وأي بكسر ال
دؤلي    دها الم، وال ا وبع زة      : المهملة وسكون الياء المثناة من تحته تح الهم ة وف دال المهم ذه   بضم ال دها الم، ه وبع

ا          والى الكسرات، آم ئال تت بة ل ي النس زة ف النسبة إلى الدئل بكسر الهمزة، وهي قبيلة من آنانة، وإنما فتحت الهم
  .اسم دابة بين ابن عرس والثعلب: وهي قاعدة مطردة، والدئل-بالفتح-قالوا في النسبة إلى نمرة نمري

اب      بكسر الحاء المهملة وسكون الالم وبعدها س: وحلس ي آت ي ف و القاسم المغرب ين مهملة، هكذا ذآره الوزير أب
  .وهو مما يحرف آثيرًا فقد وجدت فيه اختالفًا، وهذا األصح" اإليناس"

 ظافر الحداد

كندراني المعروف           ي الجذامي اإلس د الغن ن عب ن خلف ب د اهللا ب أبو المنصور ظافر بن القاسم بن منصور بن عب
دح جماعة من المصريين،     بالحداد الشاعر المشهور؛ آان م ن الشعراء المجيدين وله ديوان شعر أآثره جيد، وم

  : ومن مشهور شعره قوله. وروى عنه الحافظ أبو طاهر السلفي وغيره من األعيان

 ما سـح وابـــل دمـــعـــه ورذاذه   لو آـان بـالـصـبـر الـجـمـيل مـالذه
 ى وتـقـطـعــت أفـــالذهحتـى وهـ   ما زال جـيش الـحـب يغـزو قـلـبــه
 إال رســيس يحـــتـــويه جـــذاذه   لم يبـق فـيه مـع الـغـرام بـــقـــية

 أبـدًا مـن الـحـدق الـمـراض عــياذه   من آان يرغب فـي الـسـالمة فـلـيكـن
 نظر ير بقلبك استلذاذه    ال تخدعنك بالفتور فإنه 

 إلـى حـب الـقـلـوب نـفـــاذهسهـم    يا أيها الرشأ الذي من طرفه



 

 خمـر يجـول عـلـيه مـن نــبـــاذه   در يلـوح بـفـيك مـن نـظـــامـــه
 وسـنـان ذاك الـلـحـظ مـا فـــوالذه   وقـنـاة ذاك الـقـد آـيف تـقـومـــت
 أخـشـى بـأن يجـفـو عــلـــيه الذه   رفـقـًا بـجـسـمـك ال يذوب فـإنـنــي

 وهـو اإلمـام فـمـن تـرى أسـتـــاذه   ز عـن مـواقـع سـحـرههاروت يعـجـ
 إال وعـز عـلـى الـورى اسـتـنـقـاذه   تاهللا مـا عـلـقـت مـحـاسـنـك امـرءًا
 اسـتـحــواذه طوعـًا وقـد أودى بـهـا   أغـريت حـيك بـالـقـلـوب فـأذعـنـت

 اذهجهدي فدام نفوره ولـو   ما لي أتيت الحظ من أبوابه
 آذليله وغـنـيه شـحـاذه   إياك من طمع المنى فعزيزه

   
  : منها

 قومًا غداة نبت به بـغـداذه   ذالية ابن دريد استهوى بـهـا
 طمعًا بهم صرعاه أو جذاذه   دانوا لزخرف قوله فتفرقـت
 قد آان ليس يضره إنـفـاذه   من قدر الرزق السني لك أنما

   
ابن            . صائد وهذه القصيدة من غرز الق   ا المجد إسماعيل المعروف ب دين أب اد ال ي رأيت صاحبنا عم والعجب أن

ه   " المهذب"الذي وضعه على آتاب " المغني"باطيش الموصلي قد ذآر هذه األبيات في آتابه  في الفقه، وفسر في
ه ا     داد المصري الفقي ا لح افعي وشرح   غريبه، وتكلم على أسماء رجاله، فلما انتهى إلى ذآر أبي بكر محمد بن لش

ه، وذآر بعض    : طرفًا من حاله قال بعد ذلك وآان مليح الشعر، أنشدني بعض الفقهاء أبياتًا من قصيدة عزاها إلي
هذه األبيات المكتتبة ها هنا، وما أوقعه في هذا إال آون ظافر يعرف بالحداد، والفقيه ابن الحداد، بجمعتهما لفظة  

  .الحداد، فمن ها هنا حصل االلتباس
  
  : ن شعره أيضًاوم

  أرجو اإلياب قضيب نحبي   رحلـوا فـلـوال أنـنـي
 لكنني فارقت قـلـبـي   واهللا مـا فـارقـتـهـم

   
ي  ب ف اد الكات ر العم دة"وذآ ال " الخري م ق ي، ث ين للعين ذين البيت ذآورًا  : ه اس، م اد األآي ن األجن ي م ان العين آ

ة   " الخريدة"أنهما لظافر الحداد، وذآرهما في  والصحيح. وتوفي سنة ست وأربعين وخمسمائة. بالباس ي ترجم ف
  .ظافر الحداد أيضًا

  
  : وله من جملة قصيد

  من الوصل ما يشخى عليه رقيب   يذم المحبون الرقيب ولـيت لـي
   

  .وقد تقدم الكالم على الجذامي. وآانت وفاته بمصر في المحرم سنة تسع وعشرين وخمسمائة
  

  : آرسي النسخوله أيضًا من الشعر في 
  وعجيب ترآيبي وحكمة صانعي   انظر بعينك في بديع صنائعـي

 بأصـابـع يوم الفراق أصابعًا   فكأنني آفا محـب شـبـكـت
   

اب       ي آت ن منصور ف ه  "وذآره علي بن ظافر ب دائع البدائ د اهللا        " ب ي عب ه عن القاضي أب ه، وأورد في ى علي وأثن
ن      : ي الحكم بثغر االسكندرية المحروس، قالمحمد بن الحسين اآلمدي النائب آان ف عيد ب ر الس ى األمي دخلت عل

ه ورم            ه وأن ه علي ذآر ضيق خاتم ببه، ف ألته عن س ى خنصره، فس ظفر أيام واليته للثغر، فوجدته يقطر دهنًا عل
ا   : الرأي قطع حلقته قبل أن يتفاقم األمر فيه، فقال: بسببه، فقلت له المنصور  اختر من يصلح لذلك، فاستدعيت أب

  : ظافر بن القاسم الحداد المذآور، فقطع الحلقة، وأنشد بديهًا
 وآثر الناثر والـنـاظـم   قصر عن أوصافك العامل
  يضيق عن خنصره الخاتم   من يكن البحر لـه راحة



 

   
د ربض وجعل        . فاستحسنه األمير ووهب له الحلقة، وآانت من ذهب تأنس، وق ر غزال مس دي األمي وآان بين ي

  : أسه في حجره، فقال ظافر بديهًار
 وأمر تخطى له واعتمـد   عجبت لجرأة هذا الغزال
  وآيف اطمأن وأنت األسد   وأعجب به إذا بدا جائعـًا

   
  : وتأمل ظافر شيئًا آان على باب المجلس يمنع الطير من دخولها فقال. فزاد األمير والحاضرون في االستحسان

  شباآًا فأدرآني بعض شك   رأيت ببابك هذا المنـيف
 فقلت البحار مكان الشبك   وفكر فيما رأى خاطـري

  
  .ثم انصرف وترآنا متعجبين من حسن بديهته، رحمه اهللا تعالى وغفر له

 عاصم المقرئ

راء                 د الق ان أح ن أسد؛ آ ين ب ن قع ن نصر اب ك ب ن مال ة ب ي جذيم ولى بن ة م أبو بكر عاصم بن أبي النجود بهدل
ر    السبعة والمشا و بك ه أب ر إليه في القراءات، أخذ القراءة عن أبي عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش، وأخذ عن

  .ابن عياش وأبو عمر البزار واختلفوا اختالفًا شديدًا في حروف آثيرة

  .وتوفي عاصم في سنة سبع وعشرين ومائة، رحمه اهللا تعالى، بالكوفة

ل       بفتح النون وضم الجيم وسكون الواو : والنجود ل، وقي ي ال تحم ية الت ارة الوحش وبعدها دال مهملة، وهي الحم
  .هي المشرفة

  .بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء وفتح الدال المهملة والالم وبعدها هاء ساآنة، ويقال إنه اسم أمه: وبهدلة

 أبو بردة ابن أبي موسى األشعري

دم  أبو بردة عامر بن أبي موسى عبد اهللا بن قيس األشعري؛ آان  أبوه صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ق
ره  . عليه من اليمن في األشعريين، فأسلموا وأبو بردة آان قاضيًا على الكوفة، وليها بعد القاضي شريح، هكذا ذآ

ي   ات   " محمد ابن سعد ف اب الطبق آثر مشهورة    "آت ارم وم ه مك ى        . " ، ول ه عل ي عمل زوج ف و موسى ت ان أب وآ
ي     البصرة طنية بنت دم يم ف ي فق ي بن ون، وآان أبوها رجًال من أهل الطائف، فولدت له أبا بردة، فاسترضع له ف

ردة،       ا ب اه أب ه فكن ى أبي آل الغرق وسماه أبو موسى عامرًا، فلما شب آساه أبو شيخ ابن الغرق بردتين وغدا به إل
  ".فذهب اسمه 

ا موسى رضي اهللا      ث: وآان ولده بالل قاضيًا على البصرة، وهم الذين يقال في حقهم إن أب ٍق؛ ف الثة قضاة في نس
ه    ان رضي اهللا عن ذآور هو    . عنه قضى لعمر رضي اهللا عنه بالبصرة ثم قضى بالكوفة في زمن عثم الل الم وب

   : ممدوح ذي الرمة وله فيه غر المدائح، وفيه يقول مخاطبًا لناقته

  فقام بفأس بين وصليك جازر   إذا ابن أبي موسى بالل بلغته
   

  : وفيه يقول أيضًا
  فقلت لصيدح انتجعي بالال   سمعت الناس ينتجعون غيثًا

اء              : وصيدح دها ح ة وبع دال المهمل تح ال ا وف اة من تحته اء المثن ة وسكون الي تح الصاد المهمل اسم ناقته، وهو بف
  .مهملة

زل وولي موضعه يوسف  فلما ع -المقدم ذآره في حرف الخاء  -وآان بالل أحد نواب خالد بن عبد اهللا القسري 
  .بن عمر الثقفي على العراقين حاسب خالدًا ونوابه وعذبهم، فمات خالد من عذابه ومات بالل من عذابه أيضًا



 

ذآر فضائله وصحبته لرسول اهللا صلى اهللا              ه وي ًا يفتخر بأبي ردة جلس يوم ا ب اميع أن أب ورأيت في بعض المج
ه        عليه وسلم، وآان في مجلس عام وفيه الفرزدق ا رزدق أن يغض من ك أراد الف ي ذل ول ف لشاعر، فلما أطال الق

ك   : فقال لو لم تكن ألبي موسى منقبة إال أنه حجم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لكفاه، فامتعض أبو بردة من ذل
رزدق         : ثم قال ال الف ده، فق ه وال بع دًا قبل م أح ا حج ه م و موسى واهللا أفضل من أن يجرب       : صدقت، لكن ان أب آ
  .جامة في رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فسكت أبو بردة على غيظالح

ن صفوان التميمي المشهور بالبالغة        د اب وحكى غرس النعمة بن الصابئ في بعض تصانيفه أن أبا صفوان خال
ه        ال ل الل ق ى ب ك عل ر ذل ا آث د،   : آان يدخل على بالل بن أبي بردة المذآور فيحدثه فيلحن في آالمه، فلم ا خال ي

حدثني أحاديث الخلفاء وتلحن لحن السقاءات، يعني النساء اللواتي يسقين الماء للناس، فصار خالد بعد ذلك يأتي ت
ال   : المسجد ويتعلم اإلعراب، وآف بصره، فكان إذا مر به موآب بالل يقول ذا؟ فيق د   : من ه ول خال ر، فيق : األمي

ه فضرب        ال تقشع و: سحابة صيف عن قليل تقشع، فقيل ذلك لبالل فقال ر ب ا شؤبوب، وأم ى يصيبك منه اهللا حت
  .مائتي سوط

تم التميمي الصحابي                ن األه رو ب ة عم ه، وهو من ذري ول وال يفكر في ا يق وات ال يتأمل م وآان خالد آثير الهف
ر                   ن منق د ب ن خال نان ب ن س ن سمي ب تم ب ن األه رو ب ن عم د اهللا ب ن عب ن صفوان اب د ب رضي اهللا عنه، فإن خال

اه،  التميمي المنقر ي، واسم األهتم بسنان، وإنما قيل له األهتم ألن قيس بن عاصم المنقري ضربه بقوس فهتم ثناي
  .وقيل بل هتمت يوم الكالب، واهللا أعلم

  .وشبيب بن شيبة ابن عم خالد المذآور

ة،              بع ومائ نة ست أو س ل س ع، وقي نة أرب ل س ة، وقي ة بالكوف نة ثالث ومائ ي س  وآانت وفاة أبي بردة المذآور ف
  .مات أبو بردة والشعبي في سنة ثالث ومائة في جمعة واحدة، رحمهما اهللا تعالى: وقال ابن سعد

  .وسيأتي الكالم على األشعري في ترجمة أبي الحسن إن شاء اهللا تعالى

 الشعبي

ر                  يمن، الشعبي، وهو من حمي ال ال ٌل من أقي ار قي ار، وذو آب ن ذي آب د ب ن عب ن شراحيل ب أبو عمرو عامر ب
ًا وهو   وعدا ده في همدان؛ وهو آوفي تابعي جليل القدر وافر العلم، روي أن ابن عمر رضي اهللا عنه مر به يوم

ي      : يحدث بالمغازي فقال ا من م به ه أعل وم وإن ال الزهري  . شهدت الق ة  : وق اء أربع ة،    : العلم ن المسيب بالمدين اب
ام  ال إ . والشعبي بالكوفة، والحسن البصري بالبصرة، ومكحول بالش مائة من أصحاب رسول      ويق ه أدرك خمس ن

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ألني عن شيء إال     : وحكى الشعبي قال أنفذني عبد الملك بن مروان إلى ملك الروم، فلما وصلت إليه جعل ال يس
أجبته، وآانت الرسل ال تطيل اإلقامة عنده، فحبسني أيامًا آثيرة حتى استحثثت خروجي، فلما أردت االنصراف  

ت؟ فقلت  : ليقال  ي           : من أهل بيت المملكة أن دفعت إل ة، فهمس بشيء، ف ي الجمل ي رجل من العرب ف ال، ولكن
ال  : رقعة وقال لي ة، ق ى      : إذا أديت الرسائل إلى صاحبك فأوصل إليه هذه الرقع د وصولي إل ائل عن فأديت الرس

ذآرتها، ف        د الخروج ت دار أري ي بعض ال ا     عبد الملك وأنسيت الرقعة،، فلما صرت ف ه، فلم رجعت فأوصلتها إلي
ت؟ قلت   : نعم، قال لي: أقال لك شيئًا قبل أن يدفعها إليك؟ قلت: قرأها قال لي ة أن ي  : من أهل بيت المملك ال، ولكن

ي   . من العرب في الجملة ال ل ه ق ي    : ثم خرجت من عنده، فلما بلغت الباب ُرددت، فلما مثلت بين يدي ا ف دري م أت
ه "عجبت من قوم فيهم مثل هذا آيف ملكوا غيره " ، فقرأتها فإذا فيها اقرأها: ال، قال:الرقعة؟ قلت واهللا : ، فقلت ل

ا؟ قلت  : لو علمت ما حملتها، وإنما قال هذا ألنه لم يرك، قال ال : أفتدري لم آتبه ك، وأراد أن   : ال، ق حسدني علي
  .ما أردت إال ما قال: فتأدى ذلك إلى ملك الروم فقال: يغريني بقتلك، قال

ه     ولم " ال ل ه ق ك ونادم د المل ى عب ي       : ا حمل الشعبي إل أ ف ي الخط رد عل بح وال ت ى ق ا شعبي، ال تساعدني عل ي
ر وآيف أمسى،           ك آيف أصبح األمي ة، ودع عن مجلسي وال تكلفني جواب التشميت وال جواب السؤال والتعزي

ن صوا   ى م تماع أول م أن صواب االس ي، واعل تماع من ي صواب االس ريض ل دل التع ل ب ول، وإذا واجع ب الق
ذلك   سمعتني أتحدث فال يفتك منه شيء، وارعني فهمك وسمعك، وال تجهد نفسك في تطرية سواي، وال تستدع ب
ا       م ي م؛ واعل الزيادة من آالمي، فإن اسوأ الناس حاًال من شكر الملوك بالباطل وأسوأ حاًال منه من استخف بحقه



 

قط حق  ان ويس الف االحس ذهب بس ذا ي ن ه ل م عبي أن أق د إصابته  ش ي موضعه وعن ة، وان الصمت ف الحرم
  .فرصة

أعلم؛    : أال تتكلم؟ فقال: وآان أعرابي يجالس الشعبي ويطيل الصمت، فقال له الشعبي يومًا لم وأسمع ف أسكت فأس
  .إن حظ المرء في أذنه له، وفي لسانه لغيره

  .إن آنت آاذبًا غفر اهللا لكان آنت صادقًا غفر اهللا لي و: وقال رجل للشعبي آالمًا أقذع فيه فقال له

ي من أن    : وسئل الشعبي عن الرجل يعسر عن األضحية وال يجد ما يشتري فقال ألن اترآها وأنا موسر أحب إل
  .اتكلفها وأنا معسر

ه من فاسق     : آانت درة عمر رضي اهللا عنه أهيب من سيف الحجاج؛ وقال أيضاً : وقال الشعبي من زوج آريمت
  .فقد قطع رحمها

ن األشعث      -لشعبي بين يدي الحجاج وأحضر ا ع اب ال       -وآان قد خرج م م ق اإلمرة ث ى الحجاج ب لم عل ا  : فس أيه
اً   ام إال حق د  : األمير إن الناس قد أمروني أن أعتذر إليك لغير ما يعلم اهللا انه الحق؛ وايم اهللا ال أقول في هذا المق ق

رك    واهللا خرجنا عليك وجهدنا آل الجهد فما آنا بالفجرة األقوي ا وأظف اء وال البررة األتقياء، وقد نصرك اهللا علين
ا    ك علين ال الحجاج  . بنا، فإن سطوت فبذنوبنا وما جرت إلينا أيدينا، وإن عفوت عنا فبحلمك؛ وبعد، فالحجة ل : فق

ول          م يق ا ث يفه من دمائن ي يقطر س دخل عل ا         : أنت واهللا أحب إلي ممن ي دنا ي د أمنت عن ا شهدت؛ ق ا فعلت وم م
  .نصرفشعبي، فا

يا شعبي، ما آان عبد الرحمن يزجر حين رآني نزلت دير قرة ونزل هو دير الجماجم محاربًا؛ : وقال له الحجاج
  ".وآان أبدًا يقول هذا الكالم على سبيل الفأل والزجر 

ه               ال ل أبى، فق يطلقهم ف هم ل وم حبس ي ق راقين ف ر الع زاري أمي رة الف ن هبي ر ب ر، إن   : وآلم الشعبي عم ا األمي أيه
  .حبستهم بالباطل فالحق يخرجهم، وإن حبستهم بالحق فالعفو يسعهم، فأطلقهم

ي      : ما لنا نراك ضئيًال؟ فقال: وآان ضئيًال نحيفًا، فقيل له يومًا د هو وأخ آخر ف د ول زوحمت في الرحم، وآان ق
اً  ويقال إن الحجاج بن يوسف الثقفي ق  ". المعارف " بطن وأقام في البطن سنتين، ذآره في آتاب  ه يوم م  : ال ل آ

ال   : ألفان، قال: آم عطاؤك؟ فقال! ويحك: ألفين، فقال: عطاءك في السنة؟ فقال ر   : آيف لحنت أوًال؟ ق لحن األمي
  .فاستحسن ذلك منه وأجازه. فلحنت، فلما أعرب أعربت، وما أمكن أن يلحن األمير وأعرب أنا

  .هذه: أيكما الشعبي؟ فقال: فقالوآان مزاحًا، يحكى أن رجًال دخل عليه ومعه امرأة في البيت 

ل إحدى    رة، وقي رين للهج نة عش ل س ه، وقي ان رضي اهللا عن ة عثم ن خالف ت م نين خل ه لست س وآانت والدت
نة تسع عشرة      : وثالثين، وروي عنه أنه قال والء وهي س نة جل ادة  . ولدت س ال قت نين     : وق ع س د الشعبي ألرب ول

ة  ال خليف ه، وق ر رضي اهللا عن ة عم ن خالف ين م اط بق ن خي دى  : ب نة إح ي س عبي والحسن البصري ف د الش ول
ل    . في سنة سبع عشرة بالكوفة: وعشرين، وقال األصمعي ل ست، وقي وتوفي بالكوفة سنةأربع، وقيل ثالث، وقي

  .وآانت أمه من سبي جلوالء، رضي اهللا عنه. سبع، وقيل خمس ومائة، وآانت وفاته فجأة

  .بعد األلف حاء مهملة مكسورة ثم ياء ساآنة مثناة من تحتها وبعدها المبفتح الشين المعجمة والراء و: وشراحيل

ى شعب، وهو بطن من        : والشعبي بة إل ذه النس بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة وبعدها باء موحدة، ه
ه، و       : همدان، وقال الجوهري ن ب ده ودف ري هو وول ن عمرو الحمي هو  هذه النسبة إلى جبل باليمن نزله حسان ب

م  : ذو شعبين، فمن آان بالكوفة منهم قيل لهم ل له األشعوب، ومن   : شعبيون، ومن آان منهم بمصر والمغرب قي
  .آل ذي شعبين: شعبانيون، ومن آان باليمن قيل لهم: آان منهم بالشام قيل لهم

الصحابة رضي   بفتح الجيم وضم الالم ومد آخره، قرية بناحية فارس آانت بها الوقعة المشهورة زمن: وجلوالء
  .اهللا عنهم



 

  : وآان آثيرًا يتمثل بقول مسكين الدارمي

  إنما األحالم في وقت الغضب           ليست األحالم في حال الرضى

 أم المؤمنين عائشة

لم     ه وس أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي اهللا عنها وعن والدها؛ تزوجها رسول اهللا صلى اهللا علي
ا   بمكة، شرفها اهللا  تعالى، قبل الهجرة بثالث سنين، وقيل انه تزوجها قبل سودة، زوجه إياها أبوها فأصدقها مثلم

لم وهي بنت     . أصدق سودة ه وس وآان لها يوم تزوجها ست سنين، وما تزوج بكرًا سواها، وقبض صلى اهللا علي
نة          ا سبع وستون س ان وخمسين وله نة ثم ة س ة معاوي ا    ثماني عشرة سنة، وماتت في خالف البقيع؛ ولم ، ودفنت ب

ال : ماتت بكى عليها ابن عمر رضي اهللا عنه، فبلغ ذلك معاوية فقال له ى أم    : أتبكي على امرأة؟ فق ا يبكي عل إنم
  .المؤمنين بنوها وأما من ليس لها بابن فال

رد ال المب ا : وق ة رضي اهللا عنه ت عائش اءه ق   : قال ر نس لم أن يخي ه وس ه صلى اهللا علي ر اهللا نبي ا أم يلم : ال ل
م قلت   : أتختارين اهللا ورسوله والدار اآلخرة أو الحياة الدنيا وزينتها؟ قلت اهللا ورسوله أحب إلي والدار اآلخرة، ث

ال   : له ي؟ ق دًا قبل لم     : ال، قلت : أخبرت أح ه وس ال صلى اهللا علي رهن، فق ي     : ال تخب م يبعثن ذيرًا ول ي ن إن اهللا بعثن
  ".وال متعنتًا " معنتًا 

ا فقالت      وبلغ عائشة رض ر وعمر رضي اهللا عنهم ا بك ا العمل    : ي اهللا عنها أن أناسًا يسبون أب إن اهللا قطع عنهم
  .فأحب أن ال يقطع عنهما األجر

  .إذا ظن أنه محسن: متى يكون الرجل مسيئًا؟ فقالت: وقيل لعائشة رضي اهللا عنها

لم مازلت أستجفي عائشة رضي اهللا عنها في قولها لرسول : قال مسلم بن دارة ة اهللا  : " اهللا صلى اهللا عليه وس بمن
  .وآت الحمد أهله: حتى سألت أبا زرعة الرازي فقال" ال بمنتك 

ار؟ قالت  : وقالت عائشة رضي اهللا عنها للخنساء ذاك أشد لجزعي   : آم تبكين على صخر وإنما هو جمرة في الن
  .عليه

زح؟ قالت   هل آان رسول اهللا صلى اهللا عليه و: وسئلت عائشة رضي اهللا عنها لم يم دي عجوز     : س ان عن م، آ نع
ت    لم فقال ه وس لى اهللا علي ول اهللا ص دخل رس ال   : ف ة، ق ل الجن ن أه ي م دخلها  : ادع اهللا أن يجعلن ة ال ي إن الجن
ال : ما لها؟ قالوا: العجائز؛ وسمع النداء فخرج وهي تبكي فقال إن اهللا : إنك حدثتها أن الجنة ال يدخلها العجائز، ق

  .حولهن أبكارًا عربًا أترابًاسبحانه وتعالى ي

ن، فقالت          اٌء آ ه، فضحك نس دة من ه واح دفعت إلي ائل ف إن : وآان عند عائشة رضي اهللا عنها طبق عنب فجاء س
  .فيما ترون مثاقيل ألذ آثيرة

ال  " على بغلة " وقعت بين حيين من قريش منازعة فخرجت عائشة : وقيل ق فق : تصلح بينها، فلقيها ابن أبي عتي
د فكيف إذا    : أصلح بين هذين الحيين، فقال: جعلت فداك؟ فقالت إلى أين واهللا ما غسلنا رؤوسنا من يوم الجمل بع

  .قيل يوم البغل؟ فضحكت وانصرفت

ذ               : ومثل هذه النادرة ن منق ام ب ى الحس ه إل ال موقع ن منه ة الشرف اب ن عين الدول دين ب أرسل القاضي شرف ال
ة الجمل   : تثبت منها ويتحققها قبل أدائها، ثم قال في أثناء ذلكبسبب شهادٍة شهدها على ابن الجمل أن ي قال له نوب

  .ما آانت قليل

ا آانت              م صدرت عن الحج، فلم ان محصور ث ة حاجة وعثم وآانت عائشة رضي اهللا عنها خرجت من المدين
لم   -بسرف  ان      -وهو موضع قبر ميمونة زوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وس ل عثم ر بقت ا الخب ي،   لقيه ة عل وبيع

دون        ا يري اوروا فيم ة تش اموا بمك ا تت فانصرفت راجعة إلى مكة ولحق بها طلحة والزبير ومروان بن الحكم، فلم
ا      وا إليه ك بالبصرة، فتوجه من الطلب بدم عثمان وهموا بالشام لمكان معاوية، فصرفهم عبد اهللا بن عامر عن ذل

ه ف        وا بقتل ا فهم ي به ن حنيف عامل عل ه       فأخذوا عثمان ب رهم صحبته لرسول اهللا صلى اهللا علي ناشدهم اهللا وذآ



 

وا     وه، وقتل م حبس ه، ث فار عيني ه وأش ى حاجبي ه حت ه ورأس وا لحيت واطًا فضربوه ونتف ير بضربه أس لم، فأش وس
يهم    ادرًا إل يرهم خرج مب ًا مس غ علي ا بل ه، فلم ن أعمال ك م ر ذل ال وغي ت الم ى بي ه عل انوا مع ًال آ ين رج خمس

ر وعائشة وأهل           واستنفر أهل الكو ه طلحة والزبي ًا، فخرج إلي م بضعة عشر ألف فة ثم سار بهم إلى البصرة، وه
ر     ن الزبي د اهللا ب ال عب ة          : البصرة فاقتتلوا قتاًال شديدًا؛ ق ون جراحة من طعن ي سبع وثالث وم الجمل وف أمسيت ي

ام ال      ا أخذ خط نهم، وم ل، فأخذت     وضربة، وما رأيت مثل يوم الجمل قط ال يهزم منا أحد وال م ٌد إال قت جمل أح
ن؟ قلت  : بالخطام فقالت عائشة    ر، قالت   : م ن الزبي ه وناديت     ! واثكل أسماء  : اب ه فعانقت ي األشتر فعرفت ر ب : وم

ادي            ًا ين ي الخطام، فسمعت علي ا وضاع من ى تحاجزن اتلوا حت نهم فق ا وم روا  : اقتلوني ومالكًا، فجاء ناس من اعق
ه           الجمل فإنه ان عقر تفرقوا، فضربه رجل ي رضي اهللا عن م أمر عل ه، ث ًا من د عجيج فسقط، فما سمعت قط أش

ى جنب                 ر فوضعاه إل زاله عن ظهر البعي ن الحارث ان ر ب اع وزف ان القعق د آ ى، وق ين القتل بحمل الهودج من ب
يا أخية قولي بنار : البعير، فأقبل محمد بن أبي بكر ومعه عمار حتى احتماله، وأدخل محمد بن أبي بكر يده فقال

  .بنار الدنيا: الدنيا، فقالت
  

ال    ه فضعف، فق ات      : وقيل إن طلحة أصابه سهم فشك رآبته بصفحة الفرس وسال دم ًا، فم ي مكان ا غالم، ابغن ي
وز           ن جرم ه عمرو ب باع، قتل وادي الس ل ب ر فقت قبل أن يصل إلى الموضع الذي أمر أن يحمل إليه، ورجع الزبي

لم الكرب؛ سمعت          إنه : وعاد بسيفه إلى علي، فلما رآه قال ه وس ا جال عن رسول اهللا صلى اهللا علي لسيف طالم
ار : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ي       . بشر قاتل ابن صفية بالن ا، ودخل عل واحيط بعائشة رضي اهللا عنه

دًا   ا محم ر أخاه ا، وأم ز عائشة رضي اهللا عنه ن حنيف وجه ان ب ق عثم ا وأطل ه أهله ه، فبايع ن مع البصرة بم
اً     بالخرو ا يوم ه معه اًال وسرح بني وم        . ج معها وخرج في تشييعها امي وم الجمل ي وا بي ة علم ل إن أهل المدين وقي

ه    -وفيه آان القتال  -الخميس قبل أن تغرب الشمس  ق، فتأمل وذلك أن نسرًا مر بماء حول المدينة معه شيء معل
ن بين مكة والمدينة ممن قرب من البصرة   الناس فوقع فإذا آف فيها خاتم نقشه عبد الرحمن بن عتاب، ثم آان م
ويقال إن عدة المقتولين من أصحاب الجمل    . أو بعد قد علموا بالواقعه مما تنقل إليهم النسور من األيدي واألقدام

ثمانية آالف، وقيل سبعة عشر ألفًا، وذآر أنه قطع على خطام الجمل سبعون يدًا آلهم من بني ضبة، آلما قطعت 
  .ر، وقتل من أصحاب علي رضي اهللا عنه نحو ألفيد رجل تقدم آخ

 العباس بن األحنف

ن      ة ب ن حي الم ب أبو الفضل العباس بن األحنف بن األسود بن طلحة بن جردان بن آلدة ابن خريم بن شهاب بن س
ية لطيف    ق الحاش ان رقي هور؛ آ اعر المش امي الش ي اليم يم الحنف ن لج ة ب ن حنيف ن عدي ب د اهللا ب ن عب آليب ب

  : ع، جميع شعره في الغزل، ال يوجد في ديوانه مديح، ومن رقيق شعره قوله من جملة قصيدةالطبا

 أقصر فإن شفاءك اإلقصـار   يا أيها الرجل المعذب نفـسـه
 عينًا يعينك دمعها الـمـدرار   نزف البكاء دموع عينك فاستعر
 تـعـار أرأيت عينًا للبـكـاء   من ذا يعيرك عينه تبكي بـهـا

   
رد : قال" األمالي " ذآر أبو علي القالي في آتاب  ا         : قال بشار بن ب دخل نفسه فين ة ي ي حنيف ا زال غالم من بن م

  .ويخرجها منا حتى قال هذه األبيات
  

  : ومن شعره أيضًا من جملة أبيات، وينسبان إلى بشار بن برد أيضًا واهللا أعلم
  لهوى رقدواحتى إذا أيقظوني ل   أبكي الذين أذاقوني مودتـهـم

 بثقل ما حملوني منهم قعـدوا   واستنهضوني فلما قمت منتصبًا
   

ر         أمر جعف ا الغضب، ف رة ودام بينهم با م ديدًا، فتغاض وى ش اردة ه ه م وى جاريت ان يه يد آ ى أن الرش ويحك
  : البرمكي العباس بن األحنف أن يعمل في ذلك شيئًا فعمل

 ا يتـجـنـبإذ المتيم قلم   راجع أحبتك الذين هجرتهم
 دب السلو له ففر المطلب   إن التجانب إن تطاول منكما

   



 

وأمر إبراهيم الموصلي فغنى بهما، فلما سمعه الرشيد بادر إلى ماردة فترضاها، فسألت عن السبب في ذلك فقيل 
ا          أمر لهم ا ف يد أن يكافئهم م وأمرت الرش راهيم بعشرة آالف دره أربعين  لها، فأمرت لكل واحد من العباس وإب ب

  ".ألف درهم 
  

  : وله أيضًا
 خير له من راحٍة فـي الـيأس   تعب يطول مع الرجاء لذي الهوى

 ولكنتم عندي آبعـض الـنـاس   لوال محبتكم لما عـاتـبـتـكـم
   

  : وله أيضًا
 جنونًا فزدني من حديثك يا سعـد   وحدثتني يا سعد عنها فزدتـنـي

 بـعـد فليس له قبٌل وليس لـه   هواها هًوى لم يعرف القلب غيره
   

  : وله أيضًا
 فال خير في وٍد يكون بشافع   إذا أنت لم تعطفك إال شفـاعٌة
 ولكن لعلمي أنه غير نـافـع   فأقسم ما ترآي عتابك عن قًلى
 طائع فال بد منه مكرهًا غير   وإني إذا لم ألزم الصبر طائعًا

   
  : قيل أنه أنشد الرشيد يومًا قوله"

  حتى إذا مر بي من بينهم وقفا   طاف الهوى في عباد اهللا آلهم
   

ال   : قال له الرشيد ك؟ ق ه، فاستحسن        : ما الذي رأى فيك حتى وقف علي ؤمنين فأخبرت ر الم ألني عن وجود أمي س
  .الرشيد جوابه ووصله

  
ه      ع: قيل إن الرشيد عمل في الليل بيتًا ورام أن يشفعه بآخر فامتنع القول عليه، فقال ا طرق علي اس، فلم ي بالعب ل

امتنع       : ذعر وفزع أهله، فلما وقف بين يدي الرشيد قال له ه ف فعه بمثل ه ورمت أن أش وجهت إليك بسبب بيت قلت
ة،  : القول علي، فقال يا أمير المؤمنين، دعني حتى ترجع إلي نفسي فإني ترآت عيالي على حال من القلق عظيم

  : وصف؛ فانتظر هنيهة ثم أنشدهونالني من الخوف ما يتجاوز الحد وال
   

  ولم نر مثلها بشرا   جناٌن قد رأيناهـا
   

  : فقال العباس بن األحنف
 إذا ما زدته نظرا   يزيدك وجهها حسنًا

   
  : زدني، فقال: فقال

 ك باإلظالم واعتكرا   إذ ا ما الليل سال علي
 فأبرزها تر قـمـرا   ودج فلم تر قـمـرًا

   
  .قد ذعرناك وأفزعنا عيالك وأقل الواجب أن نعطيك ديتك، وأمر له بعشرة آالف درهم: فقال له الرشيد

   
  : -أعني الرشيد  -وله 

 عينا رسولي وفزت بالخـبـر   إن تشق عيني بها فقد سعـدت
 رددت عمدًا في عينه نظـري   وآلما جاءني الرسـول لـهـا
  لى بصريفانظر بها واحتكم ع   خذ مقلتـي يارسـول عـاريًة

   
  : وأخذ المأمون هذا المعنى بعينه فقال

 وأغفلتني حتى أسأت بك الظـنـا   بعثتك مرتادًا ففـزت بـنـظـرٍة



 

  فيا ليت شعري عن دنوك ما أغنى   فناجيت من أهوى وآنت مباعـدًا
 حسنـًا لقد أخذت عيناك من عينها   أرى أثرًا منها بـعـينـك بـينـًا

   
  : وللعباس أيضًا

 نأي المحل وال صرٌف من الزمن   أغـيب عـنـك بـوٍد ال يغـيره
 وإن أمت فبطول الهم والـحـزن   فإن أعش فلعل الدهر يجمـعـنـا

 حتى أرى حسنًا ما ليس بالحسـن   قد حسن الحب في عيني ما صنعت
 للـبـدن الشغل للقلب ليس الشغل   تعتل بالشغل عنا ال تـكـلـمـنـا

   
ذا البيت       : بن بكار قال الزبير ه بنصف ه ل في ال أعلم شيئًا من أمور الدنيا خيرها وشرها إال وهو يصلح أن يتمث
  .األخير

  
  : وله أيضًا

 حذار هذا الصدود والغضـب   قد آنت أبكي وأنـت راضـيٌة
  تم فما لي في العيش من أرب   إن تم ذا الهجر يا ظـلـوم وال

  : وله أيضًا
  نال به العاشقون من عشقوا   وقـد أحرم منكم بما أقـول

 تضيء للناس وهي تحترق   صرت آأني ذبالٌة نصبـت

  .لو لم يقل من الشعر إال هذين البيتين لكفياه: قال الرياشي

ال  : وقال أبو بكر الصولي ن         : آنت عند القاسم بن إسماعيل فق اس ب ه العب اس لخال ن العب راهيم ب انشدني عمك إب
   : األحنف

 وفرق الناس فينا قولهم فرقـا   اس أذيال الظنون بناقد سحب الن
 وصادٌق ليس يدري أنه صدقا   فكاذٌب قد رمى بالظن غيرآـم

   
ين       : ما أحسن شيء تعرفه؟ لقلت: لو قيل لي: قال عبد اهللا بن المعتز ذين البيت ف، وأنشد ه ن األحن اس ب ا العب   .بيت

  : وله أيضًا
 لـيوم أول يوٍم فـيه أآـتـئبوا   اليوم آخـر أيام الـسـرور بـه

 العقب بعد السرور فقد جاءت به   ما آنت أحسب أن الحزن ينزل بي
   

  : وله ايضًا
 إلى وقت انتبـاهـي ال يزول   خيالك حين أرقد نصب عينـي
  حديث النفس عنك به الوصول   وليس يزورني صلًة ولـكـن

   
  : وله أيضًا

  ذاب جسمي وعالني الشحوب إن   يا ذا الذي أنكـرنـي طـرفـه
 الحبـيب جفوت نفسي إذ جفاني   ما مسنـي ضـٌر ولـكـنـنـي

   
  : وله أيضًا

  " إلى الحبيب بعيدًا حين أنصرف   أرى الطريق قريبًا حين أسلكـه
   

  .وقد تقدم ذآر ذلك في ترجمته في حرف الهمزة -وشعره آله جيد، وهو خال إبراهيم بن العباس الصولي 



 

  
  .في سنة اثنتين وتسعين ومائة ببغدادوتو
  

مات إبراهيم الموصلي المعروف بالنديم سنة ثمان وثمانين ومائة، ومات في ذلك اليوم : وحكى عمر بن شبة قال
يهم            أمون أن يصلي عل أمر الم يد ف ى الرش ك إل ع ذل ارة، فرف يمة الخم الكسائي النحوي والعباس بن األحنف وهش

ف،   : إبراهيم الموصلي، فقال: من هذا األول؟ فقالوا :فخرج فصفوا بين يديه فقال ن األحن أخروه وقدموا العباس ب
ال    ك الخزاعي فق رت     : فقدم فصلى عليه، فلما فرغ وانصرف دنا منه هاشم بن عبد اهللا بن مال ا سيدي، آيف آث ي

  : العباس بن األحنف بالتقدمة على من حضر؟ فأنشد
   

 تي تشقى بها وتكابدلهي ال   إنها: وسعى بها ناس فقالوا
  إني ليعجبني المحب الجاحد   فجحدتهم ليكون غيرك ظنهم

   
أمون : أتحفظهما؟ فقلت: ثم قال ة؟ فقلت        : نعم، وأنشدته، فقال لي الم ى بالتقدم ذا الشعر أول ال ه يس من ق ى  : أل بل

  .واهللا يا سيدي
  
ه وهذه الحكاية تخالف ما يأتي في ترجمة الكسائي، ألنه مات بالر: قلت ل إن  . ي على الخالف في تاريخ وفات وقي

ر الصولي   ال     : العباس توفي سنة اثنتين وتسعين ومائة، وقال أبو بك د ق ن محم ال   : حدثني عون ب ي ق دثني أب : ح
ل         نه أق ات وس ي صديقًا، وم ان ل ام، وآ رأيت العباس بن األحنف ببغداد بعد موت الرشيد، وآان منزله بباب الش

نة  ال الصولي  . من ستين س ة السبت              : ق يد ملت ليل ين وتسعين، ألن الرش نة اثنت د س ه مات بع ى أن دل عل ذا ي وه
  .لثالث خلون من جمادى اآلخرة سنة ثالث وتسعين ومائة بمدينة طوس

  
  .وآانت وفاة األحنف والد العباس المذآور سنة خمسين ومائة، ودفن بالبصرة، رحمه اهللا تعالى

  
الوا     " مروج الذهب " وحكى المسعودي في آتاب  ا      : عن جماعة من أهل البصرة ق ا آن د الحج، فلم ا نري خرجن

ال     : ببعض الطريق إذا غالم واقف على المحجة وهو ينادي دلنا  : أيها الناس هل فيكم أحد من أهل البصرة؟ ق فع
ال   : إليه وقلنا له د؟ ق ا تري د من              : م ى بع إذا بشخٍص ملقى عل ه، ف ا مع د أن يوصيكم، فملن ه يري ا ب إن موالي لم

  : ريق تحت شجرة ال يحير جوابًا، فجلسنا حوله، فأحس بنا فرفع طرفه وهو اليكاد يرفعه ضعفًا، وأنشأ يقولالط
   

 مفردُا يبكي على شجنه   يا غريب الدار عن وطنه
 دبت األسقام في بدنـه   آلما جد الـبـكـاء بـه

   
ه وجعل      ثم أغمي عليه طويًال ونحن جلوس حوله، إذ أقبل طائر فوقع على أعلى تح عيني رد فف الشجرة وجعل يغ

  : يسمع تغريد الطائر، ثم أنشأ الفتى يقول
  طائر يبكي على فننه   ولقد زاد الفؤاد شًجى
 آلنا يبكي على سكنه   شفه ما شفني فبكـى

ا فر        : قال ه، فلم ا الصالة علي اه وتولين لناه وآفن ى غس ده حت ا  ثم تنفس تنفسًا فاضت نفسه منه، فلم نبرح من عن غن
  .هذا العباس بن األحنف، رحمه اهللا تعالى؛ واهللا أعلم أي ذالك آان: من دفنه سألنا الغالم عنه، فقال

ر   : والحنفي  ن بك بفتح الحاء المهملة والنون وبعدها فاء، هذه النسبة إلى بني حنيفة ابن لجيم بن صعب بن علي ب
د األلف الم        بضم  -بن وائل، وهي قبيلة آبيرة مشهورة، واسم حنيفة أثال  ة وبع اء مثلث دها ث زة وبع ا   -الهم وإنم

ة              ي قصة يطول شرحها فضرب حنيف دي مفاوضة ف ن عوف العب ين األحزن ب قيل له حنيفة ألنه جرى بينه وب
ة        مي حنيف ا، فس ه فحنفه ى رجل ة عل زن حنيف ة، وضرب األح مي جذيم ه فس يف، فجذم ذآور بالس زن الم األح

  .وحنيفة، أخو عجل

دة بالحجاز         بفتح : واليمامي ة، وهي بل ى اليمام بة إل ذه النس ة، ه الياء المثناة من تحتها والميم وبعد األلف ميم ثاني
  .في البادية أآثر أهلها بنو حنيفة وبها تنبأ مسيلمة الكذاب وقتل، وقصته مشهورة



 

 الرياشي

ة عا     ة ثق ًا راوي ان عالم ر     أبو الفضل العباس بن الفرج الرياشي النحوي اللغوي البصري؛ آ ام العرب آثي ًا بأي رف
ي              ن أب ي واب راهيم الحرب ه إب ا، وروى عن ى وغيرهم ن المثن دة معمر ب و عبي االطالع، روى عن األصمعي وأب

  .الدنيا وغيرهما

ره،    : صفه لنا، فقال: مر بنا أعرابي ينشد ابنًا له، فقلنا له: ومما رواه عن األصمعي قال م ن ه ل آأنه دنينير، فقلنا ل
ا    فلم يلبث أن: قال ه، فقلن ى عنق ا        : جاء بصغير أسيد آأنه جعٌل قد حمله عل ه م ذا ألرشدناك، فإن ألتنا عن ه و س ل

  :ثم أنشد األصمعي. زال اليوم بين أيدينا

  ل سحيرًا وقرقف الصـرد          نعم ضجيع الفتى إذا برد اللي 

  زين في عـين والـد ولـد               زينها اهللا في الفـؤاد آـمـا 

ه  قتل ا لرياشي المذآور بالبصرة أيام العلوي البصري صاحب الزنج في شوال سنة سبع وخمسين ومائتين، رحم
  .اهللا تعالى

ن   : آم يعد سنه؟ فقال: وسئل في عقب ذي الحجة سنة أربع وخمسين ومائتين يخنا اب أظن سبعًا وسبعين، وذآر ش
ائتين،     تين وم نة خمس وس ط، إذ ال خالف        األثير في تاريخه الكبير أنه قتل في س زنج بالبصرة، وهو غل ه ال قتل

نة سبع         ة بقيت من شوال س بين أهل العلم بالتاريخ أن الزنج دخلوا البصرة وقت صالة الجمعة لثالث عشرة ليل
رق          د تف دخلوها وق ين، ف وم اإلثن ا ي ادوا إليه م ع وخمسين، فأقاموا على القتل واإلحراق ليلة السبت ويوم السبت ث

ل     الجند وهربوا فن ه، وقت ادوا باألمان، فلما ظهر الناس قتلوهم، فلم يسلم منهم إال النادر، واحترق الجامع ومن في
  .العباس المذآور في أحد هذه األيام فإنه آان في الجامع لما قتل

م         : والرياشي اش، وهو اس ى ري بة إل ذه النس ة، ه بكسر الراء وفتح الياء المثناة من تحتها وبعد األلف شين معجم
  .رجل من جذام آان والد المنسوب إليه عبدًا له فنسب إليه وبقي عليه لجلد

 ابن عمر

م         ه وهو صغير ل ع أبي لم م دوي؛ أس أبو عبد الرحمن عبد اهللا بن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنهما، القرشي الع
نه،  يبلغ الحلم، وهاجر مع أبيه إلى المدينة، وعرض على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد ف رده لصغر س

اع           ر االتب ان آثي م، وآ ورع والعل ان من أهل ال ازه، وآ فعرض عليه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأج
ان ال   آلثار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، شديد التحري واالحتياط والتوقي في فتواه وآل ما تأخذ به نفسه، وآ

ي            يتخلف عن السرايا على عهد رسول اهللا صلى اهللا    ة وف ل الفتن الحج قب ًا ب ه مولع د موت ان بع م آ لم، ث ه وس علي
  .الفتنة إلى أن مات

ؤمنين حفصة بنت       : ويقولون لم ألم الم ه وس إنه آان أعلم الصحابة بمناسك الحج، وقال رسول اهللا صلى اهللا علي
  .م الليل؛ فما ترك ابن عمر بعدها قيا"إن أخاك عبد اهللا رجل صالح، لو آان يقوم من الليل : " عمر

  .ما منا أحد إال مالت به الدنيا ومال بها، ما خال عمر وابنه عبد اهللا: وقال جابر بن عبد اهللا

ران   ن مه اس         : وقال ميمون ب ن عب م من اب ر، وال أعل ن عم ا رأيت أورع من اب ن المسيب    . م عيد ب ال س و  : وق ل
  .شهدت ألحد أنه من أهل الجنة، لشهدت لعبد اهللا بن عمر

رحمن     : قالوحكى األصمعي  د ال و عب دثنا أب اد     -ح و الزن ال    -وهو أب ه، ق ي الحجر   : عن أبي ع ف مصعب  : اجتم
الوا     ر، فق ن عم د اهللا ب ر     : وعروة وعبد اهللا بنو الزبير، وعب ن الزبي ال مصعب ب ى، فق رة     : نتمن أتمنى إم ا ف ا أن أم

ال   : وقال عبد اهللا بن عمر. العراق والجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين رة، ق أتمنى المغف : أما أنا ف
  .فنالوا ما تمنوا؛ ولعل ابن عمر قد غفر له



 

د اهللا  : وحكى سفيان الثوري عن طارق بن عبد العزيز عن الشعبي، قال لقد رأيت عجبًا، آنا بفناء الكعبة أنا وعب
دما فر    وم بع ال الق وا من صالتهم   بن عمر وعبد اهللا بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان، فق : غ

ك         ر، فإن ن الزبي د اهللا ب ا عب م ي اعته، ق ليقم رجل منكم فليأخذ الرآن اليماني وليسأل اهللا حاجته، فإنه يعطى من س
ة     : أول مولود ولد في الهجرة، فقام وأخذ بالرآن اليماني، ثم قال ألك بحرم اللهم إنك عظيم ترجى لكل عظيم، أس

ه ال ك، علي ة نبي ة وجهك وحرم ّي عرشك وحرم لم عل از، ويس وليني الحج ى ت ي حت صالة والسالم، أن ال تميتن
ال : بالخالفة، وجاء حتى جلس، فقال ك رب آل شيء،     : قم يا مصعب، فقام حتى أخذ بالرآن اليماني، فق م إن الله

ي           راق، وتزوجن وليني الع ى ت دنيا حت ي من ال وإليك يصير آل شيء، أسألك بقدرتك على آل شيء، أن ال تميتن
كينة ب ال س س، فق ى جل اء حت ين، وج ت الحس ال  : ن ان، وق الرآن اليم ذ ب ام وأخ ك، فق د المل ا عب م ي م رب : ق الله

ك،          ة وجه ألك بحرم رك، وأس اُدك المطيعون ألم ألك عب ا س السموات السبع، ورب األرض ذات القفر، أسألك بم
دنيا حت      ي من ال ك، أن ال تميتن وليني شرق األرض   وأسألك بحقك على جميع خلقك، وبحق الطائفي حول بيت ى ت

ال         س، فق ى جل اء حت م ج ى أخذ         : وغربها وال ينازعني أحد إال أتيت برأسه، ث ام حت ر، فق ن عم د اهللا ب ا عب م ي ق
ع   : بالرآن اليماني، ثم قال ى جمي اللهم إنك رحمن رحيم، أسألك برحمتك التي سبقت غضبك، وأسألك بقدرتك عل

ال الشعبي  خلقك، أن ال تميتني من الدنيا حتى توجب لي ال ى رأيت لكل         : جنة، ق دنيا حت اي من ال ا ذهبت عين فم
  .رجل ما سأل وبشر عبد اهللا بن عمر بالجنة ورؤيت له

ة    : وحكى حمزة بن عبد اهللا بن عمر عن عبد اهللا بن عمر قال ذه اآلي ي ه وا      : (خطرت ل ى تنفق ر حت الوا الب ن تن ل
يئاً   )مما تحبون ا وجدت ش ة، فقلت       ، فذآرت ما أعطاني اهللا عز وجل فم اريتي رمين ي من ج هي حرة   : أحب إل

  .لوجه اهللا، فلوال أني أعود في شيء جعلته هللا لنكحتها، فأنكحها نافعًا، فهي أم ولده

  .وآان ابن عمر إذا اشتد عجبه بشيء من ماله قربه إلى ربه عز وجل

إذا ر      : قال نافع زم المسجد، ف ا شمر أحدهم فيل ة      آان رقيقه قد عرفوا ذلك منه، فربم ك الحال ى تل ر عل ن عم آه اب
اهللا إال   : يا أبا عبد الرحمن، واهللا ما بهم إال أن يخدعوك، فيقول: الحسنة أعتقه، فيقول له أصحابه د ب ما خدعنا أح

  .انخدعنا له

تغفر    : قال نافع اء السحر اس ما مات ابن عمر حتى أعتق ألف إنسان، أو ما زاد، وآان يحيي الليل صالًة، فإذا ج
  .حإلى الصبا

ى         در عل م يق ل، فل ي اللي دفن ف وتوفي بمكة سنة ثالث وسبعين وهو ابن أربع وثمانين سنة، وآان قد أوصى أن ي
  .ذلك من أجل الحجاج، ودفن بذي طوى في مقبرة المهاجرين

ك أن الحجاج                 ه، وذل ر قدم ى ظه زج عل ق، ووضع ال ي الطري ه ف ه وزحم ّم زّج ًال س د أمر رج وآان الحجاج ق
ذي     : إن الشمس ال تنتظرك، فقال له الحجاج : الصالة، فقال ابن عمرخطب يوما وأخر  د هممت أن أضرب ال لق
ه  : وقيل. إن تفعل فإنك سفيه مسّلط: فيه عيناك، قال إنه أخفى قوله ذلك على الحجاج ولم يسمعه، وإنما آان يتقدم

لم وق   ى      في المواقف بعرفة وغيرها إلى المواضع التي آان النبي صلى اهللا عليه وس ك يعز عل ان ذل ا، وآ ف فيه
الحجاج، فأمر الحجاج رجًال معه حربة يقال إنها آانت مسمومة، فلما دفع الناس من عرفة لصق به ذلك الرجل، 

ال     وده، فق ه الحجاج يع من سّمك   : فأمّر الحربة على قدمه، وهي في غرز راحلته، فمرض منها أيامًا، فدخل علي
ما أراك فاعًال، أنت أمرت من نخسني     : قتلني اهللا إن لم أقتله، قال: به؟ قالوما تصنع : يا أبا عبد الرحمن؟ فقال

أنت  : قال -من سّمك؟: إذ قال له -وروي أنه قال للحجاج. ال تفعل يا أبا عبد الرحمن، وخرج عنه: بالحربة، فقال
  .الحجاجفلبث أيامًا ثم مات، رضي اهللا عنه ونفع به، وصلى عليه . أمرت بإدخال السالح في الحرم

 عبد اهللا بن المبارك

د،            م والزه ين العل د جمع ب ان ق ة، آ ي حنظل ولى بن روزي، م أبو عبد الرحمن عبد اهللا بن المبارك بن واضح الم
وة    ًا للخل تفقه على سفيان الثوري ومالك بن أنس رضى اهللا عنهما، وروى عنه الموطأ، وآان آثير االنقطاع محب

  .شديدة التورع، وآذلك آان أبوه

ه          و ال ل ا وق اءه يوم واله ج م أن م ًا، ث ه زمان ام في واله وأق ًا   : يحكى عن أبيه أنه آان يعمل في بستان لم د رمان أري
ال  ه وق ده حامضًا، فحرد علي ره فوج ًا فكس ا رمان ى بعض الشجر وأحضر منه وًا، فمضى إل و : حل ب الحل أطل

تد حرده      فتحضر لي الحامض؟ هات حلوًا، فمضى وقطع من شجرة أخرى، فلما آسره  وجده أيضًا حامضًا فاش



 

ال    : عليه، وفعل آذلك دفعة ثالثة، فقال له بعد ذلك وا من الحامض؟ فق ال : أنت ما تعرف الحل ك؟   : ال، فق آيف ذل
ال   : ألنني ما أآلت منه شيئًا حتى أعرفه، فقال: فقال ل؟ ق م تأآ د         : ولم ل ك فوج ي، فكشف عن ذل ا أذنت ل ك م ألن

ه      : جه ابنته، ويقالقوله حقًا، فعظم في عينه وزّو ة أبي ه برآ ة، فنمت علي ك االبن ورأيت  . إن عبد اهللا رزقه من تل
ا        ذا ذآره ه، وآ الح، رضي اهللا عن د الص م العب ن أده راهيم ب ى إب وبة إل ية منس ذه القض واريخ ه ي بعض الت ف

  .البن أدهم" سراج الملوك " الطرطوشي في أول 

ن     د اهللا ب اني أن عب ذآور سئل   ونقل أبو علي الغساني الجي ارك الم ا أفضل  : المب فيان أم     : أيهم ي س ن أب ة ب معاوي
لم أفضل   : عمر بن عبد العزيز؟ فقال واهللا إن الغبار الذي دخل في أنف معاوية مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

ة  : من عمر بألف مرة، صلى معاوية خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال ال معاوي : سمع اهللا لمن حمده، فق
ذا؟    د ه اب    "ربنا ولك الحمد، فما بع ي آت ى مراتب أهل الخصوص      " ووقفت ف ن    " النصوص عل عن أشعث ب

ال عبة المصيصي ق ال    : ش ارك، وتقطعت النع ن المب د اهللا ب ف عب اس خل ل الن ة فانجف يد الرق ارون الرش دم ه ق
اس قال        ا رأت الن رج الخشب، فلم ؤمنين من ب الوا   : توارتفعت الغبرة، فأشرفت أم ولد أمير الم ذا؟ ق ا ه الم  : م ع

اس    : أهل خراسان قدم الرقة يقال له عبد اهللا بن المبارك، فقالت ع الن ذي ال يجم هذا واهللا الملك، ال ملك هارون ال
  ".إال بشرط وأعوان 

  : وآان لعبد اهللا شعر، فمن ذلك قوله

 وقد فتحت لك الحانوت بالدين   قد يفتح المرء حانوتًا لمتجـره
 تبتاع بالدين أموال المساآـين   حانوت بال غلقبين األساطين 

  وليس يفلح أصحاب الشواهين   صّيرت دينك شاهينًا تصيد به
   

  : وآان إذا خرج إلى مكة حرسها اهللا تعالى يقول" 
 وبيع نفسي لما ليست له ثمـنـا   بعض الحياة وخوف اهللا أخرجني

 " واهللا ما اتزناماليس يبقى فال    اني وزنت الذي يبقى ليعـدلـه

  .تعلمنا العلم للدنيا فدلنا على ترك الدنيا: ومن آالمه

ين        ل اثنت نة إحدى، وقي ي رمضان س وآان عبد اهللا قد غزا، فلما انصرف من الغزو وصل إلى هيت فتوفي بها ف
  .وثمانين ومائة، ومولده بمرو سنة ثماني عشرة ومائة، رضى اهللا عنه

ار          بكسر الهاء وسكون اليا: وهيت وق األنب رات ف ى الف ة عل ا، مدين اة من فوقه اء مثن ء المثناة من تحتها وبعدها ت
ار             ين األنب ة تفصل ب ا، ودجل رات يفصل بينهم داد، والف ر بغ ي ب ار ف من أعمال العراق لكنها في بر الشام واألنب

  .وبغداد، وقبره ظاهر يزار بها، وقد جمعت أخباره في جزأين

 عبد اهللا بن عبد الحكم

ك           أبو  م أصحاب مال ان أعل الكي المصري؛ آ ه الم ع، الفقي ن راف محمد عبد اهللا بن عبد الحكم بن أعين بن ليث ب
ان من ذوي      أ سماعًا، وآ بمختلف قوله، وأفضت إليه رياسة الطائفة المالكية بعد أشهب، وروى عن مالك الموط

ده        األموال والرباع، له جاه عظيم وقدر آبير، وآان يزآي الشهود ويجرحهم، م يشهد وال أحد من ول ذا ل ومع ه
اب      ي آت ك القضاعي ف ال "خطط مصر   " لدعوة سبقت فيه، ذآر ذل افعي، رضي اهللا      : ، ويق ام الش ع لإلم ه دف إن

ين آخرين       ار، ومن رجل عنه، عند قدومه إلى مصر ألف دينار من ماله، وأخذ له من ابن عسامة التاجر ألف دين
افعي   ألف دينار، وهو والد أبي عبد اهللا  ام الش اء اهللا        -محمد، صاحب اإلم يم، ان ش ي حرف الم ره ف يأتي ذآ وس

  .تعالى

د    : رأيت مالك بن أنس في النوم بعدما مات بأيام، فقال: وروى بشر بن بكر، قال ن عب ه اب إن ببلدآم رجًال يقال ل
  .الحكم، فخذوا عنه فإنه ثقة

  .الحديث والتواريخ، صنف آتاب فتوح وغيره وآان ألبي محمد المذآور ولد آخر يسمى عبد الرحمن من أهل



 

ة             نة خمس وخمسين ومائ ل س ة، وقي نة خمسين ومائ ي س ذآور ف د الم ي محم ي شهر    . وآانت والدة أب وفي ف وت
ي                ا يل ا، مم افعي، رضي اهللا عنهم ام الش ر اإلم ى جانب قب ره إل ائتين بمصر، وقب ع عشرة وم رمضان سنة أرب

  .ثةالقبلة، وهو األوسط من القبور الثال

  .وتوفي ولده عبد الرحمن المذآور في سنة سبع وخمسين ومائتين، وقبره إلى جانب قبر أبيه من جهة القبلة

  .بفتح الهمزة وسكون العين المهملة وفتح الياء المثناة من تحتها وبعدها نون: وأعين

  .بضم العين المهملة وفتح السين المهملة وبعد األلف ميم ثم هاء: وعسامة

 لفقيه المالكيابن وهب ا

د                 ي عب والة أب ة م ولى ريحان الكي المصري م ه الم الوالء الفقي لم، القرشي ب ن مس ن وهب ب د اهللا ب أبو محمد عب
ه، عشرين           س، رضي اهللا عن ن أن ك ب ام مال الرحمن يزيد بن أنيس الفهري، آان أحد أئمة عصره وصحب اإلم

ر   " سنة، وصنف  أ الكبي أ الصغير   " و" الموط ال ما " الموط ه   وق ي حق ك ف ام    : ل ن وهب إم د اهللا ب و   . عب ال أب وق
وفي            : جعفر ابن الجزار ى أن ت ي صحبته إل زل ف م ي ة ول ين ومائ ان وأربع نة ثم ي س رحل ابن وهب إلى مالك ف

ائل . مالك، وسمع من مالك قبل عبد الرحمن بن القاسم ببضع عشرة سنة : وآان مالك يكتب إليه إذا آتب في المس
ره    إلى عبد اهللا بن وهب ال ع غي ذا م ر من        . مفتي، ولم يكن يفعل ه ن شهاب الزهري أآث وأدرك من أصحاب اب

  .ابن وهب عالم وابن القاسم فقيه: وذآر ابن وهب وابن القاسم عند مالك، فقال. عشرين رجًال

ر صغير       ": خطط مصر " قال القضاعي في آتاب  ي مسكين قب ّر بن قبر عبد اهللا بن وهب مختلف فيه، وفي مج
  .ف بقبر عبد اهللا، وهو قبر قديم يشبه أن يكون قبرهمخلق يعر

ين من    . وآان مولده في ذي القعدة سنة خمس، وقيل أربع وعشرين ومائة بمصر وتوفي بها يوم األحد لخمس بق
  .شعبان سنة سبع وتسعين ومائة، رضي اهللا عنه

دثاً   ان مح ى صاحب       . وله مصنفات في الفقه معروفة، وآ د األعل ن عب ونس ب ال ي ه اهللا    وق افعي، رحم ام الش اإلم
ن سعد،   : تعالى آتب الخليفة إلى عبد اهللا بن وهب في قضاء مصر، فجّنن نفسه، ولزم بيته، فاطلع عليه رشدين ب

أال تخرج إلى الناس فتقضي بينهم بكتاب اهللا عز وجل وسنة رسوله صلى  : وهو يتوضأ في صحن داره، فقال له
اء وأن       : الاهللا عليه وسّلم؟ فرفع إليه رأسه وق ع األنبي اء يحشرون م ا علمت أن العلم إلى ها هنا انتهى عقلك؟ أم

  .القضاة يحشرون مع السالطين؟ وآان عالمًا صالحًا خائفًا هللا تعالى

ذلك         " األهوال " وسبب موته أنه قرئ عليه آتاب  زل آ م ي ى داره فل ذه شيء آالغشي، فحمل إل من جامعه، فأخ
  .إلى أن قضى نحبه

ري،          : نس المصري في تاريخهقال ابن يو يس الفه ن أن د ب رحمن يزي د ال ي عب ولى أب ة م هو مولى يزيد بن رمان
ن وهب المصري     . "والذي ذآرته أوًال قاله ابن عبد البر، واهللا أعلم د اهللا ب ال عب ن شريح يأخذ      : وق وة ب ان حي آ

ال . عطاءه في آل سنة ستين دينارًا ى        : ق ه حت ى منزل ع إل م يطل ذه ل ان إذا أخ ه  وآ ال . يتصدق ب ى    : ق ئ إل م يجي ث
ه تحت             : قال. منزله فيجدها تحت فراشه اء يطلب م ج ه، ث اءه فتصدق ب ذ عط ك أخ ه ذل ا بلغ م، فلم وآان له ابن ع

  ".أنا أعطيت ربي بيقين، وأنت أعطيت ربك تجربة : فشكا إلى حيوة، فقال له حيوة: قال. فراشه فلم يجد شيئًا

 عبد اهللا بن لهيعة

رحمن   رًا من الحديث               أبو عبد ال ان مكث افقي المصري، آ ة الحضرمي الغ ن لهيع ة ب ن عقب ة ب ن لهيع د اهللا ب عب
اًال ممن         : قال محمد بن سعد في حقه. واألخبار والرواية رب ح ره أق ي أول أم ه ف إنه آان ضعيفًا، ومن سمع من
ال     . سمع منه في آخره ك فق ي ذل ه ف ل ل ا : وآان يقرأ عليه ما ليس من حديثه فيسكت، فقي ونني     م ا يجيئ ي؟ إنم ذنب

  .بكتاب يقرأونه علّي ويقومون، ولو سألوني ألخبرتهم أنه ليس من حديثي



 

ي          ة، وهو أول قاض ول نة خمس وخمسين ومائ تهّل س وآان أبو جعفر المنصور قد واله القضاء بمصر في مس
ة، وهو              تين ومائ ع وس نة أرب ع األول س ي شهر ربي ة، وصرف عن القضاء ف ل الخليف أول قاض   بمصر من قب

  .حضر لنظر الهالل في شهر رمضان واستمر القضاة عليه إلى اآلن

د القاضي    : ذآر ابن الفراء في تاريخه في سنة اثنتين وخمسين ومائة فقال ن يزي وفيها توفي أبو خزيمة إبراهيم ب
العراق،    ان ب ال الحميري وولي مكانه عبد اهللا بن لهيعة الحضرمي، وآان سبب واليته أن ابن حديج آ دخلت  : ق ف

ؤمنين    : يا ابن حديج، لقد توفي ببلدك رجل أصيب به العامة، قلت : على أبي جعفر المنصور فقال لي ر الم ا أمي ي
دان  : نعم، فمن ترى أن نولي القضاء بعده؟ قلت: ذاك إذًا أبو خزيمة، قال رة    " أبا مع ن م ا   " عامر ب اليحصبي ي

ؤمنين،     : قال فقلت. اضي أن يكون أصمذاك رجل أصم، ال يصلح للق: أمير المؤمنين، قال ر الم ا أمي ة ي فابن لهيع
ارًا، وهو أول قضاة مصر     : قال فابن لهيعة على ضعف فيه، فأمر بتوليته، وأجرى عليه في آل شهر ثالثين دين

  .أجري عليه ذلك، وأول قاض بها استقضاه خليفة، وإنما آان والة البلد هم الذين يولون القضاة

ره إحدى       وتوفي بمصر يوم ا ة، وعم بعين ومائ نة س ل س ألحد منتصف شهر ربيع األول سنة أربع وسبعين، وقي
  .وثمانون سنة، رحمه اهللا تعالى

  .وآان الليث بن سعد أآبر من ابن لهيعة بسنة أو بسنتين: قال أبو موسى العنزي في تاريخه

ن فرعان  : وذآره ابن يونس في تاريخه فقال"  م األعدولي،       عبد اهللا بن لهيعة بن عقبة ب ة الحضرمي ث ن ربيع ب
ن               ان ب ن سعد وعثم ن الحارث والليث ب ه عمرو ب رحمن وروى عن د ال ا عب ى أب من أنفسهم، قاضي مصر، يكن

وآان مولده سنة سبع وتسعين، ثم روى بإسناد متصل  : الحكم الجذامي وابن المبارك، وذآر تاريخ وفاته، ثم قال
ادة القضاة،    : بي حبيب يقول ليآنت إذا أتيت يزيد بن أ: إليه أنه قال ي وس آأني بك وقد قعدت على الوسادة، يعن

  ".فما مات ابن لهيعة حتى ولي القضاء

  .بفتح الالم وآسر الهاء وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح العين المهملة وبعدها هاء ساآنة: ولهيعة

راء   : والحضرمي تح ال دة وف ى حضرموت،        بفتح الحاء المهملة وسكون الضاد الموح بة إل ذه النس يم، ه دها م وبع
  .وهي من بالد اليمن في أقصاها

 القعنبي

م                 ذ العل ة، وأخ ان من أهل المدين القعنبي، آ ارثي المعروف ب ٍب الح ن قعن لمة ب ن مس د اهللا ب رحمن عب أبو عبد ال
ارهم، وهو    اتهم وخي " أحد رواة   والحديث عن اإلمام مالك رضي اهللا عنه، وهو من جلة أصحابه وفضالئهم وثق

ة       " الموطأ " عنه، فإن " الموطأ  ا رواي ات اختالف، وأآمله ين الرواي ة، وب رواه عن مالك رضي اهللا عنه جماع
  .آما سيأتي في ترجمته إن شاء اهللا تعالى -يحيى بن يحيى 

ول   : وقال عبد اهللا بن أحمد بن الهيثم. لعبادته وفضله" الراهب " وآان يسمى  ا إذا  : سمعت جدي يق د   آن ا عب أتين
ا    اهللا منه وذ ب ي يسكن البصرة، وهو      . اهللا بن مسلمة القعنبي خرج إلينا آأنه مشرف على جهنم، ونع ان القعنب وآ

ه   . من الثقات في روايته وتوفي يوم الجمعة لست خلون من المحرم سنة إحدى وعشرين ومائتين بالبصرة، رحم
  .عن مالك أنه توفي بمكة، واهللا أعلم" الموطأ " روى اهللا تعالى، وذآر أبو القاسم ابن بشكوال في تسمية من 

ذآور أعاله،    : والقعنبي ده الم بفتح القاف وسكون العين المهملة وفتح النون وبعدها باء موحدة، هذه النسبة إلى ج
  .رحمه اهللا تعالى

 ابن آثير المقرئ

ى       توفي سنة عشرين ومائة بم. أبو سعيد عبد اهللا بن آثير؛ أحد القراء السبعة م أقف عل الى، ول ه اهللا تع ة، رحم ك
داري    : في القراءات ذآره فقال" اإلقناع " ثم وجدت صاحب آتاب . شيء من حاله ألذآره ر، المكي ال  -ابن آثي

والدار بطن من لخم منهم تميم الداري رضي اهللا عنه، وقيل إنما نسب إلى دارين ألنه آان عطارًا، وهو موضع   
وهو مولى عمرو بن علقمة الكناني، وهو من أبناء فارس الذين بعثهم آسرى  : لواقا -الطيب، وهذا هو الصحيح 

ة        و من الطبق ة، وه بالسفن إلى اليمن حين طرد الحبشة عنها، وآان يخضب بالحناء، وآان قاضي الجماعة بمك



 

ي            يمًا أسمر أشهل العين ة طويًال جس رأس واللحي رًا، أبيض ال يخًا آبي ان ش يبته   الثانية من التابعين، وآ ر ش ن، يغي
  .بالحناء أو بالصفرة، وآان حسن السكينة، ولد بمكة سنة خمس وأربعين، ومات بها سنة عشرين ومائة

ذا المصنف   ن إدريس              : ثم قال ه د اهللا ب دي، ألن عب راء، وال يصح عن ين الق اع ب ه هو آاإلجم ر من وفات ا ذآ م
ة، فكيف    ر تجاوز         األودي قرأ عليه، ومولد ابن إدريس سنة خمس عشرة ومائ ن آثي وال اب ه ل ه علي تصح قراءت

ي         ذا من أب ي ه ط ف ارىء، وأصل الغل سنة عشرين؟ وإنما الذي مات فيها عبد اهللا بن آثير القرشي وهو غير الق
  .بكر ابن مجاهد، واهللا أعلم

نة        : وراوياه وفي س ن جرجة المكي المخزومي، ت عيد ب قنبل وهو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن س
  .حدى وتسعين ومائتين وله ست وتسعون سنةإ

و         ه أب زة بشار الفارسي، آنيت ي ب ن أب وراويه اآلخر البزي، وهو أحمد بن محمد بن عبد اهللا بن القاسم بن نافع ب
  .الحسن، توفي سنة سبعين ومائتين وله ثمانون سنة، رحمهم اهللا أجمعين

 ابن قتيبة

ارف وأدب       أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينو اب المع روزي، النحوي اللغوي صاحب آت ري، وقيل الم
ن                   فيان ب ن س راهيم ب ي إسحاق إب ه وأب ن راهوي ا عن إسحاق ب داد وحدث به ة، سكن بغ ان فاضًال ثق الكاتب؛ آ
ه          ة، وروى عن ك الطبق تاني وتل اتم السجس ي ح ادي وأب ه الزي سليمان بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن زياد بن أبي

د  ه أحم ريم   ابن رآن الك ب الق ا غري ره، ومنه دم ذآ ا تق ا م دة، منه ا مفي ي، وتصانيفه آله ُتويه الفارس ن ُدر س واب
ط              ات الشعراء واألشربة وإصالح الغل رآن ومشكل الحديث وطبق ار ومشكل الق ون األخب وغريب الحديث وعي

ائل و     اب المس واء وآت اب األن اب الميسر    وآتاب التقفية وآتاب الخيل وآتاب إعراب القراءات وآت ات وآت الجواب
ك   ر ذل داح وغي ل     . والق داد، وقي ده ببغ و فمول ا ه روزي، وأم اه م ل أن أب ه، وقي ى حين وفات داد إل ه ببغ رأ آتب وأق

دة         . بالكوفة، وأقام بالدِّينوِر مدًة قاضيًا فنسب إليها ي ذي القع وفي ف ائتين، وت نة ثالث عشرة وم ه س وآانت والدت
بع  دى وس نة إح ل س بعين، وقي نة س بعين    س نة ست وس ل منتصف رجب س ب، وقي ي رج ة ف ل أول ليل ين، وقي

ل          ات، وقي ه وم م أغمي علي د ث ومائتين، واألخير أصح األقوال، وآانت وفاته فجأة، صاح صيحة سمعت من ُبع
ا     دأ فم م ه أآل هريسة فأصابه حرارة ثم صاح صيحة شديدة ثم أغمي عليه إلى وقت الظهر ثم اضطرب ساعة ث

  .وقت السحر، ثم مات رحمه اهللا تعالىزال يتشهد إلى 

وآان ولده أبو جعفر أحمد بن عبد اهللا المذآور فقيهًا، وروى عن أبيه آتبه المصنفة آلها وتولى القضاء بمصر،   
ين        نة اثنت ع األول س ي شهر ربي ا ف وقدمها في ثامن عشر جمادى اآلخرة سنة إحدى وعشرين وثلثمائة، توفي به

  .ى القضاء ومولده ببغدادوعشرين وثلثمائة، وهو عل

ة،     : إن أآثر أهل العلم يقولون: والناس يقولون ال خطب اب ب إن أدب الكاتب خطبة بال آتاب، وإصالح المنطق آت
ول      ذا الق ى ه م عل وهذا فيه نوع تعصب عليه، فإن أدب الكاتب قد حوى من آل شيء وهو مفنَّن، وما أظن حمله

ن           إال أن الخطبة طويلة، واإلصالح بغير خط ى ب ن يحي د اهللا ب ي الحسن عبي اب ألب ذا الكت ه صنف ه بة، وقيل أن
يد            ن الس د ب و محم اب أب ذا الكت د شرح ه ة العباسي، وق خاقان وزير المعتمد على اهللا بن المتوآل على اهللا الخليف

الى    -البطليوسي  اء اهللا تع ة           -اآلتي ذآره أن ش ه دالل ه، وفي ط من ى مواضع الغل ه عل توفى، ونب ى  شرحًا مس عل
  .آثرة اطالع الرجل، وسماه االقتضاب في شرح أدب الكتَّاب

اآنة،     : وقتيبة اء س م ه بضم القاف وفتح التاء المثناة من فوقها وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها باء موحدة ث
بة إلي    : وهي تصغير قتبة بكسر القاف، وهي واحدة األقتاب، واألقتاب يّ األمعاء، وبها سمي الرجل، والنس . ه قتب

تح             : والدينوري ا وف اة من تحته اء المثن يس بصحيح وبسكون الي ا ول ال السمعاني بفتحه ة، وق بكسر الدال المهمل
  .النون والواو وبعدها راء، هذه النسبة إلى دينور، وهي بلدة من بالد الجبل عند قرميسين خرج منها خلق آثير

 ابن درستويه

تويه      ن درس ر ب ن جعف د اهللا ب ن            أبو محمد عب ًا فاضًال أخذ ف ان عالم ان الفارسي الفسوي النحوي؛ آ ن المرزب ب
دارقطني       -المقدم ذآره  -األدب عن ابن قتيبة  ه جماعة من األفاضل آال وعن المبرد وغيرهما ببغداد، وأخذ عن

ي  . وغيره ن وآانت والدته في سنة ثمان وخمسين ومائتين، وتوفي يوم االثنين لتسع بقين من صفر، وقيل لست بق



 

الى   ه اهللا تع انهم      . منه، سنة سبع وأربعين وثلثمائة ببغداد، رحم ار المحدثين وأعي وه من آب ان أب : ودرستويه . وآ
اة         اء المثن تح الي واو وف ا وسكون ال بضم الدال المهملة والراء وسكون السين المهملة، وضم التاء المثناة من فوقه

ن  : قال غيرهمن تحتها وبعدها هاء ساآنة، هكذا قاله السمعاني، و هو بفتح الدال والراء والواو، وهذا القائل هو اب
  .ماآوال في آتاب االآمال

زة   ة الجودة     . والفارسي والفسوي قد تقدم الكالم عليهما في ترجمة البساسيري في حرف الهم ي غاي وتصانيف ف
اء وشرح الفصيح        : واإلتقان، منها اب الهج ي النحو، وآت اد ف ى المفضل    تفسير آتاب الجرمي واالرش رد عل وال

اني              اب مع اب غريب الحديث وآت دود وآت اب المقصور والمم ة وآت اب الهداي ل وآت ى الخلي الضبي في الرد عل
ن ساعدة             ر قس ب اب خب رآن وآت ي تفسير الق ين األخفش وثعلب ف الشعر وآتاب الحي والميت وآتاب التوسط ب

  .ء في المعاني، وله عدة آتب شرع فيها ولم يكملهاوآتاب األعداد وآتاب أخبار النحويين وآتاب الرد على الفرا

 الكعبي

م            ال له ة يق ة من المعتزل ان رأس طائف الم المشهور، آ ي البلخي الع أبو القاسم عبد اهللا بن أحمد بن محمود الكعب
ه       : الكعبية، وهو صاحب مقاالت، ومن مقالته ة من ه واقع ع أفعال ه إرادة، وأن جمي الى ليست ل  أن اهللا سبحانه وتع

وآان من آبار المتكلمين، وله اختيارات في علم الكالم، وتوفي مستهل شعبان  . من غير إرادة وال مشيئة منه لها
  .سنة سبع عشرة وثلثمائة، رحمه اهللا تعالى

  .بفتح الكاف وسكون العين المهملة وبعدها باء موحدة هذه النسبة إلى بني آعب: والكعبي

  .ن الالم وبعدها خاء معجمة، هذه النسبة إلى بلخ إحدى مدن خراسانبفتح الباء الموحدة وسكو: والبلخي

 القفال المروزي

ًا          ًا وحفظ ه فقه د زمان ان وحي روزي؛ آ ال الم أبو بكر عبد اهللا بن أحمد بن عبد اهللا الفقيه الشافعي المعروف بالقف
اء      ره من أبن يس لغي دة     وورعًا وزهدًا، وله في مذهب اإلمام الشافعي من اآلثار ما ل ا جي عصره، وتخاريجه آله

د    ن محم  -وإلزاماته الزمة؛ واشتغل عليه خلق آثير وانتفعوا به، منهم الشيخ أبو علي السنجي والقاضي حسين ب
الى      -والشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين  -وقد تقدم ذآرهما  اء اهللا تع ره إن ش يأتي ذآ رهم،   -وس وغي

ة          وآل واحد من هؤالء صار إمامًا  نهم أئم بالد وأخذه ع ي ال ه ف ة ونشروا علم يشار إليه، ولهم التصانيف النافع
  .آبار أيضًا

اهرًا          ان م ال وآ ه القف ل ل ذلك قي ال ول وآان ابتداء اشتغاله بالعلم على آبر السن بعدما أفنى شبيبته في عمل األقف
ا ي عمله روع  . ف رح ف نة، وش ين س ره ثالث ان عم ه آ ي التفق رع ف ا ش ه لم ال إن داد   ويق ن الح د ب ر محم ي بك أب

اب     ري، وهو آت المصري فأجاد في شرحها، وشرحها أيضًا أبو علي السنجي المذآور والقاضي أبو الطيب الطب
ا         م معانيه ا وفه ى حله در عل ذي يق اء ال مشكل مع صغر حجمه، وفيه مسائل عويصة وغريبة، والمبرز من الفقه

  .عالىوسيأتي ذآر مصنفها في حرف الميم إن شاء اهللا ت

تان،     ن بسجس نة، ودف وآانت وفاة القفال المذآور في بعض شهور سنة سبع عشرة وأربعمائة، وهو ابن تسعين س
  .وقبره بها معروف يزار، رحمه اهللا تعالى

 الشيخ أبو محمد الجويني

ام    -الحرمين  أبو محمد عبد اهللا بن يوسف بن عبد اهللا بن يوسف بن محمد حيويه الجويني الفقيه الشافعي والد إم
الى  اء اهللا تع ره إن ش يأتي ذآ رأ األدب أوًال -وس ة واألدب، ق ه واألصول والعربي ي التفسير والفق ًا ف ان إمام ؛ آ

 -على أبيه أبي يعقوب يوسف بجوين، ثم قدم نيسابور واشتغل بالفقه على أبي الطيب سهل بن محمد الصعلوآي  
ه     ثم انتقل إلى أبي بك -المقدم ذآره في حرف السين  رو والزم ه بم تغل علي ر القفال المروزي المذآور قبله، واش

ى                  اد إل ه ع ا تخرج علي ا، فلم ه وأحكمه ه طريقت رأ علي ه المذهب والخالف وق ن علي ه وأتق ع ب ه وانتف واستفاد من
  .نيسابور سنة سبع وأربعمائة وتصّدر للتدريس والفتوى فتخّرج عليه خلق آثير منهم ولده إمام الحرمين



 

ه             وآان مهيبًا ي الفق وم، وصنف ف واع العل ى أن ر المشتمل عل د، وصنف التفسير الكبي ال يجري بين يديه إال الج
ن          ك م ر ذل أموم وغي ام والم ف اإلم لة وموق ع والسلس رق والجم ر والف ر المختص ذآرة ومختص رة والت التبص

  .التعاليق، وسمع الحديث الكثير

ال الس     ذا ق ين، آ ع          وتوفي في ذي القعدة سنة ثمان وثالث نة أرب ي س ي األنساب ف ال ف ذيل، وق اب ال ي آت معاني ف
  .وثالثين وأربعمائة بنيسابور، واهللا أعلم

الى     : وقال غيره ه اهللا تع ة، رحم ي سن الكهول ؤذن     . وهو ف و صالح الم ال الشيخ أب د     : وق و محم مرض الشيخ أب
ده    الجويني سبعة عشر يومًا، وأوصاني أن أتوّلى غسله وتجهيزه، فلما توفي غسلته،  ن رأيت ي فلما لففته في الكف

ي نفسي         رت وقلت ف ر، فتحي ؤ القم تألأل تألل ات   : اليمنى إلى اإلبط زهراء منيرًة من غير سوء، وهي ت ذه برآ ه
  .فتاويه

  .بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء المثناة من تحتها وضمها وسكون الواو وفتح الياء الثانية وبعدها هاء: وحيويه

ة  بضم ال: والجويني جيم وفتح الواو وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها نون، هذه النسبة إلى جوين، وهي ناحي
  .آبيرة من نواحي نيسابور تشتمل على قرًى آثيرة مجتمعة

 أبو زيد الدبوسي

ة، رضي اهللا      ي حنيف ام أب  أبو زيد عبد اهللا بن عمر بن عيسى الّدبوسّي الفقيه الحنفي؛ آان من آبار أصحاب اإلم
ويم       اب األسرار والتق ه آت عنه، ممن يضرب به المثل، وهو أول من وضع علم الخالف وأبرزه إلى الوجود، ول

م أو         . لألدلة وغيره من التصانيف والتعاليق ًا تبس د إلزام و زي ه أب ا ألزم ان آلم اء فك وروي أنه ناظر بعض الفقه
  : ضحك، فأنشد أبو زيد

 الّضحك والقهـقـهةقابلني بما لي إذا ألـزمـتـه حـّجًة
 أفقهه فالدّب في الصحراء ما   إن آان ضحك المرء من فقهه

  .وآانت وفاته بمدينة بخارى سنة ثالثين وأربعمائة، رحمه اهللا تعالى

بفتح الدال المهملة وضم الباء الموحدة وبعدها واو ساآنة وسين مهملة، هذه النسبة إلى دبوسة، وهي   : والّدبوسّي
  .ى وسمرقند نسب إليه جماعة من العلماءبليدة بين بخار

 المرتضى بن الشهرزوري

ال   أبو محمد عبد اهللا بن القاسم بن المظفر بن علّي بن القاسم الّشهرزورّي المنعوت بالمرتضى، والد القاضي آم
الى    -الدين  اء اهللا تع دين،       -وسيأتي ذآر ولده ووالده إن ش ذآور مشهورًا بالفضل وال د الم و محم ان أب ان   ؛ آ وآ

ا           ولى به ى الموصل وت م رجع إل ه، ث تغل بالحديث والفق مليح الوعظ مع الرشاقة والتجنيس، وأقام ببغداد مدة يش
  : القضاء وروى الحديث، وله شعر رائق، فمن ذلك قصيدته التي على طريقة الصوفية ولقد أحسن فيها وهي

 ــحـــادي وحـــار الـــدلـــيلل ومـــلَّ الـ  لمـعـت نـارهـم وقـد عـســعـــس الـــلـــي
 ن عـلـيٌل ولــحـــظ عـــينـــي آـــلـــيل  فتـأمـلـتـهـا وفـــكـــري مـــن الـــبـــي
 وغــرامـــي ذاك الـــغـــرام الـــدخـــيل  وفـؤادي ذاك الـــفـــؤاد الـــمـــعـــنـــى
 الـنـار نــار لـــيلـــى فـــمـــيلـــوا هذه  ثم قـابـلـتـهـا وقـلــت لـــصـــحـــبـــي

 ٍت فــعـــادت خـــواســـئًا وهـــى حـــول  فرمـوا نـحـوهـا لـحـاظـــًا صـــحـــيحـــا
 خلـــٌب مـــا رأيت أم تـــــــخـــــــييل  ثم مـالـــوا إلـــى الـــمـــالم وقـــالـــوا

والـهـوى مـرآـبـي وشــوقـــي الـــزمـــيل  ـيهـــافتـجـنـبـتـــهـــم ومـــلـــت إلــ
 ثار والـحـب شـرطـــه الـــتـــطـــفـــيل  ومـعـي صـاحـــب أتـــى يقـــتـــفـــي اآل



 

 حجـزت دونــهـــا طـــلـــوٌل مـــحـــول  وهـي تـعـلـو ونـحـــن نـــدنـــو إلـــى أن
 زفـــراٌت مـــن دونـــهـــا وغـــلــــيل  حـــالـــتفدنـونـا مـن الـطـــلـــول فـــ

 وأســـيٌر مـــكـــبـــٌل وقـــتـــــــيل  جـــريٌح: مـن بـــالـــديار؟ قـــالـــوا: قلـت
جاء يبـغـي الـــقـــرى فـــأين الـــنـــزول ضـــيف: ما الـذي جـئت تـبـتـغـي؟ قـــلـــت

 ها فـمـا عـنـــدنـــا لـــضـــيٍف رحـــيل  ونـــك فـــاعـــقـــرفأشـارت بـالـرحــب د
مـن لـي بـهـــا وأين الـــســـبـــيل؟: قلـت  من أتـانـا ألـقـى عـصـا الــســـير عـــنـــه

 صرعـتـهـم قـبـل الـمــذاق الـــشـــمـــول  فحـطـطـــنـــا إلـــى مـــنـــازل قـــوٍم
 فهـو رســٌم والـــقـــوم فـــيه حـــلـــول  ــد مـــنـــهـــم آـــل رســـٍمدرس الـوجـ

 وى وال لـــلـــدمـــوع فـــيه مـــقــــيل  منـهـم مـن عـفـا ولـم يبـــق لـــلـــشـــك
 وهـو عـنـــهـــا مـــبـــرَّأ مـــعـــزول  ليس إال األنـفـــاس تـــخـــبـــر عـــنـــه

 الـــقـــلـــيل ٍد تـبـقَّـى عـلـيه مـــنـــه  مـــن الـــقـــوم مـــن يشـــير إلـــى وجو
 شرحـه فـي الـكــتـــاب مـــمـــا يطـــول  ولـــكـــٍل رأيت مـــنـــه مـــقـــامـــًا

 ـــغـــوللي فـؤاٌد عـنـكـم بــكـــم مـــش  قلـت أهـل الـهـــوى ســـالٌم عـــلـــيكـــم
 ع حـثـيثـــًا إلـــى لـــقـــاآـــم ســـيول  وجـفـوٌن قـد أقـرحــتـــهـــا مـــن الـــدم

 ني إلـيكـــم والـــحـــادثـــات تـــحـــول  لم يزل حــافـــز مـــن الـــشـــوق يحـــدو
 يعلم عذري في ترك عذري قبول   واعتذاري ذنٌب فهل عند من 

 رآـــم هـــذه الـــغـــداة ســـبــــــيل  صطلي فهل لي إلى ناجئت آي أ
 مـــفـــلـــول آل حـدٍّ مـــن دونـــهـــا  فأجـابـت شـواهـد الـــحـــال عـــنـــهـــم

 ت فمن دونها رًبى ودحـول   ال تروقّنك الرياض األنـيقـا
  زًّ الوصولها وراموا أمرًا فع   آم أتاها قوٌم على غـّرٍة مـن
 الح للوصل غّرٌة وحـجـول   وقفوا شاخصين حتـى إذا مـا
 د ونادى أهل الحقائق جولـوا   وبدت راية الوفـا بـيد الـوج
 يوم فيه صبغ الدعاوى يحول   أين من آان يدَّعينا فـهـذا ال
 رع يوم اللقاء إال الفـحـول   حملوا حملة الفحـول واليص

 بوصاٍل واستصغر المبـذول   ن شحَّـتبذلوا أنفسًا سخت حي
 بين أمواجها وجاءت سـيولثم غابوا من بعد ما اقتحموهـا

 دمه في طلولها مـطـلـول   قذفتهم إلى الرسـوم فـكـلٌّ
 ري بليٍل لكنـهـا ال تـنـيل   نارنا هذه تضيء لـمـن يس

 ظ والمدرآـون ذاك قـلـيل   منتهى الحظ ما تزّود منها اللح
 وله البسط والمنى والـسُّـول   جاءها من عرفت يبغي اقتباسًا
 عن دنوٍّ إليه وهـو رسـول   فتعالت عن المنـال وعـزَّت
 آلُّ عزٍم من دونها مخـذول   فوقفنا آما عـهـدت حـيارى
 ك بقلٍب غذاؤه الـتـعـلـيل   ندفع الوقت بالرجاء ونـاهـي
 أٌس من الرجا معسـولجاء آ   آلما ذاق آـأس يأٍس مـريٍر
 صبٌر جمـيل: حيد عنه وقيل   فإذا سوَّلت له النفـس أمـرًا
 تـحـول م إليه، وآلُّ حـال   هذه حالنا وما وصل الـعـل

   
ة  وم        . وإنما أثبت هذه القصيدة بكاملها ألنها قليلة الوجود وهي مطلوب ي الن ه رأى ف ايخ أن وحكي عن بعض المش

  .الطريق مثل القصيدة الموصلية، يعني هذهما قيل في : قائًال يقول
  

  : وأنشد له مجد العرب العامري دوبيت
  دع مزحك آم جنى عليك المزح   يا قلب إالم ال يفـيد الـنـصـح



 

 تصحـو ما تشعر بالخمار حتى   ما جارحة فيك عداهـا جـرح
   

  : وأورد له العماد الكاتب في الخريدة قوله
 عليها فال قلبي وجدت وال صبـري   وقـفًةفعاودت قلبي أسأل الصبـر 

 مسالكه حتى تحيرت فـي أمـري   وغابت شموس الوصل عني وأظلمت
 األسـر محّكمة والقلب في ربـقة   فما آان إال الخطف حتى رأيتـهـا

   
  : وله من أبيات

 نجيعًا وآم قلٍب أعادوا إلى األسر   وبانوا فكم دمٍع من األسر أطلقوا
  عليهم فكم أوضحت عندآم عذري   ا خلعي عذاري تأسُّفـًافال تنكرو

   
  : ومن شعره أيضًا

 ودمعي فيهم علـق   بقلبي منهـم عـلـق
 لها األحشاء تحتـرق   وعندي منهم حـرق
 أذاب قلوبنا الفـرق   ونحن ببابهـم فـرق

 فليتهم له رمـقـوا   وما ترآوا سوى رمٍق
 وٌم وال أرقوال نــ   فال وصٌل وال هجـٌر
 وال صبٌر وال قلـق   وال يأٌس وال طـمـٌع
 ولم ُيبقوا عليَّ َبقـوا   فليتهم وقد قطـعـوا
 وطيب محبتي عبـق   أأفنى في محبتـهـم

 ينادمـه ويمَّـحـق   آمثل الشمع يمتع من
   

  : وله أيضَا
  إال وجدت األرض تطوى لي   يا ليل مـا جـئتـكـم زائرًا

 إال تـعـثـرت بـأذيالـي   عزم عن بابـكـموال ثنيت ال

  .وغالب شعره على هذا األسلوب

رة             دى عش نة إح ع األول س هر ربي ي ش وفي ف ة، وت تين وأربعمائ س وس نة خم عبان س ي ش ه ف ت والدت وآان
ي         دين الكاتب األصبهاني ف اد ال الى، وذآر عم وخمسمائة بالموصل، ودفن في التربة المعروفة بهمرحمه اهللا تع

ال السمعاني       آتاب ذآور ق ة المرتضى الم ي ترجم ي المرتضى        : الخريدة ف د، يعن ا محم ه سمع أن القاضي أب إن
  .المذآور، توفي بعد سنة عشرين وخمسمائة، واهللا أعلم

 شرف الدين ابن أبي عصرون

ي السَّ     ن أب ريِّ التميمي  أبو سعد عبد اهللا بن أبي السَّريِّ محمد بن هبة اهللا بن مطّهر بن علي بن أبي ُعصرون اب
اء وفضالء عصره، وممن سار        ان الفقه الحديثي ثم الموصلي، الفقيه الشافعي الملقب شرف الدين؛ آان من أعي

د اهللا     . ذآره وانتشر أمره ي عب ارع أب روجي والب قرأ في صباه القرآن الكريم بالعشر على أبي الغنائم السُّلمي الّس
رهم  ي وغي ر المزرف ي بك دباس وأب ن ال م   وتفق. اب ن القاس د اهللا ب د عب ي محم ى القاضي المرتضى أب ه أوًال عل

داد،          -المذآور قبله  -الشهرزوري  ي ببغ ى أسعد الميهن م عل ن خميس الموصلي، ث وعلى أبي عبد اهللا الحسين ب
ى قاضيها           رأ عل ة واسط وق ى مدين رأ الخالف، وتوجه إل وأخذ األصول عن أبي الفتح ابن برهان األصولي، وق

نة ثالث       -المذآور في حرف الحاء  -علي الفارقي الشيخ أبي  ي س ذب، ودرس بالموصل ف وأخذ عنه فوائد المه
وعشرين وخمسمائة، وأقام بسنجار مدة ثم انتقل إلى حلب في سنة خمس وأربعين، ثم قدم دمشق لما ملكها الملك 

مائ  ة   العادل نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي في صفر سنة تسع وأربعين وخمس ة الغربي ة، ودرس بالزاوي
ا                ذهب، منه ي الم رة ف ًا آثي ا وصنف آتب ام به ب، وأق ى حل م رجع إل اجد، ث اف المس من جامع دمشق وتولى أوق
ي                 د ف اب المرش دات، وآت ع مجل ي أرب اب االنتصار ف دات، وآت ي سبع مجل ة المطلب ف صفوة المذهب من نهاي



 

ة الشريعة وصنف التي      ي معرف ة ف ا أخذ          مجلدين، وآتاب الذريع ماه م ًا س ة أجزاء، وآتاب ي الخالف أربع سير ف
ه        ا نهب ل ه، وذهب فيم م يكمل النظر ومختصرًا في الفرائض وآتابًا سماه اإلرشاد المغرب في نصرة المذهب ول

دارس     . بحلب ه الم ى ل ام وبن واشتغل عليه خلق آثير وانتفعوا به، وتعين بالشام وتقدم عند نور الدين صاحب الش
اد     بحلب وحماة و م ع ر، ث ار بك حمص وبعلبك وغيرها، وتولى القضاء بسنجار ونصيبين وحران وغيرها من دي

بعين عقيب انفصال القاضي ضياء        إلى دمشق في سنة سبعين وخمسمائة، وتولى القضاء بها في سنة ثالث وس
م الشهرزوري        ن القاس د اهللا ب ن عب ى ب بما ش   -الدين أبي الفضائل القاسم بن تاج الدين يحي ة   حس ي ترجم رحته ف

  .القاضي آمال الدين أبي الفضل محمد الشهرزوري

ى القضاء،            اق عل ه وهو ب وب عن د ين دين محم ي ال ه محي ثم عمي في آخر عمره قبل موته في عشر سنين، وابن
أليف   . وصنف جزءًا لطيفًا في جواز قضاء األعمى، وهو على خالف مذهب الشافعي د ت ورأيت في آتاب الزوائ

اب     أبي الحسين ا ذا الكت ر ه ي غي م أره ف ي   . لعمراني صاحب آتاب البيان وجهًا أنه يجوز، وهو غريب ل ع ل ووق
آتاب جميعه بخط السلطان صالح الدين، رحمه اهللا تعالى، قد آتبه من دمشق إلى القاضي الفاضل وهو بمصر     

ه ي             ى، وأن ه من العم ا حصل ل ذآور، وم دين الم ا حديث الشيخ شرف ال ول وفيه فصول من جملته إن قضاء  : ق
ا     : األعمى جائز، وإن الفقهاء قالوا أله عم كندراني وتس إنه غير جائز، فتجتمع بالشيخ أبي الطاهر بن عوف االس

م    . هل يجوز أم ال؟ وبالجملة فال شك في فضله: ورد من األحاديث في قضاء األعمى و القاس افظ أب وقد ذآره الح
اد الكات    ره العم ال      ابن عساآر في تاريخ دمشق، وذآ ه، وق ى علي دة وأثن اب الخري ي آت اوى،    : ب ف ه الفت ختمت ب

ال   ايخ ق دني بعض المش عر، وأنش ن الش يئًا م ه ش ر ل ه أم ال،   : وذآ و ل ل ه م ه د، وال أعل ا ينش رًا م معته آثي س
   : وذآرهما العماد الكاتب في الخريدة

 تمرُّ بي الموتى تهزُّ نعوشها   أؤمِّل أن أحيا وفي آلِّ ساعٍة
 أعيشها بقايا لياٍل في الزمان   ال مثلهم غير أنَّ ليوهل أنا إ

   
  : وأورد له أيضًا في الخريدة

 على ثقٍة عما قليل أفارقـه   أؤمل وصًال من حبيٍب وإنني
 يسابقني نحو الردى وأسابقه   تجارى بنا خيل الحمام آأنما
  مرارة فقدي ال وال أنا ذائقه   فيا ليتنا متنا معًا ثم لـم يذق

   
  : وأورد له أيضًا

 حاشاك مما بقلبي مـن تـنـأيكـا   يا سائلي آيف حالي بعد فرقـتـه
 األقـيكـا والنوم الزهارها حتـى   قد أقسم الدمع ال يجفوا الجفون أسًى

   
  : وأورد له أيضًا

  وما سوف يأتي وهو غير محصل   وما الدهر إال ما مضى وهو فائٌت
 زمان الفتى من مجمل ومفصـل   نـهوعيشك فيما أنـت فـيه فـإ

ة بالموصل        ين وتسعين وأربعمائ نة اثنت ع األول س اني والعشرين من شهر ربي ين الث وم االثن ه ي . وآانت والدت
ي                 ن ف ة دمشق ودف انين وخمسمائة بمدين نة خمس وثم ة عشرة من شهر رمضان س اء الحادي ة الثالث وتوفي ليل

  .معروفة به، وزرت قبره مرارًا، رحمه اهللا تعالىمدرسته التي أنشأها داخل البلد، وهي 

اب       ة، وصل آت ذلك والتعزي ه ب ولما توفي القاضي ورد من القاضي الفاضل تعزية فيه جوابًا عن آتاب ورد علي
جمع اهللا شملها وسر بها أهلها ويسر إلى الخيرات سبلها وجعل في ابتغاء رضوانه قولها وفعلها  -الذات الكريمة 

دره من   وفيه زياد - ة هي نقص اإلسالم، وثلم في البرية يتجاوز رتبة االنثالم إلى االنهدام، وذلك ما قضاه اهللا وق
ا،             ه من نقص األرض من أطرافه ا حصل بموت الى، وم ه هللا تع ي عصرون رحم وفاة اإلمام شرف الدين بن أب

  .ية من بقايا السلف الصالح محسوبًاومن مساءة أهل الملة ومسرة أهل خالفها، فلقد آان علمًا للعلم منصوبًا، وبق

ة          اء الرحم ه وأرضاه، ونضح بم ه، رضي اهللا عن والعلم بالشام زرعه وآل من انتفع فعليه آان وإليه ينسب نفع
اره        ه واهللا آلث ي، فإن ده المحي ات من ول مثواه وما مات من أبقى تلك التصانيف التي هي المعنى المغني، بل ما م

ر        ولعلمه المحيي، والحضرة  ة عن مشهده، وتغبي اءتني الغيب د س ليته، وق تنوب عني في تعزيته، والقيام بحق تس



 

و               د حضرته، واستيحاشي لخل امي لفق م اهللا اغتم د عل ه، ولق اعة مقدم ي س ى اهللا ف القدم وراء سريره والتوسل إل
د اهللا           ات بحم ا م ه، وم ان من أدعيت ور آ ى أحرز   الدنيا من برآته، واهتمامي بما عدمت من النصيب الموف  حت

اره   غيبته بأوالد آرام بررة، وأنشأ طلبًة للعلم نقلة وللمدارس عمرة، وحتى بنى هللا المدارس والمساجد، وأحيا نه
اب                 ر وأعق ا الخي ل بقاي ه أن ينتق ذر علي ده، وتع ا نحن الموت بفق ٌي لمجده، وإنم و ح ع وساجد، فه وليله بين راآ

  .خلف السلف وأن يفارق من ليس لنا منه لوال خلفه

بة        : والحديثي ذه النس ة، ه اء مثلث دها ث ا وبع بفتح الحاء المهملة وآسر الدال المهملة وسكون الياء المثناة من تحته
ا    ال له إلى حديثة الموصل، وهي بليدة على دجلة بالجانب الشرق قرب الزاب األعلى، وهي غير الحديثة التي يق

ة الموصل        حديثة النورة، وهي قلعة حصينة على فراسخ من األ ا وحديث اء محيط به رات، والم نبار في وسط الف
ادان        ى عبَّ ة الموصل إل ين حديث ا ب هي آخر حّد أرض السواد في الطول، وقول الفقهاء في آتبهم أرض السواد م

  .طوًال، ومن القادسية إلى حلوان عرضًا، يريدون به هذه الحديثة ال حديثة الفرات

 ابن أسعد الموصلي

دهان الموصلي، ويعرف بالحمصي            أبو الفرج عبد ا ابن ال ي المعروف ب ن عل ن عيسى ب ي ب هللا بن أسعد بن عل
أيضًا، الفقيه الشافعي المنعوت بالمهّذب؛ آان فقيهًا فاضًال أديبًا شاعرًا لطيف الشعر مليح السبك حسن المقاصد،  

ا        د، وهو من أهل الموصل ولم ه جي ه الحال عزم      غلب عليه الشعر واشتهر به وله ديوان صغير وآل ضاقت ب
ه             ه عن استصحاب زوجت ي حرف الطاء، وعجزت قدرت ذآور ف ر مصر الم على قصد الصالح بن ُرّزيك وزي
ويين       ب العل يني نقي د اهللا الحس ن عبي د ب ن محم د ب ن محم د ب د اهللا زي ي عب دين أب ياء ال ريف ض ى الش ب إل فكت

  : بالموصل هذه األبيات

 اتت تؤِمل بالتفـنـيد إمـسـاآـيب   وذات شجٍو أسال البين عـبـرتـهـا
 بكت فأقرح قلبي جفنها الـبـاآـي   لجت فلما رأتنـي ال أصـيخ لـهـا
 والبين قد جمع المشكو والشـاآـي   قالت وقد رأت األجمـال مـحـدجًة

 اهللا وابـن عـبـيد الـلـه مـوالك   من لي إذا غبت في ذا المحل قلت لها
 مـغـنـاك سألت نوء الثريا جـود   ك فقـدال تجزعي بانحباس الغيث عن

   
ا       ه عنه دة غيبت ه م اج إلي ا تحت ن        . فتكفل الشريف المذآور لزوجته بجميع م ى مصر ومدح الصالح ب م توجه إل ث

ا   رزيك بالقصيدة الكافية، وقد ذآرت بعضها هناك، ثم تقلبت به األحوال وتولى التدريس بمدينة حمص، وأقام به
  .فلهذا ينسب إليها

  
دة    ه الخري ب في اد الكات ال العم ائده       : ق ى قص ف عل ت أق إني آن واق، ف ه باألش ى لقائ العراق، إل ا ب ت وأن مازل

أن أهل              ه، وسجلت ب ًة فشهدت بكفايت ان آاف ين فضالء الزم ه ب د سارت آافيت المستحسنة، ومقاصده الحسنة، وق
ه         فيه تمتمة تسفر : ثم قال بعض الثناء عليه. العصر لم يبلغوا إلى غايته ين فق اٍن تب دة لس ة، وعق عن فصاحة تام

ا          : ثم قال بعد ذلك. في القول ا خرج إلين يم بظاهره ى حمص وخ ه اهللا إل دين رحم ولما وصل السلطان صالح ال
  : هذا الذي يقول في قصيدته الكافية التي في ابن رزيك: أبو الفرج المذآور، فقدمته إلى السلطان، وقلت له

   
  والشعر ما زال عند الترك متروآا   عندهـمأأمدح الترك أبغي الفضل 

   
  : حتى ال يقول إنه متروك، ثم امتدح السلطان بقصيدته العينية التي يقول فيها: فأعطاه السلطان وقال: قال

 آيف استبحت دمي ولم تتورعـي   قل للبخيلة بـالـسـالم تـورعـًا
 ترجعـيهيهات أن أبقى إلى أن    وزعمت أن تصلي بعـاٍم قـابـٍل
 دون الوجه عالمة لـلـمـبـدع   أبديعة الحسن التي في وجهـهـا

 يوم التفرق أو أشرت بإصـبـع   ما آان ضرك لو غمزت بحاجـٍب
  ثم اصنعي ما شئت بي أن تصنعي   وتيقني إنـي بـحـبـك مـغـرم

   
  : إليه، وهماأنشدني هذين البيتين وزعم أنه أبتكر معناهما ولم يسبق : وقال العماد أيضًا



 

 لم تدر أنفذ أسطرًا أم عسكـراتردي الكتائب آتبه فإذا انبـرت
 عـثـيرا إال ألن الجيش يعقـد   لم يحسن اإلتراب فوق سطورها

   
  : وفي معنى تشبيه القلم بالجيش قول بعضهم. وهذان البيتان من جملة قصيدة ولقد أبدع فيهما
 تمدوا بها ماء المـنـياتثم اس   قوم إذا أخذوا األقالم عن غضب
 المشـرفـيات ما لم ينالوا بحد   نالوا بها من أعاديهم وإن بعـدوا

   
  : ومعنى البيت األول ينظر إلى قول أبي تمام الطائي في مدح محمد بن عبد الملك الزيات وزير المعتصم: قلت

 فكان ردينيًا وأبيض منصـال   هززت أمير المؤمنين محمدًا
  إلى ناآث أن ال تجهز جحفال   ي إذ تجهـز رأيهفما إن تبال

   
ره وهو من      دم ذآ ثم إني وجدت معنى البيت الثاني لألستاذ أبي إسماعيل الحسين بن علي المنشئ الطغرائي المق

  : جملة قصيدة يمدح بها نظام الملك
 بأيديهم جمٌر إلى الهند منسـوب   إذا ما دجا ليل العجـاجة لـم يزل

 تتريب صحائف يغشاها من النقع   الضرب يعجمها القناعليها سطور 
   

  : ومن شعره السائر
 ويبيت وهو إلى الصباح نديم   يضحي يجانبي مجانبة العـدا
 شتٌم وغنج لحاظه تـسـلـيم   ويمر بي يخشى الرقيب فلفظه

   
  : وله في غالم لسبته نحلة في شفته
 ـلألمت أآرم شيء وأج   بأبي من لسبتـه نـحـلٌة
 ما براها اهللا إال للقـبـل   أثرت لسبتهـا فـي شـفٍة
  إذا رأت ريقته مثل العسل   حسبت أن بفيه بـيتـهـا

  .ولوال خوف اإلطالة لذآرت له أشياء بديعة
  

ذيل             ي السيل وال ره ف اني ذآ مائة، والث انين وخمس ين وثم ل اثنت نة إحدى، وقي وتوفي بمدينة حمص في شعبان س
  .مه اهللا تعالى، وقد قارب ستين سنةواألول أصح، رح

  
ًا             ان رئيس الى، وآ ه اهللا تع تين وخمسمائة، رحم نة ثالث وس ذآور بالموصل س د اهللا الم وتوفي الشريف ابن عبي

  : جوادًا آثير اإلحسان جم اإلفضال، وله شعر فمنه قوله
 السلوان ليس عن الحبـيب   قالوا سال، صـدقـوا عـن
  رة؟ قلت من خوف الرقيب   اقالـوا فـلـم تـرك الـزي

 هذا؟ فقلت من العـجـيب   قالوا وآيف تـعـيش مـع
   

بها بعض       : وذآره عماد الدين في آتاب الخريدة وبالغ في الثناء عليه، ثم قال ا فنس ى به ًا يغن داد أبيات وسمعت ببغ
  : الشاميين إلى الشريف ضياء الدين المذآور، منها

 بلحاظها بل يا فتـاة األجـرع   يا بانة الوادي التي سفكت دمي
 ألم الهوى وعليك أن ال تسمعي   لي أن أبثَّ إليك ما ألقـاه مـن
  قصرت يدي عنها آزند األقطع   آيف السبيل إلى تنـاول حـاجة

 ابن شاس

ن شاس الجذامي السعدي الفقي          د ب ن محم د اهللا ب ن عب ه أبو محمد عبد اهللا بن نجم بن شاس بن نزار بن عشاير ب
رًا من أصحابه            ًا آبي ًا بقواعده، رأيت بمصر جمع ه عارف ي مذهب المالكي المنعوت بالجالل؛ آان فقيهًا فاضًال ف



 

ي مذهب    يذآرون فضائله، وصنف في اإلمام مالك رضي اهللا عنه آتابًا نفيسًا أبدع فيه، وسماه الجواهر الثمينة ف
ة       عالم المدينة وضعه على ترتيب الوجيز تصنيف حجة اإلسال ه دالل الى، وفي ه اهللا تع ي، رحم د الغزال م أبي حام

ده       رة فوائ نه وآث ه لحس ة علي ًا بمصر بالمدرسة     . على غزارة فضله، والطائفة المالكية بمصر عاآف ان مدرس وآ
المجاورة للجامع، وتوجه إلى ثغر دمياط لما أخذه العدو المخذول بنية الجهاد، فتوفي هناك في جمادى اآلخرة أو 

  .ة ست عشرة وستمائة، رحمه اهللا تعالىفي رجب سن

  .بالشين المعجمة والسين المهملة بينهما ألف: وشاس

  .قد تقدم الكالم عليهما: والجذامي والسعدي

 عبد اهللا بن العباس بن عبد المطلب

ه وس   لم، أبو العباس عبد اهللا بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، ابن عم رسول اهللا صلى اهللا علي
ال   ه فق دين     : توفي رسول اهللا عليه وسلم وله ثالث عشرة سنة، وآان صلى اهللا عليه وسلم دعا ل ي ال ه ف م فقه الله

  .وعلمه التأويل

ال  ى       : وحرق علّي رضي اهللا عنه قومًا من الزنادقة فأنكر عليه ابن عباس فق ه لغواص عل ن أم الفضل إن ح اب وي
ر          حدث: وآان عطاء إذا حدث عنه قال. الهنات ن عم د اهللا ب ده عب ران إذا ذآر عن ن مه ان ميمون ب ني البحر، وآ

  .آان ابن عباس أفقه: وعبد اهللا ابن العباس قال

د      ن عب د اهللا ب ر وعبي وأخذ الفقه عن ابن عباس جماعة منهم عطاء بن أبي رباح وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبي
  .كرمة وميمون بن مهران وعمرو بن دينار وغيرهاهللا بن مسعود وأبو الشعثاء جابر بن زيد وابن أبي مليكة وع

ال      يهم فق ل عل ًا فأقب ة يوم وح      : ذآر أنه اجتمع من بني هاشم جماعة عند معاوي ري لممن ي هاشم واهللا إن خي ا بن ي
رآم        ي أمري وأم ي نظرت ف ألة، وإن وإن بابي لكم لمفتوح فال يقطع خيري عنكم علة وال يوصد بأبي دونكم مس

تم  : فرأيت أمرًا مختلفًا وقكم قل ا  : إنكم ترون أنكم أحق بما في يدي مني، وإذا أعطيتكم عطية فيها قضاء حق أعطان
ائلكم وإسعاف                ع إنصاف ق ذا م ه، ه د ل درنا، فصرت آالمسلوب، والمسلوب ال حم ا عن ق دون حقنا وقصر بن

ألناه وال فتحت       : فأقبل ابن عباس فقال: سائلكم، قال ى س يئًا حت ا ش ا منحتن ئن      أما واهللا م اه، ول ى قرعن ًا حت ا باب لن
ه     ك من يس ل قطعت عنا خيرك فاهللا أوسع خيرًا منك، ولئن أغلقت دوننا بابك لنكفنَّ أنفسنا عنك، وأما هذا المال فل

فالغنيمة ما غلبنا عليه . حق في الغنيمة وحق في الفيء: إال ما لرجل واحد من المسلمين، ولنا في آتاب اهللا حقان
ال . ولوال حقنا في هذا المال لم يأتك منا زائر يحمله خٌف وال حافروالفيء ما احتسبناه  اني  : آفاك أم أزيدك؟ ق آف
  .فإنك ال تهّر وال تنبح

ة   : وحكى المدائني قال ي أمي قام عمرو بن العاص في موسم من مواسم العرب فأطرى معاوية بن أبي سفيان وبن
ك من      : عباس على عمرو فقالوذآر مشاهده بصفين، واجتمعت قريش فأقبل عبد اهللا بن  يا عمرو إنك بعت دين

ه دون             ذي أخذت من ا أعطاك، وال ر مم ك أآث ذي أخذ من ان ال ره، فك معاوية وأعطيته ما بيدك، ومّناك ما بيد غي
و     ى ل الذي أعطيته، وآل راٍض بما أخذ وأعطي، فلما صارت مصر في يدك آدرها عليك بالعزل والتنغيص حت

ك، وإن           آانت نفسك بيدك ألقيتها، ا عورت د آشفت فيه ا وطأتك ولق ا ثقلت علين واهللا م وذآرت مشاهدك بصفين ف
دان       ك ي رت، ل ا إذا أدب ت، وأوله ل إذا أقبل ر     : آنت لطويل اللسان، قصير السنان، آخر الخي ى خي د ال تبسطها إل ي

ره      : وأخرى ال تقبضها عن شر، ووجهان دنيا غي ه ب اع دين لحرّي   وجه موحش ووجه مؤيس، ولعمري ان من ب
ر عيب      . أن يطول ندمه ك أآب لك لسان وفيك خطل، ولك رأي وفيك نكد، ولك قدر وفيك حسد، فأصغر عيب في

  .فّي

ه . ما رأيت رجًال لي عنده معروف إال أضاء ما بيني وبينه: وقال ابن عباس رضي اهللا عنه : وقال رضي اهللا عن
ي المشي    رجل بدأني بالسالم، ورجل وس: أربعة ال أقدر على مكافأتهم دماه ف ع لي في المجلس، ورجل اغبرت ق

ه يفكر    : ومن هو؟ قال: في حاجتي، فأما الرابع فما يكافئه عني إال اهللا عز وجل، قيل ات ليلت رجل نزل به أمر فب
  .فيمن يقصده ثم رآني أهًال لحاجته فأنزلها بي

ال الرجل     ال أرضاها: فقال -وآانت يتيمة في حجره  -زّوجني من فالنة: وقال له رجل ا تسرف، فق د  : لك ألنه ق
  .اآلن ال أرضاك لها: رضيت، فقال ابن عباس



 

ي أم       . ومات ابن عباس بالطائف في فتنة ابن الزبير وبلغ سبعين سنة ا بن ا رأين قال أبو صالح صاحب التفسير م
اس ألم الفضل    ي العب ن بن ورًا م د قب ط أبع ات    : ق ائف، وم د اهللا بالط ات عب ام، وم ات الفضل بالش د اهللا م عبي

مات ابن عباس سنة ثمان وسبعين بالطائف وهو   : قال الواقدي. بالمدينة، ومات قثم بسمرقند، وقتل معبد بأفريقيا
ه   ابن اثنتين وسبعين سنة وقد آف بصره، فصلى عليه ابن الحنفية وآّبر أربعًا وضرب على قبره فسطاطًا، رحم

  .اهللا تعالى

 أبو بكر الصديق

يلتقي هو ورسول     -تيم قريش  -بن عامر، من ولد تيم بن مرة  -واسمه عثمان  -أبي قحافة  أبو بكر عبد اهللا بن
ان       اء، آ تة آب ه س ا وبين اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند مرة بن آعب وهما في القعدد إليه سواء، بين آل واحد منهم

ه      اسمه في الجاهلية عبد الكعبة فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا ال وجه ه لجم ق، لقب ب ، ولقبه عتي
ه   ال ل ار، وسمي صّديقًا لتصديقه        : رضي اهللا عنه، وقيل إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ق ق من الن أنت عتي

  .وأمه سلمى وتكنى أم الخير بنت صخر وهي بنت عم أبيه. خبر المسرى

االثنين الذي توفي فيه رسول اهللا صلى اهللا  بويع له يوم . آان طويًال آدم خفيف العارضين يخضب بالحّناء والكتم
نة ثالث عشرة،       ادى اآلخرة س عليه وسلم، وتوفي بالسل ليلة الثالثاء، وقيل يوم الجمعة، لتسع ليال بقين من جم
يس،             ة عم ه أسماء ابن لته زوجت ام، وغس ة أشهر وتسعة أي نتين وثالث ه س وسنه ثالث وستون سنة، وآانت خالفت

ه عمر رضي اهللا    لم، وهو سرير عائشة            وصلى علي ه وس ى سرير رسول اهللا صلى اهللا علي ا، وحمل عل  عنهم
ة آالف      ا، بأربع رضي اهللا عنها، وآان من خشبتي ساٍج منسوج بالليف، وبيع في ميراث عائشة، رضي اهللا عنه

ين            ي حجرة عائشة ورأسه ب ن ف ة، ودف ه بالمدين ال إن لمين، ويق ه للمس ي   درهم، فاشتراه مولى لمعاوية وجعل آتف
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ذ  : وآان يأخذ من بيت المال في آل يوم ثالثة دراهم، وآان قال لعائشة انظري يا بنية ما زاد في مال أبي بكر من
ذلك     اء ب ا ج وليت هذا األمر فرديه على المسلمين، فنظرت فإذا بكر وقطيفة ال تساوي خمسة دراهم ومجشة، فلم

  .رحم اهللا أبا بكر لقد آلف من بعده تعبًا :الرسول إلى عمر قال

ال : وروي أن أبا بكر خرج بعد البيعة ومعه ميزان ورزمة ثياب تحت يده وخرج إلى السوق فقيل له : ما هذا؟ فق
  .أآتسب لنفسي وعيالي، فأجمعوا رأيهم وفرضوا له في آل يوم درهمًا وثلثي درهم من بيت مال المسلمين

ر    وأبو بكر رضي اهللا عنه أ ا بك ك أن أب ول من طلب من النبي صلى اهللا عليه وسلم الداللة على نبوته، وسبب ذل
رضي اهللا عنه آان باليمن في تجارة، ونبِّئ النبي صلى اهللا عليه وسلم وهو غائب، فنزل أبو بكر رضي اهللا عنه 

ألهم الراهب   الو    : في طريقه على دير فيه راهب باليمن هو ورفقته، فس ب؟ ق يكم خطي ى    : اهل ف اروا إل م، وأش نع
ا أحد    : من مكة، فقال: من أين أنت؟ فقال: أبي بكر رضي اهللا عنه، فدعاه إليه وحده فقال له الراهب هل ظهر به

ال وة؟ فق دعي النب ال الراهب: ي ه  : ال، فق ي، فعرض علي بهها فعرفن دًا يش ت أح إن عرف ا ف دي صورة أريكه عن
دعو     : د اهللا بن عبد المطلب، فقال الراهب هذه صورة رجل يعرف بمحمد بن عب: الصورة فقال ي الم ذا هو النب ه

ان     ه األدي و دين ه ويعل ه     . به وهو خاتم األنبياء، يظفر بأعدائ ر رضي اهللا عن و بك ال أب ه وال     : فق ذا من ا ه ا عرفن م
ال الراهب   ي نفسه    : ادعاه وال عرف بالعلم وال يحسن الكتابة وال خالط اليهود والنصارى، فق ذا هو النب ل  وق. ه ي

دًا     . وأنت الخليفة من بعده على أهل دينه: أن الراهب قال ألبي بكر م يشعر أح فرجع أبو بكر من عند الراهب ول
ر   د؟        : من رفقته بما قال له الراهب، فلما قدم مكة قالت له أمه سلمى أم الخي ا حدث من صديقك محم ا بلغك م م

ا   ق، فق ا زعم أنه نبي نبأه اهللا وأرسله إلى قومه وآافة الخل ن هو؟ قالت   : ل له ر      : وأي و بك ل حراء، فأسرع أب بجب
ال         ه وق لّم علي ي غار فس رأه ف ل ف ه       : رضي اهللا عنه نحو الجب ال ل الة، فق وة والرس ك ادعيت النب ي أن لست  : بلغن

ال  : فما الدليل على صدقك؟ قال: بمدٍع، وقد فعل اهللا ذلك بي، قال له ذبًا؟ فق ر أن  : هل خرجت علي آ ال واهللا، غي
ر     : فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم. ال يقبل بغير دليل هذا أمر و بك ال أب ك الراهب، ق أشهد أن ال  : دليله ما قاله ل

إله إال اهللا وأشهد أنك رسول اهللا، أنا أول متابع لك على هذا األمر وهو أول من أّم في محراب رسول اهللا صلى    
  .قي منبر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلماهللا عليه وسلم في حياته، وأول من دعي بخليفة وأول من ر

ال           : قال الشعبي م ق ه ث ى علي د اهللا وأثن ر فحم ة صعد المنب ر الخالف و بك ي أب تكم      : لما ول ي ولي اس أن ا الن ا أيه أيه
ا، وإن أآيس         ا فتعلمن لم فعلمن ه وس ولست بخيرآم ولكن نزل القرآن فأّدبنا فتأدبنا، وسّن رسول اهللا صلى اهللا علي

وي         الكيس التقى دي الق ه، وإن أضعفكم عن ه بحق ى آخذ ل وأحمق الحمق الفجور، وأن أقواآم عندي الضعيف حت



 

أعينوني وإن زغت فسددوني        . حتى آخذ منه الحق إن أحسنت ف دع، ف ع ولست بمبت ذا    . إنما أنا متب ولي ه ول ق أق
  .وأستغفر اهللا العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين

اة رسول اهللا صلى اهللا        ولما تم األمر ألبي بكر رضي اهللا ع ي حي أ ف د تنب ان ق نه ارتدت العرب إال قليًال منه، وآ
ذاب      : عليه وسلم ثالثة يلمة الك ن آعب العنسي ومس ن حبيب     -األسود ب ة ب ا  . وطليحة األسدي   -واسمه ثمام فأم

ق فكتب رسول اهللا صلى     اهللا  األسود فإنه غلب على صنعاء ونجران إلى عمل الطائف واستطار استطارة الحري
ه من                 ر بقتل لم الخب ه وس اء رسول اهللا صلى اهللا علي ه، وج ي منزل ديلمي ف روز ال ه في ه فقتل أمر بقتل عليه وسلم ي
ان             لم، وآ ه وس اة رسول اهللا صلى اهللا علي د وف ة بع ى المدين ه إل ر بقتل السماء فأخبر به أصحابه، ثم وصل المخب

ة    آذا ذآره الطبري . أول فتح على أبي بكر رضي اهللا عنه ي خالف ل ف في تاريخه، وقال أبو بشر الدوألبي إنه قت
دت         . أبي بكر ان، وارت وام طيء وأسد وغطف ى طليحة ع ع عل وأما مسيلمة وطليحة فإن أمرهما استغلظ، واجتم

ذ العرب بالصالة                ه بأخ ر رضي اهللا عن ي بك ى أب اس عل اة، فأشار الن وا الزآ ًا ومنع ًا وثقيف قبائل العرب إال قيس
لم  : الزآاة فقال ومسامحتهم في واهللا لو منعوني عقاًال أو عناقًا مما آانوا يؤدون إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
ال أهل          . لقاتلتهم على ذلك ّير الجيوش لقت م س ة، ث ى المدين ادوا إل انهزموا وع ثم خرج إلى عبس وذبيان فقاتلهم ف

ه من    الردة، وعقد أحد عشر لواء على أحد عشر جندًا وسير خالد بن ال وليد رضي اهللا عنه إلى طليحة ومن تابع
ه   غطفان، فهزمهم وانهزم طليحة حتى لحق بالشام، وقتل من أصحابه جمع آبير، ثم أسلم طليحة بعد ذلك لمَّا بلغ
ه      ه فبايع عن أسد وغطفان، ولم يزل مقيمًا في آلب حتى مات أبو بكر رضي اهللا عنه ثم أتى عمر رضي اهللا عن

أت     . وسار خالد لقتال بني حنيفة ومسيلمة. هورجع إلى ديار قوم د تنب ة الحارث ق وآانت امرأة تعرف بسجاح ابن
زم اهللا           م ه ا، ث ى قومه م انصرفت إل ًا ث ده ثالث في بني تغلب وسارت إلى مسيلمة الكذاب فتزوجت به وأقامت عن

  .بني حنيفة وقتل مسيلمة الكذاب، قتله وحشي قاتل حمزة

ى         ولما فرغ خالد رضي اهللا عن أمره بالمسير إل ه، ي ر الصديق رضي اهللا عن و بك ه، من أمر اليمامة آتب إليه أب
ا    ة حملت إليه ر    . العراق، فسار وصالح أهل الحيرة على جزية حملها إلى المدينة، وآانت أول جزي و بك ال أب وق

تح األنب    : رضي اهللا عنه لخالد حين بعثه إلى أهل الردة اة، فف ك الحي ر   احرص على الموت توهب ل ار وعين التم
ى                  ه الجيوش إل ر رضي اهللا عن و بك م وجه أب ل وسبى، ث دل فقت ة الجن ى دوم ة، وسار إل ى المدين وأنفذ السبي إل

  .الشام، وأمر خالدًا بالمسير إليها، وفتحت بصرى في خالفته، وهي أول مدينة فتحت بالشام

  .ولى عمر رضي اهللا عنهوحج بالناس سنة اثنتي عشرة، وهي السنة الثانية من خالفته وولي األ

ع          نة أرب ي س ك ف ل تسعة أشهر، وذل نة، وقي ومات أبو قحافة والد أبي بكر بعد موت أبي بكر رضي اهللا عنه بس
م     . عشرة، وسنه سبع وتسعون سنة ة، ول ه بمك وآان إسالمه يوم فتح مكة، وآان يوم مات أبو بكر رضي اهللا عن

  . عنهيِل الخالفة من أبوه حي غير أبي بكر رضي اهللا

ر، رضي اهللا     و بك وهو أول من جمع القرآن الكريم بين اللوحين، وذلك أن المسلمين لما اصيبوا باليمامة خاف أب
فجمعه وجعله بين اللوحين وسّماه مصحفًا، ولم يزل  -وإنما آان في صدور الرجال  -عنه، أن يفنى قراء القرآن 

  .ى أن مات، وبقي عند حفصة ابنتهعنده إلى أن مات، وبقي عند عمر، رضي اهللا عنه، إل

ان       اه، فك ه، ووّص ولما احتضر أبو بكر رضي اهللا عنه استخلف على المسلمين عمر بن الخطاب، رضي اهللا عن
د  : من وصيته أن قال هذا ما وصى به أبو بكر بن أبي قحافة عند آخر عهده من الدنيا وأول عهده باآلخرة؛ إني ق

ب،  استخلفت عليكم عمر بن الخطاب، ف إن ّبر وعدل فذاك ظني به ورجائي فيه، وان غّير وبّدل فال علم لي بالغي
  .والخير أردت، ولكل امرىء ما اآتسب، وسيعلم الذين ظلموا أّي منقلب ينقلبون

اني   ووصل الخبر بموت أبي بكر رضي اهللا عنه إلى الشام وخالد بن الوليد على دمشق يحاصرها، وفي اليوم الث
  .وآان خالد رضي اهللا عنه أخفى خبر موته إلى أن فتح دمشق. حت دمشقمن ورود الخبر فت

ل  ّم ومرض خمسة           : واختلفوا في سبب مرضه الذي مات فيه، فقي ارد فح وم ب ي ي ل اغتسل ف ة، وقي مته يهودي ّس
  .عشر يومًا، وآان عمر رضي اهللا عنه يصلي بالناس حين ثقل

المدينة يرآب وأبو بكر رضي اهللا عنه رديفه، وهو أسّن من  وآان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لما هاجر إلى
ر        ان يم ام، فك ى الش ه إل ق الختالف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وآان أبو بكر، رضي اهللا عنه، يعرف الطري



 

ّن من رسول ا   . هاٍد يهديني: من هذا بين يديك يا أبا بكر؟ فيقول: بالقوم فيقولون هللا وهذا الحديث يدل على أنه أس
  .صلى اهللا عليه وسلم

ال     وب فق ده ث ًال بي ه رج ر رضي اهللا عن و بك ال : ورأى أب ع؟ ق و للبي ال : أه لحك اهللا، فق ت : ال أص ال قل ال، : ه
ه        ال ل ال لرجل ق ي؟ وق دعاء عل ي بال ال      : وأصلحك اهللا لئال يشتبه الدعاء ل رك، ق دخل معك قب تمًا ي تّمنك ش : ألش

ا    . معك يدخل واهللا ال معي  وم أب دح ق ال    وم ه فق ر رضي اهللا عن م بنفسي        : بك ا أعل ي بنفسي، وأن ي من م ب اهللا أعل
  .منكم، فاستغفروا اهللا مما ال تعلمون، وأسأله أن ال يؤاخذآم بما تقولون، وأن يجعلني خيرًا مما تظنون

ال  ا فق لم بصدقته فأخفاه ه وس ي صلى اهللا علي ى النب ه أت ر رضي اهللا عن ا بك ذه: وحكي أن أب ا رسول اهللا، ه  ي
ال      ا وق ه بصدقته فأظهره ي      : صدقتي وهللا عندي معاد، وجاء عمر رضي اهللا عن ذه صدقتي ول ا رسول اهللا، ه ي

ين         : عند اهللا المعاد، فقال رسول اهللا صلى عليه وسلم ا ب ين صدقتيكما آم ا ب ر، م ر وت يا عمر، وترت قوسك بغي
  .آلمتيكما

د            عبد اهللا بن أبي بكر وأسماء بنت: أوالده لصلبه وأعقابهم ؤي، وعب ن ل امر ب ي ع ة من بن ا قتيل ي بكر وأمهم أب
ي        ن أب د ب ة، ومحم ن آنان نم ب الرحمن وعائشة وأمهما أم رومان بنت الحارث بن الحويرث من بني فراس بن غ

  .رجل من األنصار -بكر أمه أسماء بنت عميس، وأم آلثوم أمها بنت زيد بن خارجة 

ات            فأما عبد اهللا بن أبي بكر فإنه شهد الطائف    ه وم ة أبي ى خالف لم فجرح وبقي إل ه وس ي صلى اهللا علي ع النب م
  .وولد عبد اهللا إسماعيل، وهلك وال عقب له. وترك سبعة دنانير فاستكثرها أبوه رضي اهللا عنه

ى   وأما أسماء فهي ذات النطاقين وتزوجها الزبير بمكة فولدت له عدة أوالد، ثم طلقها فكانت مع عبد اهللا ابنها حت
  .قيت مائة سنة حتى عميت وماتت بمكة رضي اهللا عنهاقتل، وب

  .-وقد تقدم ذآرها في هذا الحرف  -وأما عائشة رضي اهللا عنها فتزوجها النبي صلى اهللا عليه وسلم 

الث   نة ث أة س ات فج لم وحسن إسالمه وم م أس ع المشرآين ث در م وم ب هد ي ر فش ي بك ن أب رحمن ب د ال ا عب وأم
ه وخمسين بجبل بقرب مكة، فأدخ د        . لته عائشة الحرم ودفنته وأعتقت عن ا عب ى أب ا، ويكن ان شهد الجمل معه وآ

  .اهللا

م   . وأما أم آلثوم فتزوجها طلحة بن عبيد اهللا فولدت له محمدًا وآان عامًال على مكة وولدت له زآريا وعائشة، ث
ة المخزومي       ي ربيع ن أب د اهللا ب ره   -قتل عنها فتزوجها عبد الرحمن بن عب ي ذآ م     و -اآلت ر وه لطلحة عقب آثي

  .ينزلون بالقرب من المدينة، وآانت بنت محمد بن طلحة عند سليمان بن علي بن عبد اهللا بن العباس

ك          ر وذل ي بك د أب ين ول ق من ب ي عتي وأما محمد بن عبد الرحمن فولد عبد اهللا بن محمد وله عقب يقال لهم آل أب
ال آخر      : بن الّصديق، وقال اآلخر أنا ا: أن عدًة من ولد أبي بكر تفاضلوا فقال أحدهم ين، وق اني اثن ن ث ا اب ا  : أن أن

  .أنا ابن عتيق، فنسب إلى ذلك هو وولده إلى اليوم: ابن صاحب الغار، وقال محمد بن عبد الرحمن

  .وأما محمد بن أبي بكر فسيأتي ذآره في حرف الميم إن شاء اهللا تعالى

ي     بالل بن أبي رباح وأمه حمامة، وآان من : مواليه ان لرجل من بن مولدي السراة فيما بين اليمن والطائف، وآ
الل            ي اهللا عز وجل، وشهد ب ذبين ف ان من المع ه، وآ ي وأعتق جمح فاشتراه أبو بكر رضي اهللا عنه بخمس أواق
ه             ا قبض رسول اهللا صلى اهللا علي لم، فلم ه وس بدر والمشاهد آلها، وهو أول من أّذن لرسول اهللا صلى اهللا علي

ي صلى       وسلم جاء د النب ؤذن بع م ي إلى أبي بكر رضي اهللا عنه فاستأذنه إلى الشام فأذن له، فلم يزل مقيمًا بها ول
ر            ى عم أّذن، فبك األذان ف أمره ب ه ف ام لقي ى الش ه إل ر رضي اهللا عن دم عم ا ق نهم، فلم د م لم ألح ه وس اهللا علي

ة نح . والمسلمون معه ر        وآان بالل يكنى أبا عبد اهللا، وآان شديد األدم ه شمط آبي ًا طواًال خفيف العارضين ب يف
  .مات بدمشق سنة عشرين وهو ابن بضع وستين سنة، رحمه اهللا تعالى. وآان ال يغير شيبه

  .عثمان بن عفان رضي اهللا عنه وزيد بن ثابت: آّتابه

  .عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه، وقيل أنه أقام سنة لم يختصم إليه أحد: قاضيه



 

  .شديد مواله: حاجبه

  .وآان خاتم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في يده

 عبد اهللا بن الزبير

ر             ي بك ه أسماء بنت أب ن قصي، وأم د العزى ب ن عب أبو خبيب عبد اهللا بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد ب
لمين  -رضي اهللا عنهم ذات النطاقين د الهجرة  وقد تقدم ذآرها مع أبيها؛ وهو أول مولود ولد بالمدينة من المس . بع

راق،             ه أهل الع ًا من رجب، وبايع اديين وأيام ة جم ر خليف اس بغي ام الن بويع له بمكة سنة أربع وستين بعد أن أق
ذها،              ة فأخ ى الكوف د عل ي عبي ن أب ار ب ة فوثب المخت ع الكوف ن مطي د اهللا ب ووّلى أخاه مصعبًا البصرة، ووّلى عب

  .إلى المختار فقتله في سنة سبع وستين ووجه شميطًا إلى البصرة فقتله مصعب، وسار مصعب

دخل من أحدهما ويخرج من اآلخر،           ع األرض ي ابين م ا ب وبنى ابن الزبير الكعبة وادخل فيها الحجر وجعل له
  .وخّلق داخل الكعبة وخارجها فكان أول من خّلقها وآساها القباطّي

ه   اس         وولى أخاه عبيدة بن الزبير المدينة، وأخرج مروان بن الحكم وبني يم للن زل يق م ي ام ول ى الش ا فصار إل منه
ن           ام من الحج من أجل اب ع أهل الش ك من الحج من سنة أربع وستين إلى سنة اثنتين وسبعين، فلما ولي عبد المل

ي بيت المقدس                : الزبير ك ف د المل ى عب وا الحج، فبن ا منع اس لم وا، فضج الن ه إذا حج ة ل اس بالبيع آان يأخذ الن
اس ي ان الن ت    الصخرة، فك جد بي ن مس ف م بب التعري ك س ال إن ذل دها، ويق ون عن ة ويقف وم عرف حضرونها ي
اجد األمصار      . المقدس ومساجد األمصار ي مس ّن التعريف ف وذآر الجاحظ في آتاب نظم القرآن، أن أول من س

امع          ي الج ّن التعريف بمصر ف روان أول من س ن م ز ب  عبد اهللا بن عباس؛ وذآر أبو عمر الكندي إن عبد العزي
  .بعد العصر

ه                  ل مصعبًا وابن ا قت ك لم د المل ك أن عب ر، وسبب ذل ن الزبي د اهللا ب ى عب ك الحجاج إل د المل ثم بعد ذلك بعث عب
د اهللا     : عيسى وأراد الرجوع إلى الشام قام إليه الحجاج فقال ي أخذت عب امي أن يا أمير المؤمنين أني رأيت في من

ان يبعث            بن الزبير فسلخته فابعثني إليه ووّلني عليه، زل الطائف، وآ ف، فن ام آثي ي جيش من أهل الش فبعثه ف
تأذنه           ك يس د المل ى عب م آتب الحجاج إل الظفر، ث البعوث فيقاتلون ابن الزبير، ففي ذلك آله ترجع خيل الحجاز ب
في دخول الحرم عليه وحصاره، وأخبره أن شوآته قد آّلت، فأذن له في ذلك، فلما دخل ذو القعدة رحل الحجاج   

ر       من ن الزبي ر ميمون وحصر اب زل بئ م يطف         . الطائف حتى ن ك الحجاج لهالل ذي الحجة، ول د المل ّد عب وأم
ر             ن الزبي ل اب ى أن قت اء وال الطيب إل ّس النس بس السالح وال يم ان يل ه، وآ ن    . بالبيت ولم يصل إلي م يحج اب ول

ة       الزبير وال أصحابه في هذه السنة ألنهم لم يقفوا بعرفة، وحّج الحجاج في ر ثماني ن الزبي م حصر اب هذه السنة ث
ان          تأمنة عشرة آالف، وآ دة المس غ ع ى بل ان حت ي األم أشهر، فتفرق عامة من آان معه وخرجوا إلى الحجاج ف

  .في جملتهم ابنا عبد اهللا بن الزبير، أخذا أمانًا لنفسيهما

ه أسماء    ر الصديق رضي اهللا      فلما رأى عبد اهللا بن الزبير ما رأى من ولده وأصحابه دخل على أم ي بك بنت أب
دفع إال صبر            : عنهما فقال ده من ال يس عن َق إال اليسير ممن ل م يب ي ول دي وأهل يا أمه، قد خذلني الناس حتى ول

ك         : ساعة، والقوم يعطونني ما أردت من الدنيا، فما رأيك؟ فقالت م أن م بنفسك؛ إن آنت تعل ّي أنت أعل ا بن واهللا ي
ل          على حق فامِض له فقد قتل ع د أنت أهلكت نفسك ومن قت ئس العب دنيا فب ا أردت ال ليه أصحابك، وإن آنت إنم

ر    . معك، وإن قلت إني على حق فلما وهن أصحابي ضعفت فهذا ليس فعل األحرار وال أهل الدين ن الزبي دنا اب ف
و      : فقّبل رأسها وقال ي مقت اه إن ا أم انظري ي ومي   هذا رأيي ولكن أحببت أن أعلم رأيك فزدتني بصيرة، ف ل من ي

م                م ول ي حك م يجر ف ر وال عمل بفاحشة، ول ان منك د اتي م يتعم ك ل إن ابن ر اهللا ف هذا فال يشتّد حزنك وسلمي ألم
ي     لو عن ة ألمي لتس ه  . يتعمد ظلم مسلم وال معاهد، اللهم إني ال أقول هذا تزآية لنفسي ولكن تعزي ي  : فقالت أم ان

م قالت   ألرجو أن يكون عزائي فيك حسنًا؛ اخرج حتى انظر  رك، ث ك     : إلى ما يصير إليه أم م طول ذل م ارح الله
لمته ألمرك       د أس م ق ي؛ الله القيام في الليل الطويل وذلك التحنث والظمأ في الهواجر بالمدينة ومكة وبره بأبيه وب

واب الشاآرين الصابرين        د اهللا ث ي عب أثبني ف ا فقالت      . فيه ورضيت بما قضيت ف دها فقّبله اول ي ا فتن م دن ذا  : ث ه
ال       : وآان عليه درع فلما عانقها وجدت مس الدرع فقالت. وداع فال تبعد د، ق ا تري د م ذا صنيع من يري ا  : ما ه م

ه     : لبستها إال ألشّد منك، قالت ة خز آانت علي فإنها ال تشّد مني، فنزعها ثم أدرج آميه وأدخل أسفل قميصه وجّب
األبطح ال       من أسفل المنطقة وخرج، وقد آّبر الناس، فحمل عليهم فلم ي اس ووقف ب زم الن ه أحد، وانه بَق بين يدي

اب،   يدنو منه أحد وآان الحجاج وطارق بن عمرو جميعًا في ناحية األبطح إلى المروة والناس لكل طائفة منهم ب
دم فصّلى           ؤّذن فتق اء أّذن الم وم الثالث ان ي ا آ ة، فلم ي اجم فمرة يحمل عبد اهللا في هذه ومرة في هذه وآأنه أسد ف



 

ه بالنا ي     : س، فلما فرغ من الصالة أمر أهله وحضهم على القتال ثم قال لهم في جملة آالم ائًال عن ان س أال من آ
ا        أرعش له آجّرة ف م الحجون فرمي ب فاني في الرعيل األول، احملوا على برآة اهللا وعونه، ثم حمل حتى بلغ به

  : ودمي وجهه، فلما وجد سخونة الدم على وجهه ولحيته قال

 الدِّمـا ولكن على أقدامنا تقطر   األعقاب تدمى آلومنا فلسنا على
   

ثالث          ! وا أمير المؤمنيناه: وصاحت موالة آلل الزبير مجنونة اء ل وم الثالث ه ي ان قتل ه حيث هوى وآ وآانت رأت
نة،          بعين س ين وس نه اثنت ان س ادى اآلخرة، وآ ل جم عشرة ليلة بقيت من جمادى األولى سنة ثالث وسبعين، وقي

ال طارق   رضي ا ه فق اء    : هللا عنه؛ وجاء الخبر إلى الحجاج فسجد وجاء هو وطارق حتى وقفا علي دت النس ا ول م
ان         : أتمدح من يخالف طاعة أمير المؤمنين؟ قال: اذآر من هذا، فقال الحجاج ا آ ذا م وال ه ا ول م، هو أعذر لن نع

ي       لنا عذر بالمحاصرة وهو في غير خندق وال حصن وال منعة منذ سبعة أشهر ي   ا ف ل يفضل علين ا ب نتصف من
  .آل ما التقينا، فبلغ آالمهما عبد الملك فصّوب رأي طارق

  
ال عبي ق ه: وحكى الش ي آخر خطبت ال ف ة فق و يخطب بمك ر وه ن الزبي د اهللا ب و آانت : حضرت عب ا واهللا ل أم

ام  الرجال تصرف لصرفتكم تصريف الذهب بالفضة، أما واهللا لوددت أن لي بكل رجلين منكم رجًال  من أهل الش
ال    . بل بكل خمسة بل بكل عشرة، فما بكم يدرك الثأر وال بكم يمنع الجار ا  : فقام إليه رجل من أهل البصرة فق م

  : نجد لنا ولك مثًال إال قول األعشى
   

  غيري وعلق أخرى غيرها الرجل   علقتها عرضًا وعلـقـت رجـًال

ال الشعبي     علقناك وعلقت أهل الشام، وعلق أهل الشام بني مرو انا أن نصنع؟ ق ا عس ا سمعت بجواب    : ان فم فم
  .أحضر منه وال أحسن

م ذهب      ا ث ثم دخل الحجاج مكة فبايع من بها من قريش، وبعث برأس ابن الزبير وجماعة إلى المدينة فنصبوا به
ازم األسلمي وهو        ن خ د اهللا ب ى عب ر إل بخراسان   بها إلى عبد الملك بن مروان فبعث عبد الملك برأس ابن الزبي

ه         ول ل ه ويق ى طاعت دعوه إل ك ي د المل ه عب ك خراسان      : واٍل من جهة ابن الزبير، وآتب إلي ى أجعل ل ايعني حت ب
وله  ازم لرس ن خ ال اب نين، فق بع س ة س اب   : طعم ل آت َن آ ك، ولك رت بضرب عنق ل ألم ل ال تقت وال أن الرس ل

دفنوه        إن : صاحبك، فأآله، ثم أخذ الرأس فغسله وطّيبه وآفنه ودفنه، وقيل ة ف ى المدين ر إل ى آل الزبي ه إل ه بعث ب
  :مع جثته، ثم قال

 فإني موٍص هامتي بالتزّبر   أعيش زبيريَّ الحياة فإن أمت

ر        ن الزبي اه اب ذي بن ة ال ان الكعب ثم إن عبد الملك بن مروان وّلى الحجاج مكة واليمن واليمامة فنقض الحجاج بني
ك     . ده إلى بناء قريش األولألنه آان تخلخل من حجارة المنجنيق، فأعا د المل روان آتب عب ولما توفي بشر بن م

دأ       أة فب ة فج ى دخل الكوف إلى الحجاج بن يوسف وهو بالمدينة بوفاته فأقبل في اثني عشر راآبًا على النجائب حت
  .بالمسجد فدخله ثم صعد المنبر، وستأتي تتمة الكالم

اة إذا   : ي ال آمن إن قتلت أن يمثل بي وأصلب، قالتإن: وقيل إن عبد اهللا بن الزبير قال ألمه أسماء ي إن الش يا بن
لخ  ألم الس م ت از    . ذبحت ل لطانه بالحج ان س ا، وآ نة رضي اهللا عنه ة س ا مائ ام وله ة أي ده بخمس ه بع ت أم ومات

  .والعراق تسع سنين واثنين وعشرين يومًا رضي اهللا عنه

 عبد اهللا بن المعتز

ن    أبو العباس عبد اهللا بن المعتز  د ب ن محم بن المتوآل بن المعتصم بن هارون الرشيد بن المهدي بن المنصور ب
اس ثعلب              ي العب رد وأب اس المب ي العب د المطلب الهاشمي؛ أخذ األدب عن أب ن عب علي بن عبد اهللا بن العباس ب

داع  وغيرهما، آان أديبًا بليغًا شاعرًا مطبوعًا مقتدرًا على الشعر قريب المأخذ سهل اللفظ جيد الق ريحة حسن اإلب
ه                در، واتفق مع ة المقت ي خالف ة ف ه الكائن ى أن جرت ل تهم، إل دودًا من جمل اء مع اء واألدب للمعاني مخالطًا للعلم
ع    جماعة من رؤساء األجناد ووجوه الكّتاب فخلعوا المقتدر يوم السبت لعشر بقين، وقيل لسبٍع بقين من شهر ربي

ايعوا   ائتين، وب ل           األول سنة ست وتسعين وم اهللا، وقي ل المنصف ب اهللا، وقي وه المرتضي ب ذآور ولقب د اهللا الم عب



 

ن    الغالب باهللا، وقيل الراضي باهللا، وأقام يومًا وليلة، ثم إن أصحاب المقتدر تحزبوا وتراجعوا وحاربوا أعوان اب
ي      د اهللا الحس ي عب ي دار أب ز ف ن    المعتز وشتتوهم، وأعادوا المقتدر إلى دسته، واستخفى ابن المعت د اهللا ب ن عب ن ب

ه     ازن فقتل ادم الخ ؤنس الخ ى م لمه إل در وس ذه المقت وهري، فأخ اجر الج ابن الجصاص الت روف ب ين المع الحس
وم الخميس          ك ي ؤنس، وذل ه م ل خنق يس بصحيح ب وسلمه إلى أهله ملفوفًا في آساء، وقيل إنه مات حتف أنفه ول

ي خ        ن ف ائتين، ودف عين وم ت وتس نة س ر س ع اآلخ هر ربي اني ش الى   ث ه اهللا تع إزاء داره، رحم ة ب   .راب
ائتين، والقضية     : ومولده لسبٍع بقين من شعبان سنة سبع وأربعين، وقال سنان بن ثابت ين وم في سنة ست وأربع

  .مشهورة وفيها طول، وهذا خالصتها

دار س     ك مق د ذل بعمائة ثم قبض المقتدر على ابن الجصاص المذآور وأخذ منه مقدار ألفي ألف دينار، وسلم له بع
  .ألف دينار، وآان فيه غفلة َوَبله، وتوفي يوم األحد لثالث عشرة ليلة خلت من شوال سنة خمس عشرة وثلثمائة

اب            ات اإلخوان بالشعر، وآت اب مكاتب ديع، وآت اب الب اض، وآت اب الزهر والري والبن المعتز من التصانيف آت
ات   الجوارح والصيد، وآتاب السرقات، وآتاب أشعار الملوك، وآت اب طبق اب اآلداب، وآتاب حلى األخبار، وآت

  .الشعراء، وآتاب الجامع في الغناء، وآتاب فيه أرجوزة في ذم الصبوح

ول  : ومن آالمه ان يق ي   : البالغة البلوغ إلى المعنى، ولم يطل سفر الكالم، وآ ل ل و قي ه؟     : ل ا أحسن شعر تعرف م
  : قول العباس بن األحنف: لقلت

 وفّرق الناس فينا قولهم ِفرقـا   نون بناقد سحب الناس أذيال الظ
 صدقا وصادٌق ليس يدري أنه   فكاذٌب قد رمى بالظّن غيرآـم

   
  : بقوله -اآلتي ذآره  -ورثاه علي بن محمد بن بسام الشاعر 

  ناهيك في العلم واآلداب والحسب   هللا درُّك من مـيت بـمـضـيعة
 األدب أدرآـتـه حـرفة وإنما   ما فيه لوٌّ وال لوال فتـنـقـصـه

   
  : ولعبد اهللا المذآور أشعار رائقة وتشبيهات بديعة، فمن ذلك قوله

 ودير عبدون هّطاٌل من المـطـر   سقى المطيرة ذات الظل والشجـر
  في غّرة الفجر والعصفور لم يطر   فطالما نّبهتني للّصـبـوح بـهـا

 عارين في السحـرسود المدارع ن   أصوات رهبان ديٍر في صالتهـم
 على الرؤوس أآاليًال من الّشعـر   مزّنرين على األوساط قد جعـلـوا
 بالسحر يطبق جفنيه علـى َحـور   آم فيهم من مليح الوجه مكتـحـل
 بالنـظـر طوعًا وأسلفني الميعاد   الحظته بالهوى حتى استقـاد لـه
  خوف ومن حذر يستعجل الخطو من   وجاءني في قميص الليل مستـتـرًا
 ذالًّ وأسحب أذيالي عـلـى األثـر   فقمت أفرش خّدي في الطريق لـه
 مثل القالمة قد قّدت من الظُّـفـر   والح ضوء هالل آاد يفضـحـنـا
 الخـبـر فظن خيرًا وال تسأل عن   وآان ما آان ممـا لـسـت أذآـره

   
  : رواة أطبقوا على أنها له، واهللا أعلمومن ظريف شعره قوله، ولم أجدها في ديوانه، ولكن ال

 بعقـيقٍة فـي دّرٍة بـيضـاء   ومَقرَطٍق يسعى إلى الّندمـاء
 ملقًى على ياقـوتٍة زرقـاء   والبدر في أفق السماء آدرهم

 عندي بال خوٍف من الّرقبـاء   آم ليلٍة قد سّرني بمـبـيتـه
 واإليمـاء فحديثه بالـّرمـز   ومهفهٍف عقد الّشراب لسانـه
 يا فرحة الخلطاء والّنـدمـاء   حّرآته بيدي وقلت له انتـبـه

 بتلجلٍج آتلجلـج الـفـأفـاء   فأجابني والّسكر يخفض صوته
 غلبت عليَّ سالفة الّصهبـاء   إني ألفهم ما تقـول وإنـمـا



 

 مـوالئي واحكم بما تختار يا   دعني أفيق من الخمار إلى غٍد
   

  : ة المطبوخة، وهو معنى بديع وفيه داللة على أنه آان حنفي المذهبوله في الخمر
  وقد عدت بعد الّنسك والعود أحمد   خليليَّ قد طاب الّشراب المـورَّد
 آياقـوتٍة فـي درٍَّة تـتـوّقـد   فهاتا عقارًا في قميص زجـاجٍة
 له حلٌق بيٌض تحـلُّ وتـعـقـد   يصوغ عليها الماء شّبـاك فـّضٍة
 يجـحـد وذلك من إحسانها ليس   وقتني من نار الجحيم بنفـسـهـا

   
  .وآان ابن المعتز شديد السمرة مسنون الوجه يخضب بالسواد

   
أربعة من الشعراء سارت أسماؤهم بخالف   :ورأيت في بعض المجاميع أن عبد اهللا بن المعتز المذآور آان يقول

رد،   أفعالهم، فأبو العتاهية سار شعره بالزهد و آان على اإللحاد، وأبو نّواس سار شعره باللواط وآان أزنى من ق
ان أحرص        ة وآ ازم سار شعره بالقناع وأبو حكيمة الكاتب سار شعره بالعّنة وآان أهب من تيس، ومحمد بن ح

  .من آلب
  

د      ن حمي عيد ب ان جار س الكاتب   وقد رويت البن حازم خبرًا يخالف حكاية ابن المعتز ويوافق شعره، وذلك أنه آ
درة  ه فتحول      . الطوسي، فهجاه ألمر آان بينهما، فبلغ سعيدًا هجوه، فأغضى عنه مع الق دًا ساءت حال م إن محم ث

ة،                 ًا وجاري ه ومملوآ ًا بآلت اب وفرس م وتخوت ثي ه عشرة آالف دره ك، فبعث إلي د ذل ن حمي غ اب عن جواره، فبل
م     ذو األدب يحمله ظرفه على نعت الشيء بغير هيئ" وآتب إليه  ه، ول ته، وتبعثه قدرته على وصفه بخالف حليت

ه             ا ال غضاضة ب ّدة خّلتك م ك وش ي من سوء حال د بلغن يكن ما شاع من هجائك فيَّ جاريًا إال هذا المجرى، وق
ا                ك بم د بعثت إلي دينا، وق ا تحت أي اوون فيم ا ومتس ا ملكن عليك مع آبر همتك وعظم نفسك، ونحن شرآاء فيم

  : فردَّ ابن حازم جميعه ولم يقبل منه شيئًا وآتب إليه". حًا لما بعده وإن جلَّ استفتا: جعلته وإن قلَّ
   

  غمر الفرزدق بالندى الدَّثر   وفعلت بي فعل المهلَّب إذ
 آّال وربِّ الشفع والوتـر   فبعثت باألموال ترغبـنـي
 الدَّهـر ألبسته عارًا علىال ألبس النعماء من رجـٍل

   
  .قناعته وحسن صبره واحتماله اإلضاقة وهذا دليل على

  
د السرقة،         ي صناعته جي دمًا ف اظ مق وهذا سعيد بن حميد يكّنى أبا عثمان، وآان آاتبًا شاعرًا مترسًال عذب األلف

ه شيء     : لوقيل لكالم سعيد وشعره: حتى قال بعض الفضالء ه من ا بقي مع ه    . ارجع إلى أهلك، لم دعي أن ان ي وآ
رس،  وك الف ن أوالد مل بم ن الكت ه م اب : ول ن العرب " آت م م وان "انتصاف العج ه دي وية ول ، ويعرف بالتس

  .رسائل، وديوان شعر صغير
  

ة       : والمطيرة اء، وهي قري راء المفتوحة ه د ال بفتح الميم وآسر الطاء المهملة وسكون الياء المثناة من تحتها وبع
  .من نواحي سرَّ من رأى

  
ا        "دير عبدون "  وعبدون الذي يضاف الدير إليه، فيقال د، وإنم ن مخل وزير صاعد ب ، هو ابن مخلد وهو أخو ال

دون               ر عب رة، ودي ى جنب المطي ه، وهو إل ة بعمارت ه، والعناي ام في ه، والمق ردد إلي ر الت أضيف إليه ألنه آان آثي
اد  والح ضوء ه" وقوله . قرب جزيرة ابن عمر، بينهما دجلة، وقد خرب اآلن، وآان متنّزهًا ألهلها: أيضًا الل آ

  : ، مأخوذ من قول عمرو بن قميئة في صفة الهالل"يفضحنا 
   

  فسيط لدى األفق من خنصر   آأن ابن مزنتهًا جـانـحـًا
  قالمة الظفر: والفسيط

  
  
  



 

 ابن طباطبا

ن الحسن     أبو محمد عبد اهللا بن أحمد بن علي بن الحسن بن إبراهيم طباطبا بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن ب
ًا فاضًال               بن عل  ان طاهرًا آريم اة؛ آ دار والوف ه، الحجازي األصل المصري ال ي طالب رضي اهللا عن ن أب ي ب

وم من            وز آل ي دهليزه رجل يكسر الل ان ب نعم، آ ر الت صاحب رباع وضياع ونعمة ظاهرة وعبيد وحاشية، آثي
افور اإلخش   ق     أول النهار إلى آخره برسم الحلوى التي ينفذها ألهل مصر من األستاذ آ ه، ويطل ى من دون يدي إل

نهم آل                وم، وم وى آل ي ه الحل ان يرسل ل اس من آ ه، فمن الن للرجل المذآور دينارين في آل شهر أجرة عمل
ده              . جمعة، ومنهم آل شهر وم، فحس ديل مخت ي من ًا ف وى ورغيف امين حل وم ج ي آل ي افور ف ى آ وآان يرسل إل

ذا الرغ  : بعض األعيان وقال لكافور ا له افور         الحلوى حسن، فم ه آ ه؛ فأرسل إلي ك ب ه ال يحسن أن يقابل ف؟ فإن ي
د حسدوه    . يجريني الشريف في الحلوى على العادة ويعفيني من الرغيف: وقال م ق فرآب الشريف إليه، وعلم أنه

أيدك اهللا، إنا ما ننفذ الرغيف تطاوًال وال تعاظمًا إنما هي صبّية  : على ذلك وقصدوا إبطاله، فلما اجتمع به قال له
اه     حس ه قطعن إذا آرهت رك، ف افور  . نّيٌة تعجنه بيدها وتخبزه، فنرسله على سبيل التب ال آ ه وال  : فق ال واهللا ال تقطع

  .فعاد إلى ما آان عليه من إرسال الحلوى والرغيف. يكون قوتي سواه

د جو       د القائ ى ي ديار المصرية عل دم   -هر ولما مات آافور وملك المعز أبو تميم معدُّ بن المنصور العبيدي ال المق
اس     -ذآره في حرف الجيم  د وخرج الن وجاء المعز بعد ذلك من أفريقيا وآان يطعن في نسبه، فلما قرب من البل

ذآور       ا الم ن طباطب نهم اب ه من بي ه       : للقائه، اجتمع به جماعة من األشراف فقال ل ال ل ا؟ فق ى من ينتسب موالن إل
ام وجلس     .سنعقد مجلسًا ونجمعكم ونسرد عليكم نسبنا: المعز فلما استقر المعز بالقصر جمع الناس في مجلس ع

ال     : هل بقي من رؤساآم أحد؟ فقالوا: لهم وقال يفه وق ك نصف س د ذل ر    : لم يبقى معتبر، فسلَّ عن ذا نسبي، ونث ه
ال  اً    : عليهم ذهبًا آثيرًا وق الوا جميع بي، فق ذا حس ا  : ه ي       . سمعنا وأطعن ة ف ذآور حسن المعامل ان الشريف الم وآ

وس          معامل ل الجل وقهم ويطي ائر أصدقائه، ويقضي حق ى س يهم وإل يه حسن اإلفضال عليهم مالطفًا لهم، يرآب إل
ائتين     . عندهم، وأغنى جماعة، وآان حسن المذهب انين وم نة ست وثم ه س ع من     . وآانت والدت ي الراب وفي ف وت

من الخلق ما ال يحصي   رجب سنة ثمان وأربعين وثلثمائة بمصر وصّلي عليه في مصّلى العيد، وحضر جنازته
دعاء         ة ال ره معروف ومشهور بإجاب ة مصر، وقب ن بقراف ه    . عددهم أال اهللا تعالى، ودف ّج وفاتت ًال ح روي أن رج

ه         ال ل لم، فق ه وس ه صلى اهللا علي ي نوم رآه ف ك  : زيارة النبي صلى اهللا عليه وسلم، فضاق صدره لذلك، ف إذا فاتت
ا من أهل مصر    . اطباالزيارة فزر قبر عبد اهللا بن أحمد بن طب ه      . وآان صاحب الرؤي ه علي وحكى بعض من ل

   : إحسان أنه وقف على قبره وأنشد

  وقد آانوا بعيشك في آفاف   وخلفت الهموم على أنـاٍس

ال ه فق ي نوم رآه ف جد وصّل   : ف ى مس ن صر إل أة، ولك واب والمكاف ين الج ي وب ل بين ت، وحي ا قل معت م د س ق
  .اهللا تعالى رآعتين، وادع يستجب لك، رحمه

  .وقد تقدم في حرف الهمزة الكالم على طباطبا

اريخ  " الدول المنقطعة " وهذه الحكاية التي جرت له مع المعز عند قدومه مصر ذآرها في آتاب  لكنها تناقض ت
اء اهللا     -الوفاة، فإن المعز دخل مصر في شهر رمضان سنة اثنتين وستين وثلثمائة  ه أن ش ي ترجمت آما سيأتي ف

ع   -لى تعا وابن طباطبا المذآور توفي في سنة ثمان وأربعين وثلثمائة آما هو مذآور ها هنا، فكيف يتصور الجم
اقض   بينهما؟ وأفادني تاريخ وفاته شيخنا الحافظ زآي الدين أبو محمد عبد العظيم المنذري، وراجعته في هذا التن

  .قعة مع المعز آان ولده، واهللا أعلم أي ذلك آانأما الوفاة في هذا التاريخ فهي محققة ولعل صاحب الوا: فقال

ال      ار المعروف بالمسّبحي وق ر المخت د طالت     : ثم رأيت تاريخ وفاته آما هو هاهنا في تاريخ األمي ه ق ان علت وآ
  .من توثة عرضت له في حنكه، فتعالج بضروب العالجات فلم ينجع فيه شيء، وآانت علة غريبة لم يعهد مثلها

ار   ي ت ت ف م رأي يني      ث د اهللا الحس ن عبي لم ب ر مس و جعف و أب المعز ه ى ب ذي التق ريف ال ن زوالق أن الش يخ اب
  .والشريف أبو إسماعيل إبراهيم بن أحمد الحسيني الرسي، ولعل أحدهما صاحب هذه الواقعة، واهللا أعلم

  
  
  



 

 عبد اهللا بن طاهر

ان ا         ن ماه ق ب ن رزي ن مصعب ب ن الحسين ب ي       -لخزاعي  أبو العباس عبد اهللا بن طاهر ب ه ف ر أبي دم ذآ د تق وق
ه حسن          اد علي ر االعتم أمون آثي ان الم همًا، وآ ة ش حرف الطاء؛ وقد آان عبد اهللا المذآور سيدًا نبيًال عالي الهم
ا خرج             دينور، فلم ى ال ًا عل ان والي ه، وآ ي خدمت لفه من الطاعة ف االلتفات إليه لذاته، ورعايًة لحق والده وما أس

ى خراس    اد واتصل            بابك الخرمي عل روا الفس ابور وأآث ال نيس راء من أعم ة الحم ع الخوارج بأهل قري ان وأوق
ي النصف من شهر          ا ف ى خراسان، فخرج إليه الخبر بالمأمون بعث إلى عبد اهللا هو بالدينور يأمره بالخروج إل

ائ           نة خمس عشرة وم ي رجب س ابور ف دم نيس تين ربيع اآلخر سنة ثالث عشر ة ومائتين وحارب الخوارج، وق
  : وآان المطر قد انقطع عنها تلك السنة، فلما دخلها مطرت مطرًا آثيرًا، فقام أليه رجل بزاز من حانوته وأنشده

  حتى إذا جئت جئت بالّدرر   قد قحط الناس في زمانهم
 فمرحبًا باألمير والمطـر   غيثان في ساعٍة لنا قدمـا

   
ه      -ري في تاريخه أن طلحة بن طاهر هكذا قال السالمي في أخبار خراسان؛ وذآر الطب ة أبي ي ترجم ذآور ف الم

ه عن    - لما مات في سنة ثالث عشرة وعبد اهللا يوم ذاك بالدينور أرسل المأمون إليه القاضي يحيى بن أآثم يعزي
ال     يئًا آخر فق ات طاهر     : أخيه طلحة ويهنئه بوالية خراسان، وذآر بعد هذا في والية طلحة ش ا م أمون لم إن الم

د         وآا ام، فوجه عب ك الش ع ذل ه م ع ل ه، وجم ن ولده عبد اهللا بالرقة على محاربة نصر بن شبث واله عمل أبيه آل
  .اهللا أخاه طلحة إلى خراسان واهللا أعلم

  
ن      اس ب ه العب ام ومصر، وابن اه المعتصم الش ى أخ أمون ول رة أن الم الث عش نة ث ي س ًا ف ري أيض ر الطب وذآ

م، وأعطى آل واحد منهما ومن عبد اهللا بن طاهر خمسمائة ألف دينار، وقيل المأمون الجزيرة والثغور والعواص
  .إنه لم يفرق في يوم من المال مثل ذلك

  
ه المشقة    وآان أبو تمام الطائي قد قصد عبد اهللا من العراق، فلما انتهى إلى قومس وطالت به الشقة وعظمت علي

  : قال
   

 وخطى المهريَّة القودّمنا الّسرى    يقول في قومس صحبي وقد أخذت
 الـجـود فقلت آّال ولكن مطلع   أمطلع الشمس تنوي أن تؤم بـنـا

   
واني الشاعر       : قلت د األنصاري المعروف بصريع الغ وقد أخذ أبو تمام هذين البيتين من أبي وليد مسلم بن الولي

  : المشهور حيث يقول
 ن في الّلجـموالخيل تستنَّ بالرآبا   يقول صحبي وقد جدُّوا على عجل
 الـكـرم فقلت آّال ولكن مطلع   أمغرب الشمس تنوي أن تؤم بنـا

   
  .فإنه أغار على اللفظ والمعنى

  
  : ولما وصل أبو تمام إليه أنشده قصيدته البديعة البائية التي يقول فيها: رجعنا إلى ما آنافيه

  على مثلها والليل تسطو غياهبه   ورآب آأطراف األسّنة عرّسوا
 عواقـبـه وليس عليهم أن تتم   ألمٍر عليهم أن تتـم صـدوره

   
  : وهي من القصائد الطنانة، وفيها يقول

  على الليل حتى ما تدبُّ عقاربه   فقد بثَّ عبد اهللا خوف انتقامـه
   

رد          " الحماسة" وفي هذه السفرة ألف أبو تمام آتاب  تاء والب ي زمن الش ان ف ذان وآ ى هم ا وصل إل ك  فإنه لم بتل
ثلج،         ذان ينتظر زوال ال ام بهم ق مقصده، فأق وج طري النواحي شديد خارج عن حد الوصف، قطع عليه آثرة الثل
و     ا أب رغ له وآان نزوله عند بعض رؤسائها، وفي دار ذلك الرئيس خزانة آتب فيها دواوين العرب وغيرها، فتف

" مذآور أديبًا ظريفًا جيد الغناء، نسب أليه صاحبوآان عبد اهللا ال". الحماسة " تمام وطالعها وأختار منها آتاب 



 

ه،        " األغاني ة، فمن شعره قول ائل ظريف يح ورس أصواتًا آثيرة أحسن فيها ونقلها أهل الصنعة عنه، وله شعر مل
  : وجدتها منسوبة إليه

 ل على أننـا نـلـين الـحـديدا   نحن قوم تليننا الـحـدق الـّنـج
 ن ونقتاد بالـطـعـان األسـودا   عـيطوع أيدي الظباء تقتادنا الـ
 ض المصونات أعينـًا وخـدودا   نملك الصيد ثم تملكـنـا الـبـي
  سخط الخشف حين يبدي الصدودا   تتقي سخطنا األسود ونـخـشـى

  رًا وفي السلم للغواني عبيدًا   فترانا يوم الكـريهة أحـرا
   

  .واهللا أعلم إنها ألصرم بن حميد ممدوح أبي تمام،: وقيل
  

  : ومن مشهور شعر عبد اهللا قوله
   اغتفر زلتي لتحرز فضل الشكر مّني وال يفوتك أجري

بـــعـــذري ر لـعــّلـــي أن ال أقـــوم  ال تكلني إلى التوسل بالعذ
   

يبان     م الش ي محل ن أب ه   وآان عبد اهللا أحد األجواد األسخياء؛ حكى محمد بن داود بن الجراح عن محلم ب ي عن أبي
ال             : قال نن شجرة، فق ى ف رد عل ة تغ إذا قمري ري وقت السحر ف دخلنا ال عادلت عبد اهللا بن طاهر إلى خراسان ف

  : أحسن واهللا أبو آبير الهذلي حيث يقول: عبد اهللا بن طاهر
   

 وغصنك مّياد ففيم تـنـوح   أال يا حمام األيك إلفك حاضر
   

  : على البديهة في معارضته ثم قلتما أحسن هذا، فقلت وقد عملت : ثم قال
 أما للنـوى مـن أوبٍة فـتـروح   أفـي آـل يوم غـربٌة ونــزوح

 فهل أريّن البـين وهـو طـلـيح   لقد طلَّح البين المشـّت رآـائبـي
 فنحت وذو الشجو الـقـديم ينـوح   وأّرقني بـالـري نـوح حـمـامٍة
 وأسراب الدموع سـفـوح ونحت   على انها ناحت فلـم تـذر دمـعة
 ومن دون أفراخي مهـامـه فـيح   وناحت وفرخاها بحيث تـراهـمـا

  فتضحي عصا االسفار وهي طريح   عسى جود عبد اهللا ان يعكس النوى
   

  .فأذن من ساعتي بالرجوع ووصلني بعشرة آالف درهم وردني إلى منزلي: قال
  

ال        ولما رجع عبد اهللا إلى الشام ارتفع فوق سطح ع من جواره فق ى دخان يرتف دخان؟    : قصره فنظر إل ذا ال ا ه م
دور واآسروا          : إن الجيران يخبزون، فقال: فقيل الخبز، فاقصدوا ال ه ب ان فنكلف جيران يم بمك ؤم ان نق ان من الل

ه        ه، فسميت أيام اج إلي ا يحت ه وم التنانير واحضروا ما بها من رجل وامرأة، فأجرى على آل إنسان خبزه ولحم
  .م الكفايةأيا
  

ع        ٌب، فوّق ه نق ة بعض األضياف ب ه أن داب ه وآيل ارة وال       : وآتب إلي ال استش د، ب ه من بع ى مثل ه وعل يجلب علي
  .استئذان

  
  .سمن الكيس ونبل الّذآر ال يجتمعان في موضع واحد: ومن آالمه

  
م صبي، فكتب عل          رج، ومعه د للتف ى ظاهر البل ها ورفعت إليه قصة مضمونها أن جماعة خرجوا إل ا  : ى رأس م

ة               ن أحدهم أو قراب در أخطارهم، ولعل الغالم اب ى ق ّزههم يقضون أوطارهم، عل وا لمتن ة خرج السبيل على فتي
  .بعضهم

  
  : وآان عبد اهللا قد تولى الشام مدة، والديار المصرية مدة، وفيه يقول بعض الشعراء وهو بمصر

   



 

  ن طاهروما بعدت مصر وفيها ابيقول أناٌس إن مصـرًا بـعـيدة
 بحضرتنا معروفهم غير حاضـر   وأبعد من مصر رجال تـراهـم

 المقابر على طمع أم زرت أهل   عن الخير موتى ما تبالي أزرتهم
   

  .وتنسب هذه األبيات إلى عوف بن محّلم الشيباني، واهللا أعلم
  

ا،     وآان دخوله إليها سنة إحدى عشرة ومائتين، وخرج منها في أواخر هذه السنة فدخ دة منه ي ذي القع داد ف ل بغ
يد وهو الملقب             ن الرش و إسحاق اب ا أب ائتين، ووليه نة ثالث عشرة وم واستمر نوابه بمصر، وعزل عنها في س

  .بالمعتصم
  

ا      د اهللا عنه م، وخرج عبي وذآر الفرغاني في تاريخه أن عبد اهللا بن طاهر وليها بعد عبيد اهللا بن الّسرّي بن الحك
نة              في صفر سنة إحدى عشر ين من رجب س راق لخمس بق ى الع ا إل ن طاهر عنه د اهللا ب ائتين، وخرج عب ة وم

اب     . اثنتي عشرة ومائتين، وقد استخلف بها إلى أن وليها المعتصم ي آت ي ف ن المغرب " وذآر الوزير أبو القاسم ب
ذآور،   " أدب الخواص  د اهللا الم ى عب وع من     أن البطيخ العبدّالوي الموجود بالديار المصرية منسوب إل ذا الن وه

  .البطيخ لم أره في شيء من البالد سوى مصر، ولعله نسب إليه ألنه آان يستطيبه، أو أنه أول من زرعه هناك
  

ن خلف                 90 د اهللا ب ن عبي د طلحة ب ي محم ولى أب ان م ًا آ ّدهم رزيق إن ج الوالء، ف ون ب ه خزاعي وعبد اهللا وقوم
ه          المعروف بطلحة الّطلحات الخزاعي، وآان طلحة المذ ن أبي اد ب ن زي لم ب ل مس تان من قب ى سجس آور واليًا عل

ول الشاعر وهو       ه يق ه، وفي والي خراسان، وآنيته أبو حرب، فمات بها في فتنة عبد اهللا بن الزبير رضي اهللا عن
  : عبيد اهللا بن قيس الرقيات

   
  بسجستان طلحة الطلحات   رحم اهللا أعظمًا دفنوهـا

ي   " طلحة الطلحاِت" وإنما قيل له  ألن أمه طلحة بنت أبي طلحة، هكذا قاله أبو الحسين علي بن أحمد السالمي ف
  ".تاريخ والة خراسان " 

ة،     : وقومس المذآور في شعر أبي تمام  دها سين مهمل بضم القاف وسكون الواو وفتح الميم، وقيل بكسرها، وبع
ي   وهو إقليم من عراق العجم حّده من جهة خراسان بسطام، ومن جهة العرا ان ف ق سمنان، هاتان المدينتان داخلت

  .أعمال قومس وآرسي قومس الدامغان
  

ل     رو، وقي ائتين بم ين، وهو    : وآانت وفاة عبد اهللا المذآور في شهر ربيع األول سنة ثمان وعشرين وم نة ثالث س
نة   : وقال الطبري. األصح ع األول من س ين   مات بنيسابور يوم االثنين إلحدى عشرة ليلة خلت من شهر ربي ثالث

الى          . ومائتين، بعد موت أشناس الترآي بسبعة أيام ه اهللا تع نة، رحم ين س ًا وأربع ه طاهر ثماني ل أبي  -وعاش مث
  .وسيأتي ذآر ولده عبيد اهللا إن شاء اهللا تعالى

 أبو العميثل

ب، رضي اهللا  أبو العميثل عبد اهللا بن خليد، مولى جعفر بن سليمان بن علي بن عبد اهللا بن العباس بن عبد المطل
اعره    : عنهم؛ ويقال ه، وش ذآور قبل أصله من الري، وآان يفخٍّم الكالم ويغرٍّبه، وآان آاتب عبد اهللا بن طاهر الم

ي           دًا، فمن شعره ف اعرًا مجي ا ش ًا به ة، عارف ل اللغ ومنقطعًا إليه، وآاتب أبيه طاهر من قبله، وآان مكثرًا من نق
  : عبد اهللا المذآور قوله

 آصفات عبد اهللا أنصت واسمـع   أن تكون صـفـاتـهيا من يحاول 
 حجَّ الحجيج إليه فاسـمـع أو دع   فألنصحنًّك في المشـورة والـذي
  واصفح وآاف ودار واحلم واشجع   أصدق وعّف وبـّر واحـتـمـل

 واحزم وجد وحام واحمل وادفـع   والطف ولن وتأّن وارفـق واتـئد
 الـمـهـيع وهديت للنهج األسـّد   يفلقد محضتك إن قبلت نصيحـتـ

   



 

ن         د اهللا ب اب عب ى ب ًا إل ه وصل يوم ولقد أحسن في هذا المقطوع آل اإلحسان، وله غيره أشعار حسان؛ ويقال إن
  : طاهر، فرام الدخول إليه فحجب فقال

   
  على ما أرى حتى يخّف قليال   سأترك هذا الباب ما دام إذنـه

 سبيال وجدت إلى ترك اللقاء   ن سّلماإذا لم أجد يومًا إلى األذ

  .فبلغ ذلك عبد اهللا فأنكره، وأمر بدخوله

ا  " شقائق النعمان : " النعمان اسم من أسماء الدم، ولذلك قيل: وآان يقول دم لحمرته ال . نسبت إلى ال ولهم  : ق " وق
ل؛    ليس بشيء، وحدثت األصمعي بهذا فنقله عني؛ " إنها منسوبة إلى النعمان بن المنذر  ي العميث هذا آله آالم أب

اب       ي آت ر ف ة ذآ ن قتيب ارف  " وللذي ذآره أرباب اللغة بخالفه، فإن اب ذر، وهو آخر      " المع ن المن ان ب ان النعم
ه من        ين أصفر وأحمر وأخضر، وإذا في ملوك الحيرة من اللخميين، خرج إلى ظهر الكوفة، وقد اعتّم نبته من ب

ي     ما أحس: هذه الشقائق شيء آثير، فقال ال الجوهري ف ذلك، وق " نها، احموها، فحموها، فسمي شقائق النعمان ب
  .انها منسوبة إلى النعمان المذآور، وآذا غيره، واهللا أعلم" الصحاح 

ل              و العميث ان أب ه، آ ي ترجمت ذآورة ف ة الم ن طاهر قصيدته البائي د اهللا ب ويحكى أن أبا تمام الطائي لما أنشد عب
  .يا أبا العميثل، لم ال تفهم ما يقال؟: ام، لم ال تقول ما يفهم؟ فقالحاضرًا، فقال له يا أبا تم

ي الحال    ل ف ؤلم آفَّ     : وقبَّل يومًا آّف عبد اهللا بن طاهر، فاستخشن مسَّ شاربيه، فقال أبو العميث ذ ال ي شوك القنف
  .األسد، فأعجبه آالمه وأمر له بجائزة سنية

ائرة  " و" آتاب التشابه" و "لف معناه آتاب ما اتفق لفظه واخت: " وصنف آتبًا منها اب  " آتاب األبيات الس " وآت
  .وغير ذلك" معاني الشعر 

  .وآانت وفاة أبو العميثل سنة أربعين ومائتين، رحمه اهللا تعالى

دة     : والعميثل دها الم، وهو اسم لع بفتح العين المهملة والميم وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح الثاء المثلثة وبع
  .شياء من جملتها األسد، والظاهر أنه هو المقصود ها هناأ

 الناشي األآبر

دين، وهو     أبو العباس عبد اهللا بن محمد الناشي األنباري المعروف بابنِ شرشير الشاعر؛ آان من الشعراء المجي
ر          و الناشي األآب ا، وه ري وأنظارهم ن الرومي والبحت ة اب ر الناشي األصغر إن ش      -في طبق يأتي ذآ اء اهللا وس

ا        -تعالى  ام به ى مصر، وأق م خرج إل وآان نحويًا عروضيًا متكلمًا، أصله من األنبار، وأقام ببغداد مدة طويلة ث
اة،   . وآان متبحرًا في عدة علوم من جملتها علم المنطق. إلى آخر عمره ل النح وآان بقوة علم الكالم قد نقض عل

  .أمثلة الخليل، وآلُّ ذلك بحذقه وقوة فطنتهوأدخل على قواعد العروض شبهًا، ومثَّلها بغير 

ه أشعار                 ة، ول دة تصانيف جميل ه ع ت، ول ة آالف بي غ أربع د تبل ى روّي واح م عل ون من العل ي فن وله قصيدة ف
اجم بشعره          د استشهد آش ان صاحب صيد، وق ه آ آثيرة في جوارح الصيد وآالته، والصُّيود وما يتعلق بها، آأن

اب  ي آت ا "" ارد المصايد والمط"" ف واس ومنه ي ن ى أسلوب أب ات عل ا طردي ا قصائد ومنه ي مواضع، منه ف
  : مقاطيع، وقد أجاد في الكل، فمن ذلك قوله طردية في وصف باٍز

 وارتاح ضوء الصبح النبالجه   لما تفرى الليل عن أثـبـاجـه
 بأقمٍر أبـدع فـي نـتـاجـه   غدوت أبغي الصيد في منهاجه

  وشيًا يحار الطرف في اندراجه   يبـاجـهألبسه الخالـق مـن د
 وزان فوديه إلى حـجـاجـهفي نسٍق منه وفي انعـراجـه
 منسرُه ينبـئ عـن خـالجـه   بزينٍة آفـتـه نـظـم تـاجـه

 لو استضاء المرء في إدالجـه   وظفره يخبر عـن عـالجـه



 

     بعينه آفتـه مـن سـراجـه
   

  : بديعة الجمالومن شعره في جارية مغنية 
 لردُّوا النواظر عن ناظريك   فديتك لو أنهم أنـصـفـوك
 وهل تنظر العين إال إلـيك   تردِّين أعيننـا عـن سـواك
 فمن ذا يكون رقيبًا علـيك   وهم جعلوك رقيبًا عـلـينـا
  من وحي حسنك في وجنتيك   ألم يقرأوا ويحهم مـا يرون

  .ذا القدروشعره آثير، ونقتصر منه على ه

  .وآانت وفاته في مصر سنة ثالث وتسعين ومائتين، رحمه اهللا تعالى

  .بفتح النون وبعد األلف شين معجمة وبعدها ياء، وهو لقب عليه: والناشي

دها راء، وهو         : وشرشير ا وبع اة من تحته اء مثن م ي اآنة ث بكسر الشين األولى والثانية المعجمتين وبينهما راء س
ه          اسم طائ: في األصل ل وأظن ام بقلي ر من الحم تاء وهو أآب ي زمن الش ر يصل إلى الديار المصرية في البحر ف

رك، وباسمه سمي الرجل، واهللا              أتي من صحراء الت ه ي اط وأظن ر الوجود بساحل دمي من طير الماء، وهو آثي
  .أعلم

ذه النس   : واألنباري ة     بفتح الهمزة وسكون النون وفتح الباء الموحدة وبعد األلف راء، ه ار وهي مدين ى األنب بة إل
قديمة على الفرات في جهة بغداد يفصل بينهما دجلة وهي في الجانب الغربي وبغداد في الجانب الشرقي وبينهما 
اء               ون وسكون الب ر، بكسر الن ع واحده ِنب اء، وهو جم ا جماعة من العلم . وبين بغداد عشرة فراسخ، خرج منه

ل له  : واألنبار ام فسميت          أهراُء الطعام، وإنما قي ا الطع ون به انوا يخزن وك األآاسرة آ ار ألن المل دة األنب ذه البلي
  .بذلك

 ابن صارة الشنتريني

ًا            اهرًا ناظم اعرًا م نتريني الشاعر المشهور؛آان ش ن صارة البكري األندلسي الش أبو محمد عبد اهللا بن محمد ب
ان، وال       م يسعه مك ان، ل ره صاحب      ناثرًا، إال أنه آان قليل الحظ إال من الحرم ه سلطان، ذآ د  " اشتمل علي قالئ

ي  "العقيان  ذخيرة  " ، وأثنى عليه ابن بسام ف ال " ال ة بعض          : وق ى آتاب ى إل د ارتق د جه رات، وبع ع المحق ه تتب إن
غ       هيل، وتبّل رادًا من ُس ر انف الوالة، فلما آان من خلع الملوك ما آان أوى إلى إشبيلية أوحش حاًال من الليل، وأآث

  : منها جانب، وبها بصر ثاقب، فانتحلها على آساد سوقها، وخاّو طريقها، وفيها يقول بالوراقة وله

 أوراقها وثمارها الحرمـاُن   أما الوراقُة فهي أيكُة حرفٍة
  تكسو العراة وجسمها عرياُن   شبَّهت صاحبها بصاحب إبرٍة

   
  : وله

 فقلوبنا وجدًا علـيه رقـاُق   ومعّذٍر رقت حواشي حسنـه
  نفضت عليه سوادها األحداُق   م يكسو عارضه السواُد وإنمال

   
  : وله في غالم أزرق العين

 قمرًا بآفاق المحاسـن يشـرُق   ومهفهٍف أبصرت في أطواقـه
 أزرُق متألٌق فـيهـا سـنـاٌن   تقضي على المهجات منه صعدٌة

   
  : وهذا آقول السالمي

  نها مكان السناِنترى اللخط م   أعانق مـن قـده صـعـدًة
   



 

  : ومن ها هنا أخذ النبيه المصري قوله
  لو لم تكن آحالء آانت سنان   أسمر آالرمح لـه مـقـلٌة

   
  ": الحديقة"وأورد له صاحب آتاب 

  لم أخل فيها الكأس من إعمال   أسنى ليالي الدهر عني لـيلٌة
 وجمعت بين القرط والخلخال   فّرقت فيها بين جفني والكرى

  .هذان البيتين لصالح الهزيل اإلشبيلي، واهللا أعلم: وقال غيره

   : وله في الزهد

 الشَّيب والكـبـر: نادى به الناعيان   يا من يصيخ إلى داعي السفاه وقـد
  السمع والبصر: في رأسك الواعيان   إن آنت ال تسمع الذآرى ففيم ثـوى
 الـعـين واألثـر: لهاديانلم يهده ا   ليس األصم وال األعلى سوى رجـٍل
 الشمس والقمـر: أعلى وال النيران   ال الدهر يبقى وال الدنيا وال الفلك ال

 والحـضـر البدو: فراقها الثاويان   ليرحلن عن الـدنـيا وإن آـرهـا
   

  : وله
 يودني آوداد الذئب للـراعـي   وصاحب لي آداء البطن صحبته

 زنبـاع ثناء هنٍد على روح بن   يثني عليَّ جزاه اهللا صـالـحًة
   

ه     ": ثناء هند على روح بن زنباع " قوله  ن بشير األنصاري رضي اهللا عن ان روح  . هذه هند بنت النعمان اب وآ
  : بن زنباع الجذامي صاحب عبد الملك بن مروان قد تزوَّجها وآانت تكرهه، وفيه تقول

 لـهـا بـغـُلسليلة أفراٍس تحلَّ   وهل هند إال مهـرٌة عـربـيٌة
  وإن يك إقراٌف فما أنجب الفحُل   فإن نتجت مهرًا آريمًا فبالحرى

راف        " فمن قبل الفحل " ويروى  ان، وإإلق دة بنت النعم ا حمي ان ألخته ذان البيت روى ه أن تكون  : وهو إقواء؛ وي
  .كاألم عربية واألب ليس آذلك، والهجنة خالف ذلك بأن يكون األب عربيًا واألم خالف ذل

  
دم     د تق دلس وق وله ديوان شعر أآثره جيد، وآانت وفاته سنة سبع عشرة وخمسمائة بمدينة المرية من جزيرة األن

  .ذآرها

  .صارة وسارة، بالصاد والسين المهملتين: ويقال في اسم جده

لياء المثناة من  بفتح الشين المعجمة وسكون النون وفتح التاء المثناة من فوقها وآسر الراء وسكون ا: والشَّنتريني
  .تحتها وبعدها نون، وهذه النسبة إلى شنترين، وهي بلدة في غرب جزيرة األندلس أيضًا، رحمه اهللا تعالى

 البطليوسي

ي            دمًا ف ا مق رًا فيهم ات متبح اآلداب واللغ ًا ب ان عالم أبو محمد عبد اهللا بن محمد بن السيد البطليوسي النحوي؛ آ
ان حسن          معرفتهما وإتقانهما، سكن مدينة  ه، وآ ه ويقتبسون من رأون علي ه ويق اس يجتمعون إلي بلنسية، وآان الن

ه بالعجائب ودل   " المثلث " آتاب : التعليم جيد التفهيم ثقة ضابطأ، ألف آتبًا نافعة ممتعة منها في مجلدين، اتى في
ا ال يجو        " مثلث " على اطالع عظيم، فإن  ا الضرورة وم تعمل فيه دة، واس ي آراسة واح ي   قطرب ف ط ف ز وغل

اب  . بعضه اب     " وله آت ي شرح أدب الكتَّ ة         -" االقتضاب ف ن قتيب د اهللا ب ة عب ي ترجم ه ف د ذآرت " وشرح   -وق
ديوان        "سقط الزند  ي العالء صاحب ال ألبي العالء المعري شرحًا استوفى فيه المقاصد، وهو أجود من شرح أب
ع  : ي، وله آتاب في الحروف الخمسة، وه"ضوء السقط " الذي سماه  السين والصاد والضاد والطاء والذال، جم



 

اب  " الخلل في أغاليط الجمل " و" الحلل في شرح أبيات الجمل " فيه آل غريب، وله آتاب  ه  " أيضًا، وآت التنبي
م أقف   "شرح الموطأ " وآتاب " على األسباب الموجبة إلختالف األمة  ، وسمعت أن له شرح ديوان المتنبي، ول

ه نظم حسن، فمن       عليه، وقيل أنه ل ة الجودة، ول م يخرج من المغرب، وبالجملة فكل شيء يتكلم فيه فهو في غاي
  : ذلك قوله

 وأوصاله تـحـت الـتـراب رمـيم   أخو العلم حيٌّ خالـٌد بـعـد مـوتـه
 عـديم يظـن مـن األحـياء وهـو   وذو الجهل ميت وهو ماٍش على الثرى

   
  : وله في طول الليل

  آما شبت أم في الجو روض بهار   شابت نواصـيه آـبـرةترى ليلنا 
 لـنـهـار وال فصل فيما بينهـا   آأن الليالي السبع في الجو جمعت

   
  : وله من أول قصيد يمدح بها المستعين بن هود
 بأقمار أطواق مطالـعـهـا بـاُن   هم سلبوني حسن صبري إذ بـانـوا
 سايرٌة أظعانهم حيثـمـا آـانـوام   لئن غادروني باللوى إن مهجـتـي
 ينازعها مزٌن من الدمـع هـتـان   سقى عهدهم بالخيف عهد غـمـائم
 وهل لي عنكم أخر الدهر سلـوان   أأحبابنا هل ذلك الـعـهـد راجـٌع
 فؤاد إلى لقياآم الـدهـر حـنـان   ولي مقلٌة عبرى وبين جوانـحـي
  حلت بنا من معضل الخطب ألوانوتنكرت الدنيا لنا بـعـد بـعـدآـم

   
  : ومن مديحها

  فال ماؤها صدا وال النبت سعدان   رحلنا سوام الحمد عنها لغيرهـا
  وشاد له البيت الرفيع سليمان   إلى ملك حاباه بالحسن يوسف
 غيوث ولكن الخواطر نيران   من النفر الشم الذين أآفـهـم

  .دروهي طويلة ونقتصر منها على هذا الق

رين       دى وعش نة إح ي منتصف رجب س وفي ف وس وت ة بطلي ة بمدين ين وأربعمائ ع وأربع نة أرب ي س ده ف ومول
  .وخمسمائة بمدينة بلنسية، رحمه اهللا تعالى

بكسر السين المهملة وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها دال مهملة، وهو من جملة أسماء الذئب سمي  : والسيد
  .الرجل به

دها     ب: والبطليوسي واو وبع ا وسكون ال فتح الباء الموحدة والطاء المهملة وسكون الالم وفتح الياء المثناة من تحته
ا      : وبلنسية. سين مهملة اة من تحته اء المثن تح الي بفتح الباء الموحدة والالم وسكون النون وآسر السين المهملة وف

  .جماعة من العلماءوبعدها هاء ساآنة، هاتان المدينتان بجزيرة األندلس خرج منهما 

 ابن ناقيا

أبو القاسم عبد اهللا، وقيل عبد الباقي، بن محمد بن الحسين بن داود بن ناقيا األديب الشاعر اللغوي المترسل؛ هو  
ا مجموع               دة، منه نه مفي ه مصنفات حس ًا، ول ان فاضًال بارع داد، وآ ة ببغ من أهل الحريم الطاهري، وهي محل

ماه  ة " س ح الممالح ا " مل اب ومنه رآن  " آت بيهات الق ي تش ان ف هورة، واختصر  " الُجم ه مش ات أدبي ه مقام ول
اني " اب   " األغ رح آت د وش د واح ي مجل يح "ف اد     " الفص ره العم ائل، وذآ وان رس ر ودي عر آبي وان ش ه دي ول

ي بعض الرؤساء         " الخريدة " األصبهاني في آتاب  ين ف ذين البيت ه، وأورد ه ًا من أحوال وأثنى عليه وذآر طرف
  : د افتصد فكتبهما إليهوق



 

  ك من الفصد صحة وسالمهجعل اهللا ذو المواهب عقبـا
 ال عدمت الندى فأنت غمامه   قل ليمناك آيف شئت استهلي

   
  : ولقد أجاد فيهما ومن شعره أيضًا

 وال زال عن قلبي حنين التـذآـر   أخالَّي ما صحبت في العيش لـذة
 لحاظي مذ فارقتكم حسن منظـر   توال طاب لي طعم الرقاد وال اجتن
 مزهـر يطوف بها ساٍق وال جسِّ   وال عبثت آفـي بـكـأس مـدامة

   
له     . وآان ينسب إلى التعطيل ومذهب األوائل، وصنف في ذلك مقالة ولى غس ذي ت وآان آثير المجون، وحكى ال

ى      بعد موته أنه وجد يده اليسرى مضمومة، فأجتهد حتى فتحها، فوجد فيها آتاب ى بعض، فتمهل حت ة بعضها عل
  : قرأها، فإذا فيها مكتوب

  أرجي نجاتي من عذاب جهنم   نزلت بجار ال يخيب ضيفـه
 مـنـعـم بإنعامه فاهللا أآرم   وأني على خوٍف من اهللا واثٌق

ة    ر وأربعمائ نة عش دة س ي منتصف ذي القع ده ف انين     . ومول س وثم نة خم رم س ع المح د راب ة األح وفي ليل وت
  .عمائة، ودفن بباب الشام ببغداد، رحمه اهللا تعالىوأرب

  .بفتح النون وبعد األلف قاف مكسورة ثم ياء مثناة من تحتها مفتوحة وبعدها ألف: وناقيا

  .وقد تقدمت له أبيات مرثيه في ترجمة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي

 الشيخ أبو البقاء

ي     ن أب د اهللا الحسين ب د          أبو البقاء عبد اهللا بن أبي عب دادي المول ري األصل البغ ن الحسين العكب د اهللا ب اء عب البق
ن             د اب ي محم دين؛ أخذ النحو عن أب والدار، الفقيه الحنبلي الحاسب الفرضي النحوي الضرير، الملقب محب ال
اقي         د الب ن عب د ب تح محم ي الف الخشاب المذآور بعده وعن غيره من مشايخ عصره ببغداد، وسمع الحديث من أب

ا        بن أحمد  ن طاهر المقدسي، وغيرهم د ب ن محم ي    . المعروف بابن البطي، ومن أبي زرعة طاهر ب م يكن ف ول
اب     دة، وشرح آت " آخر عمره في عصره مثله في فنونه، وآان الغالب عليه علم النحو وصنف فيه مصنفات مفي

اب        " اإليضاح  ه آت ي، ول وان المتنب ي الفارسي، ودي ي عل ريم    " ألب رآن الك ي " إعراب الق اب    ف دين، وآت " مجل
اب  " شرح اللمع " لطيف، وآتاب " إعراب الحديث  ل النحو    " البن جني، وآت ي عل اب ف اب  " اللب إعراب  " وآت
ة  عر الحماس رح " ش ل " وش رح " المفص توفًى وش رحًا مس ري ش ة " للزمخش ب النباتي ات " و" الخط المقام

ر، و    " الحريرية  ق آثي ه خل تغل علي بالد وهو        وصنف في النحو والحساب، واش ي ال تهر اسمه ف ه، واش وا ب انتفع
  .حي وبعد صيته

تمائة      . وآانت والدته سنة ثمان وثالثين وخمسمائة نة ست عشرة وس وتوفي ليلة األحد ثامن شهر ربيع اآلخر س
  .ببغداد، ودفن بباب حرب، رحمه اهللا تعالى

دها ر       : والعكبري دة وبع اء الموح تح الب ة وسكون الكاف وف را، وهي      بضم العين المهمل ى عكب بة إل ذه النس اء، ه
  .بليدة على دجلة فوق بغداد بعشرة فراسخ خرج منها جماعة من العلماء وغيرهم

ل      " شرح المقامات" وحكى الشيخ أبو البقاء المذآور في آتاب  ان بأرضهم جب رسِّ آ عند ذآر العنقاء أن أهل ال
ة     صاعد في السماء قدر ميل، وآان به طيور آثير" رمخ" يقال له  ق، طويل ة الخل ائرة عظيم ة، وآانت العنقاء ط

تقط     ل فتل ذا الجب العنق، لها وجه إنسان وفيها من آل حيوان شبه، من أحسن الطير، وآانت تأتي في السنة مرة ه
ه، فسميت   ذهبت ب ى صبي ف ر فانقضت عل ا الطي نين وأعوزه ي بعض الس ره، فجاعت ف ًا " طي اء مغرب " عنق

م ذ ه، ث ذهب ب ا ت ا بم ا  إلبعاده دعا عليه ن صفوان ف ة ب يهم حنظل ى نب رس إل كا أهل ال ة أخرى، فش هبت بجاري
  .فأصابتها صاعقة فاحترقت، واهللا أعلم



 

ا الصالة والسالم   : قلت م  . هذا حنظلة بن صفوان نبي أهل الرّس، آان في زمن الفترة بين عيسى والنبي عليهم ث
ع  رأيت في تاريخ أحمد بن عبد اهللا بن أحمد الفرغاني نزيل م صر أن العزيز نزار بن المعز صاحب مصر اجتم

ي طول       عنده من غرائب الحيوان ما لم يوجد عنده غيره، فمن ذلك العنقاء، وهو طائر جاءه من صعيد مصر ف
رة، واهللا          ور آثي ابه من طي وان ومش دة أل ه ع ة، وفي البلشوم، وأعظم جسمًا منه، له غبب ولحية وعلى رأسه وقاي

  .أعلم

ي أواخ م وجدت ف اب ث رار " ر آت ع األب ن " ربي ر عن اب اب الطي ي ب م الزمخشري ف ي القاس ة أب أليف العالَّم ت
ة أجنحة      ا أربع اء له عباس، رضي اهللا عنهما، أن اهللا تعالى خلق في زمن موسى عليه السالم طائرة اسمها العنق

راً     ا ذآ ق له ه     من آل جانب، ووجهها آوجه اإلنسان، وأعطاها من آل شيء حسٍن قسطًا وخل ا، وأوحى إلي مثله
ادة         ا زي ا وجعلتهم أني خلقت طائرين عجيبين وجعلت رزقهما في الوحوش التي حول بيت المقدس وآنستك بهم
از،    فيما فضلت به بني إسرائيل، فتناساال وآثر نسلهما، فلما توفي موسى عليه السالم انتقلت فوقعت بنجد والحج

ا السالم،           فلم تزل تأآل الوحش وتخطف الصبيان إلى أن ُن د عليهم ين عيسى ومحم ن سنان العبسي ب د ب ئ خال بِّ
  .فشكوها إليه، فدعا اهللا فقطع نسلها وانقرضت، واهللا أعلم

 ابن الخشاب

ي األدب    الم المشهور ف دادي؛ الع اب البغ ابن الخش د المعروف ب ن أحم د ب ن أحم د ب ن أحم د اهللا ب د عب و محم أب
ان متضلعًا       والنحو والتفسير والحديث والنسب والفرائض رة، وآ القراءات الكثي ز ب والحساب وحظ الكتاب العزي

ي          اد األصبهاني ف ره العم ة الحسن، ذآ ي نهاي دة  " من العلوم وله فيها اليد الطولى، وآان خطه ف دد  " الخري وع
  : وآان قليل الشعر، ومن شعره في الشمعة: فضائله ومحاسنه، ثم قال

  ها الشافيهآيف وآانت أم   صفراء من غير سقام بها
  فاعجب بها عاريًة آاسيه   عاريٌة باطنها مكـتـٍس

   
  : وذآر له لغزًا في آتاب وهو

  بسٍر وذو الوجهين للسر مظهر   وذي أوجٍه لكنـه غـير بـائح
 فتسمعها ما دمـت تـنـظـر   تناجيك باألسرار أسرار وجهه

   
  : وهذا المعنى مأخوذ من قول المتنبي في ابن العميد

 ودعاك خالقك الرئيس األآبرا   دعاك حدسك الرئيس وأمسكواف
 آالخط يمأل مسمعي من أبصر   خلفت صفاتك في العيون آالمه

اب  " المرتجل في شرح الجمل "لعبد القاهر الجرجاني وسماه " الجمل " وشرح آتاب  وترك أبوابًا من وسط الكت
م يكمله  " اللمع " ما تكلم عليها، وشرح  بس       البن جني ول راث بالمأآل والمل ة اآت ذاذة وقل ه ب وذآر  . ا، وآانت في

ه     : العماد أنه آانت بينهما صحبة ومكاتبات، وقال ام فقلت ل ي المن ة ف ا فعل اهللا   : لما مات آنت بالشام فرأيته ليل م
ال : نعم، قلت: فهل يرحم اهللا األدباء؟فقال: خيرًا، فقلت: بك؟قال ر   : وإن آانوا مقصرين؟ فق اب آثي م  يجري عت ، ث

ة  . يكون النعيم ك شيء،         : قلت . ومولده سنة اثنتين وتسعين وأربعمائ ي ذل دي ف ه، وعن اريخ والدت ذا وجدت ت هك
ا صورته مختصراً         ره م ى ظه ا بخطه، وآتب عل ا الفضل    : ألني وقع لي جزء فيه تعاليق وفوائد علقه ألت أب س

اخر المعروف ب    ال   محمد بن ناصر عن مولد شيخنا أبي الكرم المبارك بن ف دباس النحوي فق ين   : ابن ال نة ثالث س
ن    وأربعمائة، وأظنه خمن، ألنه توفي سنة خمس وخمسمائة وسنه فيما أرى أعلى من ذلك فسألت أبا المحاسن اب

ين      : لي قبل وفاته بسنة: أبي نصر بن الدباس الناسخ عن مولد عمه أبي الكرم المذآور؛ فقال ذه ب نتي ه ي س ا ف أن
  .من ذلك، يعني لي سبع وسبعون، وهذا يقتضي أن يكون مولده سنة ست وعشرينفمي سبعين، وأنني ألخشى 

اب      ن الخش ايخ اب د مش و أح مائة وه نة خمس وخمس ي س ة ف دباس محقق ن ال اة اب ة أن وف ذه الحكاي فمضمون ه
غ       م يبل ذ ل نه حينئ ه، وس تفاد من  المذآور، وممن أآثر الرواية عنه، ويبعد أن يكون قد حصل له هذا التحصيل واس
الحلم فإنه على ما ذآرناه من تاريخ وفاة المذآور ومولد ابن الخشاب المذآور يكون تقدير عمره عند وفاة شيخه  
ه،       د علي ن الخشاب يعتم أبي الكرم ثالث عشرة سنة، وفي مثل هذا السن يبعد اشتغاله وجمعه، والشك أن خط اب



 

اه،   ذي ذآرن ه        فعلى هذا التقدير يكون مولده قبل هذا التاريخ ال اريخ صحيحًا، وتكون روايت ويحتمل أن يكون الت
  .عن شيخه المذآور بمجرد الروايه دون االشتغال واالستفاده ومثل ذلك يكون آثيرًا، واهللا أعلم

وآانت وفاته عشية الجمعة ثالث شهر رمضان سنة سبع وستين وخمسمائة ببغداد، رحمه اهللا تعالى، بباب األزج 
  .ودفن بمقبرة أحمد بباب حرٍب، وصلي عليه بجامع السلطان يوم السبت. ءبدار أبي القاسم ابن الفرا

 ابن الفرضي

ان   أبو الوليد عبد اهللا بن محمد بن يوسف بن نصر األزدي األندلسي القرطبي الحافظ المعروف بابن الفرضّي؛ آ
م     ون من العل ي فن ك      : فقيها عالمًا ف ر ذل ارع وغي م الرجال واألدب الب ه م  . الحديث وعل اريخ  " ن التصانيف  ول ت

ماه   " علماء األندلس  ذي س ي     "الصلة  "وهو الذي ذّيل عليه ابن بشكوال بكتابه ال اب حسن ف ه آت المؤتلف  " ، ول
  .وآتاب في أخبار شعراء األندلس وغير ذلك" مشتبه النسبة " وفي " والمختلف 

نهم وآتب من       ورحل من األندلس إلى المشرق في سنة اثنتين وثمانين وثلثمائة، فحج وأخذ اء وسمع م عن العلم
  .أماليهم

  : ومن شعره

 على وجٍل مما به أنـت عـارف   أسير الخطايا عند بـابـك واقـف
 ويرجوك فيها فهو راٍج وخـائف   يخاف ذنوبا لم يغب عنك غيبـهـا
 ومالك في فصل القضاء مخالف   ومن ذا الذي يرجو سواك ويتقـي
 اذا نشرت يوم الحساب الصحائف   يفيا سيدي ال تخزني في صحيفتـ

 يصدُّ ذوو القربى ويجفو الموالف   وآن مؤنسي في ظلمة القبر عندما
 لـتـالـف أرجي إلسرافي فإني   لئن ضاق عني عفوك الواسع الذي

   
  : ومن شعره أيضا

 إن لم يكن قمرا فليس بدونـه   إن الذي أصبحت طوع يمينـه
  وسقام جسمي من سقام جفونه   ذّلي له في الحب من سلطانه

  
ية  . ومولده في ذي القعدة سنة إحدى وخمسين وثلثمائة. وله شعر آثير ة بلنس ر   . وتولى القضاء بمدين ه البرب وقتلت

ي داره        الى، وبقي ف ه اهللا تع ة، رحم يوم فتح قرطبة، وهو يوم االثنين لست خلون من شوال سنة ثالث وأربعمائ
ال   ثالثة أيام ودفن متغيرًا من  ه ق ه أن ألت اهللا     : غير غسل وال آفن وال صالة؛ روي عن ة وس تار الكعب تعلقت بأس

ك،              بحانه ذل تقيل اهللا س ع فأس ت أن أرج دمت وهمم ل، فن ول القت ي ه رت ف ت وفك م انحرف هادة، ث الى الش تع
م  ال يكلم أحد في سبيل اهللا، و: وأخبر من رآه بين القتلى ودنا منه فسمعه يقول بصوت ضعيف. فاستحييت اهللا أعل

ى نفسه    بمن يكلم في سبيله، إال جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دمًا اللون لون دم والريح ريح مسك، آأنه يعيد عل
  .ثم قضى على أثر ذلك، وهذا الحديث أخرجه مسلم في حديثه: الحديث الوارد في ذلك، قال

 الرشاطي

حمد بن عمر اللخمي المعروف بالرشاطي األندلسي  أبو محمد عبد اهللا بن علي بن عبد اهللا بن علي بن خلف بن أ
اب    ماه آت اب حسن س ه آت واريخ، ول رواة والت ال وال ديث والرج رة بالح ة آثي ه عناي ت ل ي؛ آان اس " المري اقتب

أخذه الناس عنه وأحسن فيه وجمع وما أقصر، وهو  " األنوار والتماس األزهار في أنساب الصحابة ورواة اآلثار
  .-وسيأتي ذآره إن شاء اهللا تعالى  -" باألنساب " سعد ابن السمعاني الحافظ الذي سماه  على أسلوب آتاب أبي

ال   ومولد الرشاطي صبيحة يوم السبت لثمان خلون من جمادى اآلخرة سنة ست وستين وأربعمائة بقرية من أعم
د  بفتح الهمزة وسكون الواو وآسر الراء وضم الياء المثنا: مرسية، يقال لها أو ريوالة ة من تحتها وفتح الواو وبع

ة العشرين من             . األلف الم مفتوحة بعدها هاء وم الجمع ا صبيحة ي دو عليه د تغلب الع ة عن هيدًا بالمري وفي ش وت
  .جمادى األولى سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة، رحمه اهللا تعالى



 

بة    بضم الراء وفتح الشين المعجمة وبعد األلف طاء مهملة مكسورة ثم يا: والرشاطي ذه النس ا، ه ء مثناة من تحته
ه               رة وآانت ل امة آبي ي جسمه ش داده آانت ف ذآور أن أحد أج ه الم ي آتاب ر ف ليست إلى قبيلة وال إلى بلد بل ذآ

  .الرشاطي: رشطاله، وآثر ذلك منها، فقيل له: خادمٌة جمية تحضنه في صغره، فإذا العبته قالت له

 ابن بري

ي          أبو محمد عبد اهللا بن أبي الوحش ب ام المشهور ف ري المقدسي األصل المصري اإلم ن ب ار ب ري بن عبد الجب
ره       ادرة ده ه ون افظ وقت ة عصره وح ي      . علم النحو واللغة والرواية والدراية؛ آان عّالم ة عن أب م العربي أخذ عل

ي           افري القرطب ي المع ن عل د ب ن محم ار ب د الجب ي طالب عب نتريني النحوي وأب ك الش د المل ن عب د اب ر محم بك
الم  و ر آ ى أآث ع عل ا، واطل رازي وغيرهم د اهللا ال ي عب ديني وأب ي صادق الم ى أب مع الحديث عل ا، وس غيرهم

ا مواضع           " الصحاح " العرب، وله على آتاب  ه فيه ب، واستدرك علي ا بالغرائ ى فيه ة أت للجوهري حواٍش فائق
ر ا   ق آثي ه،     آثيرة، وهي دالة على سعة علمه وغزارة مادته وعظم اطالعه، وصحبه خل وا ب ه وانتفع تغلوا علي ش

ي النحو   ة ف ي صاحب المقدم و موسى الجزول ه أب ذ عن ن أخ ة م ن جمل الى -وم اء اهللا تع ره إن ش يأتي ذآ  -وس
اء،  . وذآره في مقدمته ونقل عنه في آخرها وآان عارفًا بكتاب سيبويه وعلله، وآان إليه التصفح في ديوان اإلنش

ي،          ال يصدر آتاب عن الدولة إلى ملك من ملو ل خف ه من خل ه في ا لعل د أن يتصفحه ويصلح م ك النواحي إال بع
  .-وقد ذآرت ذلك في ترجمته في حرف الطاء  -وهذه آانت وظيفة ابن بابشاذ 

ي                 ة، وال يتكلف ف ه غفل ه آانت في ازة؛ ويحكى أن ة وإج نهم رواي ولقيت بمصر جماعة من أصحابه وأخذت ع
ه         آالمه، وال يتقيد باإلعراب بل يسترسل في ح ه ممن يشتغل علي بعض تالمذت ًا ل ال يوم ى ق ديثه آيفما اتفق، حت

النحو ذ: ب ه التلمي ال ل و، فق دبا بعروق ل هن ي قلي تر ل ه: اش ال ل ه وق ه آالم ز علي ه، فع دبا بعروق ذه إال : هن ال تأخ
ده  ه وال يتوقف           . بعروقو، وإن لم يكن بعروقو فما أري ا يقول ذا الجنس ال يكترث بم اظ من ه ه ألف ى  وآانت ل عل

  .إعرابها

ه  " درة الغواص في أوهام الخواص " ورأيت له حواشي على  للحريري، وله جزء لطيف في أغاليط الفقهاء، ول
ي          -المذآور في هذا الحرف  -الرد على أبي محمد ابن الخشاب  ري ف ن الحري ط اب ه غل يَّن في ذي ب اب ال في الكت

  .المقامات، وانتصر البن الحريري وما أقصر فيما عمله

ة       نة تسع وتسعين وأربعمائ ابعة      . وآانت والدته بمصر في الخامس من رجب س ة السبت الس وفي بمصر ليل وت
  .والعشرين من شوال سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة، رحمه اهللا تعالى

  .بفتح الباء الموحدة وتشديد الراء المكسورة وبعدها ياء، وهو اسٌم علٌم يشبه النسبة: وبرِّي

 العاضد

ن   أبو محم ز ب د عبد اهللا الملقب العاضد بن يوسف بن الحافظ بن محمد المستنصر بن الظاهر بن الحاآم بن العزي
ديين     ه         -المعز بن المنصور بن القائم بن المهدي، آخر ملوك مصر من العبي ر جماعة من أهل بيت دم ذآ د تق وق

وه يوسف   ؛ ولي المملكة بعد وفاة ابن عمه الفائز في التار-وسيأتي ذآر الباقين  يخ المذآور في ترجمته، وآان أب
د الظافر      اس بع ا عب زة           -أحد األخوين اللذين قتلهم ي حرف الهم ة الظافر ف ي ترجم ك ف د سبق ذل تقر   -وق واس

  .جسمًا -المذآور في حرف الطاء  -األمر للعاضد المذآور اسمًا وللصالح بن رّزيك 

ي سب الصحابة،   ًا ف يع متغالي ديد التش ان العاضد ش ار وآ ه، وس تحل دم نيًا اس يهم وإذا رآى س رضوان اهللا عل
ية          ة خش راء الدول ل أم ارتفع سعرها، وقت وزيره الصالح بن رّزيك في أيامه سيرة مذمومة فإنه احتكر الغالت ف
ا      ى م ع إل ر التطل منهم، وأضعف أحوال الدولة المصرية فقتل مقاتلتها وأفنى ذوي اآلراء والحزم منها، وآان آثي

  .لناس من األموال، وصادر أقوامًا ليس بينه وبينهم تعلقفي أيدي ا

ارب   وفي أيام العاضد ورد أبو عبد اهللا الحسين بن نزار بن المستنصر من المغرب ومعه عساآر وحشود، فلما ق
مائة       نة سبع وخمسين وخمس ي س بالد مصر غدر به أصحابه وقبضوه وحملوه إلى العاضد فقتله صبرًا، وذلك ف

اب      -، وقيل إن ذلك آان في أيام الحافظ عبد المجيد في شهر رمضان ه صاحب آت ذا قال ة   " هك دول المنقطع " ال
م بالصواب       ه أوًال، واهللا أعل ا ذآرت اهللا      -واهللا أعلم، ثم أعاد ذلك في أيام العاضد آم د تلقب بالمنتصر ب ان ق . وآ
ي عن    ه،      وقد تقدم في ترجمة شاور وأسد الدين شيرآوه في حرف الشين ما يغن راض دولت ي سبب انق ة ف اإلطال



 

ك         اء طرف من ذل ي حرف الي الى ف واستيالء الغز عليها وسيأتي في أخبار السلطان صالح الدين، رحمه اهللا تع
  .أيضًا

تكتب لنا ورقة : إن هؤالء القوم في أوائل دولتهم قالوا لبعض العلماء: وسمعت من جماعة من المصريين يقولون
ا          تذآر فيها ألقابًا تصلح ل رة، وآخر م ًا آثي م ألقاب اب، فكتب له ك األلق بعض تل لخلفاء، حتى إذا تولى واحد لقبوه ب

اق       " العاضد " آتب في الورقة  ذا من عجيب االتف نهم تلقب بالعاضد، وه إن   . فاتفق أن آخر من ولي م وأيضًا ف
ه عاض   : العاضد في اللغة القاطع، يقال ه، فكأن ه     عضدُت الشيء فأنا عاضٌد له، إذا قطعت ان ألن ذا آ دولتهم، وآ ٌد ل

  .قطعها

وأخبرني أحد علماء المصريين أيضًا أن العاضد المذآور في أواخر دولته رأى في منامه وهو بمدينة مصر وقد 
ة             ري الرؤي ذلك، فطلب بعض معب اع ل تيقظ ارت ا اس ه فلم ا، فلدغت خرجت إليه عقرب من مسجد هو معروف به

ه      ينالك مكر: وقص عليهم المنام فقال له ال ل ي مصر وق تكشف  : وه من شخص مقيم في هذا المسجد، فطلب وال
دي  فمضى  . عمن هو مقيم في المسجد الفالني، وآان العاضد يعرف ذلك المسجد، فإذا رأيت به أحدًا تحضره عن

أله  دم      : الوالي إلى المسجد فرأى فيه رجًال صوفيًا فأخذه ودخل به على العاضد، فلما رآه س ى ق ن هو؟ ومت من أي
ه ضعف الحال والصدق والعجز عن             ا ه من ر ل ا ظه لبالد؟ وفي أي شيء قدم؟ وهو يجاوبه عن آل سؤال، فلم

ى مسجده  : إيصال المكروه إليه أعطاه شيئًا وقال له ا  . يا شيخ ادع لنا، وأطلق سبيله، فنهض من عنده وعاد إل فلم
تفتى الفق   ا        استولى السلطان صالح الدين وعزم على القبض على العاضد واس ك لم وه بجواز ذل ه، أفت ي قتل اء ف ه

ذلك              تهتار ب ي الصحابة واإلس وع ف رة الوق اد وآث اد االعتق دة وفس ياعه من انحالل العقي ه العاضد وأش ان علي . آ
اني         دين الخبوش ي المسجد، وهو الشيخ نجم ال ي     -وآان أآثرهم مبالغة في الفتيا الصوفي المقيم ف ره ف ي ذآ اآلت

ا اء اهللا تع يم إن ش ك،   -لى حرف الم ي ذل الم ف ال الك ان وأط نهم اإليم وم وسلب ع ؤالء الق اوئ ه دَّد مس ه ع فإن
  .فصحَّت بذلك رؤيا العاضد

مائة ين وخمس نة ست وأربع رم س ن المح ين م اء لعشر بق وم الثالث ين . وآانت والدة العاضد ي ة االثن وفي ليل وت
ل إن         مائة، وقي تين وخمس نة سبع وس ه غيظ من شمس       إلحدى عشرة ليلة خلت من المحرم س العاضد حصل ل

الى   ه اهللا تع وم     . الدولة توران شاه بن أيوب أخي صالح الدين فسّم نفسه فمات، واهللا أعلم، رحم ات ي ه م ل إن وقي
  .عاشوراء

 ابن الرداد المؤذن

ًال           ان رج اس بمصر؛ آ ؤذن البصري، صاحب المقي رداد الم ن ال أبو الرداد عبد اهللا بن عبد السالم بن عبد اهللا ب
نة ست         صا ي س ه ف ق ب ا يتعل ره وم ي أم لحًا وتولى مقياس النيل الجديد بجزيرة مصر، وجمع إليه جميع النظر ف

نة ست          . وأربعين ومائتين، واستمرت الوالية في ولده إلى اآلن ل س ائتين، وقي بعين وم نة تسع وس ي س وفي ف وت
  .وستين ومائتين، واهللا أعلم

ي   . ن وتشديد األولى منهما وبينهما ألفبفتح الراء وبالدالين المهملتي: والرّداد " خطط مصر   " ذآره القضاعي ف
  .وذآر قضية الجارية التي آانت تلقى في النيل، وذلك في فصل المقياس

  .وضعه أحمد بن محمد الحاسب القرصاني بأمر المتوآل على اهللا: وهذا المقياس

ر    - د أم بعين للهجرة ق ديمًا       وآان أسامة بن زيد الّتنوخي في سنة ست وس رة ق ي الجزي اس ف اء المقي وحكي   -ببن
ن وهب والحسن     : عنه أنه قال ليمان ب لما أردت أن أآتب على مواضع من المقياس ناظرت يزيد بن عبد اهللا وس

ؤمنين   ر الم م أمي رآن، واس ن الق ات م ه آي ا يكتب علي تهم أن أحسن م ه، وأعلم ا ينبغي أن يكتب علي ادم فيم الخ
ن وهب فكتب من        المتوآل على اهللا واسم ا ليمان ب ادر س ك، وب ألمير المنتصر، إذ آان العمل له، فاختلفوا في ذل

ر        به أم ا يش رآن وم ات من الق غير أن يعلم ويستطلع الرأي في ذلك، فورد آتاب أمير المؤمنين أن يكتب عليه آي
اس           ى المقي ات ال يمكن أن يكتب عل رآن آي ؤمنين، فاستخرجت من الق ر الم به    المقياس، واسم أمي أحسن وال أش

ا     ة فيه درت الكتاب بأمر المقياس منها، وجعلت جميع ما آتبت في الرخام الذي تقدم في البناية في المواضع التي ق
د، فجعلت          رأ من بع الالزورد المشمع يق ر ب بخط مقوم غليظ على قدر اإلصبع ثابت في بدن الرخام مصبغ الحف

ًا   أول ما آتبت أربع آيات متساوية المقادير في س طور أربعة في تربيع بناء المقياس على وزن سبع عشرة ذراع
  .من العمود



 

اس        دخل المقي ل لم ي الجانب الشرقي، وهو المقاب اًء        : " فكتبت ف ا من السماء م رحيم، ونزلن رحمن ال م اهللا ال بس
مالي   9: ق" مبارآًا فأنبتنا به جّناِت وحّب الحصيد  إذا   : " وفي الجانب الش دًة، ف رى األرض هام ا    وت ا عليه أنزلن

يج  ل زوِج به ن آ زت وربت وأنبتت م اء اهّت ي 5: الحج" الم ى الجانب الغرب ن : " وعل زل م ر أّن اهللا أن م ت آل
زل   : " وعلى الجانب الجنوبي 63: الحج" السماء ماًء فتصبح األرض مخضّرَة إن اهللا لطيٌف خبير  ذي ين وهو ال

ولي ا    ه، وهو ال د  الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمت ى       28: الشورى " لحمي ات سطورًا عل ذه اآلي فصارت ه
ع      ع التربي ي جمي وجه الماء إذا بلغ سبع عشرة ذراعًا، ألن هذا وسط الزيادة، ثم جعلت في الذراع الثامن عشر ف
نطاقًا مثل النطاق الذي جعلته عالمة للذراع السادس عشر، وآتبت بإزاء الذراع الثامن عشر سطرًا واحدًا يحيط 

بسم اهللا الرحمن الرحيم، اهللا الذي خلق السموات واألرض وأنزل من السماء ماًء فأخرج به من  " التربيع بجميع 
ر             م الشمس والقم ار، وسخر لك م األنه أمره، وسخر لك ي البحر ب الثمرات رزقًا لكم، وسّخر لكم الفلك لتجري ف

وٌم   دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاآم من آل ما سألتموه، وإن تع ّدوا نعمة اهللا ال تحصوها، إن اإلنسان لظل
ة وسالمة        "  34 -32: إبراهيم" آّفار  عادٍة ونعم ٍن وس اس يم رحيم، مقي رحمن ال م اهللا ال د اهللا    . بس ه عب ر ببنائ أم

د    ن محم د ب دي أحم ى ي ده، عل زه وتأيي اءه وأدام ع ال اهللا بق ؤمنين، أط ر الم ى اهللا أمي ل عل ام المتوآ ر اإلم جعف
ورًا       . نة سبع وأربعين ومائتينالحاسب، س ه، محف ًا آل اء منقوش أعلى البن ي ب وجعلت ما فوق ذلك من الحيطان الت

ه،              رأس المنصوب علي ًا، وال ود تسع عشرة ذراع اوز من العم ا ج ى م مصبوغًا بالالزورد المشمع، وعمدت إل
ا   والعارضة اللبخ الممسكة له، فنقشت ذلك آله بالذهب والالزورد، وآتبت على العا ى آخره رضة آية الكرسي إل

ه     ام من أول وآتبت على حائط الزقاق المقابل للنيل، فوق باب مدخل المقياس حيث يقرؤه السابلة سطرًا إلى الرخ
و   ره، وه ى آخ يد          : " إل د س يدنا محم ى س لى اهللا عل المين، وص د هللا رب الع رحيم، والحم رحمن ال م اهللا ال بس

ام ا    ر اإلم د اهللا جعف ه           المرسلين، أمر عب اس الهاشمي، لتعرف ب ذا المقي اء ه ؤمنين ببن ر الم ى اهللا أمي لمتوآل عل
ابع     داء، وتت ى األع ر عل ين والظف ز والتمك ه الع ؤمنين، وأدام ل ر الم اء أمي ال اهللا بق ل ونقصانه، وأط ادة الني زي

ي رجب س        د الحاسب ف ن محم د ب نة سبع  اإلحسان والنعماء، وزاده في الخير رغبة، وبالرعية رأفة، وآتبه أحم
  ".وأربعين ومائتين 

اء         " أحدهما  : وآتبت سطرين في رخام عن جنبتي الباب ل ج اهللا، وق وة إال ب اء اهللا، ال حول وال ق ا ش بسم اهللا م
اس       " ، واآلخر "الحق وزهق الباطل إن الباطل آان زهوقًا  ذا المقي ا ه ي فيه ي بن نة الت بسم اهللا، بلغ الماء في الس

  ".ة ذراعًا وثمانية عشر إصبعًا المتوآلي المبارك سبع عشر

اء    غ الم واتخذت مثال سبع من رخام رآبته في وجه حائط فويقة القناة المطل على النيل، على المقدار الذي إذا بل
ائط ى الح ي أعل ك ف وق ذل ه، وآتبت ف ي في اء ف ًا دخل الم رة ذراع ى : " ست عش اء إل ا نسوق الم روا أّن م ي أول

د    "  27: السجدة" تأآل منه أنعامهم وأنفسهم، أفال يبصرون األرض الجرز فنخرج به ذرعًا  ن محم د ب آتبه أحم
  .الحاسب في جمادى اآلخرة سنة سبع وأربعين ومائتين، وصلى اهللا على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما

ك يصي          د ذل ًا، وبع ي عشرة ذراع ى اثنت ى أن ينتهي إل اره  والذراع في المقياس ثمانية وعشرون إصبعًا إل ر اعتب
  ".أربعة وعشرين إصبعًا 

 عبيد اهللا بن عبد اهللا

ن آاهل        ن صبح ب ن مخزوم ب أبو عبد اهللا عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود بن عاقل بن حبيب بن شمخ ب
ذلي، أحد            دنان اله ن ع د ب ن مع زار ب ن ن ن مضر ب بن الحارث بن تميم بن سعد بن هزيل بن مدرآة بن إلياس ب

ة   الفقهاء  بعة بالمدين نهم       -الس ة م دم ذآر أربع د تق ن مسعود الصحابي،          -وق د اهللا ب ن أخي عب د اهللا اب ذا عبي وه
اس   رضي اهللا عنه، وهو من أعالم التابعين، لقي خلقًا آثيرًا من الصحابة، رضوان اهللا عليهم، وسمع من ابن عب

ه    ين، وروى عن نهم أجمع ال       وأبي هريرة وأم المؤمنين عائشة، رضي اهللا ع ا، وق اد والزهري وغيرهم و الزن أب
د        : أدرآت أربعة بحور، فذآر فيهم عبيد اهللا المذآور، وقال: الزهري ي ق رًا فظننت أن يئًا آثي م ش سمعت من العل

ز   . اآتفيت حتى لقيت عبيد اهللا فإذا آأني ليس في يدي شيء د العزي ن عب ي مجلس من     : وقال عمر ب ألن يكون ل
الوا : وقال" يا؛ عبيد اهللا أحب إلي من الدن : واهللا إني ألشتري ليلة من ليالي عبيد اهللا بألف دينار من بيت المال، فق

ال  ه وبنصيحته        : يا أمير المؤمنين، تقول هذا مع تحريك وشدة تحفظك؟ فق ي ألعود برأي م؟ واهللا إن ذهب بك ن ي أي
ل   ًا للعق ّم،     وبهدايته على بيت مال المسلمين بألوف وألوف، إن في المحادثة تلقيح ب، وتسريحًا لله ًا للقل ، وترويح

  ".وتنقيحًا لألدب 

ة،  . وآان عالمًا ناسكًا وآانت وفاته سنة اثنتين ومائة، وقيل سنة تسع وتسعين، وقيل ثمان وتسعين للهجرة بالمدين
  .رضي اهللا عنه



 

  : وهو قوله" الحماسة " وله شعر، فمن ذلك ما أورده له في آتاب 

 هواك فليم فالتأم الفطـور   شققت القلب ثم ذررت فيه
 فباديه مع الخافـي يسـير   تغلغل حب عثمة في فؤادي
 وال حزن ولم يبلغ سرور   تغلغل حيث لم يبلغ شراٌب

ؤود  :أتقول مثل هذا؟ فقال: ولما قال هذا الشعر قيل له ل  . في الّلدود، راحة المف د للمصدور من أن    : وهو القائ الب
  .ينفث

به، وهي        بضم الهاء وف: والهذلي ي نس دم ف ا تق ة آم ن مدرآ تح الذال المعجمة وبعدها الم، هذه النسبة إلى هذيل ب
  .قبيلة آبيرة، وأآثر أهل وادي نخلة المجاور لمكة، حرسها اهللا تعالى، من هذه القبيلة

ده صبح     ى ج ة إل ن   وتوفي والده عبد اهللا سنة ست وثمانين للهجرة، رضي اهللا عنه، وآانت الرياسة في الجاهلي ب
  .آاهل

 المهدي عبيد اهللا

د اهللا  " تاريخ القيروان " أبو محمد عبيد اهللا، الملقب بالمهدي؛ وجدت في نسبه اختالفًا آثيرًا قال صاحب  هو عبي
ي طالب       ن أب ي ب ن عل بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ب

ن الحسين          هو عبيد: رضي اهللا عنه، وقال غيره ي ب ل هو عل ذآور، وقي ر الم ن جعف اهللا بن محمد بن إسماعيل ب
ل هو          ه، وقي ي طالب رضي اهللا عن ن أب ي ب بن أحمد بن عبد اهللا بن الحسن بن محمد بن علي بن الحسين بن عل

ن  عبيد اهللا بن التقي بن الوفي بن الرضي، وهؤالء الثالثة يقال لهم المستورون في ذات اهللا، والرضي المذآ ور ب
ا              د اهللا، وإنم م الرضي عب د، واس وفي أحم ين، واسم ال م التقي الحس ذآور، واس ر الم محمد بن إسماعيل بن جعف
روم     يهم من ي استتروا خوفًا على أنفسهم ألنهم آانوا مطلوبين من جهة الخلفاء من بني العباس، ألنهم علموا أن ف

تتارًا،      . ذلك مشهورة الخالفة أسوة غيرهم من العلويين وقضاياهم ووقائعهم في د اهللا اس ا تسمى المهدي عبي وإنم
د   . هذا عند من يصحح نسبه، ففيه اختالف آثير وأهل العلم باألنساب من المحققين ينكرون دعواه في النسب، وق

ان من                  ا آ ى مصر وم د وصوله إل ز عن ين المع ه وب ا جرى بين ا م ن طباطب د اهللا ب تقدم في ترجمة الشريف عب
اه     جواب المعز له، ذي ذآرن وفيه أيضًا داللة على ذلك، فإنه لو عرف نسبه لذآره وما احتاج إلى ذلك المجلس ال

  .هناك

ن ميمون               : ويقولون أيضاً  د اهللا ب ن عب د ب ن محم د ب ن أحم ه الحسين ب د اهللا، وزوج أم ه عبي عيد ولقب إن اسمه س
ا     ا الم زل فيه ين إذا ن ى سجلماسة       . ءالقداح، وسمي قداحًا ألنه آان آّحاًال يقدح الع ا وصل إل ل إن المهدي لم وقي
د اهللا    : ونما خبره إلى اليسع مالكها، وهو آخر ملوك بني مدرار، وقيل له و عب ه أب إن هذا هو الذي يدعو إلى بيعت

ا      -وقد تقدم الكالم على ذلك في ترجمة أبي عبد اهللا في حرف الحاء  -الشيعي بأفريقية  ه، فلم أخذه اليسع واعتقل
د اهللا الشيعي باعتقاله حشد جمعًا آثيرًا من آتامة وغيرها، وقصد سجلماسة الستنقاذه، فلما بلغ اليسع سمع أبو عب

ى السجن           د اهللا إل و عب دخل أب د هرب اليسع، ف خبر وصولهم قتل المهدي في السجن، فلما دنت العساآر من البل
اهللا أن ينتقض عليه ما دبره من األمر    فوجد المهدي مقتوًال وعنده رجل من أصحابه آان يخدمه، فخاف أبو عبد

ى  : إن عرفت العساآر بقتل المهدي، فأخرج الرجل وقال هذا هو المهدي؛ وبالجملة فأخباره مشهورة فال حاجة إل
  .اإلطالة فيها

د اهللا الشيعي       ا عب ه أب ان داعي ي    -وهو أول من قام بهذا األمر من بيتهم وادعى الخالفة بالمغرب، وآ ذآور ف الم
رغ من      -آما ذآرناه في ترجمته  -ولما استتب له األمر قتله وقتل أخاه  -الحاء حرف  ة وف وبنى المهدي بأفريقي

ونس               ى سور ت ة، وبن نة ثالث وثلثمائ دة س ي ذي القع ا ف ان شروعه فيه ة، وآ ان وثلثمائ بنائها في شوال سنة ثم
  .إليه" المهدية " وأحكم عمارتها وجّدد فيها مواضع، فنسبت 

ره   -ده ولده القائم، ثم المنصور ولد القائم وملك بع د          -وقد تقدم ذآ ّير القائ ذي س ن المنصور، وهو ال ز ب م المع ث
د السلطان صالح          ى ي تهم عل ى انقرضت دول تهم حت جوهرًا وملك الديار المصرية وبنى القاهرة، واستمرت دول

ا    . الدين رحمه اهللا تعالى يأتي ذآر ب ه وس الى  وقد تقدم ذآر جماعة من حفدت اء اهللا تع بتهم   . قيهم، إن ش وألجل نس
  .، وهكذا ينسب إلى عبيد اهللا"العبيديون " إليه يقال لهم 



 

ل        لمّية، وقي ة س ائتين بمدين تين وم وآانت والدته في سنة تسع وخمسين، وقيل سنة ستين ومائتين، وقيل ست وس
ة لت  نة سبع         بالكوفة، ودعي له بالخالفة على منابر رّقادة والقيروان يوم الجمع ع اآلخر س ين من شهر ربي سع بق

ا جرى        ا م ه به د جرى ل د      . وتسعين ومائتين، بعد رجوعه من سجلماسة، وق وم األح وره بسجلماسة ي ان ظه وآ
ة  . لسبع خلون من ذي الحجة سنة ست وتسعين ومائتين، وخرجت بالد المغرب عن والية بني العباس وتوفي ليل

  .نتين وعشرين وثلثمائة بالمهدية، رحمه اهللا تعالىالثالثاء منتصف شهر ربيع األول سنة اث

يم،         : وسلمّية ع سكون الم ا أيضًا م ا وتخفيفه اة من تحته بفتح السين المهملة والالم وآسر الميم وتشديد الياء المثن
  .وهي بليدة بالشام من أعمال حمص

ة  بفتح الراء وتشديد القاف وبعد األلف دال مهملة ثم هاء ساآنة، بلد: ورّقادة ة بأفريقية، وقد تقدم ذآرها في ترجم
ادة    أبي عبد اهللا الحسين بن أحمد المعروف بالشيعي، وآان قد بناها إبراهيم بن أحمد بن محمد بن األغلب جد زي
ائتين         نة ثالث وستين وم ي س ا ف ي بنائه اهللا بن األغلب المذآور في ترجمة الشيعي أيضًا، وآان شروعه أيضًا ف

  .بع وستين ومائتين وانتقل إليها لما فرغتوفرغ منها في سنة أر

  .قد تقدم الكالم عليهما في مواضعهما: والقيروان وسجلماسة

 عبيد اهللا بن عبد اهللا بن طاهر

ان الخزاعي؛     ن ماه ه     -أبو أحمد عبيد اهللا بن عبد اهللا بن طاهر بن الحسين بن مصعب بن رزيق ب دم ذآر أبي تق
ذآور     -و المنزلة عند المأمون، وتوليتهما خراسان وغيرها وجده وما آانا عليه من التقدم وعل د اهللا الم ان عبي وآ

ه          يدًا، وإلي ان س ه، وآ د موت أخي ا بع تقل به أميرًا، ولي الشرطة ببغداد خالفًة عن أخيه محمد بن عبد اهللا، ثم اس
ار الشعراء    اإلشار " انتهت رياسة أهله، وهو آخر من مات منهم رئيسًا ولهم من الكتب المصنفة آتاب  ي أخب ة ف

اب       " رسالة في السياسة الملوآية " وآتاب "  ز، وآت ن المعت د اهللا ب اب مراسالته لعب " البراعة والفصاحة   " وآت
ق              . وغير ذلك د السبك رقي ًا حسن المقاصد جي ًال شاعرًا لطيف ان مترس ره، وآ ار وغي ن بك ر ب وحّدث عن الزبي
  .الحاشية

ي الطريف      دتها ألب م وج ذه          ومن شعره، ث ده ه ري أنش ة العباسي وزعم الصولي أن البحت د الخليف شاعر المعتم
  : األبيات لنفسه، واهللا أعلم، وهي

  لحقُّ دعوة صبٍّ أن تجيبوها   أتهجرون فتى أغري بكم تيها
 حيُّوا بأحسن منـهـا أو فـردُّوهـا  أهدى إليكم عـلـى نـأٍي تـحـيتـه

 وخلَّفوني على األطـالل أبـكـيهـا  ازمُّوا المطايا غداة البين واحتمـلـو
 إني بعثت مع األجمـال أحـدوهـا  شيَّعتهم فاسترابوا بي فقـلـت لـهـم
 وما لعينـك ال تـرقـا مـآقـيهـا  قالوا فما نفٌس يعلـو آـذا صـعـدا
 ودمع عيني جاٍر من قـذًى فـيهـا  قلت التنّفس مـن إدمـان سـيرآـم

 رفعت في جنحه صوتـي أنـاديهـا  لليل مـعـتـكـرحتى إذا انجذبوا وا
  هل لي إلى الوصل من عقبى ُأرجيها  يا من به أنا هيمـاٌن ومـخـتـبـٌل

       
   
ال    "" العمدة "" ومن شعره ما ذآره ابن رشيق في آتاب " اب االستطراد، فق ي ب وع يسمى     : ف ومن اإلستطراد ن

  : بن عبد اهللا بن طاهر لعبيد اهللا بن سليمان بن وهب حين وزر للمعتضداإلدماج، ونحو ذلك قول عبيد اهللا 
   

  وأسعفنا في من نحبُّ ونكرم   أبى دهرنا إسعافنا في نفوسنا
 " ودع أمرنا إن المهمَّ المقدَّم   فقلت له نعماك فينا أتمـهـا

   
  : ومن شعره

 هم المصأبيح والحصـون   واحربا مـن فـراق قـوم



 

  واألمن والخفض والسكون   لمزن والرواسيواألسد وا
 حتى توفَّتهم الـمـنـون   لم تتنكر لنـا الـلـيالـي
 وآلُّ مـاء لـنـا عـيون   فكلُّ نـاٍر لـنـا قـلـوب

   
  : وله

 يضحي أميرًا يوم عزله   إن األمـير هـو الـذي
  ية لم يزل سلطان فضله   إن زال سلطـان الـوال

   
  : وله

 ت وآن لهمِّ أخيك فارج   حوائج ما استطعاقضي ال
 يوٌم قضى فيه الحـوائج   فلخـير أيام الـفـتـى

   
  .وله ديوان شعر ونقتصر من نظمه على هذا القدر

  
ري،     : " وآان عبيد اهللا قد مرض فعاده الوزير، فلما انصرف عنه آتب إليه رًا غي ة خي ما اعرف أحدًا جزى العل

ين              فإني جزيتها الخير، وشكرت وم الب ذي جزَّى ي األعرأبي ال ا آ ة، فأن ى رؤيتك مؤدي ي، إذ آانت إل ا عل نعمته
  : خيرًا فقال

   
 أرانا على عالَّته أمَّ ثـابـت   جزى اهللا يوم البين خيرًا فإنه
 " نراهنَّ إال بانتعات النواعت   أرانا ربيبات الخدور، ولم نكن

   
  : نم وقد مرض فعاده الوزير، وهو قولهومثل هذا ما آتبه البحتري إلى أبي غا: قلت

   
  لت عهاد الوسمي تسقي بالدك   يا أبا غانٍم غـنـمـت وال زا
 ل على أن يعودنا من عـادك   ليت أنا مثل اعتاللـك نـعـت
 ك جميعًا وأرغمت حسـادكأبهجـت زورة الـوزير أودا

   
ائتين   ه لي  . وآانت والدته سنة ثالث وعشرين وم نة          وآانت وفات ة خلت من شوال س ي عشرة ليل ة السبت الثنت ل

  .ثلثمائة ببغداد، ودفن بمقابر قريش، رحمه اهللا تعالى
  
نة، وآانت          " ان وستون س ره اثنت ائتين، وعم انين وم ان وثم نة ثم وتوفي األمير أبو القاسم عبيد اهللا بن سليمان س

  ".وزارته عشر سنين وخمسين يوما 
  

ى          ولم مات أخوه سليمان بن عبد اهللا ذآور عل د اهللا الم ائتين وقف أخوه عبي تين وم نة خمس وس  بن طاهر في س
  : قبره متكئًا على قوسه ونظر إلى قبور أهله، وأنشد

   
  ودمعة العين تجري من مآقيها   النفس ترقى بحزن في تراقيها
 وال آكثرة أحباب ثووا فيهـا   لبقعة ما رأت عيني آقلتـهـا

 أبو الحكم المغربي

المغربي؛ أصله من أهل      أبو ا لحكم عبيد اهللا بن المظفر بن عبد اهللا بن محمد الباهلي، الحكيم األديب المعروف ب
دهان الفرضي    . ومولده ببالد اليمن -وتقدم ذآرها  -المرية باألندلس  ن ال ي  -ذآر أبو شجاع محمد بن علي ب اآلت

ان    في تاريخ جمعه أن أبا الحكم المذآ -ذآره إن شاء اهللا تعالى  ه آ ور قدم بغداد وأقام بها مدة يعلم الصبيان، وأن
ان آامل الفضيلة،    : وقال غيره. ذا معرفة باألدب والطب والهندسة؛ انتهى آالم أبي شجاع وذآر مولده ووفاته آ
  .جمع بين األدب والحكمة، وله ديوان شعر جيد، والخالعة والمجون غالبة عليه



 

ه أربعون      " الخريدة " وذآر العماد األصبهاني في  ان يحمل ذي آ تان ال أن أبا الحكم المذآور آان طبيب البيمارس
ن       عيد ب ن س ى ب اء يحي جمًال المستصحب في معسكر السلطان محمود السلجوقي حيث خيم، وآان السديد أبو الوف

ي فاصدًا وطبيب       ام المقتف ام األم ي أي ي  يحيى المظفر المعروف بابن المرخم الذي صار أقضى القضاة ببغداد ف ًا ف
ماه    ًا س هذا البيمارستان، ثم إن العماد أثنى على أبي الحكم المذآور، وذآر فضله وما آان عليه، وذآر أن له آتاب

  ".نهج الوضاعة ألولي الخالعة " 

  .ثم إن أبا الحكم المذآور انتقل إلى الشام وسكن دمشق، وله فيها أخبار وماجرايات ظريفه تدل على خفة روحه

ي   -المقدم ذآره في حرف الهمزة  -أن أبا الحسين أحمد بن منير الطرابلسي  رأيت في ديوانه راء بن آان عند األم
ة        ن هب د ب ن محم ن خلف ب منقذ بقلعة شيزر، وآانوا مقبلين عليه، وآان بدمشق شاعر يقال له أبو الوحش سبع ب

ة، وبين    " وحيش " اهللا الفقعسي، وآانوا يصغرون آنيته فيقولون  ه دعاب ة      وآانت في ودة وألف م م ي الحك ين أب ه وب
ًا       ذآور آتاب م الم ي الحك متحدة، فعزم أبو الوحش أن يتوجه إلى شيزر يمدح بني منقذ ويسترفدهم، فالتمس من أب

   : إلى ابن منير بالوصية عليه، فكتب أبو الحكم

 عوجل فيما يقول فارتـجـال   أبا الحسين استمع مقال فـتـًى
 قوم فـنـوه بـه إذا وصـال   هذا أبو الوحش جاء ممتدح ال
 أتلوه مـن حـديثـه جـمـال   واتل عليهم بحسن شرحك مـا

 ما أبصر الناس مثلـه رجـال   وخبـر الـقـوم أنـه رجـل
 ال يبتغي عـاقـل بـه بـدال   تنوب عن وصفـه شـمـائلـه
 معترف أنه مـن الـثـقـال   وهو عـلـى خـفة بـه أبـدًا

 خف، وأما بمـا سـواه فـال   قـاعة والـسيمت بالثلب والر
 يصدر عنه فتحت منـه خـال   إن أنت فاتحته لتـخـبـر مـا

 هوِن ورحب بـه إذا رحـال   فسمه إن حل خطة الخسف وال
 وأمزج له من لسانك العسـال   وسقه السم إن ظـفـرت بـه

   
  : ن دريد، من جملتهاوله أشياء مستملحة، منها مقصورة هزلية ضاهى بها مقصورة اب

   
  من فرقة لو لزقوه بالغرا   وآل ملموم فـالبـد لـه

   
ى شعره    -المقدم ذآره  -وله مرثية في عماد الدين زنكي بن آق سنقر األتابك  شاب فيها الجد بالهزل والغالب عل

  .االنطباع
  

دب   ن ال ه  وآانت والدته في سنة ست وثمانين وأربعمائة باليمن، على ما حكاه اب ي ذيل اء    . يثي ف ة األربع وفي ليل وت
دبيثي    ن ال ال اب اء سادس        : رابع ذي القعدة سنة تسع وأربعين وخمسمائة، وق ة األربع ا من ليل اعتين خلت وفي لس ت

  .ذي القعدة بدمشق، وهو األصح، ودفن بباب الفراديس، رحمه اهللا تعالى
  

ابن القطان    والقاضي ابن المرخم المذآور هو الذي يقول فيه أبو القاسم هبة  -اهللا ابن الفضل الشاعر المعروف ب
  : -اآلتي ذآره إن شاء اهللا تعالى 

   
  خرف الزمان تراه أم جن الفلك   يا ابن المرخم صرت فينا قاضيًا
 أما بشرع محمٍد مـن أين لـك   إن آنت تحكم بالنجوم فربـمـا

 عبد الرحمن بن أبي ليلى

ه   أبو عيسى عبد الرحمن بن أبي ليلى ي سار، وقيل داود، بن بالل بن أحيحة ابن الجالح األنصاري، وفي اسم أبي
وب األنصاري       ا أي ان وأب ن عف خالف غير هذا، آان من أآابر تابعي الكوفة، سمع علي بن أبي طالب وعثمان ب
ر،             ون سماعه من عم اظ ال يثبت ه، والحف ر، رضي اهللا عن ه سمع من عم وغيرهم، رضي اهللا عنهم، ويروى أن



 

ي طالب             وأب ن أب ي ب ة عل ة الجمل وآانت راي لم، وشهد وقع ه وس وه أبو ليلى له رواية عن النبي، صلى اهللا علي
ق سواهم، رضي اهللا       : وسمع من عبد الرحمن. رضي اهللا عنه، معه ر وخل ن عمي ك ب الشعبّي ومجاهد وعبد المل

ر ال . عنهم اجم      ولد لست سنين بقين من خالفة عمر، وقتل بدجيل، وقيل غرق في نه دير الجم د ب ل فق بصرة، وقي
  .سنة ثالث وثمانين في وقعة ابن األشعث، وقيل سنة إحدى، وقيل سنة اثنتين وثمانين للهجرة، رضي اهللا عنه

  .بضم الهمزة وفتح الحاء المهملة وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح الحاء الثانية وبعدها هاء ساآنة: وأحيحة

  .الم ألف حاء مهملةبضم الجيم وبعد ال: والجالح

  .وسيأتي ذآر ولده محمد إن شاء اهللا تعالى

 األوزاعي

ي    أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد األوزاعي إمام أهل الشام؛ لم يكن بالشام أعلم منه، قيل إنه أجاب ف
روت      ان يسكن بي ألة، وآ ه         . سبعين ألف مس ى لقي دم األوزاعي فخرج حت ه مق وري بلغ فيان الث ذي  روي أن س ب

ال  ق للشيخ  : طوى، فحل سفيان رأس بعيرة عن القطار ووضعه على رقبته، فكان إذا مر بجماعة ق سمع  . الطري
  .من الزهري وعطاء وروى عنه الثوري وأخذ عنه عبد اهللا بن المبارك وجماعة آبيرة

  .وآانت والدته ببعلبك سنة ثمان وثمانين للهجرة، وقيل سنة ثالث وتسعين

روت     ومنشؤه بالبقاع،  ى بي ه إل ه أم م نقلت اء          . ث ان يخضب بالحن ه سمرة، وآ ة ب ة خفيف اللحي وق الربع ان ف . وآ
روت،             ة بي ع األول بمدين ي شهر ربي ل ف ا من صفر، وقي ين بقيت وتوفي سنة سبع وخمسين ومائة يوم األحد لليلت

   : رحمه اهللا تعالى، ورثاه بعضهم بقوله

 لحـده األوزاعـيقبرًا تضمن    جاد الحيا بالشام آـل عـشـيٍة
 سقيا له مـن عـالـٍم نـفـاع   قبٌر تضمن فيه طـود شـريعٍة

 إقـالع عنهـا بـزهـٍد أيمـا   عرضت له الدنيا فأعرض مقلعًا

ة        ة المسجد، وأهل القري ي قبل دفون ف وقبره في قرية على باب بيروت يقال لها حنتوس، وأهلها مسلمون، وهو م
  .نا رجل صالح ينزل عليه النور؛ وال يعرفه إال الخواص من الناسها ه: ال يعرفونه، بل يقولون

ام شغل،       " تاريخ دمشق " ذآر الحافظ ابن عساآر في " ان لصاحب الحم روت وآ ام ببي أن األوزاعي دخل الحم
ة؛            تقبل القبل ده وهو مس ى تحت خ ده اليمن د وضع ي ًا، ق فأغلق الحمام عليه وذهب، ثم جاء ففتح الباب فوجده ميت

  ".ل أن امرأته فعلت ذلك، ولم تكن عامدة لذلك، فأمرها سعيد بن عبد العزيز بعتق رقبة وقي

  .بضم الياء المثناة من تحتها وسكون الحاء المهملة وآسر الميم وبعدها دال مهملة: ويحمد

ى األوزاع، و  : واألوزاعي بة إل هي بطن   بفتح الهمزة وسكون الواو وفتح الزاي وبعد األلف عين مهملة هذه النس
ق        ى طري ة بدمشق عل ل األوزاع قري د، وقي من ذي الكالع من اليمن، وقيل بطن من همدان، واسمه مرثد بن زي

  .باب الفراديس، ولم يكن أبو عمرو منهم، وإنما نزل فيهم فنسب إليهم وهو من سبي اليمن

راء وسكون ال        : وبيروت ا وضم ال اة من تحته اء المثن اة،     بفتح الباء الموحدة وسكون الي اء مثن ا ت ي آخره واو وف
  .وهي بليدة بساحل الشام أخذها الفرنج من المسلمين يوم الجمعة عاشر ذي الحجة سنة ثالث وتسعين وخمسمائة

  ".بفتح الحاء المهملة وسكون النون وضم التاء المثناة من فوقها وسكون الواو ثم سين مهملة : وحنتوس" 
  
  
  



 

 ابن القاسم المالكي

ه  أبو عبد اهللا عب د الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي بالوالء، الفقيه المالكي؛ جمع بين الزهد والعلم وتفق
ك،             د موت مال ك بع ه أصحاب مال ع ب نة، وانتف ًا عشرين س باإلمام مالك رضي اهللا عنه ونظرائه، وصحب مالك

  .في مذهبهم، وهي من أجل آتبهم، وعنه أخذها سحنون" المدونة" وهو صاحب 

عين   و نة إحدى وتس وفي س رين وت ان وعش ل ثم ة، وقي ين ومائ الث وثالث ل ث ين، وقي نة اثنت ي س ه ف آانت والدت
ر أشهب               ة قب ة الصغرى قبال اب القراف ن خارج ب ال مضين من صفر بمصر، ودف ومائة، ليلى الجمعة لسبع لي

  .الفقيه المالكي، وزرت قبريهما، وهما بالقرب من السور، رحمهما اهللا تعالى

  .بضم الجيم وفتح النون وبعد األلف دال مهملة مفتوحة ثم هاء ساآنة: ادةوجن

ل  : والعتقي بضم العين وفتح التاء المثناة من فوقها وبعدها قاف، هذه النسبة إلى العتقاء، وليسوا من قبيلة واحدة ب
امتهم ب         رهم، وع ة مضر وغي يرة، ومن آنان د  . مصر هم من قبائل شتى، منهم حجر حمير، ومن سعد العش وعب

د اهللا القضاعي        ال عب ر، وق د من حجر حمي وآانت  : الرحمن المذآور مولى زبيد بن الحارث العتقي، وآان زبي
ه   ي صلى اهللا علي ى من أراد النب ون عل انوا يقطع ل آ اع من القبائ م جم اء، وه ي نزلت الظاهر العتق ل الت القبائ

  .تقاءوسلم، فبعث إليهم فأتى بهم أسرى فأعتقهم، فقيل لهم الع

ه     اء مع ان العتق ولما فتح عمرو بن العاص مصر، وآان ذلك يوم الجمعة مستهل المحرم سنة عشرين للهجرة، آ
ا،           ون به ة يعرف نهم راي ون لكل بطن م انوا يجعل معدودين في أهل الراية، وإنما قيل له أهل الراية ألن العرب آ

ن العاص    ولم يكن لكل بطن من بطون أهل الراية من العدد ما يجعلون ل رو ب ال عم ا أجعل   : كل بطن راية، فق أن
وانهم            ان دي ا آ امع، وعليه م آالنسب الج ذا االس ان ه وا، فك ا، ففعل . راية ال أنسبها إلى أحد، فتكون دعوتكم عليه

م يجدوا             دهم فل اء بع اء العتق م ج م، ث ا خططه اس به ولما فتحوا اإلسكندرية ورجع عمرو إلى الفسطاط اختط الن
ر الخطط      موضعًا يختطون ف ولى أم ان يت ديج، وآ ن ح : يه عند أهل الراية، فشكوا ذلك إلى عمرو، فقال معاوية ي

ه          ل ل ك، فقي وا ذل زًال وتسمونه الظاهر، ففعل ه من " أهل الظاهر   " أرى لكم أن تظهروا على هذه القبائل فتتخذون
ة    " ر خطط مص  " لذلك، ذآر هذا آله أبو عمرو محمد بن يوسف بن يعقوب التجيبي في آتاب  دة غريب وهي فائ

  .يحتاج إليها، فأحببت ذآرها

 أبو سليمان الداراني

ة     ان من جل أبو سليمان عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسي، الداراني الزاهد المشهور أحد رجال الطريقة؛ آ
ي لي  : ومن آالمه. السادات، وأرباب الجد في المجاهدات ي   من أحسن في نهاره آفي في ليله، ومن أحسن ف ه آف ل

ًا        رم من أن يعذب قلب الى أآ ه، واهللا تع في نهاره، ومن صدق في ترك شهوة ذهب اهللا سبحانه وتعالى بها من قلب
ول    : وقال. أفضل األعمال خالف هوى النفس: ومن آالمه. بشهوة ترآت له إذا بحوراء تق نمت ليلة عن وردي ف

ه آ    : لي ام؟ ول مائة ع يح  تنام وأنا أربى لك في الخدور منذ خمس ى مل ائتين،      . ل معن نة خمس وم ه س وآانت وفات
  .وقيل سنة خمس عشرة ومائتين، رضي اهللا عنه

ٍي      : والعنسي ن أدد ح ك ب ن مال بفتح العين المهملة وسكون النون وبعدها سين مهملة، هذه النسبة إلى بني عنس ب
  .من مذحج ينسب أبو سليمان إليها

ة     بفتح الدال المهملة وبعد األلف ر: والداراني ا وهي قري ى داري اء مفتوحة وبعد األلف الثانية نون، هذه النسبة إل
  .بغوطة دمشق، والنسبة إليها على هذه الصورة من شواذ النسب، والياء في داريا مشددة

 الفوراني

اء   دم الفقه ان مق افعي؛ آ ه الش روزي الفقي وراني الم وران الف ن ف د ب ن أحم د ب ن محم رحمن ب د ال م عب و القاس أب
ي األصول والمذهب            الشافعي ال الشاشي، وصنف ف ر القف ي بك ه عن أب ة بمرو، وهو أصولي فروعي، أخذ الفق

ي         ه ف ذة، ول ق األرض بالتالم افعية، وطب ة الش ة الطائف ه رياس ت إلي ل، وانته ل والنح دل والمل الف والج والخ
د   " اإلبانة " المذهب الوجوه الجيدة، وصنف في المذهب آتاب  اب مفي ض فضالء المذهب   وسمعت بع  . وهو آت

ه             : يقول ى قول و القاسم ال ينصفه وال يصغي إل ان أب ذ، وآ ه وهو شاب يومئ إن إمام الحرمين آان يحضر حلقت



 

ي   ة المطلب   "لكونه شابًا، فبقي في نفسه منه شيء، فمتى قال ف ك،        " نهاي ي ذل ط ف ذا وغل د المصنفين آ ال بع وق
  .وشرع في الوقوع فيه، فمراده أبو القاسم الفوراني

ه         نة، رحم بعين س ن ثالث وس رو، وهو اب وآانت وفاته في شهر رمضان سنة إحدى وستين وأربعمائة بمدينة م
  .اهللا تعالى

  .وأثنى عليه" سياق تاريخ نيسابور " وذآره الحافظ عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر الفارسي في 

و    : والفوراني د األلف ن راء وبع ذا        بضم الفاء وسكون الواو وفتح ال ذآور، هك وران الم ده ف ى ج بة إل ذه النس ن، ه
  .ذآره السمعاني

 أبو سعد المتولي

افعي      ه الش المتولي الفقي روف ب راهيم، المع ل إب ي، وقي ن عل أمون ب مه م د واس ن محم رحمن ب د ال عد عب و س أب
ي األصول     ة ف د قوي ه ي اظرة، ل ق المن يرة وتحقي دين وحسن الس م وال ين العل ًا ب ان جامع ابوري؛ آ ه النيس والفق

ه اهللا   يرازي، رحم ي إسحاق الش يخ أب اة الش د وف داد بع ة بغ ة بمدين ة النظامي دريس بالمدرس ولى الت والخالف، ت
م  "الشامل " تعالى، ثم عزل عنها قي بقية سنة ست وسبعين وأربعمائة وأعيد أبو النصر ابن الصباغ صاحب  ، ث

  .ر واستمر عليها إلى حين وفاتهعزل ابن الصباغ في سنة سبع وسبعين وأعيد أبو سعد المذآو

ي إسحاق    "  وذآر أبو عبد اهللا محمد بن عبد الملك بن إبراهيم الهمذاني في آتابه الذي ذيله على طبقات الشيخ أب
ه    ا مثال اء م ال      : الشيرازي في ذآر الفقه ن سالمة المحتسب ق د ب د       : حدثني أحم و سعد عب دريس أب ا جلس للت لم
ي ال ن عل أمون ب مه م رحمن واس تناده  ال اء اس ه الفقه ر علي يرازي، أنك ا إسحاق الش ي أب يخنا، يعن د ش ولي بع مت

ي عمري إال       : موضعه، وأرادوا منه أن يستعمل األدب في الجلوس دونه، ففطن وقال له رح ف م أف ي ل وا أنن اعلم
يئين م،       : بش ل العل اب أه به ثي الٌق ال تش واٌب أخ ي أث رخس وعل ت س ر ودخل ن وراء النه ت م ي جئ دهما إن أح

فحضرت مجلس أبي الحارث ابن أبي الفضل السرخسي، وجلست في أخريات أصحابه، فتكلموا في مسألة فقلت  
ي             تدناني وقربن وبتي اس ا عادت ن دمت، ولم دم، فتق و الحارث بالتق ي أب وبتي أمرن واعترضت، فلما انتهيت في ن

ي    حتى جلست إلى جنبه، وقام بي وألحقني بأصحابه، فاستولى علي الفرح، والشيء تناد ف الثاني حين أهلت لالس
  ".موضع شيخنا أبي إسحاق، رحمه اهللا تعالى، فذلك أعظم النعم، وأوفى القسم 

وراني   ه    -وتخرج على أبي سعد جماعة من األئمة، وأخذ الفقه بمرو عن أبي القاسم عبد الرحمن الف ذآور قبل الم
وردي، وسمع الحديث     وبمرو الروذ عن القاضي حسين بن محمد، وببخارى عن أبي سهل - أحمد بن علي األبي

ة      " اإلبانة " تمم به " تتمة اإلبانة " وصنف في الفقه آتاب  ه المني ه وعاجلت م يكلم ه ل تصنيف شيخه الفوراني لكن
ي     عد العجل وح أس و الفت نهم أب ة م ده جماع ن بع ه م دود، وأتم اب الح ى آت ه إل ى في د انته ان ق ه، وآ ل إآمال  -قب

ه الغرائب من     -زة المذآور في حرف الهم وغيره، ولم يأتوا فيه بالمقصود وال سلكوا طريقه، فإنه جمع في آتاب
دًا،         د ج رائض مختصر صغير وهو مفي ي الف المسائل والوجوه الغريبة التي ال تكاد توجد في آتاب غيره، وله ف

  .آل تصانيفه نافعةوله في الخالف طريقة جامعة ألنواع المآخذ، وله في أصول الدين أيضًا تصنيف صغير، و

وآانت والدته سنة ست وعشرين وأربعمائة، وقيل سنة سبع وعشرين، بنيسابور، وتوفي ليلة الجمعة ثامن عشر 
  .شوال سنة ثمان وسبعين وأربعمائة ببغداد، ودفن بمقبرة باب أبرز، رحمه اهللا تعالى

واو وتشديد ال        : والمتولي ا وال اة من فوقه اء المثن تح الت ى عرف      بضم الميم وف م ألي معن م أعل الم المكسورة، ول
  .بذلك، ولم يذآر السمعاني هذه النسبة

 فخر الدين ابن عساآر

دين              ن الحسين الدمشقي الملقب فخر ال د اهللا ب ن عب ة اهللا ب ن هب ن الحسن ب أبو منصور عبد الرحمن بن محمد ب
الي      المعروف بابن عساآر الفقيه الشافعي؛ آان إمام وقته في علمه ودينه، تفق ي المع دين أب ه على الشيخ قطب ال

الى         -مسعود النيسابوري  اء اهللا تع يم إن ش ي حرف الم ره ف ي ذآ زوج       -اآلت ع بصحبته وت ًا وانتف وصحبه زمان
ة     ه وصاروا أئم وا علي ر وتخرج ق آثي ه خل تغل علي ًا وبدمشق واش دس زمان ه ودّرس بالق تقل بنفس م اس ه ث ابنت



 

اريخ دمشق   " وهو ابن أخي الحافظ أبي القاسم علي ابن عساآر صاحب  وآان مسددًا في الفتاوى، . وفضالء " ت
  .وخرج من بيتهم جماعة من العلماء والرؤساء -اآلتي ذآره إن شاء اهللا تعالى  -

مائة   ي العاشر    . وآانت والدته سنة خمسين وخمسمائة، ظنًا، وآتب بخطه أن مولده سنة خمسين وخمس وفي ف وت
نة     اء س وم األربع ابر الصوفية          من رجب ي رارًا بمق ره م الى، وزرت قب ه اهللا تع تمائة بدمشق، رحم عشرين وس

  .ظاهر دمشق

 أبو القاسم الزجاجي

ًا          ان إمام دًا؛ آ دي أصًال ومول أة، النهاون دادي دارًا ونش أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي النحوي البغ
رى  " في علم النحو، وصنف فيه آتاب  ا  " الجمل الكب ة     وهو آت رة األمثل ه بكث وال طول افع ل أخذ النحو عن    . ب ن

ن السري           راهيم ب ا إسحاق إب اري، وصحب أب ن األنب ر اب محمد بن العباس اليزيدي وأبي بكر ابن دريد وأبي بك
ه            -وقد تقدم ذآره  -الزجاج  ه وتخرجوا علي اس ب ع الن ه، وسكن دمشق وانتف ه وعرف ب ي   . فنسب إلي وفي ف وت

ين، و بع وثالث نة س ين، واألول أصح،  رجب س نة أربع هر رمضان س ي ش ل ف ة، وقي ين وثلثمائ ع وثالث ل تس قي
الى    ه اهللا تع ة، رحم يديه            . بدمشق وقيل بطبري ن الحارث عامل الضياع اإلخش ع اب د خرج من دمشق م ان ق وآ

  .فمات بطبرية

ه صنفه بم  " الجمل " وآتابه  الى،    من الكتب المبارآة لم يشتغل به أحد إال وانتفع به، ويقال إن ها اهللا تع ة، حرس ك
  .وآان إذا فرغ من باب طاف اسبوعًا ودعا اهللا تعالى أن يغفر له وأن ينفع به قارئه

  .بفتح الزاي وتشديد الجيم وبعد األلف جيم ثانية، وقد تقدم القول في سبب هذه النسبة: والزجاجي

 ابن يونس صاحب تاريخ مصر

ن حفص   أبو سعيد عبد الرحمن بن أبي الحسن أحمد بن أ بي موسى يونس بن عبد األعلى بن موسى بن ميسرة ب
ا  ًا بم واريخهم عارف ى ت ًا عل اس، ومطلع أحوال الن رًا ب ان خبي ؤرخ المصري؛ آ ان الصدفي المحدث الم ن حي ب

اريخين  ر            : يقوله، جمع لمصر ت ى ذآ ر يختص بالمصريين، واآلخر وهو صغير يشتمل عل أحدهما وهو األآب
  .صر، وما أقصر فيهما، وقد ذيلهما أبو القاسم يحيى بن علي الحضرمي وبنى عليهماالغرباء الواردين على م

ه        ل ألقوال ه، والناق افعي رضي اهللا عن ام الش وهذا أبو سعيد المذآور هو حفيد يونس بن عبد األعلى صاحب اإلم
الى       -الجديدة  اء اهللا تع اء إن ش ي حرف الي د ا       -وسيأتي ذآره ف ن عب ي ب و الحسن عل ال أب ذآور  وق رحمن الم : ل

  .آانت والدة أبي في سنة إحدى وثمانين ومائتين

ين     بع وأربع نة س رة س ادى اآلخ ن جم ت م ة خل رين ليل ين لست وعش وم االثن ن ي د ودف وم األح ه ي ت وفات وآان
ن        ن إسماعيل ب رحمن ب د ال وثلثمائة، رحمه اهللا تعالى، وصلى عليه أبو القاسم ابن الحجاج، ورثاه أبو عيسى عب

  :  بن سليمان الخوالني الخّشاب المصري النحوي العروضي بقولهعبد اهللا

 وعدت بعد لذيذ العـيش مـنـدوبـا   بثثت علمك تشـريقـًا وتـغـريبـًا
 عنك الدواوين تصديقًا وتـصـويبـا   أبا سعيد وما نـألـوك أن نـشـرت
 احتى رأيناك في التاريخ مكـتـوبـ   ما زلت تلهج بالتـاريخ تـكـتـبـه

 لمن يؤرخني إذ آنت محـسـوبـا   أّرخت موتك في ذآري وفي صحفي
 مبّجًال بجمال القوم مـنـصـوبـا   نشرت عن مصر من سكانها علمـًا

 ورق الحمام على األغصان تطريبا   آشفت عن فخرهم للناس وما سجعت
 سارت مناقبهم في الناس تنـقـيبـا   أعربت عن عرب نّقبت عن نجـٍب

 حتى آأن لم يمت إذ آان منسـوبـا   ميتهم حـّيًا بـنـسـبـتـهأنشرت 
 وفيك قد رّآبت يا عبـد تـرآـيبـا   إن المكارم لـإلحـسـان مـوجـبة
 شخصًا وإن جّل إال عاد محجـوبـا   حجبت عنا وما الدنيا بـمـظـهـرة



 

 محبـوبـا مدى الليالي من األحباب   آذلك الموت ال يبقي عـلـى أحـٍد

  .-وسيأتي ذآر ولده أبي الحسن علي بن المنجم صاحب الزيج إن شاء اهللا تعالى -

رة من           : والصدفي ة آبي ن سهل، وهي قبيل ى الصدف ب بة إل ذه النس بفتح الصاد والدال المهملتين وبعدهما فاء، ه
رة نمري           . حمير نزلت مصر ى نم ي النسب إل الوا ف ا ق ي النسب آم تح ف ا تف ، وهي  والصدف بكسر الدال، وإنم

  .بفتح الدال -قاعدة مطردة، وفيه لغة أخرى أنه الصدف 
  

ة،                 تين وثلثمائ نة ست وس ي صفر س ذآورة ف ات الم ن إسماعيل صاحب األبي رحمن ب د ال و عيسى عب وتوفي أب
  .رحمه اهللا تعالى

 ابن األنباري النحوي

ن الحسن     هللا بن أب أبو البرآات عبد الرحمن بن أبي الوفاء محمد بن عبيد اهللا بن محمد بن عبيد ا د ب ي سعيد محم
داد من      بن سليمان األنباري، الملقب آمال الدين، النحوي؛ آان من األئمة المشار إليهم في علم النحو، وسكن بغ
ا،         راء النحو به ة وتصدر إلق ه، بالمدرسة النظامي صباه إلى أن مات، وتفقه على مذهب الشافعي، رضي اهللا عن

ن الشجري      وقرأ اللغة على أبي منصور ابن الجوالي ة اهللا ب ا السعادات هب ره    -قي، وصحب الشريف أب ي ذآ اآلت
ر        -في حرف الهاء إن شاء اهللا تعالى  ق آثي ه خل تغل علي م األدب، واش ي عل وأخذ عنه وانتفع بصحبته، وتبحر ف

دة،  " أسرار العربية " وصاروا علماء، ولقيت جماعة منهم، وصنف في النحو آتاب  ر الفائ  وهو سهل المأخذ آثي
زان  " وله آتاب  ي       " المي اب ف ه آت ي النحو أيضًا، ول اء   " ف ات األدب ع      " طبق أخرين م دمين والمت ه المتق جمع في

ز  ه       . صغر حجمه، وآتبه آلها نافعة، وآان نفسه مبارآًا ما قرأ عليه أحد إال وتمي ي بيت ره ف ي آخر عم وانقطع ف
  .زل على سيرة حميدةمشتغًال بالعلم والعبادة وترك الدنيا ومجالسة أهلها، ولم ي

نة سبع                ة تاسع شعبان س ة الجمع وفي ليل نة ثالث عشرة وخمسمائة، وت ع اآلخر س وآانت والدته في شهر ربي
  .وسبعين وخمسمائة ببغداد، ودفن بباب أبرز بتربة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، رحمه اهللا تعالى

د   : واألنباري ة        بفتح الهمزة وسكون النون وبعدها باء موحدة وبع دة قديم ار، بل ى األنب بة إل ذه النس األلف راء، ه
ام،           ابير الطع ا أن ذ فيه ان يتخ رى آ ار ألن آس ميت األنب خ، وس رة فراس داد عش ين بغ ا وب رات، بينه ى الف عل

ر         : واألنابير اس، والنب ل نقس وأنق دها راء، مث ون وبع ر بكسر الن ع نب ه     : جمع األنبار جم ذي تجعل في الهري ال
  .النون وسكون القاف وبعده سين مهملة وهو المداد بكسر: الغلة، والنقس

 أبو الفرج ابن الجوزي

ن           د ب ن أحم ادى ب ن حم د اهللا ب ن عب د اهللا ب ن عبي أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد بن علي ب
د ال           ن عب د اهللا ب ن عب د ب ن محم ن القاسم ب ن  محمد بن جعفر الجوزي بن عبد اهللا بن القاسم بن النضر ب رحمن ب

دادي        القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، رضي اهللا عنه، وبقية النسب معروف، القرشي التيمي البكري البغ
وعظ       ي الحديث وصناعة ال ه ف ام وقت . الفقيه الحنبلي الواعظ الملقب جمال الدين الحافظ؛ آان عّالمة عصره وإم

ا  دة، منه ون عدي ي فن ير " صنف ف م التفس ي عل ير ف ي " زاد المس ه ف ة، ول ياء غريب ه بأش ى في زاء أت ة أج أربع
ه  " المنتظم " الحديث تصانيف آثيرة، وله  ر     " الموضوعات  " في التاريخ، وهو آبير، ول ة أجزاء، ذآ ي أربع ف

اب    " تلقيح فهوم األثر " فيها آل حديث موضوع، وله  ى وضع آت ارف  " عل ه     " المع ة فكتب ة، وبالجمل ن قتيب الب
ا    : ب بخطه شيئًا آثيرًا، والناس يغالون في ذلك حتى يقولواوآت. أآثر من أن تعد ي آتبه راريس الت إنه جمعت الك

وحسبت مدة عمره وقسمت الكراريس على المدة فكان ما خص آل يوم تسع آراريس، وهذا شيء عظيم ال يكاد 
ا حديث رسول اهللا صلى اهللا علي         . يقبله العقل ي آتب به ه الت ة أقالم ا    ويقال إنه جمعت براي لم فحصل منه ه وس

ا           ك، فكفت وفضل منه ه، ففعل ذل د موت ه بع ذي يغسل ب ه أشعار   . شيء آثير، وأوصى أن يسخن بها الماء ال ول
  : لطيفة، أنشدني له بعض الفضالء يخاطب أهل بغداد

 قلوبهم بالجـفـا قـلـب   عذيري من فتية بالعـراق
 وقول القريب فال يعجـب   يرون العجيب آالم الغريب

 إلى غير جيرانهم تقلـب   ازيبهم إن تندت بـخـيٍرمي



 

 مغنية الحي ما تـطـرب   وعذرهم عند توبـيخـهـم

داد           . وله أشعار آثيرة زاع ببغ ع الن ه وق ه أن ا يحكى عن ادرة، فمن أحسن م وآانت له في مجالس الوعظ أجوبة ن
و  بين أهل السنة والشيعة في المفاضلة بين أبي بكر وعلي، رضي اهللا عنهم ا، فرضي الكل بما يجيب به الشيخ أب

ال  ه،      : الفرج، فأقاما شخصًا سأله عن ذلك وهو على الكرسي في مجلس وعظه، فق ه تحت أفضلهما من آانت ابنت
ا تحت رسول    : ونزل في الحال حتى ال يراجع في ذلك، فقالت السنة هو أبو بكر ألن ابنته عائشة رضي اهللا عنه

لم، وقا   ه وس يعة  اهللا صلى اهللا علي ذا من           : لت الش لم، وه ه وس ة رسول اهللا صلى اهللا علي ة ابن ي ألن فاطم هو عل
ة     ه محاسن   . لطائف األجوبة، ولو حصل بعد الفكر التام وإمعان النظر آان في غاية الحسن فضًال عن البديه ول

ة ال . وآانت والدته بطريق التقريب سنة ثمان، وقيل عشر وخمسمائة. آثيرة يطول شرحها اني   وتوفي ليل ة ث جمع
ع عشرة            نة أرب ي س ده ف وفي وال اب حرب، وت ن بب داد ودف عشر شهر رمضان سنة سبع وتسعين وخمسمائة ببغ

  .وخمسمائة رحمهما اهللا تعالى

  .بضم الحاء المهملة وتشديد الميم وبعد األلف دال مهملة مفتوحة وياء مفتوحة: وحمادى

  .لنسبة إلى فرضة الجوز، وهو موضع مشهوربفتح الجيم وسكون الواو وبعدها زاي، هذه ا: والجوزي

  .ورأيت بخطي في مسوداتي أن جده آان من مشرعة الجوز، إحدى محال بغداد بالجانب الغربي، واهللا أعلم

ول : وقال ابن النجار في تاريخ بغداد نة       : آان أبو الفرج ابن الجوزي يق ات س دي م ر أن وال دي غي ق مول ال أتحق
ر نحو ثالث سنين      آ: أربع عشرة وقالت الوالدة ك من العم ين، واهللا       . ان ل ر القالي ده يعمل الصفر بنه ان وال وآ

  .أعلم

دريس المدرسة المستنصرية           ولى ت داد وت رحمن محتسب بغ د ال ن عب وآان ولده محيي الدين أبو محمد يوسف ب
ده ليل    ة، ومول ة السبت ثالث عشر    لطائفة الحنابلة، وآان يتردد في الرسائل إلى الملوك، وصار أستاذ دار الخالف

تمائة     نة ثالث وخمسين وس ان سبطه   . ذي القعدة سنة ثمانين وخمسمائة ببغداد، وتوفي في وقعة التتر قتيًال س وآ
الس   ي مج معة ف ه صيت وس ذهب، ول ي الم واعظ المشهور حنف ي ال ن قزغل ر يوسف ب و المظف دين أب شمس ال

ماه  وعظه وقبول عند الملوك وغيرهم، وصنف تاريخًا آبيرًا رأي ان   " ته بخطه في أربعين مجلدًا س رآة الزم ، "م
ن            ل قاسيون ودف ه بجب تمائة بدمشق بمنزل ع وخمسين وس نة أرب وتوفي ليلة الثالثاء حادي عشرين ذي الحجة س

ول  دي    : هناك، ومولده سنة إحدى وثمانين وخمسمائة ببغداد، رحمه اهللا تعالى، وآان هو يق ي أمي أن مول أخبرتن
  .ينسنة اثنتين وثمان

 السهيلي

ي الحسن               ن أب د ب ي عمر أحم ن الخطيب أب د اهللا اب د عب ي محم ن الخطيب أب أبو القاسم وأبو زيد عبد الرحمن ب
دلس         ى األن داخل إل وح، وهو ال ن فت ن رضوان ب ن       -. أصبغ بن حسين بن سعدون ب و الخطاب اب ال الحافظ أب ق

به    : دحية ي نس ى عل ام المشهو     -هكذا أمل اب   الخثعمي السهيلي اإلم روض األنف   " ر صاحب آت ي شرح   " ال ف
، "التعريف واإلعالم فيما أبهم في القرآن من األسماء األعالم   " سيرة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وله آتاب 

ومسألة رؤية اهللا تعالى في المنام، ورؤية النبي صلى اهللا عليه وسلم، ومسألة السر في " نتائج الفكر " وله آتاب 
ة   . ومسائل آثيرة مفيدة عور الدجال، ن دحي ال اب ال  : وق اه        : أنشدني وق ًة إال أعط ا حاج الى به ا سأل اهللا تع ه م إن

  : إياها وآذلك من استعمل إنشادها وهي

 أنت المعد لكـل مـا يتـوقـع   يا من يرى ما في الضمير ويسمع
 يا من إليه المشتكى والمـفـزع   يا من يرجى للشـدائد آـلـهـا

 امنن فإن الخير عندك أجـمـع   ن رزقه في قول آنيا من خزائ
 فباإلفتقار إليك فـقـري أدفـع   ما لي سوى فقري إلـيك وسـيلٌة
 فلئن رددت فـأي بـاب أقـرع   ما لي سوى قرعي لبابـك حـيلٌة
 إن آان فضلك عن فقيرك يمنع   ومن الذي أدعو وأهتف باسـمـه
 أوسـع ضل أجزل والمواهبالف   حاشا لمجدك أن يقنط عـاصـيًا



 

ى صاحب    ره إل ي خب ى نم اف، حت غ بالكف اف ويتبل ده يتسوغ بالعف ان ببل ة، وآ رة وتصانيفه ممتع عاره آثي وأش
  .مراآش فطلبه إليها وأحسن إليه، وأقبل بوجه اإلقبال عليه، وأقام بها نحو ثالثة أعوام

يوم الخميس ودفن وقت الظهر، وهو السادس  وتوفي بحضرة مراآش . ومولده سنة ثمان وخمسمائة بمدينة مالقة
  .والعشرون من شعبان سنة إحدى وثمانين وخمسمائة، رحمه اهللا تعالى؛ وآان مكفوفًا

ن           : والخثعمي ثعم ب ى خ بة إل ذه النس يم، ه دها م ة وبع ين المهمل تح الع بفتح الخاء الموحدة وسكون الثاء المثلثة وف
  .أنمار، وهي قبيلة آبيرة، وفيه اختالف

ى سهيل،             : لسهيليوا بة إل ذه النس دها الم، ه ا وبع اة من تحته اء المثن اء وسكون الي تح اله بضم السين المهملة وف
  .وهي قرية بالقرب من مالقة، سميت باسم الكوآب ألنه ال يرى في جميع بالد األندلس إال من جبل مطٍل عليها

ة ة وبع : ومالق اف مفتوح م ق ة ث د األلف الم مفتوح يم وبع تح الم ال بف دلس، وق رة باألن ة آبي اء، وهي مدين دها ه
  .بكسر الالم وهو غلط: السمعاني

 أبو مسلم الخرساني

ن    ان ب أبو مسلم عبد الرحمن بن مسلم، وقيل عثمان، الخرساني القائم بالدعوة العباسية، وقيل هو إبراهيم بن عثم
ي       يسار بن شذوس بن جودرن من ولد بزرجمهر بن البختكان الفارسي، قال له  ن عل د ب ن محم ام اب راهيم اإلم إب

رحمن،  : بن عبد اهللا بن العباس بن عبد المطلب غير اسمك فما يتم لنا األمر حتى تغير اسمك، فسمى نفسه عبد ال
  .واهللا أعلم

ال  : آان أبوه من رستاق فريذين من قرية تسمى سنجرد وآانت هذه القرية له مع عدة قرى، وقيل إنه من قرية يق
ى                لها ماخوان، ع اطع عل ه ق م إن ة مواشي، ث ى الكوف ان يجلب إل ان بعض األحي رو، وآ لى ثالث فراسخ من م

ن             داذ اب ن بن د أذي ه عن ان ل ديوان، وآ ى ال ه من يشخصه إل رستاق فريذين، فلحقه فيه عجز، وأنفذ عامل البلد إلي
ذًا    وستجان جارية اسمها وشيكة جلبها من الكوفة، فأخذ الجارية معه وهي حامل، وتنحى عن    مؤدى خراجه آخ

ي        ي دلف العجل ل جد أب ن معق إلى أذربيجان، فاجتاز على رستاق فاتق بعيسى بن معقل بن عمير أخي إدريس ب
اق                  ماء وسدت األف ي الس ار وارتفعت ف ه ن ول فخرج من إحليل ه جلس للب ه آأن ي منام رأى ف ًا، ف فأقام عنده أيام

ى     اه عل ه     وأضاءت األرض ووقعت بناحية المشرق، فقص رؤي ال ل ل فق ن معق ا     : عيسى ب ي بطنه ا أشك أن ف م
  .غالمًا، ثم فارقه ومضى إلى أذربيجان ومات بها

ًا يشار        ًا لبيب ب، فخرج أديب ى المكت ووضعت الجارية أبا مسلم، ونشأ عند عيسى، فلما ترعرع اختلف مع ولده إل
ي دلف الع  . إليه في صغره دا      ثم إنه اجتمع على عيسى بن معقل وأخيه إدريس جد أب ا من الخراج تقاع ي بقاي جل

د اهللا القسري               ن عب د ب ى خال ا إل أنهى عامل أصبهان خبرهم من أجلها عن حضور مؤدى الخراج بأصبهان، ف
ه          ي السجن، فصادفا في د ف ا خال ا، فترآهم والي العراقين، فأنفذ خالد من الكوفة من حملهما إليه بعد قبضه عليهم

ا     عاصم بن يونس العجلي محبوسًا بسبب من  ذ أب ه أنف أسباب الفساد، وقد آان عيسى بن معقل قبل أن يقبض علي
ة     ه من الغل مسلم إلى قرية من رستاق فاتق الحتمال غلتها، فلما اتصل به خبر عيسى بن معقل باع ما آان احتمل

ى وأخذ ما آان اجتمع عنده من ثمنها ولحق بعيسى بن معقل، فأنزله عيسى بداره في بني عجل، وآان يختلف إل  
د اهللا  . السجن ويتعهد عيسى وإدريس ابني معقل وآان قد قدم الكوفة جماعة من نقباء اإلمام محمد بن علي بن عب

ب   د المطل ن عب اس ب ن العب الى  -ب اء اهللا تع ره إن ش ي ذآ ى   -اآلت دخلوا عل انية، ف يعة الخرس ن الش دة م ع ع م
أعجبهم عق  م         العجليين السجن مسلمين، فصادفوا أبا مسلم عندهم، ف يهم ث ال هو إل ه، وم ه وأدب ه وآالم ه ومعرفت ل

ي عجل        لم من دور بن و مس دل أب عرف أمرهم وأنهم دعاة، واتفق مع ذلك هرب عيسى وإدريس من السجن، فع
ام                د اإلم ن محم راهيم ب ى إب اء عل أورد النقب الى، ف ة، حرسها اهللا تع ى مك م إل م خرج معه  -إلى هؤالء النقباء، ث

م،      -حمد بن علي وقد تولى اإلمامة بعد وفاة أبيه المذآور في ترجمة أبيه م ائتي ألف دره ار وم عشرين ألف دين
د     . هذا عضلة من العضل   : وأهدوا إليه أبا مسلم، فأعجب به وبمنطقه وعقله وأدبه، وقال لهم لم عن و مس ام أب وأق

  .اإلمام إبراهيم يخدمه حضرًا وسفرًا

ألو  ال     ثم إن النقباء عادوا إلى إبراهيم اإلمام وس ان، فق أمر خراس وم ب ًال يق ذا األصبهاني      : ه رج د جربت ه ي ق إن
ره    وعرفت ظاهره وباطنه فوجدته حجر األرض، ثم دعا أبا مسلم وقلده األمر وأرسله إلى خراسان وآان من أم

ا      . ما آان ت، فلم ى أهل البي دعوهم إل وآان إبراهيم اإلمام قد أرسل إلى أهل خراسان سليمان بن آثير الحراني ي



 

ا    ب لم يختلف م عث أبا مسلم أمر من هناك بالسمع والطاعة له، وأمره أن ال يخالف سليمان بن آثير، فكان أبو مس
  .بين إبراهيم وسليمان

ده لم عن و مس ر أب د ذآ أمون، وق ال الم دول: وق ل ال اموا بثق ذين ق م الل ة، وه وك األرض ثالث كندر : أجل مل االس
  .وأردشير وأبو مسلم الخراساني

ا هو      وآان أبو  بالد م ك ال مسلم يدعو الناس إلى رجل من بني هاشم وأقام على ذلك سنين وفعل في خراسان وتل
  .مشهور وال حاجة إلى اإلطالة بذآره

دعو      ى من ي لم إل وآان مروان بن محمد، آخر ملوك بني أمية، يحتال على الوقوف على حقيقة األمر وأن أبا مس
ة  منهم، فلم يزل على ذلك حتى ظهر له أن ا ي   -لدعاء إلبراهيم اإلمام، وآان مقيمًا عند اخوته وأهله بالحميم اآلت

ا      اس رضي اهللا عنهم ن العب ى        -ذآرها في ترجمة جده علي بن عبد اهللا ب ه وأحضره إل ه وقبض علي فأرسل إلي
م  ولما وصل إبراهيم إلى حران حبسه مروان . حران فأوصى إبراهيم باألمر من بعده ألخيه عبد اهللا السفاح بها ث

ة،    ين ومائ غمه بجراب طرح فيه نورة وجعل فيه رأسه وسد عليه إلى أن مات، وذلك في صفر سنة اثنتين وثالث
اك داخل                  ه هن ان دفن نة، وآ ره إحدى وخمسين س ان عم ر، وآ ذا هو األآث ة لكن ه ذه القتل ر ه وقيل إنه قتله غي

  .حران

د اهللا ب      اس عب ي العب ى أب فاح   ثم صار أبو مسلم يدعو الناس إل د الملقب الس ي      . ن محم ة يمنعون بن و أمي ان بن وآ
ز           د العزي ن عب ام عمر ب ا ق ه، فلم ن الحارثي تم الب هاشم من نكاح الحارثية للخبر المروي في ذلك أن هذا األمر ي

ال  ال            : باألمر أتاه محمد بن علي وق ي؟ ق أذن ل ن آعب، أفت ي الحارث ب الي من بن ة خ زوج ابن ي أردت أن ات : إن
ن الحارث      تزوج من شئت، اد ب ن زي فتزوج ريطة بنت عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عبد المدان بن الرآال بن قطن ب

  .بن آعب، فأولدها السفاح المذآور، فتولى الخالفة

ة حسن           : ووصف المدائني أبا مسلم فقال ين عريض الجبه ي البشرة أحور الع وًا نق يًال حل آان قصيرًا أسمر جم
و  اللحية وافرها طويل الشعرة  طويل الظهر قصير الساق والفخذ خافض الصوت، فصيحًا بالعربية والفارسية حل

ه،     المنطق راوية للشعر عالمًا باألمور، لم ير ضاحكًا وال مازحًا إال في وقته وال يكاد يقطب في شيء من أحوال
رى م   م    تأتيه الفتوحات العظام فال يظهر عليه أثر السرور، وتنزل به الحوادث الفادحة فال ي ًا، وإذا غضب ل كتئب

ول      دة، ويق رة واح نة إال م ي الس ي       : يستفزه الغضب، وال يأتي النساء ف ي اإلنسان أن يجن ف ون ويكف اع جن الجم
رًة   ا            " السنة مرة، وآان من ِأشد الناس غي ا م ائه منه ي القصر آوى يطرح لنس ان ف ره، وآ دخل قصره غي ال ي

دها،   وليلة زفت أليه امرأته أمر: يحتجن إليه، قالوا بالبرذون الذي رآبته فذبح وأحرق سرجه، لئال يرآبه ذآر بع
ًا،     : أصلح اهللا األمير، من أشجع الناس؟ قال: وقال له ابن شبرمة اس طمع ل الن ان أق آل قوم في إقبال دولتهم؛ وآ

اس  ا           : واآثرهم طعامًا، ولما حج نادى في الن ه أمر طع ارًا، فكفى العسكر ومن مع د ن ة ممن أوق مهم برئت الذم
وشرابهم في ذهابهم وإيابهم ومنصرفهم، وهربت األعراب، فلم يبق في المناهل منهم أحد لما آانوا يسمعونه من  

ارك      : سفكه الدماء ن المب د اهللا ب ل لعب ال     : قتل في دولته ستمائة ألف صبرًا، فقي اج؟ ق ر أو الحج لم خي و مس ال : أب
  ".ًا منه أقول إن أبا مسلم خيرًا من أحد، ولكن الحجاج آان شر

رار   " وذآر الزمخشري في آتاب. ما أخرت أمر يومي إلى غد قط: بم بلغت ما بلغت؟ فقال: وقيل له ع األب " ربي
ن    " األسنان وذآر الصبا والشباب " في باب  ل وهو اب أن أبا مسلم نهض للدعوة وهو ابن ثماني عشرة سنة، وقت

در    وقال الزمخشري أيضًا في آتابه الم. ثالث وثالثين سنة يم الق ان عظ لم     -ذآور انه آ ا مس ي أب دم    -يعن ه ق وأن
ن   : مرة فتلقاه ابن أبي ليلى القاضي المشهور فقبل يده، فقيل له في ذلك فقال ر اب قد لقي أبو عبيدة ابن الجراح عم

ه إ     : أتشبه أبا مسلم بعمر؟ فقال: الخطاب رضي اهللا عنهما فقبل يده، فقيل له ان ل دة؟ وآ أبي عبي بهونني ب خوة  أتش
  .من جملتهم يسار جد علي بن حمزة بن عمارة بن حمزة بن يسار األصبهاني

وآانت والدته في سنة مائة للهجرة، والخليفة يومئذ عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه، في رستاق فاتق، بقرية 
ا     ده به ان أول    . يقال لها ناوانه، ويدعي أهل مدينة جي األصبهانية أن مول ر بخراسان آ ا ظه رو    ولم وره بم ظه

والي        ة، وال رين ومائ ع وعش نة تس ان س هر رمض ن ش ين م س بق ب لخم ال الخطي ين، وق ع بق ة لتس وم الجمع ي
  : بخراسان يومئذ نصر بن سيار الليثي من جهة مروان بن محمد آخر ملوك بني أمية، فكتب نصر إلى مروان

   



 

  عليه، فبادر قبل أن يثني الجذعأرى جذعًا إن يئن لم يقو ريٌض
   

يس الحروري         ن ق نهم الضحاك ب ا م ة وغيره الجزيرة الفراتي ره من الخوارج ب ه بغي روان مشغوًال عن ان م وآ
ن              د اهللا ب ريم عب ي م ول أب ة ق ه ثاني ًال، فكتب إلي ي خمسين رج وم ذاك ف وغيره فلم يجبه عن آتابه، وأبو مسلم ي

ه مكتب       إسماعيل البجلي الكوفي وهو من جملة أبيات آثيرة، وآان أبو مريم ان ل يار وآ ن س منقطعًا إلى نصر ب
  : بخراسان

   
 ويوشك أن يكون لها ضرام   أرى خلل الرماد وميض ناٍر
 وإن الحرب أولهـا آـالم   فإن النار بالزنـدين تـورى
 يكون وقودها جثـٌث وهـام   لئن لم يطفها عقـالء قـوم

 أأيقـاٌظ أمـية أم نـــيام   أقول من التعجب ليت شعري
 القـيام فقل قوموا فقد حان   فإن آانوا لحينـهـم نـيامـًا

   
ي        ن عل ن الحسن ب ن الحسن ب وهذا مثل ما يحكى عن بعض علوية الكوفة أنه قال، لما خرج محمد بن عبد اهللا ب

  : بن أبي طالب رضي اهللا عنه على أبي جعفر المنصور وأخوه إبراهيم بن عبد اهللا
 لها في آل ناحية شعـاع   أرى نارًا تشب على يفـاٍع
 وباتت وهي آمنٌة رتـاع   وقد رقدت بنو العباس عنها
 الدفاع تدافع حين ال يغني   آما رقدت أمية ثم هبـت

   
ول       : رجعنا إلى األول ه وهو يق اءه جواب روان، فج ان،     : فانتظر ابن سيار ما يكون من م اك خراس ا حين ولين إن

اه الجواب    والشاهد يرى ما يرى الغائب، فحسم  ده،     : الثؤلول قبلك، فقال نصر حين أت م أن ال نصر عن د أعلمك ق
ي         . ثم آتب ثانيًا فأبطأ عنه الجواب ات ف راق، فم واشتدت شوآة أبي مسلم فهرب نصر من خراسان وقصد الع

ع    الطريق بناحية ساوة، وقيل أنه مرض بالري وحمل إلى ساوة وهي بالقرب من همذان، فمات بها في شهر ربي
  .ول سنة إحدى وثالثين ومائة، وآانت واليته بخراسان عشر سنيناأل
  

ي         ن عل ن جديع ب ي ب ى عل لم عل وفي يوم الثالثاء لليلتين بقيتا من المحرم سنة اثنتين وثالثين ومائة وثب أبو مس
ف        ا للس اإلمرة وصلى وخطب ودع ه ب لم علي اح الكرماني بنيسابور فقتله بعد أن قيده وحبسه، وقعد في الدست وس
ة           ي أمي ة بن ا والي ه خراسان وانقطعت عنه اس، وصفت ل ي العب م  . أبي العباس عبد اهللا بن محمد أول خلفاء بن ث

ة خلت       ثالث عشرة ليل ة ل سير العساآر لقتال مروان بن محمد، وظهر السفاح بالكوفة وبويع بالخالفة ليلة الجمع
  .قيل غير هذا التاريخمن شهر ربيع اآلخر وقيل األول سنة اثنتين وثالثين ومائة، و

  
م              ي ع ن عل د اهللا ب دمها عب د ومق ن محم روان ب فاح لقصد م ة الس وتجهزت العساآر الخراسانية وغيرها من جه

ى آشاف             ة عل ل، وآانت الوقع ين الموصل وإرب ذي ب ر ال زاب، النه ى ال بضم الكاف    -السفاح، فتقدم مروان إل
ى الش  -وهي قرية هناك  ام        ، وانكسر عسكر مروان وهرب إل ى مصر، فأق د اهللا بجيوشه، فهرب إل ه عب ام، فتبع

  .وعامر بن إسماعيل الجرجاني -مصفر : وقيل -عبد اهللا بدمشق وأرسل جيشًا وراء مروان مع األصفر 
  

ين        ين وثالث نة اثنت ين من ذي الحجة س فلما وصل إلى بوصير القرية التي عند الفيوم قتل بها ليلة األحد لثالث بق
فاح،    ومائة، رحمه اهللا ى الس وه إل  تعالى، وقيل في ذي القعدة من السنة، قتله عامر المذآور، واحتزوا رأسه وبعث

  .فبعثه السفاح إلى أبي مسلم وأمره يطيف به في بالد خراسان
   

  .قلة مباالتي بكتب نصر بن سيار لما استنصرني وهو بخراسان: ما الذي أصارك إلى هذا؟ قال: وقيل لمروان
  

  .بالخالفة، وخال له الوقت من منازع فاستقل السفاح
  
ة     : وقال أبو عثمان التيمي قاضي مروان بن محمد"  ن معاوي د ب ن يزي رأيت في منامي آأن عاتكة بنت عبد اهللا ب

ين من                لم وهي تنشد بيت ه وس ر رسول اهللا صلى اهللا علي ين مراقي منب ى ب ى مرق ة عل ناشرة شعرها وهي واقف
  : قصيدة األحوص التي أولها

   بيت عاتكة الذي أتعّزل يا



 

 آنا به زمنا نسر ونجـذل   أين الشباب وعيشنا اللّذ الذي
 حزنًا يعل به الفؤاد وينهل   ذهبت بشاشته وأصبح ذآره

   
  .فلم يكن بين ذلك وبين الحادثة على بني أمية إال أقل من شهر: قال أبو عثمان التيمي

  
ال       : ولآان الخراز يق: ووجد بخط محمد بن أسعد قال دائني ق ا رواه الم د م ن محم روان ب : من أعجب أحاديث م

ه       روان والحاضرون أن تحت م يشك م لما حاصر مروان تدمر فظفر بها وهدم دورها افضى إلى جرن طويل، فل
ة منسوجة                ا سبعون حل ارة عليه وق سرير من حج ا ف ى قفاه ق عل ة الخل رأة مسجاة عظيم آنزًا، فنبشوه فإذا ام

ا  بعة               بالذهب جرباناته ا س ان طوله ة الساق، وآ دمها فكانت عظيم ذرع ق ا، ف ى رجليه دائر من رأسها إل ا غ ، له
أنا تدمر بنت حسان  : أذرع، وإذا عند رأسها صفيحة من نحاس مكتوب عليها بالحميرية، فطلب من قرأه فإذا فيه

ى يران                ه حت أزعجني من ذا ف ي ه ي بيت اليقي، من دخل عل ن هرم العم ن السميدع ب ة ب ن أذين ه  ب ي أدخل اهللا علي
ذلك وجعل      ر ب ه وتطي المهانة والذل والصغار؛ فلما قرىء المكتوب على مروان عظم عليه وندم على ما آان من
تباحة        ك واس ه وزوال المل ر ب ين الظف ك وب يسترجع، ثم أمر بطبق الجرن وأن يرد إلى موضعه، وما آان بين ذل

  ".حريمه إال قليل 
  

  : ي مسلم لما صنعه ودبره، وآان أبو مسلم عند ذلك ينشد في آل وقتوآان السفاح آثير التعظيم ألب
   

 عنه ملوك بني مروان إذ حشـدوا   أدرآت بالحزم والكتمان ما عجزت
 والقوم في غفلة بالشام قد رقـدوا   ما زلت أسعى بجهدي في دمارهم
 من نومٍة لم ينمها قبلـهـم أحـد   حتى ضربتهم بالسيف فانتبـهـوا

 األسـد ونام عنها تولى رعـيهـا   رعى غنمًا في أرض مسبعٍةومن 
   

ار     -ولما مات السفاح في ذي الحجة سنة ست وثالثين ومائة بعلة الجدري  ه باألنب ة    -وآانت وفات ولى الخالف وت
ي   أخوه أبو جعفر المنصور يوم األحد لثالث عشرة ليلة خلت من ذي الحجة من السنة وهو بمكة، صدرت من أب

ره أو           مس ي أم ه ف تبداد برأي ين االس ائرًا ب ي ح ه، وبق ى قتل زم عل لم أسباب وقضايا غيرت قلب المنصور عليه فع
ال    : االستشارة، فقال يومًا لسلم بن قتيبة بن مسلم الباهلي لم؟ ق ي مس ر أب ة إال     : " ما ترى في أم ا آله ان فيهم و آ ل

  .قد أودعتها أذنًا واعيةحسبك يا ابن قتيبة، ل: فقال"  22:األنبياء" اهللا لفسدتا 
  

ر عن                نة يخب ا س ره مائت ا نصراني عم ان به ة وآ د الكوف ي عن رة الت زل الحي اد ن وآان أبو مسلم قد حج، فلما ع
ى     : الكوائن، فأحضره وسمع آالمه، وآان في جملته أنه يقتل، وقال له زم عل إن صرت إلى خراسان سلمت، فع

  .الرجوع إليها
  

ا        فلم يزل المنصور يخدعه بالر ره فيه ي آتب المالحم ويجد خب سائل حتى أحضره إليه، وآان أبو مسلم ينظر ف
ا آسرى،         ي بناه دائن الت ة الم ٍذ برومي وأنه مميت دولة ومحيي دولة وأنه يقتل ببالد الروم، وآان المنصور يومئ

م   ولم يخطر بقلب أبي مسلم أنها موضع قتله، بل راح وهمه إلى بالد الروم، فلما دخل على المنص ه ث ور رحب ب
أمره باالنصراف إلى مخيمه، وانتظر المنصور فيه الفرص والغوائل، ثم إن أبا مسلم رآب إليه مرارًا فأظهر له 

ون وراء        : التجني، ثم جاءه يومًا فقيل له ه جماعة يقف رواق، ورتب المنصور ل إنه يتوضأ للصالة، فقعد تحت ال
م جلس           السرير الذي خلف أبي مسلم، فإذا عاتبه ال يظه ه؛ ث روا وضربوا عنق د ظه ى ي دًا عل إذا ضرب ي رون ف

ال     ه وق م عاتب ه ث ال    : المنصور ودخل عليه أبو مسلم فسلم فرد عليه وأذن له في الجلوس وحادث ت، فق فعلت وفعل
ه          : أبو مسلم ال ل ي، فق ان من ا آ ادي وم د سعيي واجته ي بع ذا ل دنا        : ما يقال ه ك بج ا فعلت ذل ة إنم ن الخبيث ا اب ي
ي؟ ألست الكاتب تخطب               وحظنا،  دأ بنفسك قبل ي تب ك، ألست الكاتب إل ة سوداء لعملت عمل ك أم ولو آان مكان

ده     . عمتي آسيا وتزعم أنك ابن سليط بن عبد اهللا بن العباس؟ لقد ارتقيت ال أم لك مرتقًى صعبًا لم بي و مس فأخذ أب
ى  قتلني : يعرآها ويقبلها ويعتذر إليه، فقال له المنصور وهو آخر آالمه اهللا إن لم أقتلك، ثم صفق بإحدى يديه عل
ال   : األخرى، فخرج إليه القوم وخبطوه بسيوفهم، والمنصور يصيح د ق اضربوا قطع اهللا أيديكم، وآان أبو مسلم ق

ه      : استبقني يا أمير المؤمنين لعدوك، قال: عند أول ضربة ان قتل ك؟ وآ ال أبقاني اهللا أبدًا إذًا، وأي عدو أعدى من
ين          يوم الخميس بع وثالث نة س ه، س ون من ال خل بع لي اء لس لخمس بقين من شعبان، وقيل لليلتين، وقيل يوم األربع

دة             دائن، وهي بل ة الم ه برومي ان قتل ول ضعيف، وآ ذا الق ين وه نة أربع ومائة، وقيل سنة ست وثالثين، وقيل س
ه  . بالقرب من بغداد على دجلة بالجانب الغربي معدودة من مدائن آسرى  ا قتل ه       ولم دخل علي ي بساط ف أدرجه ف

يا أمير المؤمنين، إن آنت أخذت من رأسه  : ما تقول في أمر أبي مسلم؟ فقال: جعفر بن حنظلة فقال له المنصور



 

ال المنصور       ل، فق م اقت ل ث م اقت ل ث ال       : شعرة فاقت يًال ق ه قت ا نظر إلي اط، فلم ي البس اهو ف ك اهللا، ه ر  : وفق ا أمي ي
  : فتك، فأنشد المنصورالمؤمنين عد هذا اليوم أول خال

   
 المسـافـر آما قر عينًا باإلياب   فألقت عصاها واستقرت بها النوى

   
  : ثم أقبل المنصور على من حضره، وأبو مسلم طريح بين يديه وأنشد

 فاستوف بالكيل أبا مجـرم   زعمت أن الدين ال يقتضى
 أمر في الحلق من العلقـم   اشرب بكأٍس آنت تسقي بها

   
  : ان المنصور بعد قتله أبا مسلم آثيرًا ما ينشد جلساءه قول بعضهموآ

 وبات يناجي عزمه ثم صمـمـا   طوى آشحه عن أهل آل مشورٍة
 أقدمـا ومن لم يجد بدًا من األمر   وأقدم لما لم يجد ثـم مـذهـبـًا

   
ي   ومن ها هنا أخذ البحتري قوله في قصيدته التي مدح بها الفتح بن خاقان: قلت صاحب المتوآل على اهللا وقد لق

  : أسدًا في طريقه فلم يقدم عليه األسد فقتله الفتح، وهي من غرر قصائده والمقصود منها قوله
 مهربا وأقدم لما لم يجد منك   فأحجم لما لم يجد فيك مطمعًا

  
  .واهللا أعلم

  
م،  ول        وقد اختلف الناس في نسب أبي مسلم، فقيل إنه من العرب، وقيل من العج ك يق ي ذل راد، وف ل من األآ وقي

  : أبو دالمة المقدم ذآره
  على عبده حتى يغيرها العبد   أبا مجرم ما غير اهللا نعـمًة

 أال إن أهل الغدر آباؤك الكـرد   أفي دولة المنصور حاولت غدرًة
 الـورد عليك بما خوفتني األسد   أبا مجرم خوفتني القتل فانتحـى

  
ا اإلسكندر         بضم الراء: ورومية اآنة، بناه اء س دها ه ا وبع وسكون الواو وآسر الميم وفتح الياء المثناة من تحته

ريم   ذو القرنين لما أقام بالمدائن، وآان قد طاف األرض شرقًا وغربًا، آما أخبر عنه الباري تعالى في القرآن الك
  .ك، واهللا أعلمولم يختر منها منزًال سوى المدائن فنزلها، وبنى رومية المذآورة إذ ذا

 الخطيب ابن نباتة

ان   الخطيب أبو يحيى عبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل بن نباتة، الحذاقي الفارقي صاحب الخطب المشهورة؛ آ
ى               ة عل ا دالل ا، وفيه ا عمل مثله ه م ى أن اع عل ع اإلجم ي وق ه الت ي خطب إمامًا في علوم األدب، ورزق السعادة ف

ي         وهو . غزارة علمه وجودة قريحته ي ف أبي الطيب المتنب ع ب ا اجتم من أهل ميافارقين، وآان خطيب حلب وبه
ر      . إنه سمع عليه بعض ديوانه: خدمة سيف الدولة بن حمدان، وقالوا ذا أآث زوات فله ر الغ ة آثي وآان سيف الدول

  .الخطيب من خطب الجهاد ليحض الناس عليه، ويحثهم على نصرة سيف الدولة، وآان رجًال صالحًا

ال  وذآر ال ه ق ام وخطبت      : شيخ تاج الدين الكندي بإسناده المتصل إلى الخطيب ابن نباتة أن ة المن ا عملت خطب لم
ة فقلت     د الجبان ارقين عن ي      : بها يوم الجمعة رأيت ليلة السبت في منامي آأني بظاهر مياف ال ل ع؟ فق ذا الجم ا ه م

ال  هذا النبي صلى اهللا عليه وسلم ومعه أصحابه، فقصدت إليه ألس: قائل ي فق : لم عليه، فلما دنوت منه التفت فرآن
ال      : مرحبًا يا خطيب الخطباء، آيف تقول؟ وأومأ إلى القبور؛ قلت ى المق دروا عل و ق وا، ول ال يخبرون بما إليه آل

م           رة، أال يجعل له ة ب دهر ألي يهم ال ى عل الهم ذرة، وآل لقالوا، قد شربوا من الموت آأسًا مرة، ولم يفقدوا من أعم
ادهم      إلى دار  م، وأب ذي أنطقه رة، أسكتهم واهللا ال الدنيا آرة، آأنهم لم يكونوا للعيون قرة، ولم يعدوا في األحياء م

رقهم     ا ف م آم المين        " الذي خلقهم، وسيجدهم آما أخلقهم، ويجمعه دًا، ويجعل الظ ًا جدي المين خلق د اهللا الع وم يعي ي
اس ويكون ا     ى الن هيدًا    لنار جهنم وقودًا، يوم تكونون شهداء عل يكم ش ولي    -لرسول عل د ق أت عن ون  " وأوم تكون

ا   ""  -إلى الرسول صلى اهللا عليه وسلم " شهيدًا " إلى الصحابة وبقولي " شهداء على الناس  يوم تجد آل نفس م
ي ""عملت من خير محضرًا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدًا بعيدًا  دنوت   :، فقال ل أحسنت، ادن، ف



 

ال   "  عليه وسلم فأخذ وجهي وقبله منه صلى اهللا يَّ وق ي ف ال  : ثم تفل ف ك اهللا، ق ي من      : وفق وم وب فانتبهت من الن
  .السرور ما يجل عن الوصف فأخبرت أهلي بما رأيت

ه رائحة         : قال الكندي بروايته ي في د ف تهيه، ويوج ًا وال يش م طعام ام ال يطع وبقي الخطيب بعد هذا المنام ثالثة أي
ل           . إال مدة يسيرةالمسك، ولم يعش  م تكن قب ور وبهجة ل ر ن ه أث ى وجه ان عل ه آ ولما استيقظ الخطيب من منام

ال    اس، وق ى الن ة           : ذلك، وقص رؤياه عل ك ثماني د ذل ًا، وعاش بع لم خطيب ه وس ماني رسول اهللا صلى اهللا علي س
ا     ة وبرآته ك التفل ذه الخطب  . عشر يومًا ال يستطعم فيها طعامًا وال شرابًا من أجل تل ذه الكلمات     وه ا ه ي فيه ة الت

  .تعرف بالمنامية لهذه الواقعة

ي تاريخه،          ارقي ف ن األزرق الف اة سوى اب د والوف ي المول وهذا الخطيب لم أر أحدًا من المؤرخين ذآر تاريخه ف
ال  ة      : فإنه ق ين وثلثمائ نة خمس وثالث ي س د ف ا،          . ول ن به ارقين ودف ة بمياف بعين وثلثمائ ع وس نة أرب ي س وفي ف وت
  .هللا تعالىرحمه ا

ي     ن المغرب و القاسم اب ه         : ورأيت في بعض المجاميع قال الوزير أب د موت ام بع ي المن ة ف ن نبات رأيت الخطيب اب
  : دفع لي ورقة فيها سطران باألحمر وهما: ما فعل اهللا بك؟ فقال: فقلت له

 واليوم أضحى لك أمـنـان   قد آان أمٌن لك من قبـل ذا
 إنما يحسن عـن جـانـيو   والصفح ال يحسن عن محسن

  .فانتبهت من النوم وأنا أآررهما: قال

  .بضم النون وفتح الباء الموحدة وبعد األلف تاء مثناة من فوقها مفتوحة ثم هاء ساآنة: ونباتة

ة بطن من قضاعة،           : والحذاقي ى حذاق بة إل ذه النس اف، ه د األلف ق بضم الحاء المهملة وفتح الذال المعجمة وبع
  .وحذاق قبيلة من إياد، واهللا أعلم": أخبار الشعراء " بة في آتاب وقال ابن قتي

 القاضي الفاضل

ن        د الحسن ب ي محم أبو علي عبد الرحيم ابن القاضي األشرف بهاء الدين أبي المجد علي ابن القاضي السعيد أب
اضي الفاضل الملقب  الحسن بن أحمد بن الفرج بن أحمد اللخمي العسقالني المولد المصري الدار، المعروف بالق

ي           رز ف تمكن، وب ة ال ه غاي الى، وتمكن من ه اهللا تع دين، رحم مجير الدين؛ وزر للسلطان الملك الناصر صالح ال
ار         ع اإلآث ه الغرائب م ه في دمين، ول اق المتق اء، وف ى       . صناعة اإلنش ين عل ات المطلع ي أحد الفضالء الثق أخبرن

د، وهو      حقيقة أمره أن مسودات رسائله في المجلدات وال ة مجل تعليقات في األوراق إذا جمعت ما تقصر عن مائ
  .مجيد في أآثرها

اب      ي آت اد األصبهاني ف دة  " قال العم ه  " الخري ي حق ادة،       : ف ان، واللسن واللسان، والقريحة الوق م والبي رب القل
ل ب         ي األوائ ا سمع ف ذي م ة المطرزة، والفضل ال ي     والبصيرة النقادة، والبديهة المعجزة، والبديع و عاش ف من ل

ا          خت به رائع، ورس خت الش ي نس ة الت ريعة المحمدي و آالش ماره، فه ي مض رى ف اره، أو ج ق بغب ه لتعل زمان
ط               ه، راب ك بآرائ ار، وهو ضابط المل دع األزه وار، ويب ع األن ار، ويطل رع األبك ار، ويفت رع األفك الصنائع، يخت

ن        السلك بآالئه، إن شاء أنشأ في يوم واحد بل في ساعة واحدة م ر بضاعة، أي ان ألهل الصناعة خي و دون لك ا ل
ي               ول ف ته؟ وأطال الق ي سماحته وحماس رو ف اتم وعم ام حصافته؟ ومن ح ي مق يس ف قس عند فصاحته؟ وابن ق

  .تقريظه

ة الكرك وهي    : " ونذآر له رسالة لطيفة آتبها على يد خطيب عيذاب إلى صالح الدين يتشفع له في توليته خطاب
ه            أدام اهللا السلطان ا ه، وأرغم أنف ائًال أو بيت ه، وأخذ عدوه ق وٍل صالح وأنبت ه بقب ل عمل لملك الناصر وتبته، وتقب

ا،   بسيفه وآبته، خدمة المملوك هذه واردة على يد خطيب عيذاب، ولما نبا به المنزل عنها، وقل عليه المرفق فيه
اجر         ا شكرها، ه ى أهله ا ووجب عل ق األرض ذآره ا،     وسمع بهذه الفتوحات التي طب ذاب وملحه ر عي من هجي

المملوك   . ساريًا في ليلة أمل آلها نهار فال يسأل عن صبحها وقد رغب في خطابة الكرك وهو خطيب، وتوسل ب



 

ائق                ر س ب، والفق ذا عجي ى الكرك وه ذاب إل ام ومن عي ى الش زع من مصر إل ب، ون في هذا الملتمس وهو قري
  ".موالنا لطيف، والسالم  عنيف، والمذآور عائل ضعيف، ولطف اهللا بالخلق بوجود

اب،   " وله من جملة رسالة في صفة قلعة شاهقة ولقد أبدع فيها، ويقال إنها قلعة آوآب  ي عق وهذه القلعة عقاب ف
  ".ونجم في سحاب، وهامة لها الغمامة عمامة، وأنملة إذا خضبها األصيل آان الهالل لها قالمة 

دم      " قالمة  آان الهالل لها" وقوله . وملحه ونوادره آثيرة ه المتق ة أبيات ز من جمل أخذه من قول عبد اهللا بن المعت
  :ذآرها في ترجمته وهو قوله

  مثل القالمة قد قدت من الظفر   والح ضوء هالل آاد يفضحنـا
   

  : وابن المعتز أخذه من قول عمرو بن قميئة وهو
  فسيط لدى األفق من خنصر   آأن ابن مزنتها جـانـحـًا

   
  .بفتح الفاء وآسر السين المهملة، قالمة الظفروالفسيط، 

   
ه         : " ومن آالمه في أثناء رسالة وقد آبر د قيام اه، وآتبت الم ألف عن اه، وضعف أطيب والمملوك قد وهت رآبت

  ".رجاله، ولم يبق من نظره إال شفافة، ومن حديثه إال خرافة 
  

ه    وله في النظم أيضًا أشياء حسنة، منها ما أنشده عند وصوله  دين، رحم إلى الفرات في خدمة السلطان صالح ال
  : اهللا تعالى، ويتشوق نيل مصر

  لم أشف من ماء الفرات غليال   باهللا قل للنيل عـنـي إنـنـي
 إن آان جفني بالدموع بخـيال   وسل الفؤاد فإنه لي شـاهـد
 وأعيذ صبرك أن يكون جميال   يا قلب آم خلفت ثـم بـثـينًة

   
  : ب إلى القاضي الفاضل قولهومن المنسو

  فعسى يكون وراءه اإلعتاب   عتٌب أقلب فيه طرف ترقبي
   

  : ومن شعره أيضًا
 وربما ال يمكن الشـرح   بتنا على حال يسر الهوى

  إن غبت عنا دخل الصبح   :بوابنا الليل، وقلنـا لـه
   

  : ولقد نظمت هذا المعنى في دوبيت وهو
  والوصف لها يقصر عنه شرحي   ـفـحما أطيب ليلة مضت بالـس

 الصبح ما غبت نخاف من دخول   إذ قلت لها بوابنـا أنـت مـتـى
   

  : وآان آثيرًا ما ينشد البن مكنسة، وهو أبو طاهر إسماعيل بن محمد بن الحسين القرشي اإلسكندري
 نم فالمخاوف آلهـن أمـان   وإذا السعادة أحرستك عيونهـا

 واقتد بها الجوزاء فهي عنان   ء فهي حبائلواصطد بها العنقا
   
ة               "   ز هوي قين اتفق أن العزي ه، ف اة أبي ي حي ى القاضي الفاضل ف ل إل دين يمي ن صالح ال وآان الملك العزيز ب

م            ه، وضاق صدره، ول ك علي ا من صحبته، فشق ذل ا ومنعه شغلته عن مصالحه، وبلغ ذلك والده، فأمره بترآه
ي وسطها زر       يجسر أن يجتمع بها، فلما د ف ر، فكسرها فوج طال ذلك بينهما سيرت له مع بعض الخدم آرة عنب

ذهب، فأفكر فيه ولم يعرف معناه، واتفق حضور القاضي، فعرفه الصورة، فعمل القاضي الفاضل في ذلك بيتين 
  : وأرسلهما إليه وهما

 زٌر من التبر دقيق اللحـام   أهدت لك العنبر في وسطه



 

  زر هكذا مستترًا في الظالم   معناهـمـافالزر في العنبر 
   

  ".فعلم الملك العزيز أنها أرادت زيارته في الليل 
   

  .وشعره أيضًا آثير
  

وآانت والدته يوم االثنين في خامس عشر جمادى اآلخرة سنة تسع وعشرين وخمسمائة بمدينة عسقالن، وتولى 
ن الخالل     أبوه القضاء بمدينة بيسان فلهذا نسبوا إليها، وفي تر ق يوسف ب اء     -جمة الموف ي حرف الي صورة   -ف

  .مبدإ أمره وقدومه الديار المصرية واشتغاله عليه بصناعة اإلنشاء، فال حاجة إلى ذآره ها هنا
  

اب     ي آت ي ف ي    " ثم إنه تعلق بالخدم في ثغر االسكندرية وأقام به مدة، وقال الفقيه عمارة اليمن النكت العصرية ف
ومن محاسن أيامه وما يؤرخ عنها، بل هي  : في ترجمة العادل ابن الصالح بن رزيك" مصرية أخبار الوزراء ال

يير القاضي       ي االسكندرية بتس ى وال الحسنة التي ال توازى، بل هي اليد البيضاء التي ال تجازى، خروج أمره إل
ه ل       ه غرس من وان الجيش، فإن ي دي ة، شجرة     الفاضل إلى الباب، واستخدامه بحضرته وبين يديه ف ل للمل ة ب لدول
  .مبارآة متزايدة النماء، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أآلها آل حين بإذن ربها

  
دين            اة صالح ال د وف ده، وبع ه عن ي منزلت دين، وترق وقد تقدم ذآر ما آل إليه أمره من وزارة السلطان صالح ال

ة   ده         استمر على ما آان عليه عند ولده الملك العزيز في المكان ام ول ز وق وفي العزي ا ت ر، ولم اذ األم ة ونف والرفع
ى أن وصل     . الملك المنصور بالملك بتدبير عمه الملك األفضل نور الدين آان أيضًا على حاله ذلك إل زل آ ولم ي

ابع           اء س ة األربع ي ليل ك ف وفي القاضي الفاضل، وذل اهرة ت الملك العادل وأخذ الديار المصرية، وعند دخوله الق
ة    شهر ربيع  ي القراف اآلخر سنة ست وتسعين وخمسمائة بالقاهرة، فجأة، ودفن في تربته من الغد بسفح المقطم ف

ه اهللا        ا، رحم ا هن ا هو ه ر آم الصغرى، وزرت قبره مرارًا، وقرأت تاريخ وفاته على الرخام المحوط حول القب
  .تعالى؛ وآان من محاسن الدهر وهيهات أن يخلف الزمان مثله

  
نة     وبنى بالقاهرة مدرسة بدرب ملوخية، ورأيت بخطه أنه استفتح التدريس بها يوم السبت مستهل المحرم من س

د    : وأما لقبه فإن أهله يقولون. ثمانين وخمسمائة دين عب إنه آان يلقب محيي الدين، ورأيت مكاتبة الشيخ شرف ال
  .علم بالصوابإليه وهو يخاطبه بمجير الدين، واهللا أ -المقدم ذآره  -اهللا بن أبي عصرون 

  
ان         وك، وآ د المل ة عن ر المنزل وآان ولده القاضي األشرف بهاء الدين أبو العباس أحمد ابن القاضي الفاضل آبي
وفي       اهرة، وت بعين وخمسمائة بالق مثابرًا على سماع الحديث وتحصيل الكتب، ومولده في المحرم سنة ثالث وس

ه،          بها في ليلة االثنين سابع جمادى اآلخرة سنة ثالث  ر أبي ى جانب قب ن بسفح المقطم إل تمائة، ودف ين وس وأربع
  : وآان الملك الكامل ابن الملك العادل ابن أيوب قد سيره من مصر في رسالة إلى بغداد، فأنشد الوزير من نظمه

 منٌن حللن من الزمان وثـاقـي   يا أيها المولى الوزير ومن لـه
  ليت ضاق نطاقيمن عظم ما أو   من شاآر عني نداك فـإنـنـي
 ثقلت مؤونتها على األعـنـاق   منٌن تخف علـى يديك، وإنـمـا

 ابن جريج

يد،        ن أس د ب ن خال ة ب ولى أمي أبو خالد وأبو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، القرشي بالوالء المكي، م
ي العيص      ويقال إن جريجًا آان عبدًا ألم حبيب بنت جبير زوجة عبد العزيز بن عبد اهللا ن أب يد ب ن أس  بن خالد ب

  .بن أمية فنسب والؤه إليه

ول           ان يق ي اإلسالم، وآ ه أول من صنف الكتب ف ال إن ع   : وآان عبد الملك أحد العلماء المشهورين، ويق آنت م
  : معن بن زائدة باليمن، فحضر وقت الحج فلم تحضرني نية، فخطر ببالي قول عمر بن أبي ربيعة

  ماذا أردت بطول المكث في اليمن   مـعـتـبٍة باهللا قولي له من غير
 ثمن فما أخذت بترك الحج منإن آنت حاولت دنيا أو نعمت بها



 

ي  : قال ال ل ه        : فدخلت على معن فأخبرته أني قد عزمت على الحج، فق ذآره؟ فقلت ل م تكن ت ه ول دعوك إلي ا ي : م
  .طلقتذآرت بيتين لعمر بن أبي ربيعة، وأنشدته إياهما، فجهزني وان

ل   . وآانت والدته سنة ثمانين للهجرة، وقدم بغداد على أبي جعفر المنصور ة، وقي وتوفي سنة تسع وأربعين ومائ
  .سنة خمسين، وقيل إحدى وخمسين ومائة، رحمه اهللا تعالى

  .بضم الجيم وفتح الراء وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها جيم ثانية: وجريج

 عبد الملك بن عمير

ن            أبو عم د شمس ب ن عب ن شنيف ب ن امالص ب ة ب ن حارث ر، ويقال أبو عمرو، عبد الملك بن عمير بن سويد ب
ان          وفي القبطي الفرسي؛ آ ن لخم اللخمي الك ة ب سعد بن الوسيع بن الحارث بن يثيع بن أزدة بن حجر بن جزيل

ار أهل ا          اتهم ومن آب ابعين وثق اهير الت ي     قاضيًا على الكوفة بعد الشعبي، وهو من مش ن أب ي ب ة، رأى عل لكوف
د اهللا       ن عب ابر ب ه، وروى عن ج ال    . طالب، رضي اهللا عن ه ق اره أن روان       : ومن أخب ن م ك ب د المل د عب آنت عن

ي      ال ل د ارتعت، فق ي ق ك؟ فقلت   : بقصر الكوفة حين جيء برأس مصعب بن الزبير فوضع بين يديه، فرآن ا ل : م
ي    أعيذك باهللا يا أمير المؤمنين، آنت بهذا القصر بهذ ن عل ا الموضع مع عبيد اهللا بن زياد فرأيت رأس الحسين ب

ي فرأيت رأس      د الثقف ي عبي بن أبي طالب رضي اهللا عنه بين يديه في هذا المكان، ثم آنت فيه مع المختار بن أب
 عبيد اهللا بن زياد بين يديه ثم آنت فيه مع مصعب بن الزبير هذا فرأيت رأس المختار فيه بين يديه، ثم هذا رأس

  .فقام عبد الملك من موضعه، وأمر بهدم ذلك الطاق الذي آنا فيه: قال. مصعب بن الزبير بين يديك

ه       ال ل ه، فق ه عن عيادت رك      : ومرض عبد الملك بن عمير مرة، فاعتذر إليه رجل من تخلف ى ت وم عل ا آنت ألل م
ه    ا عدت ي ذي الح       . عيادتي رجًال لو مرض لم ة ف ين ومائ نة ست وثالث ه س نة      وآانت وفات ة س ن مائ جة، وهو اب

  .وثالث سنين

ابق            : والقبطي رٌس س ى القبطي، وهو ف بة إل ذه النس ة، ه دة وآسر الطاء المهمل بكسر القاف وسكون الباء الموح
  .آان له فنسب إليه

ي حفونه          : والفرس اس يص ر الن ًا وأآث رس أيض ذا الف ى ه بة إل ة، نس ين المهمل وحتين والس راء المفت اء وال بالف
  .اهللا تعالى بالقرشي، رحمه

 ابن الماجشون

ار، القرشي        ل دين ون، وقي أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد اهللا بن أبي سلمة الماجشون، واسمه ميم
ده             ى وال ه، وعل ك، رضي اهللا عن ام مال ى اإلم ه عل الكي؛ تفق ه الم التيمي المنكدري موالهم، المدني األعمى الفقي

ل    وقيل إنه . عبد العزيز وغيرهما ن حنب د ب ال أحم ا   : عمي في آخر عمره، وآان مولعًا بسماع الغناء، ق دم علين ق
م يعرف          . ومعه من يغنيه ه ل افعي رضي اهللا عن ام الش ره اإلم ان إذا ذاآ ه آ وحدث وآان من الفصحاء، روي أن

ه من آل          ي خؤولت أدب ف ك ت د المل ة وعب ي البادي ة الناس آثيرًا مما يقوالن، ألن الشافعي تأدب بهذيل ف . ب بالبادي
ي       : وقال يحيى بن أحمد بن المعذل ي عين دنيا ف ك صغرت ال د المل وسئل  . آلما تذآرت أن التراب يأآل لسان عب

ى من      : أين لسانك من لسان أستاذك عبد الملك؟ فقال: أحمد بن المعذل فقيل له ا أحي ك إذا تعاي د المل آان لسان عب
  .لساني إذا تحايا

ل    : الث عشرة ومائتين، وقال أبو عمر ابن عبد البرومات عبد الملك المذآور سنة ث ي عشرة، وقي توفي سنة اثنت
  .سنة أربع عشرة ومائتين، رحمه اهللا تعالى

ورد،  : والماجشون و الم ون، وه واو ن د ال ة مضمومة وبع ين معجم م ش يم مكسورة ث د األلف ج يم وبع تح الم بف
ذآور،     األبيض األحمر، وهو لقب أبي يوسف يعقوب بن أبي س: ويقال ك الم د المل د عب لمة المذآور، وهو عم وال

ه،        ي أخي ه وبن ه من بني لقبته بذلك سكينة بنت الحسين بن علي، رضي اهللا عنهم، وجرى هذا اللقب على أهل بيت
ال        ى بعض ق لم بعضهم عل ان إذا س اه      : وقيل إن أصلهم من أصبهان، فك شوني، شوني، فسمي الماجشون، حك

ن    : راهيم الجرجاني، وقال أبو داودالحافظ أبو بكر أحمد بن إب ال اب آان عبد الملك الماجشون ال يعقل الحديث، ق



 

ي                : البرقي ن سعد ف د ب ره محم و، وذآ دري الحديث أيش ه إذا هو ال ي اه ف ه، فجئن " دعاني رجل أن أمضي إلي
  .آان له فقه ورواية: وقال" الطبقات الكبرى 

در،      منسوب إلى المنكدر بن عبد اهللا بن: والمنكدري ي المنك ر بن هدير القرشي التيمي والد محمد وأبي بكر وعم
  .في ترجمة محمد بن المنكدر" المعارف " وقد استوفى ابن قتيبة حديثهم في آتاب 

 إمام الحرمين

ن          د ب ن محم ن يوسف ب د اهللا ب ن عب أبو المعالي عبد الملك ابن الشيخ أبي محمد عبد اهللا بن أبي يعقوب يوسف ب
أخرين من أصحاب            حيويه، الجوين م المت ام الحرمين؛ أعل دين، المعروف بإم افعي الملقب ضياء ال ي، الفقيه الش

وم من األصول               ي العل ه ف ه وتفنن ى غزارة مادت ه المتفق عل ى إمامت ع عل ى اإلطالق، المجم افعي عل ام الش اإلم
ي ا           ة، ورزق من التوسع ف ي العبادل ده ف ر وال دم ذآ د تق ك، وق د من      والفروع واألدب وغير ذل م يعه ا ل ارة م لعب

ده    ى وال غيره، وآان يذآر دروسًا يقع آل واحد منها في عدة أوراق وال يتلعثم في آلمة منها، وتفقه في صباه عل
ع           ى جمي أتى عل ال، ف ل اإلقب ه من مخاي ا يظهر علي أبي محمد، وآان يعجب بطبعه وتحصيله وجودة قريحته وم

دقيق   مصنفات والده وتصرف فيها، حتى زاد عليه في ق والت دريس، وإذا       . التحقي ه للت د مكان ده قع وفي وال ا ت ولم
م    فرغ منه مضى إلى األستاذ أبي القاسم اإلسكافي اإلسفرايني بمدرسة البيهقي حتى حصل عليه علم األصول، ث
درس          ة، ي نين، وبالمدين ع س ة أرب ى الحجاز وجاور بمك سافر إلى بغداد ولقي بها جماعة من العلماء، ثم خرج إل

ة السلطان ألب               و ل والي ي أوائ ابور ف ى نيس اد إل م ع ام الحرمين، ث ه إم ل ل ذا قي يفتي ويجمع طرق المذهب، فله
ا،      ة به ولى الخطاب ابور، وت أرسالن السلجوقي، والوزير يومئذ نظام الملك، فبنى له المدرسة النظامية بمدينة نيس

ه األآ    انيفه، وحضر دروس رت تص اظرة، وظه وعظ والمن س لل ان يجل ة  وآ ه رياس ت إلي ة وانته ن األئم ابر م
ه           لم ل دافع، مس زاحم وال م ر م نة غي ين س ًا من ثالث األصحاب، وفوض إليه أمور األوقاف، وبقي على ذلك قريب

  .المحراب والمنبر والخطابة والتدريس ومجلس التذآير يوم الجمعة

ة المذهب   " منها آتاب : وصنف في آل فن ا صن   " نهاية المطلب في دراي ذي م و      ال ال أب ه، ق ي اإلسالم مثل ف ف
ام الحرمين     : جعفر الحافظ ول إلم د أهل المشرق والمغرب، أنت       : سمعت الشيخ أبا إسحاق الشيرازي يق ا مفي ي

ة ام األئم وم إم يم األصبهاني . الي ي نع افظ أب ن الح ازة م ه إج ه، ول ن علمائ رة م ة آبي ن جماع وسمع الحديث م
اء " صاحب  ة األولي انيفه ". حلي ن تص امل " وم دين، و " الش ي أصول ال ان " ف ه، و " البره ي أصول الفق " ف

اد " و" تلخيص التقريب  ة " و" اإلرش دة النظامي ول " و" العقي دارك العق اب " م ه، وآت م يتم ة " ل تلخيص نهاي
ي  " غنية المسترشدين  " و" مغيث الخلق في اختيار األحق " و" غياث األمم في اإلمامة " لم يتمه، و" المطلب  ف

زل            . خالف وغير ذلك من الكتبال م ي وم الصوفية وشرح األحوال أبكى الحاضرين، ول ي عل ان إذا شرع ف وآ
  .على طريقة حميدة مرضية من أول عمره إلى آخره

الى،      ه اهللا تع د، رحم ا محم أخبرني بعض المشايخ أنه وقف على جلية أمره في بعض الكتب، وأن والده الشيخ أب
الخير والصالح،        آان في أول أمره ينسخ باأل ة موصوفة ب ه جاري جرة، فاجتمع له من آسب يده شيء اشترى ب

ا       ا بكسب الحل، فلم ى تربيته ولم يزل يطمعها من آسب يده أيضًا إلى أن حملت بإمام الحرمين، وهو مستمر عل
ي،           ة والصغير يبك ًا وهي متألم ا يوم ه دخل عليه اتفق أن د   وضعته أوصاها أن ال تمكن أحدًا من إرضاعه، ف وق

ه ونكس رأسه ومسح             ه وأخذه إلي ا رآه شق علي يًال، فلم ه قل أخذته امرأة من جيرانهم وشاغلته بثديها فرضع من
ول            ا شربه، وهو يق ع م اء جمي ى ق ك حت ه ذل زل يفعل ب ي أن   : على بطنه وأدخل إصبعه في فيه ولم ي يسهل عل

ه  ام الحرمين أن     . يموت وال يفسد طبعه بشرب لبن غير أم ي       ويحكى عن إم رٌة ف ان فت ه بعض األحي ان تلحق ه آ
  .هذا من بقايا تلك الرضعة: مجلس المناظرة فيقول

ال     ابور، يق ال نيس ومولده في ثامن عشر المحرم سنة تسع عشرة وأربعمائة، ولما مرض حمل إلى قرية من أعم
خرة الخامس والعشرين  لها بشتنقان موصوفة باعتدال الهواء وخفة الماء، فمات بها ليلة األربعاء وقت العشاء اآل

ل     م نق ي داره، ث من شهر ربيع اآلخر سنة ثمان وسبعين وأربعمائة، ونقل إلى نيسابور تلك الليلة ودفن من الغد ف
بعد سنين إلى مقبرة الحسين فدفن بجنب أبيه، رحمهما اهللا تعالى، وصلى عليه ولده أبو القاسم، فأغلقت األسواق   

  .وقعد الناس لعزائه وأآثروا فيه المراثييوم موته وآسر منبره في الجامع 

  : ومما رثي به

 وأيام الورى شبه الليالـي   قلوب العالمين على المقالي



 

  وقد مات اإلمام أبو المعالي   أيثمر غصن أهل العلم يومًا
  

  .آامًال وآانت تالمذته يومئٍذ قريبًا من أربعمائة واحد، فكسروا محابرهم وأقالمهم وأقاموا على ذلك عامًا

 األصمعي

ن       د شمس ب ن عب رو ب أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع بن مظهر بن رياح بن عم
ن   أعيا بن سعد بن عبد بن غنم بن قتيبة بن معن بن مالك بن أعصر بن سعد بن قيس عيالن بن مضر بن نزار ب

ل      ا قي اهلي، وإنم م          معد بن عدنان، المعروف باألصمعي الب ة اس ة ألن باهل به اسم باهل ي نس يس ف اهلي ول ه الب ل
  .امرأة مالك بن أعصر، وقيل إن باهلة ابن أعصر

ن     عبة ب مع ش ب، س ح والغرائ وادر والمل ار والن ي األخب ًا ف و، وإمام ة ونح ذآور صاحب لغ ان األصمعي الم آ
د        ه عب ن أخي رحمن اب د ال ه عب ن     الحجاج والحمادين ومسعر بن آدام وغيرهم، وروى عن م ب د القاس و عبي اهللا وأب

ارون           ام ه ي أي داد ف دم بغ سالم وأبو حاتم السجستاني وأبو الفضل الرياشي وغيرهم، وهو من أهل البصرة، وق
  .الرشيد

ال     : قيل ألبي نواس يد، فق ى الرش دة واألصمعي إل يهم        : قد أحضر أبو عبي رأ عل وه ق إنهم إن أمكن دة ف و عبي ا أب أم
  .ا األصمعي فبلبل يطربهم بنغماتهأخبار األولين واآلخرين، وأم

بة ن ش ر ب ال عم ول: وق وزة: سمعت األصمعي يق تة عشر ألف أرج ظ س ال إسحاق الموصلي. أحف م أر : وق ل
  .األصمعي يدعي شيئًا من العلم فيكون أحد أعلم به منه

  :ما معنى قول الراعي: قال األصمعي للكسائي وهما عند الرشيد: وحكى محمد بن هبيرة قال" 

 ودعا فلم أر مثله مـخـذوال   وا ابن عفان الخليفة محرمًاقتل
   

  : ما أراد عدي بن زيد بقوله: آان محرمًا بالحج، قال األصمعي: قال الكسائي
 فتولى لم يمتع بكـفـن   قتلوا آسرى بليٍل محرمًا

   
ائي    يد للكس ال الرش رى؟ فق راٍم لكس الحج؟ وأي إح ًا ب ان محرم ل آ عر فإي : ه اء الش ال . اك واألصمعيإذا ج ق

ًا  " قوله : األصمعي يئًا يوجب               " محرم ي نفسه ش م يحل ف ًا، أي ل لمًا محرم ل مس م قت ة اإلسالم ومن ث ي حرم ف
ق أصحابه       " محرمًا " القتل؛ وقوله  ي عن ان ف ذي آ د ال ليمان    ".في آسرى يعني حرمة العه ن س ع ب ال الربي : وق

ر أحد من   : سمعت الشافعي، رضي اهللا عنه، يقول ارة األصمعي      ما عب د    . العرب بأحسن من عب و أحم ال أب وق
لقد حرص المأمون على األصمعي وهو بالبصرة أن يصير إليه فلم يفعل واحتج بضعفه وآبره، فكان : العسكري

  .المأمون يجمع المشكل من المسائل ويسيرها إليه ليجيب عنها
  

ي   حضرت أنا وأبوعبيدة معمر بن المثنى عند الفضل ب  : وقال األصمعي ال ل ع فق ل؟     : ن الربي ي الخي ك ف م آتاب آ
ال   : فقلت ه فق ه    : جلد واحد، فسأل أبا عبيدة عن آتاب ال ل دة، فق ذا الفرس وأمسك عضوًا       : خمسون مجل ى ه م إل ق

ي  : عضوًا منه وسمه، فقال ال ل ك،      : لست بيطارًا، وإنما هذا شيء أخذته عن العرب، فق ا أصمعي وافعل ذل م ي ق
ى أن  فقمت وأمسكت ناصيته وشرعت  ه، إل ا قالت العرب في د م ه وأنش دي علي ر عضوًا عضوًا وأضع ي أذآ

ه : فرغت منه، فقال ق أخرى أن     . خذه، فأخذته، وآنت إذا أردت أن أغيظ أبا عبيدة رآبته إلي د روي من طري وق
دة      ي عبي يد ألب ال الرش ا  : ذلك آان عند هارون الرشيد، وأن األصمعي لما فرغ من آالمه في أعضاء الفرس ق م

ا أدري   : تقول فيما قال؟ قال ه م أصاب في بعض وأخطأ في بعض، فالذي أصاب فيه مني تعلمه، والذي أخطأ في
  .من أين أتى به

  
ذا، وال     : وآن شديد اإلحتراز في تفسير الكتاب والسنة، فإذا سئل عن شيء منهما يقول ذا آ ى ه ول معن العرب تق

  .أعلم المراد منه في الكتاب والسنة أي شيء هو
  
ال   : حدث محمد بن الحسن بن دريد قال" أخباره ونوادره آثيرة، و ى   : حدثنا أبو حاتم عن األصمعي ق دخلت عل



 

اك لحضرتنا   : الرشيد هارون ومجلسه حافل، فقال ا وأجف ؤمنين    : قلت ! يا أصمعي، ما أغفلك عن ر الم ا أمي واهللا ي
عني، فلما تفرق الناس إال أقلهم نهضت   فأمرني بالجلوس، فجلست وسكت: ما القتني بالد بعدك حتى أتيتك، قال

ال          ان، فق ه من الغلم ين يدي ري ومن ب ق غي م يب ا   : للقيام، فأشار إلي أن اجلس فجلست حتى خال المجلس ول ا أب ي
  : ما أمسكتني يا أمير المؤمنين، وأنشدت قول الشاعر: سعيد، ما معنى قولك ما القتني بالد بعدك؟ قلت

  جودًا، وأخرى تعط بالسيف دما   آفاك آف ما تلـيق درهـمـا
  
بح بالسلطان أن ال        : ما تمسك درهمًا، فقال: أي ه يق ي الخال، فإن ا ف ال، وعلمن أحسنت، وهكذا فكن، وقرنا في الم

ي      يعلم من حولي أن يكون عالمًا، إما أن أسكت فيعلم الناس أني ال أفهم إذ لم أجب، وإما أن أجيب بغير الجواب ف
  .فعلمني أآثر مما علمته: األصمعيلم أفهم ما قلت، قال 

  
ال    ا     : وحكى المبرد أيضًا ق ال له ر فق يد أم جعف ازح الرش م         : م م تفه ذلك ول ر؟ فاغتمت ل ا أم نه آيف أصبحت ي

  .الجعفر النهر الصغير، وإنما ذهب إلى هذا، فطابت نفسها: معناه، فأنفذت إلى األصمعي تسأله عن ذلك، فقال
  

ال     لما قد: وقال أبو بكر النحوي راق ق ن سهل الع ا        : م الحسن ب ًا من أهل األدب، فأحضر أب ع قوم أحب أن أجم
ي       اس ف ه للن ين يدي اٍع ب عبيده واألصمعي ونصر بن علي الجهضمي، وحضرت معهم فابتدأ الحسن فنظر في رق

ال    ا فق ل علين م أقب ازن، ث ى الخ دفعت إل ر ف م أم ة ث ا، فكانت خمسين رقع ع عليه اتهم، فوق ر: حاج ا خي د فعلن ًا، ق
ر   ي ذآ ه، فأفضنا ف اج إلي ا نحت ي م ذ اآلن ف ة، فنأخ اس والرعي ور الن ن أم ه م ا نرجو نفع ي بعض م ا ف ونظرن

ال         دة فق و عبي ا، فالتفت أب ادة ومررن ذآرنا الزهري وقت ر من مضى         : الحفاظ، ف ي ذآ ر ف ا األمي ا الغرض أيه م
ه        ود في ى أن يع اج إل ط فاحت ًا ق ه؟ فالتفت       وبالحضرة ها هنا من يقول ما قرأ آتاب ه شيء فخرج عن وال دخل قلب

د نظر            : األصمعي وقال ك، ق رب إلي ا أق ى، وأن ا حك ى م ك عل ي ذل ر ف إنما يريدني بهذا القول أيها األمير، واألم
ال      ة، ق ة رقع ى رقع ر عل ى األمي ه عل ع ب ا وق ا وم ا فيه د م ا أعي اع، وأن ن الرق ه م ر في ا نظ ر فيم أمر : األمي ف

ة       : وأحضرت الرقاع، فقال األصمعي ة الثاني ذا، والرقع ه بك ع ل ذا، فوق سأل صاحب الرقعة األولى آذا، واسمه آ
أيها الرجل، أبق على نفسك من العين، : والثالثة حتى مر في نيف وأربعين رقعة، فالتفت إليه نصر بن علي فقال

  .فكف األصمعي
  

ه   : وحكي عن عباس بن الفرج قال ل ل ًا، فقي را  : رآب األصمعي حمارًا دميم د ب ال     بع ذا؟ فق اء ترآب ه ذين الخلف
  : متمثًال

  وتكديرها الشرب الذي آان صافيًا   ولما أبت إال انصرامـًا لـودهـا
  وليس يعاف الرنق من آان صاديًا   شربنا برنٍق من هواهـا مـكـدٍر

   
  .هذا وأملك ديني أحب إلي من ذاك مع فقده

  
إنه آان يجلس ويحضر بين يديه الخراف  : بد الملك، وقلتذآرت يومًا للرشيد نهم سليمان بن ع: وقال األصمعي

ه      ى طرف جبهت ده عل ل ي رارة، فيجع ه الح ا فتمنع ذ آاله د أخ ا، فيري ن تنانيره ا أخرجت م ي آم وية وه المش
ارهم  : ويدخلها في جوف الخروف فيأخذ آاله، فقال لي ائر      ! قاتلك اهللا ما أعلمك بأخب ي ذخ ه عرضت عل م أن اعل

ال    بني أمية، فنظرت إ م ق دثتني بالحديث، ث : لى ثياب مذهبة ثمينة وأآمامها ودآة بالدهن، فلم أدر ما ذلك حتى ح
ا خرج        ان األصمعي ربم ة، وآ ا حل علي بثياب سليمان، فأتي بها، فنظر إلى تلك اآلثار فيها ظاهرة فكساني منه

  .هذه جبة سليمان التي آسانيها الرشيد: فيها أحيانًا فيقول
  

دع القمل فقلت         رأ: وحكي عنه قال ل البراغيث وي ه، فيقت ي ثياب م تصنع     : يت بعض األعراب يفل ي، ول ا إعرأب ي
  ".أقتل الفرسان ثم أعطف على الرجالة : هذا؟ فقال

  
جيئوني بمن يشهد أنه : وآان جده علي بن أصمع سرق بسفوان فأتوا به علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه، فقال

ه  ه          أخرجها من الرحل، قال ك فشهد علي ل ل اجعه، فقي ه فقطع من أش أمر ب ده، ف ذلك عن ؤمنين أال    : ب ر الم ا أمي ي
ن يوسف البصرة      : قطعته من زنده، فقال دم الحجاج ب يا سبحان اهللا، آيف يتوآأ؟ آيف يصلي؟آيف يأآل؟ فلما ق

ه،   ما أحسن ما : أيها األمير، إن أبوي عقاني فسمياني عليًا، فسمني أنت، فقال: أتاه علي بن أصمع فقال توسلت ب
ي من             اه عل ا أبق ديتهما ألقطعن م ئن تع ًا، وواهللا ل ين فلوس وم دانق قد وليتك سمك البارجاه، وأجريت لك في آل ي

  .يدك



 

  
ع       . وآانت والدة األصمعي سنة اثنتين، وقيل ثالث وعشرين ومائة ل أرب نة ست عشرة، وقي وتوفي في صفر س

ر        ائتين بالبص رة وم بع عش ل س رة وقي س عش ل خم رة وقي الى   عش ه اهللا تع رو، رحم ل بم   .ة، وقي
و بكر    نة      : وقال الخطيب أب انين س ًا وثم ي أن األصمعي عاش ثماني انين       . بلغن نة ثالث وثم ه قريب س د أبي ومول

  .للهجرة، ولم أقف على تاريخ وفاته، رحمه اهللا تعالى
  

دة، وهو  : وقريب اني      بضم القاف وفتح الراء وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها باء موح ال المرزب ه ق لقب ل
  .نسبة إلى جده أصمع: واألصمعي. اسمه عاصم وآنيته أبو بكر وغلب عليه لقبه: وأبو سعيد السيرافي

  
  .بضم الميم وفتح الظاء المعجمة وتشديد الهاء وآسرها وبعدها راء: ومظهر

  
  .بفتح الهمزة وسكون العين المهملة وفتح الياء المثناة من تحتها: وأعيا

  
الم : ةوباهل فوان . قد تقدم الكالم عليها في أول الترجمة وهي بالباء الموحدة وآسر الهاء وفتح ال تح السين   : وس بف

ى     المهملة والفاء والواو وبعد األلف نون وهو اسم موضع عند البصرة ومن قصد البحرين من البصرة يخرج إل
  .سفوان ثم إلى آاظمة ومنها يتوجه إلى هجر، وهي مدينة البحرين

  
  .موضع بالبصرة: والبارجاه

  
ن               : قال أبو العيناء يش ب ل حب رحمن الجرمي وقي د ال ن عب يش ب ة حب و قالب ذبني أب ازة األصمعي، فج ي جن آنا ف

  : ، الشاعر فأنشدني لنفسه"المعجم " منقذ، قاله المرزباني فيه 
   

  نحو دار البلى على خشباِت   لعن اهللا أعظمًا حملـوهـا
 البيت والطيبين والطيبـات   أهـلأعظمًا تبغض النبي و

   
  : وجذبني أبو العالية الشامي وأنشدني واسم أبي العاليه الحسن بن مالك: قال

 باألصمعي لقد أبقت لنـا أسـفـا   ال در در بنات األرض إذ فجعـت
 خلفـًا في الناس منه وال من علمه   عش ما بدا لك في الدنيا فلست ترى

  .هما فيهفعجبت من اختالف: قال

واء " وآتاب " األجناس" وآتاب "خلق اإلنسان "ولألصمعي من التصانيف آتاب  اب  " األن ز " وآت اب  " الهم وآت
دود "  اب " المقصور والم رق " وآت اب " الف اب " الصفات " وآت واب " وآت اب " األب داح "وآت ر والق " الميس

اب  رس " وآت ق الف اب " خل ل " وآت اب " الخي ل " وآت اب" اإلب اء "  وآت اب " الش ة " وآت اب " األخبي " وآت
" السالح  " وآتاب " األلفاظ " وآتاب " األضداد " وآتاب " األمثال " وآتاب " فعل وأفعل " وآتاب " الوحوش 

اب  " أصول الكالم " وآتاب " النوادر " وآتاب " مياه العرب " وآتاب " اللغات " وآتاب  دال   " وآت القلب واإلب
اب "  رة ال" وآت رب جزي اب " ع تقاق " وآت اب " االش عر  " وآت اني الش اب " مع ادر " وآت اب " المص " وآت

ز  اب " األراجي ة " وآت اب " النخل ات " وآت اب " النب اه   " وآت ف معن ه واختل ق لفظ ا اتف اب " م ب " وآت غري
  .وغير ذلك" نوادر االعراب " وآتاب " الحديث 

 ابن هشام صاحب السيرة

اب          أبو محمد عبد الملك بن هشا ي آت ه ف م السهيلي عن و القاس ال أب افري؛ ق ري المع روض  " م بن أيوب الحمي ال
م النسب والنحو،     : -شرح سيرة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -" األنف  ي عل إنه مشهور بحمل العلم، متقدم ف

ي أش          ع ف ا وق ي شرح م اب ف ا، وآت ر وملوآه عار وهو من مصر وأصله من البصرة، وله آتاب في أنساب حمي
  .وتوفي بمصر في سنة ثالث عشرة ومائتين، رحمه اهللا تعالى. السير من الغريب فيما ذآر لي

لم من      ه وس ازي والسير   " قلت وهذا ابن هشام هو الذي جمع سيرة رسول اهللا صلى اهللا علي ن إسحاق   " المغ الب
ة بس      اس المعروف دي الن ام  وهذبها لخصها وشرحها السهيلي المذآور، وهي الموجودة بأي ن هش و   . يرة اب ال أب وق



 

ونس صاحب   ن ي د ي ن أحم ن ب د الحم عيد عب اريخ مصر " س اء  " ت ه للغرب ذي جعل ه ال ي تاريخ ره ف دم ذآ المق
اني عشرة    :القادمين على مصر نة ثم إن عبد الملك المذآور توفي لثالث عشرة ليلة خلت من شهر ربيع اآلخر س

  .يإنه ذهل: ومائتين بمصر، واهللا أعلم بالصواب، وقال

  .والحميري قد تقدم الكالم عليه

ل           : والمعافري ر قبي ن يعف افر ب ى المع بة إل ذه النس م راء، ه اء مكسورة ث بفتح الميم والعين المهملة وبعد األلف ف
  .آبير ينسب إليه بشر آثير عامتهم بمصر

 الثعالبي

ه  " الذخيرة" احب أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري؛ قال ابن بسام ص ي حق : " ف
م      ا م المصنفين بحك ه، وإم آان في وقته راعي تلعات العلم، وجامع أشتات النثر والنظم، رأس المؤلفين في زمان
ي   قرانه، سار ذآره سير المثل، وضربت إليه آباط اإلبل، وطلعت دواوينه في المشارق والمغارب طلوع النجم ف

ا    الغياهب، وتواليفه أشهر مواضع وأبه د أو وصف، أو يوفيه ر مطالع وأآثر راٍو لها وجامع، من أن يستوفيها ح
، وذآر له طرفًا من النثر وأورد شيئًا من نظمه فمن ذلك ما آتبه إلى األمير أبي الفضل "حقوقها نظم أو رصف 

  : الميكالي

 أيدًا لغيرك في الورى لم تجمـع   لك في المفاخر معجزاٌت جـمٌة
  شعر الوليد وحسن لفظ األصمعي   الغة شـانـهبحر في الب: بحران

 " خط ابن مقلة ذو المحل األرفع   وترسل الصابـي يزين عـلـوه "
 آالوشي في برٍد عليه مـوشـع   آالنور أو آالسحر أو آالبـدر أو
 مـدقـع وافى الكريم بعيد فقـر   شكرًا فكم من فقرة لك آالغنـى
 فالحسن بين مرصع ومـصـرع   وإذا تفتق نور شعـرك نـاضـرًا

 راس البديع وأنت أمجد مـبـدع   أرجلت فرسان الكالم ورضت أف
 تزري بآثار الربيع الـمـمـرع   ونقشت في فص الزمان بـدائعـًا

   
  : ومنها في وصف فرس أهداه إليه ممدوحه" 

 قد أنعلـوه بـالـرياح األربـع   يا واهب الطرف الجواد آأنمـا
  في وصف نائلك اللطيف الموقع   رع منه إال خاطـريال شيء أس

 لجالل مهديه الكريم األلمـعـي   ولو انني أنصفت في إآـرامـه
 وجعلت مربطه سواد المدمـع   أقضمته حب الـفـؤاد مـحـبة

 " برد الشباب لجله والبـرقـع   وخلعت ثم قطعت غير مضـيع
   

  : ومن شعره
 وأمعنت نار شوقي في تلهبها   لما بعثت فلم توجب مطالعتـي
  قبلت عيني رسولي إذ رآك بها   ولم أجد حيلًة تبقي على رمقي

   
  : وآتب إلى أبي نصر بن سهل ابن المرزبان يحاجيه" 

 نديم موالنـا األمـير نـصـرحاجت شمس العلم في ذا العصر
 في آل ما دار وآـل قـطـر   ما حاجٌة ألهـل آـل مـصـر

     إال بعيد العـصـر ليست ترى
   

  : فكتب إليه جوابه
 وحظه في العلم غير نـزر   يا بحر آداٍب بـغـير جـزر



 

 أن الذي عنيت دهن البـزر   حزرت ما قلت وآان حزري
     " يعصـره ذو قـوٍة وأزر

   
ي محاسن أهل العصر     " وله من التواليف  ا، و     " يتيمة الدهر ف نها وأجمعه ه وأحس ر آتب و    وهو أآب ول أب ا يق فيه

  : -وسيأتي ذآره أن شاء اهللا تعالى -الفتوح نصر اهللا قالقس اإلسكندري الشاعر المشهور
 أبكار أفكار قديمه   أبيات أشعار اليتيمه
  فلذاك سميت اليتيمه   ماتوا وعاشت بعدهم

نهم المطرب     " و" سحر البالغة وسر البراعة  "و" فقه اللغة "وله أيضًا آتاب  د  " و "من غاب ع " مؤنس الوحي
رة اطالعه        ى آث ة عل ا دالل ارهم وأحوالهم وفيه ه أشعار   . وشيء آثير جمع فيها أشعار الناس ورسائلهم وأخب ول

  .وآانت والدته سنة خمسين وثلثمائة وتوفي سنة تسع وعشرين وأربعمائة رحمه اهللا تعالى. آثيرة

ى خياطة          بفتح الثاء المثلثه والعين المهملة وبعد األلف: والثعالبي بة إل ذه النس دها الم موحدة ه اء مكسورة وبع ب
  .جلود الثعالب وعملها، قيل له ذلك ألنه آان فراء

 سحنون

ه            وخي الملقب سحنون الفقي ة التن ن ربيع ار ب ن بك ن هالل ب أبو سعيد عبد السالم بن سعيد بن حبيب بن حسان ب
بح اهللا         المالكي، قرأ على ابن القاسم وبن وهب وأشهب ثم انتهت الريا ول ق ان يق ه، وآ المغرب إلي م ب ي العل سة ف

ن القاسم      ى اب ا عل ًا وقرأن د أهل              . الفقر، أدرآنا مالك ع جن وه م ه أب دم ب ة حمص ق ام من مدين ان أصله من الش آ
ة  " وصنف آتاب . حمص وولي القضاء بالقيروان وعلى قوله المعول بالمغرب ك     " المدون ام مال ي مذهب اإلم ف

ذه ه، وأخ ي تصنيف رضي اهللا عن ن شرع ف ان أول م م وآ ن القاس ة " ا عن اب ه " المدون رات الفقي ن الف د ب أس
روان           ى القي د إل ا أس ا، وجاء به ه عنه ن القاسم فأجاب المالكي بعد رجوعه من العراق وأصلها أسئلة سأل عنها اب

ا    " األسدية "وآتبها عنه سحنون، وآانت تسمى  نة ثم ي س ة   ثم رحل بها سحنون إلى ابن القاسم ف انين ومائ ن وثم
ى     أليف عل ي الت فعرضها عليه وأصلح فيها مسائل ورجع بها إلى القيروان في سنة إحدى وتسعين ومائة، وهي ف
ما جمعه أسد ابن الفرات أوًال غير مرتبة المسائل وال مرسمة التراجم، فرتب سحنون أآثرها وبوبه على ترتيب  

ا          التصانيف واحتج لبعض مسائلها باآلثار من روايت تمم فيه م ي ة ل ا بقي ره، وبقيت منه ن وهب وغي ه من موطإ اب
  .سحنون هذا العمل المذآور، ذآر هذا آله القاضي عياض وغيره

الكي النحوي    -وذآر لي بعض الفقهاء المالكية أن الشيخ جمال الدين أبا عمرو المعروف بابن الحاجب الفقيه الم
ى   : قال -مان اآلتي ذآره بعد هذا إن شاء اهللا تعالى واسمه عث إن أسد بن الفرات الفقيه المالكي جاء من الغرب إل

ا    " المدونه "مصر وقرأ على ابن القاسم وأخذ عنه  ه سحنون وطلبه وآانت مسودة وعاد بها إلى بالده فحضر إلي
دخل   " المدونة " منه لينقلها فبخل عليه بها فرحل سحنون إلى ابن القاسم وأخذ عنه  ن القاسم ف ا   وقد حررها اب به

ه    ول في رات يق ق       : إلى الغرب وعلى يده آتاب ابن القاسم إلى أسد بن الف ذي تتف ل نسختك بنسخة سحنون فال تقاب
ذه هي        رات فه ن الف عليه النسختان يثبت والذي يقع فيه االختالف فالرجوع إلى نسخة سحنون، وتمحى نسخة اب

ى ا        ن القاسم عزم عل اب اب ى آت رات عل ه أصحابه     الصحيحة فلما وقف ابن الف ال ل ه، فق ذا   : لعمل ب إن عملت ه
م،            ن القاس اب اب م يعمل بكت ه عن سحنون، فل د أخذت صار آتاب سحنون هو األصل وبطل آتابك، وتكون أنت ق

ذلك، وهو اآلن مهجور،    : فلما بلغ ابن القاسم الخبر قال اللهم ال تنفع أحدًا بابن الفرات وال بكتابه، فهجره الناس ل
  .تمد أهل القيروانوعلى آتاب سحنون يع

المغرب      ك ب م مال ه انتشر عل . وحصل له من األصحاب والتالمذة ما لم يحصل ألحد من أصحاب مالك مثله وعن
نة         ون من رجب س اء لتسع خل وم الثالث وآانت والدته أول ليلة من شهر رمضان سنة ستين ومائة، وتوفي في ي

  .أربعين ومائتين، رحمه اهللا تعالى

تح السين      بفتح السين: وسحنون ي ف ة، وف المهملة وضمها وسكون الحاء المهملة وضم النون وبعد الواو نون ثاني
يد البطليوسي      ن الس د اب وضمها آالم من جهة العربية يطول شرحه وليس هذا موضعه، وقد صنف فيه أبو محم

دم               د تق ا يصنعه، وق ي آل م د ف ا ينبغي وهو مجي ه آم الم في توفى الك د اس ه  جزءًا وقفت عليه، وق ولقب  .ترجمت
ن          د ب ن أحم د ب و العرب محم ك أب ر ذل سحنون باسم طائر حديد بالمغرب يسمونه سحنونًا لحدة ذهنه وذآائه، ذآ

  .، واهللا أعلم"طبقات من آان بإفربقيه من العلماء " تميم القيرواني في آتاب 



 

ة سرقوسة،     وأما أسد بن الفرات فإنه أرسله زيادة اهللا بن األغلب في جيش إلى جزيرة صقلية، ى مدين ونزلوا عل
رم من           ة بل ن بمدين ائتين، ودف نة ثالث عشرة وم ولم يزالوا محاصرين لها إلى أن مات ابن الفرات في رجب س

  .الجزيرة أيضًا، واهللا أعلم

 أبو هاشم الجبائي

ان             ن أب ران ب ن حم د ب ن خال ن سالم ب د الوهاب ب ن عب ولى  أبو هاشم عبد السالم بن أبي علي محمد الجبائي ب م
ا                ة، ولهم ار المعتزل وه من آب ان هو وأب الم؛ آ ن الع الم اب تكلم المشهور الع ه، الم عثمان بن عفان رضي اهللا عن
ان       ي، وآ ا عل د يسمى أب مقاالت على مذهب االعتزال، وآتب الكالم مشحونة بمذاهبهما واعتقادهما، وآان له ول

ألة     عاميًا ال يعرف شيئًا، فدخل يومًا على الصاحب بن عباد،  أله عن مس م س فظنه عالمًا فأآرمه ورفع مرتبته، ث
  .صدقت يا ولدي، إال أن أباك تقدم بالنصف اآلخر: ال أعرف نصف العلم، فقال له الصاحب: فقال

ائتين   ين وم ة بقيت من         . وآانت والدة أبي هاشم المذآور سنة سبع وأربع ي عشرة ليل اء الثنت وم األربع وفي ي وت
وفي       شعبان سنة إحدى وعشرين و وم ت ك الي ي ذل ثلثمائة ببغداد، ودفن في مقابر البستان من الجانب الشرقي، وف

  .رضي اهللا عنهم أجمعين -وسيأتي ذآر والده إن شاء اهللا تعالى  -أبو بكر محمد بن دريد اللغوي المشهور 

  .بضم الحاء المهملة وسكون الميم وفتح الراء وبعد األلف نون: وحمران

  .والباء الموحدة وبعد األلف نونبفتح الهمزة : وأبان

ائي ن  : والجب ة م ا جماع رى البصرة خرج منه ن ق ة م ى قري بة إل ذه النس دة، ه اء الموح ديد الب يم وتش بضم الج
اب     ي آت ه      "األنساب  " العلماء، هكذا قاله السمعاني ف ي آتاب اقوت الحموي ف ال ي ورة   ": المشترك  " ، وق ا آ إنه
  .وزستان، واهللا أعلموبلدة ذات قرى وعمارات من نواحي خ

 ديك الجن

ي الملقب         يم الكلب ن تم د ب ن زي ان ب أبو محمد عبد السالم بن رغبان بن عبد السالم بن حبيب بن عبد اهللا بن رغب
أنه مولى لطيء، واهللا أعلم؛ أصله من أهل " الورقة " ديك الجن، الشاعر المشهور؛ وذآر ابن الجراح في آتاب 

ًا،           سلمية، ومولده بمدينة حمص،  لمة الفهري، أخذ محارب ن مس د حبيب ب ى ي داده عل وتميم أول من أسلم من أج
ول  لموا      : وآان يفخر على العرب ويق ا أس لمنا آم ا، أس الهم فضل علين م       . م ية، ول ة العباس وهو من شعراء الدول

ه   يفارق الشام وال رحل إلى العراق وال إلى غيره منتجعًا بشعر، وال متصديًا ألحد، وآان يتشيع تش نًا، ول يعًا حس
ي         . مراٍث في الحسين، رضي اهللا عنه ه، وشعره ف ا ورث ًا لم و متالف ى القصف والله وآان ماجنًا خليعًا عاآفًا عل

  .غاية الجودة

عرًا        : حدث عبد اهللا بن محمد بن عبد الملك الزبيدي قال ه حدث فأنشده ش دخل علي ك الجن، ف آنت جالسًا عند دي
ال    عمله، فأخرج ديك الجن من تحت ه وق لمه إلي ذا     : مصاله درجًا آبيرًا فيه آثير من شعره فس ى تكسب به ا فت ي

ام،         : فلما خرج سألته عنه فقال. واستعن به على قولك ا تم ى أب ه من طيء، يكن ذآر أن م، ي هذا فتى من أهل جاس
ات     : واسمه حبيب بن أوس، وفيه أدب وذآاء وله قريحة وطبع، قال ى أن م ك الجن إل ام   وعمر الملقب دي و تم أب

  .ورثاه

نة خمس أو              ام المتوآل س ي أي وفي ف نة، وت بعين س ة وعاش بضعًا وس تين ومائ ومولد ديك الجن سنة إحدى وس
  .ست وثالثين ومائتين

ولما اجتاز أبو نواس بحمص قاصدًا مصر المتداح الخصيب بن عبد الحميد سمع ديك الجن بوصوله، فاستخفى   
ه قا  واس أن ي ن ر ألب ًا أن يظه ه خوف اب   من ا، فطرق الب و به ي داره وه واس ف و ن ه، فقصده أب بة إلي صر بالنس

ا  : واستأذن عليه، فقالت الجارية ال له راق        : ليس هو ها هنا؛ فعرف مقصده فق د فتنت أهل الع ه اخرج فق ولي ل ق
  : بقولك

   



 

 تناولها من خده فأدارهـاموردة من آف ظبي آأنما
   

  : وهذا البيت من جملة أبيات وهي. به وأضافه فلما سمع ديك الجن ذلك خرج إليه واجتمع
   

 وصل بحباالت الغبوق ابتكـارهـا   بها غير معذوٍل فداو خـمـارهـا
 إذا ذآرت خاف الحفيظان نارهـا   ونل من عظيم الوزر آل عظـيمًة
 وال تسق إال خمرها وعـقـارهـا   وقم أنت فاحثث آأسها غير صاغٍر

  من الشمس أو من وجنتيه استعارها   فـهفقام يكاد الكـأس يحـرق آـ
 فتأخذ من أقدامنا الـراح ثـارهـا   ظللنا بأيدينا نـتـعـتـع روحـهـا
 فـأدارهـا تناولـهـا مـن خـده   موردًة من آف ظبـي آـأنـمـا

   
وزراء   " وذآر الجهشياري في آتاب  ار ال ذا النس         " أخب ي ه ذآور ف ان الم ن رغب د اهللا ب ن عب ان  أن حبيب ب ب آ

ك               ة، وأن دي ين ومائ نة ثالث وأربع ي س ودًا ف ان موج د االعطاء، وآ ان يتقل ة المنصور، وآ آاتبُا في أيام الخليف
  .الجن الشاعر من ولده، وإليه ينسب مسجد ابن رغبان بمدينة السالم، وأنه مولى حبيب ابن مسلمة الفهري

  
ي وقع   : قلت ه ف تقر األمر        وحبيب بن مسلمة آان من خواص معاوية، وله مع ا اس ه، ولم ار شكرها ل ة صفين آث

ه          ال ل ا، وهو خارج فق ي، رضي اهللا عنهم ن عل ب،   : لمعاوية سير حبيبًا في بعض مهامه، فلقيه الحسن ب ا حبي ي
ه حبيب    ال ل ه الحسن       : رب مسيٍر لك في غير طاعة اهللا، فق ال ل ال، فق ى أبيك ف ا إل د طاوعت    : أم ى واهللا، ولق بل

عت في هواه، فلئن قام بك في دنياك فقد قعد بك في دينك، فليتك إذ أسأت الفعل أحسنت  معاوية على دنياه، وسار
يئًا       " القول، فتكون آما قال اهللا تعالى  ًال صالحًا وآخر س ذنوبهم خلطوا عم ة " " وآخرون اعترفوا ب  102: التوب

  ."14: ففينالمط" " آال بل ران على قلوبهم ما آانوا يكسبون " ولكنك آما قال اهللا تعالى "
   

غ خمسين         م يبل ين للهجرة ول ين وأربع نة اثنت وآنية حبيب هذا أبو عبد الرحمن، واله معاوية أرمينية فمات بها س
  .سنة
  

أآثر من التغزل         ك ف ى ذل دم عل م ن وآانت لديك الجن جارية يهواها اسمها دنيا، فاتهمها بغالمه الوصيف فقتلها ث
  : فيها، فمن ذلك قوله

   
 وجنى لها ثمر الردى بيديهـا   الحمام علـيهـايا طلعة طلع 

 روى الهوى شفتي من شفتيها   رويت من دمها الثرى ولطالما
 ومدامعي تجري على خديهـا   مكنت سيفي من مجال خناقهـا
 شيء أعز علي من نعلـيهـا   فوحق نعليها وما وطئ الحصى

 عليهاأبكي إذا سقط الغبار    ما آان قتليها ألني لم أآـن
  وأنفت من نظر الغالم إليها   لكن بخلت على سواي بحبها

   
  : وله فيها

 فظلت ألثم نحرًا زانـه الـجـيد   جاءت تزور فراشي بعد ما قبرت
 فكيف ذا وطريق القبر مسـدود   وقلت قرة عيني قد بعثـت لـنـا
 تعيث فيها بنات األرض والـدود   قالت هناك عظامي فيه مـودعًة

 ملحود هذي زيارة من في القبر   ذه الروح قد جـاءتـك زائرًةوه
   

  : وله فيها، وقيل أن هذه األبيات لها في ولدها منه، واسمه رغبان
 وسترت وجهك بالتراب األعفـر   بأبي نبذتك بالعـراء الـمـقـفـر
  ورجعت عنك صبرت أو لم أصبر   بأبي بذلتك بعد صوٍن لـلـبـلـى

 يقـبـر لترآت وجهك ضاحيًا لم   ن أرى أثر البـلـىلو آنت أقدر أ



 

   
  : ويروى أن المتهم بالجارية غالم آان يهواه فقتله أيضًا، وصنع فيه أبياتًا وهي"

 أو أبتلى بعد الوصال بـهـجـره   أشفقت أن يرد الزمـان بـغـدره
 ملء الحشا وله الفـؤاد بـأسـره   فقتلـتـه ولـه عـلـي آـرامٌة

 لبليتي ورفـعـتـه مـن خـدره   نا استخرجته مـن دجـنـهقمٌر أ
  والحزن ينحر في مقلتي في نحره   عهدي به ميتًا آـأحـسـن نـائٍم

 بالحي منه بكى له فـي قـبـره   لو آان يدري الميت ماذا بـعـده
 صـدره ويكاد يخرج قلبـه مـن   غصٌص تكاد تفيظ منها نـفـسـه

   
  : فصنعت أخت الغالم

 مما تضمن صدره من غدره   يا ويح ديك الجن يا تبـًا لـه
  " يا رب ال تمدد له في عمره   قتل الذي يهوى وعمر بعـده

  .حديثه وشعره وله آل معنى حسن، رحمه اهللا تعالى" اعتالل القلوب " وقد ذآر أبو بكر الخرائطي في آتاب 

  .الموحدة وبعد األلف نون بفتح الراء وسكون الغين المعجمة وفتح الباء: ورغبان

  .مدينة مشهورة: وحمص. وقد تقدم الكالم على سلمية في ترجمة المهدي عبيد اهللا

 أبو القاسم الدارآي

أبو القاسم عبد العزيز بن عبد اهللا بن محمد بن عبد العزيز الدارآي،الفقيه الشافعي؛ آان أبوه محدث أصبهان في 
اء    ار فقه ا           وقته، وآان أبو القاسم من آب ه به ة ودرس الفق نة ثالث وخمسين وثلثمائ ابور س زل نيس افعيين، ن الش

و          ه الشيخ أب ه تفق ي إسحاق المروزي، وعلي سنين، ثم انتقل إلى بغداد وسكنها إلى حين وفاته، وأخذ الفقه عن أب
رهم من أهل اآلف             داد وغي ة شيوخ بغ ه عام ان، وأخذ عن ن المرزب . اقحامد اإلسفرايني بعد موت أبي الحسن اب

وى            امع للفت ي الج ة ف ه حلق ع، ول ة الربي ي خلف من قطيع وآان يدرس ببغداد في مسجد دعلج بن أحمد بدرب أب
ر   ق آثي ه،          . والنظر، وانتهى التدريس إليه ببغداد وانتفع به خل ة علم ى متان ة عل ده دال ذهب وجوه جي ي الم ه ف ول

ول  دارآي، وأخذ الحديث         : وآان يتهم باالعتزال، وآان الشيخ أبو حامد اإلسفرايني يق ه من ال دًا أفق ا رأيت أح م
دارآي     د ال ن محم ى            . عن جده ألمه الحسن ب ى عل ا أفت ا، وربم ي فيه م يفت ألة تفكر طويًال ث ه مس ان إذا جاءت وآ

ويحكم، حدث فالن عن : خالف مذهب اإلمامين الشافعي وأبي حنيفة، رضي اهللا عنهما، فيقال له في ذلك، فيقول
  .صلى اهللا عليه وسلم بكذا وآذا، واألخذ بالحديث أولى من األخذ بقول اإلمامينفالن عن رسول اهللا 

نة،   وتوفي ببغداد يوم الجمعة لثالث عشرة ليلة خلت من شوال سنة خمس وسبعين وثلثمائة، عن نيف وسبعين س
  .وآان ثقة أمينًا. إنه توفي في ذي القعدة، واألول أصح: رحمه اهللا تعالى، وقيل

دارآي معاني ب: وال ال الس اف، ق دها آ ة وبع ف راء مفتوح د األل ة وبع دال المهمل تح ال ى دارك، : ف بة إل ذه النس ه
  .هو عبد العزيز بن الحسن بن أحمد الدارآي، واهللا أعلم بالصواب: وظني أنها من قرى أصبهان، وقال

 ابن نباتة الشاعر

ن   د ب ن          أبو نصر عبد العزيز بن عمر بن محمد بن أحمد بن نباتة بن حمي د ب ن خال ن مطر ب ن الحجاج ب ة ب نبات
ر، التميمي            ن م يم ب ن تم اة ب د من ن زي ن سعد ب عمرو بن رزاح بن رياح بن سعد بن ثجير بن ربيعة بن آعب ب
بالد ومدح           ى، طاف ال ين حسن السبك وجودة المعن ع ب السعدي، وبقية النسب معروف؛ آان شاعرًا مجيدًا، جم

ًا       الملوك والوزراء والرؤساء، وله في  اه فرس د أعط ان ق دائح، وآ سيف الدولة بن حمدان غر القصائد ونخب الم
  : أدهم أغر محجًال فكتب إليه

   



 

 من خلقـه ورواؤه مـن رائهيا أيها الملك الـذي أخـالقـه
 هاديه يعقد أرضه بـسـمـائه   قد جاءنا الطرف الذي أهديتـه

 عقد لوائه رمحًا سبيب العرف   أواليًة وليتـنـا فـبـعـثـتـه
 ماء الدياجي قطرٌة من مـائه   نحتل منه على أغر محـجـل
  فاقتص منه فخاض في أحشائه   فكأنما لطم الصباح جـبـينـه
 متبرقعًا والحسن من أآـفـائه   متمهًال والبرق مـن أسـمـائه
 ولو آان للنيران بعض ذآـائه   ما آانت النيران يكمن حرهـا

 إال إذا آفكفت مـن غـلـوائه   أعطـافـهالتعلق األلحاظ في 
 حتى يكون الطرف من أسرائه   ال يكمل الطرف المحاسن آلها

   
  .وهذا المعنى الذي وقع له في صفة الغرة والتحجيل في غاية اإلبداع، وما أظنه سبق إليه

  
  : وله في سيف الدولة أيضًا قصيدة المية طويلة ومن جملة أبياتها قوله

   
  وآدت من ضجري أثني على البخل   باللها حتى ضجرت بها قد جدت لي

 فاخلق لنا رغبة أو ال فـال تـنـل   إن آنت ترغب في أخذ النوال لنـا
 أمـل ترآتني أصحب الدنـيا بـال   لم يبٍق جودك لـي شـيئًا أؤمـلـه

   
  : وهذا المعنى فيه إلمام بقول البحتري، أعني البيت األول

 ال العود يذهبـهـا وال اإلبـداء   رتـك وحـشًةإني هجرتك إذ هج
 ما بيننا تلـك الـيد الـبـيضـاء   أخجلتني بنـدى يديك فـسـودت
 متخـوٌف أن ال يكـون لـقـاء   وقطعتني بالجود حـتـى إنـنـي

 عجب وبر راح وهـو جـفـاء   صلٌة غدت في الناس وهي قطيعة
   

ر            وفي معناه أيضا قول دعبل بن علي الخ ك الخزاعي أمي ن مال د اهللا ب ن عب دح المطلب ب ره يم دم ذآ زاعي المق
  : مصر

 ما آنت إال روضًة وجنانـا   زمني بمطلب سقيت زمانـا
  لم أرض بعدك آائنًا من آانا   آل الندى إال ندا ك تكـلـٌف
 وترآتني أتسخط اإلحسانـا   أصلحتني بالبر بل أفسدتنـي

   
لشعراء، وأآثرت استعماله، فمنهم من يستوفيه ومنهم من يقصر فيه، وآتب به علي وهو معنى مطروق تداولته ا
وال خوف         -اآلتي ذآره إن شاء اهللا تعالى-بن جبلة المعروف بالعكوك ة، ول ات رائي ي أبي ي ف إلى أبي دلف العجل

  : اإلطالة لذآرتها، وما ألطف قول أبي العالء المعري فيه
   

  والعذب يهجر لإلفراط في الخصر   لو اختصرتم من اإلحسان زرتكـم
   

ذآور      ي نصر الم ر أب ى ذآ ري،             : رجعنا إل ة ال ى مدين د وصل إل ان ق ر، وآ وان آبي ه دي د، ول ومعظم شعره جي
  .وامتدح أبا الفضل محمد بن العميد وجرى بينهما مفاوضة يأتي شرحها في ترجمته إن شاء اهللا تعالى

  
نة سبع وعشرين وثلثما     ي س نة خمس            وآانت والدته ف وع الشمس ثالث شوال س د طل وم األحد بع وفي ي ة، وت ئ

  .وأربعمائة ببغداد، ودفن قبل الظهر في مقبرة الخيزران من الجانب الشرقي، رحمه اهللا تعالى
  

  .بضم النون آما تقدم في جد الخطيب ابن نباتة: ونباتة
  

  .، وبعدها راءبضم الثاء المثلثة وفتح الجيم وسكون الياء المثناة من تحتها: وثجير



 

  
  .وبقيت األسماء معروفة

  
ن سهل    د ب ن أحم د ب و غالب محم ال أب دادي صاحب     : ق ن نصر البغ ي ب ن عل د ب ي الحسن محم ى أب دخلت عل

اب    ي          : قلت  -" المفاوضة  " الرسائل وصاحب آت ا ف يأتي ذآرهم الكي، وس د الوهاب الم وهو أخو القاضي عب
ان       : قال -ترجمة عبد الوهاب إن شاء اهللا تعالى ه آ م قمت ألن يًال ث ده قل وآان في مرض موته بواسط، فقعدت عن

  : به قيام، فأنشدني بيت أبي نصر عبد العزيز وهو
   

  فما إخالك بعد اليوم بالوادي   متع لحاظك من خٍل تودعه
   
ت،       : ثم قال لي أبو الحسن المذآور  ذا البي ه فأنشدني ه وفي في ذي ت وم ال ه   عدت أبا نصر ابن نباتة في الي وودعت

د     : وانصرفت، فأخبرت في طريقي أنه توفي، قال الشيخ أبو غالب ذآور، وق و الحسن الم وفي تلك الليلة توفي أب
  .ذآرت تاريخ ذلك في ترجمة عبد الوهاب المالكي

  
ول   : وقال أبو علي محمد بن وشاح بن عبد اهللا ة يق ن نبات دق       : سمعت أبا نصر اب زي، ف ي دهلي ائًال ف ا ق آنت يوم

  : أنت القائل: ما حاجتك؟ فقال: رجٌل من أهل المشرق، فقلت: من؟ فقال: لباب، فقلتعليه ا
   

 واحـد تنوعت األسباب والداء   ومن لم يمت بالسيف مات بغيره
   

اب، فقلت      : أرويه عنك؟ فقلت: نعم، فقال: فقلت ه الب ار دق علي ان أخر النه ال رجل    : نعم، فمضى، فلما آ ن؟ ق م
  : أنت القائل: رب، ما حاجتك؟ فقالمن أهل تاهرت من الغ

   
  وتنوعت األسباب والداء واحد   ومن لم يمت بالسيف ما بغيره

  .نعم، وعجبت آيف وصل إلى الشرق والغرب: أرويه عنك؟ فقلت: نعم، فقال: فقلت

 ابن مغلس األندلسي

ان من أهل ا     ارًا     أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن السيد بن مغلس القيسي األندلسي؛ آ ة مش ة والعربي م باللغ لعل
ن الحسن الربعي         ي العالء صاعد ب ى أب إليه فيهما، رحل من األندلس وسكن مصر واستوطنها، وقرأ األدب عل

اب   احب آت اد     -" الفصوص " ص رف الص ي ح ره ف بق ذآ د س وب      -وق ن يعق ف ب وب يوس ي يعق ى أب وعل
  : فمن ذلك قولهالنجيرمي بمصر، ودخل بغداد واستفاد وأفاد، وله شعر حسن، 

 ولكن قلبي به ممـرض   مريض الجفون بال عـلٍة
  بفيض الدموع فما تغمض   أعان السهاد على مقلتـي
 يعرض لي أنه معـرض   وما زار شوقًا ولكن أتـى

اب            ن خلف صاحب آت ي الطاهر إسماعيل ب ين أب ه وب رة، وآانت بين وان " وله أشعار آثي ي   " العن معارضات ف
  .ة في ديوانيهما، ولوال خوف اإلطالة ألتيت بشيء منهاقصائد هي موجود

وتوفي يوم األربعاء لست بقين من جمادى األولى سنة سبع وعشرين وأربعمائة، بمصر، وصلى عليه الشيخ أبو 
م اهللا       حاق، رحمه ي إس د بن ن عن ي مصلى الصدفي، ودف ير ف وفي صاحب التفس راهيم الح ن إب ي ب ن عل الحس

  .أجمعين

  .ميم وفح الغين المعجمة وتشديد الالم وآسرها وبعدها سين مهملةبضم ال: ومغلس
  
  
  



 

 عبد الصمد بن علي الهاشمي

ن                  رج اب و الف افظ أب ر الح د المطلب الهاشمي؛ ذآ ن عب اس ب ن العب د اهللا ب ن عب ي ب ن عل أبو محمد عبد الصمد ب
ن  أنه آانت فيه عجائب، مها أنه ولد في سنة أر" شذور العقود " الجوزي في آتاب  بع ومائة، وولد أخوه محمد ب

نة ست       ي س وفي ف نة، وت علي والد السفاح والمنصور في سنة ستين للهجرة، فبينهما في المولد أربع وأربعون س
وعشرين ومائة، وتوفي عبد الصمد المذآور في سنة خمس وثمانين ومائة، فكان بينهما في الوفاة تسع وخمسون 

ا  سنة، ومنها أنه حج يزيد بن معاوية ف ي سنة خمسين للهجرة وحج عبد الصمد بالناس سنة وخمسين ومائة، وهم
ن       د شمس ب ن عب ة ب في النسب إلى عبد مناف سواء، ألن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمي
م   عبد مناف، فبين يزيد وعبد مناف خمسة أجداد، وبين عبد الصمد وعبد مناف خمسة، ألن عبد المطلب بن هاش

ه،      بن ع م أبي ن المنصور وهو ع بد مناف، ومنها أنه أدرك السفاح والمنصور وهما ابنا أخيه، ثم أدرك المهدي ب
يا أمير المؤمنين، هذا مجلس : وقال يوما للرشيد. ثم أدرك الهادي وهو عم جده، ثم أدرك الرشيد وفي أيامه مات

م    فيه أمير المؤمنين وعم أمير المؤمنين وعم عم أمير المؤمنين وع ر ع ي جعف م عم عمه، وذلك أن سليمان بن أب
ر، وآانت       . الرشيد، والعباس عم سليمان، وعبد الصمد عم العباس م يثغ ا، ول د به ي ول ومنها أنه مات بأسنانه الت

  .قطعة واحدة من أسفل

ادى        ي جم ات ف ة، وم نة ست ومائ وذآر ابن جرير الطبري في تاريخه أن عبد الصمد المذآور ولد في رجب س
نة     : آانت وفاته ببغداد، وقال غيره: وقال غيره. رة سنة خمس وسبعين ومائةاآلخ ي س ل ف ولد في سنة تسع، وقي

  .خمس بالحميمة من أرض البلقاء، واهللا أعلم

ا         ي أوله ات الشاعر المشهور قصيدته الت يس الرقي ن ق رة     : وأمه آبيرة التي يقول فيها عبيد اهللا ب ه من آبي اد ل ع
  الطرب 

  .مرهوعمي في أخر ع

ديد       : يقال ع التش اء م اء والت ر، بالث ر، واتغ ثغر الصبي يثغر فهو مثغور، إذا سقطت أسنانه، وإذا نبتت قيل قد اثغ
  .-وسيأتي ذآر والده وأخيه إن شاء اهللا تعالى -فيهما 

 ابن بابك

ر          دين المكث ك الشاعر المشهور؛ أحد الشعراء المجي ن الحسن باب ين، رأيت  أبو القاسم عبد الصمد بن منصور ب
وا           دحهم، وأجزل اء، وم ي الرؤس بالد، ولق ي نظم الشعر، وجاب ال ديوانه في ثالث مجلدات، وله أسلوب رائق ف

ال  : جائزته ولما قدم على الصاحب بن عباد قال له اعر؟ فق ازه       : أنت بابك الش ه وأج ك، فاستحسن قول ن باب ا اب أن
  .وأجزل صلته

  : ومن شعره قوله

 على فرٍق والنجم حـيران طـالـع   رنـيوأغيد معسول الشـمـائل زا
  من الصبح أو قرٌن من الشمس المع   فلما جال صبغ الدجى قلت حاجـٌب
 آما ريع ظبٌي بالـصـريمة راتـع   إلى أن دنا والسحـر رائد طـرفـه
 رقيق حواشي البرد والنسر واقـع   فنازعته الصهباء والـلـيل دامـٌس

 ومن عبرات المستهـان فـواقـع   فـضٌةعقار عليها من دم الصب نـ
 عيون العذارى شق عنها البـراقـع   تدير إذا شجت عـيونـًا آـأنـهـا
 لها عند ألـبـاب الـرجـال ودائع   معودة غضب العـقـول آـأنـمـا

 مصون ومكتـوم الـصـبـابة ذائع   فبتنا وظل الـوصـل داٍن وسـرنـا
 والذت بأطراف الغصون السواجـع   اإلى أن سال عن ورده فارط القطـ
 األصـابـع فتنطق عنه بـالـوداع   فولى أسير السكر يكبـو لـسـانـه

  : وله



 

  آيما يضيء لنا من نورها الغسقيا صاحبي امزجا آأس المدام لنـا
 أخشى عليه من الألالء يحتـرق   خمرًا إذا ما نديمي هم يشربـهـا
 الشفـق في فيه آذبه في وجهه   تلو رام يحلف أن الشمس ماغرب

   
  : وله من قصيد بيٌت من في غاية الرقة وهو

  آأني قد شكوت إليه ما بي   ومر بي النسيم فرق حتـى

  .وآانت وفاته في سنة عشر وأربعمائة ببغداد، رحمه اهللا تعالى

  .بفتح الباءين الموحدتين بينهما ألف وفي األخير آاف: وبابك

 يانيأبو المحاسن الرو

ه    ي أيام أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد الروياني الفقيه الشافعي؛ من رؤوس األفاضل ف
ن            د ب د اهللا محم ي عب ارقين ومن أب د الفارسي بمياف ن محم افر ب مذهبًا وأصوًال وخالفًا، سمع أبا الحسين عبد الغ

  .ي، وروى عنه زاهر بن طاهر الشحامي وغيرهبيان بن محمد الكازروني وتفقه عليه على مذهب الشافع

ال فضله         ه لكم يم ل ر التعظ ك آثي وزير نظام المل . وآان له الجاه العظيم والحرمة الوافرة في تلك الديار، وآان ال
ق       رحل إلى بخارى وأقام بها مدة ودخل غزنة ونيسابور، ولقي الفضالء، وحضر مجلس ناصر المروزي وعل

ا،  عنه وسمع الحديث، وبنى ب آمل طبرستان مدرسًة، ثم انتقل إلى الري ودّرس بها، وقدم أصبهان وأملى بجامعه
اب  " بحر المذهب "منها : وصنف الكتب المفيدة افعي    " وهو من أطول آتب الشافعيين وآت ام الش مناصيص اإلم

اب "  افي " وآت اب "الك ؤمن " وآت ة الم ول   " حلي ان يق ه آ ه أن ل عن الف، ونق ي األصول والخ و : وصنف ف ل
  .احترقت آتب الشافعي ألمليتها من خاطري

ي   افعية    " وذآره القاضي أبو محمد عبد اهللا بن يوسف الحافظ ف ة الش ات أئم ال " طبق اني    : فق و المحاسن الروي أب
الد           ي ب ر ف ق آثي ده، وروى الحديث عن خل ن من ى ب باقرة العصر إمام في الفقه، وذآره الحافظ أبو زآرياء يحي

لفي    وآانت وال. متفرقة و طاهر الس افظ أب ا   : دته في ذي الحجة سنة خمس عشرة وأربعمائة، وقال الح ا أن أب بلغن
نة              ي المحرم س دين، ف ي ال د فراغه من اإلمالء بسبب التعصب ف ل بع المحاسن الروياني أملى بمدينة آمل، وقت

  .اثنتين وخمس مائة

اف      ا للح ي خرجه ات الت ي الوفي ا المحاسن       وذآر معمر بن عبد الواحد بن فاخر ف ن السمعاني أن أب ي سعد اب ظ أب
دة، واهللا              ه المالح ذآورة، قتل نة الم ة الحادي عشر من المحرم من الس وم الجمع ا ي المذآور قتل بآمل في جامعه

  .أعلم، رحمه اهللا تعالى

ا : والروياني ن، وهي  بضم الراء وسكون الواو وفتح الياء المثناة من تحتها وبعد األلف نون، هذه النسبة إلى روي
  .مدينة بنواحي طبرستان خرج منها جماعة من العلماء؛ وآمل مدينة هنالك وقد سبق ذآرها

 الببغاء

دهر   " أبو الفرج عبد الواحد بن نصر بن محمد المخزومي الشاعر المعروف بالببغاء؛ ذّآره الثعالبي في  ة ال يتيم
ال "  ة من: وق ه وذآر جمل اء علي ي الثن الغ ف و من أهل نصيبين، وب ي  ه ين أب ه وب ا دار بين ه وم ائله ونظم رس

  .إسحاق الصابي، وأشياء يطول شرحها

م انصرف        ي مجلسه ث ه وزاره ف واتفق أن أبا الفرج قدم مرة بغداد وأبو إسحاق معتقل مدة طويلة ولم يصبر عن
  : ولم يعاوده فكتب إليه أبو إسحاق

 إذا نقص يزيدك صرف الدهر حظًا   أبا الفرج اسلم وابق وانعم وال تـزل
 فأرخصته والبيع غاٍل ومرتـخـص   مضى زمن تستام وصـلـي غـالـيًا



 

 شفت آبدًا من صاحٍب لك قد خلص   وأنستني في مـجـلـسـي بـزيارة
 فواقًا آما يستفرص السارق الفرص   ولكنها آـانـت آـحـسـوة طـائٍر

 وأوجست خوفًا من تذآرك القفـص   وأحسبك استوحشت من ضيق محبسي
 إذا عاين األشراك تنصب للقـنـص   آذا الكرز اللماح ينجو بـنـفـسـه
 إذا أنشد المنظوم أو درس القصـص   فحوشيت يا قـسَّ الـطـيور بـالغًة

  ومن بندق الرامي ومن قصة المقص   من المنسر األشغى ومن حدة المـدى
 غصصال إذا الدهر من أحداثه جرع   فهذي دواهي الطير وقيت شـرهـا

   
  : فأجابه أبو الفرج في الحال مع رسوله

 وبدر تماٍم مذ تكامل مـا نـقـص   أيا ماجدًا مذ يمم المجد مانـكـص
 هالٍل توارى بالسرار فما خلـص   ستخلص من هذا الـسـرار وأيمـا
  لسؤدده في خطة المشتري حصص   برأفة تاج الملة الـمـلـك الـذي
 علمت بأن الحر بالبر يقـتـنـص   آـنتقنصت باأللطاف شكري ولم أ

 بلقياك إذ بالحزم تنتهز الـفـرص   وصادفت أدنى فرصة فانتهزتـهـا
 بدائع من مستحسن الجد والرخص   أتتني القوافي الزاهرات تجمـل ال
  وأحرزت در البحر منها ولم أغص   فقابلت زهر الروض منها ولم أرد

 فكم لقٍب بالجور ال العدل مخترص   ًافإن آنت بالببغاء قدمًا مـلـقـبـ
 قفـص وقلبك لي وآٌر ورأيك لي   وبعد فما أخشى تقـنـص جـارٍح

   
ي إسحاق      فانتهى االبتداء والجواب إلى عضد الدولة فأعجب بهما واستظرفهما، وآان ذلك أحد أسباب إطالق أب

د    : علي التنوخي قالوحكى القاضي أبو . ثم اتصلت بينهما المودة والكتابة. من اعتقاله د الواح رج عب دخل أبو الف
  : الببغاء على الوزير أبي نصر سأبور بن أردشير وقد نثرت عليه دنانير وجواهر، فأنشد بديهًا

   
 شيٌء عليه سوى المدائح أنثـر   نثروا الجواهر واللجين وليس لي
 العـنـبـر وثنا إذا ما فاح فهو   بقصائٍد آالدر إن هي أنـشـدت

   
  : من شعرهو

  إذ آان ال الصبر يسليها وال الجزع   يا سادتي هذه روحي تـودعـكـم
 فاآلن إذ بنتم لم يبق لـي طـمـع   قد آنت أطمع في روح الحياة لها
 تـنـتـفـع أظنها بعدآم بالعيش   ال عذب اهللا روحي بالبقاء فـمـا

   
  : وله

 هـاموأرأف بالمحب المستـ   خيالك منك أعرف بالـغـرام
 علي لزار في غير المـنـام   ولو يسطيع حين حظرت نومي

   
  : وله أيضًا

 خلع المالحة طرزت بعذاره   ومهفهٍف لما اآتست وجناتـه
 بالقلب آان القلب من أنصاره   لما انتصرت على أليم جفـائه
 تبس الهالل النور من أنواره   آملت محاسن وجهه فكأنما اق

 فـداره قال الهوى ال بد منه   هجـرانـهوإذا ألح القلب في 
   

  : وله في التشبيه وقد أبدع فيه
 للناظرين أهلًة في الـجـلـمـد   وآأنما نقشت حـوافـر خـيلـه



 

 اإلثـمـد جعل الغبار له مكـان   وآأن طرف الشمس مطروٌف وقد
   

  : وله في سعيد الدولة بن سيف الدولة بن حمدان
 برق وال ورد جـوده وشــل   خلب الال غيث نعماه في الورى 
 أمـل ماًال ولم يبـق لـلـورى   جاد إلـى أن لـم يبـق نـائلـه

د ومقاصده    . وقد سبق نظير هذا المعنى في شعر أبي نصر ابن نباتة السعدي ذآور جي وأآثر شعر أبي الفرج الم
وم السبت سلخ شعبان     . ي البالدوآان قد خدم سيف الدولة بن حمدان مدة، وبعد وفاته تنقل ف. فيه جميلة وتوفي ي

ان           : سنة ثمان وتسعين وثلثمائة، وقال الخطيب في تاريخه نة ثم ين من شعبان س ثالث بق ة السبت ل ي ليل وفي ف ت
الى    ه اهللا تع م، رحم ة، واهللا أعل البي . وتسعين وثلثمائ ال الثع د    : وق ول عن الي يق ا الفضل الميك ر أب وسمعت األمي

الي السن متطاول    : بغداد في سنة تسعين وثلثمائةصدوره من الحج ودخوله  ورأيت بها أبا الفرج الببغاء شيخًا ع
  .األمد، قد أخذت األيام من جسمه وقوته ولم تأخذ من ظرفه وأدبه

ه لحسن      : والببغاء ا لقب ب بفتح الباء األولى وتشديد الباء الثانية وفتح الغين المعجمة وبعدها ألف، وهو لقب وإنم
لفصاحته، وق انه : ي ي لس ت ف ة آان م   . للثغ اءين، واهللا أعل اء، بف وي الففغ ي النح ن جن تح اب ي الف ط أب د بخ ووج
  .بالصواب

 أبو منصور البغدادي

دة       ون عدي ي فن اهرًا ف ان م األستاذ أبو منصور عبد القاهر بن محمد البغدادي الفقيه الشافعي األصولي األديب؛ آ
ة  " له فيه تواليف نافعة، منها آتاب خصوصًا علم الحساب، فإنه آان متقنًا له و الفرائض    "التكمل ًا ب ان عارف ، وآ

ابور  " والنحو، وله أشعار، وذآره الحافظ عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي في  ال "سياق تاريخ نيس ورد : " ، وق
وم   مع أبيه نيسابور، وآان ذا مال وثروة وأنفقه على أهل العلم والحديث ولم يكتسب بعلمه ماًال، وصن ي العل ف ف

ده    وأربى على أقرانه في الفنون ودرس في سبعة عشر فنًا، وآان قد تفقه على أبي إسحاق اإلسفرايني وجلس بع
ن   روزي وزي ل ناصر الم ه، مث رأوا علي ة فق ه األئم نين، واختلف إلي أملى س ل ف ه بمسجد عقي ي مكان الء ف لإلم

  ".اإلسالم القشيري وغيرهما 

ا اهللا        وتوفي سنة تسع وعشرين وأرب ي إسحاق، رحمهم تاذ أب يخه األس ى جانب ش عمائة بمدينة إسفراين، ودفن إل
  .تعالى

 أبو النجيب السهروردي

ة    ن علقم أبو النجيب عبد القاهر بن عبد اهللا بن محمد بن عمويه، واسمه عبد اهللا، بن سعد بن الحسين بن القاسم ب
ن       د ب ن محم م ب ن القاس ه، الملقب ضياء        بن النضر بن معاذ بن عبد الرحمن ب ر الصديق، رضي اهللا عن ي بك أب

ي   . الدين السهروردي داد   " وقال محب الدين بن النجار ف اريخ بغ ي النجيب من خطه        ": ت نقلت نسب الشيخ أب
ن      : وهو ن النضر ب م ب ن القاس عبد القاهر بن عبد اهللا بن محمد بن عمويه، واسمه عبد اهللا، بن سعد بن الحسين ب

و  سعد بن النضر عبد ا لرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، رضي اهللا عنه، وإذا آان بخطه هكذا فه
  .أصح

ى     ة عل آان شيخ وقته بالعراق، وولد بسهرورد سنة تسعين وأربعمائة تقريبًا، وقدم بغداد وتفقه بالمدرسة النظامي
ه اال   -المقدم ذآره  -أسعد الميهني  اس      وغيره، ثم سلك طريق الصوفية وحبب إلي انقطع عن الن ة ف نقطاع والعزل

ان    الى وآ مدة مديدة، وأقبل على االشتغال بالعمل هللا تعالى وبذل الجهد في ذلك، ثم رجع ودعا جماعة إلى اهللا تع
الى   ى اهللا تع كنه          . يعظ ويذآر، فرجع بسببه خلق آثير إل داد وس ي ببغ ى الشط من الجانب الغرب ًا عل ى رباط وبن

ه   جماعة من أصحابه الصالحين ، ثم ندب إلى التدريس بالمدرسة النظامية فأجاب ودرس بها مدة، وظهرت برآت
ي     ا ف على تالمذته وآانت واليته في السابع والعشرين من المحرم سنة خمس وأربعين وخمسمائة، وصرف عنه

  .وروى عنه الحافظ أبو سعد السمعاني وذآره في آتابه. رجب سنة سبع وأربعين

ى الشام لزيارة البيت المقدس في سنة سبع وخمسين وخمسمائة، وعقد بها مجلس الوعظ وقدم الموصل مجتازًا إل
لمين       ين المس ة ب اخ الهدن ارة النفس ه الزي ق ل م تتف ق، ول ى دمش ام فوصل إل ى الش ه إل م توج ق، ث امع العتي بالج



 

يرة    والفرنج، خذلهم اهللا تعالى، فأآرم الملك العادل نور الدين محمود صاحب الشام مورده، وأق دة يس ام بدمشق م
نة            ادى اآلخرة س ابع عشر جم ة وقت العصر س وم الجمع ا ي وعقد بها مجلس الوعظ وعاد إلى بغداد، وتوفي به

ن         . ثالث وستين وخمسمائة، ودفن بكرة الغد في رباطه ره اب ذا ذآ ة، آ نة تسعين وأربعمائ ديرًا س ده تق وآان مول
  .أخيه شهاب الدين في مشيخته

  .أبي حفص عمر السهروردي، وسيأتي اسمه، رحمهما اهللا تعالىوهو عم شهاب الدين 

  .بفتح العين المهملة وتشديد الميم المضمومة وسكون الواو وفتح الياء المثناة من تحتها: وعمويه

ة،         : وسهرورد ا دال مهمل ة وفي آخره راء الثاني واو وسكون ال راء وال بضم السين المهملة وسكون الهاء وفتح ال
  .زنجان من عراق العجم وهي بليدة عند

 أبو القاسم القشيري

ه    ي الفق أبو القاسم عبد الكريم بن هوزان بن عبد الملك بن طلحة بن محمد القشيري الفقيه الشافعي؛ آان عالمة ف
ة، أصله من          ين الشريعة والحقيق ع ب م التصوف، جم والتفسير والحديث واألصول واألدب والشعر والكتابة وعل

ة            ناحية أستوا من ال ه قري ي صباه، وآانت ل رأ األدب ف وه وهو صغير، وق وفي أب ان، ت عرب الذين قدموا خراس
تيفاء            ولى االس ًا من الحساب ليت تعلم طرف ابور ي ى نيس رأي أن يحضر إل مثقلة الخراج بنواحي أستوا فرى من ال

ي عل       اتفق حضوره مجلس الشيخ أب ن   ويحمي قريته من الخراج، فحضر نيسابور على هذا العزم، ف ي الحسن ب
ك                 ه فرجع عن ذل ي قلب ع ف ه ووق ه أعجب ا سمع آالم ه، فلم ام وقت ان إم دقاق، وآ علي النيسابوري المعروف بال
ه باالشتغال          ه وأشار علي ه بهمت ة فجذب ه النجاب العزم، وسلك طريق اإلرادة، فقبله الدقاق وأقبل عليه، وتفرس في

م اختلف       بالعلم، فخرج إلى درس أبي بكر محمد بن أبي بكر الطو ه، ث رغ من تعليق ى ف سي، وشرع في الفقه حت
هذا العلم ال يحصل بالسماع والبد من  : إلى األستاذ أبي بكر ابن اإلسفرايني، وقعد يسمع درسه أيامًا فقال األستاذ

ه   ال ل ى    : الضبط بالكتابة، فأعاد عليه جميع ما سمعه تلك األيام، فعجب منه وعرف محله فأآرمه وق اج إل ا تحت م
ي         درس ي آتب القاضي أب م نظر ف ورك، ث بل يكفيك أن تطالع مصنفاتي فقعد وجمع بين طريقته وطريقة ابن ف

  .بكر بن الطيب الباقالني وهو مع ذلك يحضر مجلس أبي علي الدقاق، وزوجه ابنته مع آثرة أقاربها

ي التصنيف، فصنف التفسير ال        د وأخذ ف دة والتجري نة عشر     وبعد وفاة أبي علي سلك مسلك المجاه ل س ر قب كبي
الة  " التيسير في علم التفسير " وأربعمائة، وسماه  ة    "وهو من أجود التفاسير، وصنف الرس ي رجال الطريق ، "ف

ن الحسين البيهقي وجماعة        د ب وخرج إلى الحج في رفقة فيها الشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين وأحم
  .جازمن المشاهير، فسمع معهم الحديث ببغداد والح

وآان له في الفروسية واستعمال السالح يد بيضاء، وأما مجالس الوعظ والتذآير فهو إمامها، وعقد لنفسه مجلس 
اب     . اإلمالء في الحديث سنة سبع وثالثين وأربعمائة ي آت اخرزي ف ي الب ة القصر   " وذآره أبي الحسن عل " دمي

  .حذيره لذاب ولو ربط إبليس في مجلسه لتابلو قرع الصخر بصوت ت: وبالغ في الثناء عليه، وقال في حقه

داد       -يعني إلى بغداد  -قدم علينا : وذآره الخطيب في تاريخه وقال ة وحدث ببغ ين وأربعمائ ان وأربع في سنة ثم
وآتبنا عنه، وآان ثقة وآان يقص وآان حسن الوعظ مليح اإلشارة، وآان يعرف األصول على مذهب األشعري 

افع ذهب الش ى م روع عل ه. يوالف ي تاريخ افر الفارسي ف د الغ ره عب ن الفضل . وذآ د ب د اهللا محم و عب ال أب وق
   : أنشدنا عبد الكريم بن هوازن القشيري لنفسه: الفراوي

  وثغر الهوى في روضة األنس ضاحك   سقى اهللا وقتًا آنت أخلو بوجـهـكـم
 سـوافـك وأصبحت يومًا والجفـون   أقمنـا زمـانـًا والـعـيون قـريرة

   
د لبعضهم وهو      : وقال أبو الفتح محمد بن محمد بن علي الواعظ الفراوي ا ينش رًا م وآان أبو القاسم القشيري آثي

  : ذو القرنين ابن حمدان المقدم ذآره في حرف الذال
   

 وشهدت آيف تكرر التوديعـا   لو آنت ساعة بيننا ما بينـنـا
  حديث دموعاوعلمت أن من ال   أيقنت أن من الدموع محـدثـًا



 

   
وع الشمس سادس عشر        ل طل د قب ولد في شهر ربيع األول سنة ست وسبعين وثلثمائة؛ وتوفي صبيحة يوم األح
ه        دقاق، رحم ي ال ي عل ربيع اآلخر سنة خمس وستين وأربعمائة بمدينة نيسابور، ودفن بالمدرسة تحت شيخه أب

  : ني، فأحببت ذآرهمااهللا تعالى، ورأيت في آتابه المسمى بالرسالة بيتين أعجبا
   

 فإني من ليلـى لـهـا غـير ذائق   ومن آان في طول الهوى ذاق سلوًة
 أماني لم تصدق آخطـفة بـارق   وأآثر شيء نلته مـن وصـالـهـا

   
ي      ام الحرمين أب وآان ولده أبو نصر عبد الرحيم إمامًا آبيرًا أشبه أباه في علومه ومجالسه، ثم واظب دروس إم

ا مجلس وعظ،                 المعالي  د به داد وعق ى بغ م خرج للحج فوصل إل ي المذهب والخالف ث ه ف ى حصل طريقت حت
ه،     روا مثل م ي وحصل له قبول عظيم وحضر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي مجلسه وأطبق علماء بغداد على أنهم ل

ه تعصب    وآان يعظ في المدرسة النظامية ورباط شيخ الشيوخ، وجرى له مع الحنابلة خصام بسبب االعت  اد ألن ق
غ        ى سكنها، وبل ك حت ام المل لألشاعرة وانتهى األمر إلى فتنة قتل فيها جماعة من الفريقين، ورآب أحد أوالد نظ
الخبر نظام الملك وهو بأصبهان، فسير إليه وإستدعاه فلما حضر عنده زاد في إآرامه ثم جهزه إلى نيسابور فلما 

م       وصلها الزم الدرس والوعظ إلى أن قارب انت دار شهر، ث ذلك مق ام آ هاء أمره فأصابه ضعف في أعضائه وأق
ي     ن ف ابور، ودف توفي ضحوة نهار الجمعة الثامن والعشرين من جمادى اآلخرة سنة أربع عشرة وخمسمائة بنيس

  .المشهد المعروف بهم، رحمه اهللا تعالى
  

ي   وآان يحفظ من الشعر والحكايات شيئًا آثيرًا، ورأيت له في بعض المجاميع  هذه األبيات، وذآرها السمعاني ف
  : أيضًا" الذيل " 
   

 والدهر فيك منازع   القلب نحوك نـازع
 ما للقضـية وازع   جرت القضية بالنوى

  لفراق وجهك جازع   اهللا يعـلـم أنـنـي

  .وتوفي شيخه أبو علي الدقاق المذآور في سنة اثنتي عشرة وأربعمائة

ى قشير         بضم القاف وفتح الش: والقشيري بة إل ذه النس دها راء، ه ا وبع اة من تحته ين المعجمة وسكون الياء المثن
  .بن آعب، وهي قبيلة آبيرة

ف، وهي             : وأستوا م أل دها واو ث ا وبع ا أو فتحه اة من فوقه اء المثن ة وضم الت بضم الهمزة وسكون السين المهمل
  .ناحية بنيسابور آثيرة القرى خرج منها جماعة من العلماء

 معانيابن الس

د        ن أحم ار ب د الجب ن عب د ب تاج اإلسالم أبو سعد عبد الكريم بن أبي بكر محمد بن أبي المظفر المنصور بن محم
د التميمي           د المجي ن عب د اهللا ب ن عب لم ب ن مس ع ب بن محمد بن جعفر بن أحمد بن عبد الجبار بن الفضل ابن الربي

ر        السمعاني المروزي الفقيه الشافعي الحافظ الملقب قوام  ن األثي ي ب و الحسن عل دين أب الدين؛ ذآره الشيخ عز ال
دهم الناصرة،          : الجزري في أول مختصره فقال نهم الباصرة وي د البيت السمعاني وعي آان أبو سعد واسطة عق

ا وشمالها            ى شرق األرض وغربه م والحديث إل ي طلب العل يادتهم، رحل ف وإليه انتهت رياستهم، وبه آملت س
ذان،          وجنوبها، وسافر إلى ري وأصبهان وهم ومس وال ى ق ات، وإل دة دفع ما وراء النهر وسائر بالد خراسان ع

ذر       ا ويتع ول ذآره ي يط بالد الت ن ال ا م ام وغيره رة والش از والموصل والجزي راق والحج ال والع الد الجب وب
دة     ارهم الحمي ة وآث الهم الجميل دة   حصرها، ولقي العلماء وأخذ عنهم وجالسهم وروى عنهم واقتدى بأفع ان ع ، وآ

د       : شيوخه تزيد على أربعة آالف شيخ، وذآر في بعض أماليه فقال و محم ن غالب أب د ب ن محم ودعني عبد اهللا ب
  : الجيلي الفقيه نزيل األنبار، وبكى وأنشدني

 بكوا لؤلؤًا وبكـينـا عـقـيقـا   ولمـا بـرزنـا لـتـوديعـهـم
 أن نفـيقـاوهيهات من سكرها    أداروا علينا آـؤوس الـفـراق



 

  فصاحوا الغريق فصحت الحريقا   تولوا فأتبـعـتـهـم أدمـعـي
   

  : ومما قيل في المعنى
 وعيرهم معارضة الطـريق   تنفست الغـداة غـداة ولـوا

 فصاحوا بالحريق والغـريق   فصاحوا بالحريق، فظلت أبكي

ر الخطيب      " بغداد تذييل تاريخ" وصنف التصانيف الحسنة الغزيرة الفائدة، فمن ذلك  و بك افظ أب الذي صنعه الح
اني  " األنساب" يزيد على عشرين مجلدًا، وآذلك " تاريخ مرو " وهو نحو خمسة عشر مجلدًا، ومن ذلك  نحو ثم

و        دات، والمختصر ه الث مجل ي ث و ف ه، وه تدرك علي ذآور واس دين الم ز ال ره ع ذي اختص و ال دات وه مجل
  .لوجودالموجود بأيدي الناس واألصل قليل ا

داد              ى بغ اد إل م ع ة، ث بع وتسعين وأربعمائ نة س اه حج س ده أن أب ة وال ذآر أبو سعد السمعاني المذآور في ترجم
ديث،      ه الح رأ علي ة، ويق ة النظامي ي المدرس اس ف ظ الن ان يع ايخ، وآ ن المش ة م ن جماع ديث م ا الح مع به وس

ام     ويحصل الكتب، وأقام آذلك مدة، ثم رحل إلى أصبهان فسمع بها من  ى خراسان وأق جماعة آبيرة، ثم رجع إل
  .بمرو إلى سنة تسع وخمسمائة، وخرج إلى نيسابور

ره من               : قال أبو سعد  د الشيروي وغي ن محم ار ب د الغف ي بكر عب ا، وسمعنا الحديث من أب وحملني وأخي إليه
  .المشايخ، وعاد إلى مرو، وأدرآته المنية وهو شاب ابن ثالث وأربعين سنة

مائة           وآانت والدة  نة ست وخمس ين الحادي والعشرين من شعبان س وم االثن رو ي ذآور بم وفي  . أبي سعد الم وت
  .بمرو في ليلة غرة شهر ربيع األول سنة اثنتين وستين وخمسمائة، رحمه اهللا تعالى

ى مثل    ى   وآان أبوه محمد إمامًا فاضًال مناظرًا محدثًا فقيهًا شافعيًا حافظًا، وله اإلمالء الذي لم يسبق إل م عل ه، تكل
ادى    ي جم المتون واألسانيد، وأبان مشكالتها، وله عدة تصانيف، وآان له شعر غسله قبل موته، وآانت والدته ف
ر               نة عش فر س اني ص ة ث الة الجمع ن ص اس م راغ الن ت ف وفي وق ة، وت تين وأربعمائ ت وس نة س ى س األول

  .ابر مرو، رحمه اهللا تعالىوخمسمائة، ودفن يوم السبت عند والده أبي المظفر بسفحوان إحدى مق

د           ًا عن ذهب متعين ان حنفي الم ق والمخالف، وآ ذلك المواف ه ب وآان جده المنصور إمام عصره بال مدافعة، أقر ل
افعي،          ام الش ذهب اإلم ى م ه إل ا اقتضى انتقال أئمتهم، فحج في سنة اثنتين وستين وأربعمائة وظهر له بالحجاز م

افعية   رضي اهللا عنه، فلما عاد إلى مرو ل ام الش قي بسبب انتقاله محنًا وتعصبًا شديدًا، فصبر على ذلك، وصار إم
ا    رة، منه " بعد ذلك يدرس ويفتي، وصنف في مذهب الشافعي رضي اهللا عنه وفي غيره من العلوم تصانيف آثي

نة  ل الس اج أه ة " و" االنتصار " و" منه ى القدري رد عل ا" ال ي األصول . وغيره ي وف" القواطع " وصنف ف
ة، و    " البرهان" الخالف  ألة خالفي ي    " االصطالم  " و"األوسط  " يشتمل على قريب من ألف مس ى أب ه عل رد في

ي الحديث    زيد الدبوسي، وأجاب عن األسرار التي جمعها، وله تفسير القرآن العزيز، وهو آتاب نفيس، وجمع ف
الجودة،     هور ب ظ مش ه وع ن، ول ا فأحس م عليه يخ، وتكل ة ش ن مائ ديث ع ف ح نة ست   أل ي س ه ف ت والدت وآان

ه اهللا        رو، رحم ة بم انين وأربعمائ نة تسع وثم وعشرين وأربعمائة في ذي الحجة، وتوفي في شهر ربيع األول س
  .تعالى

  .وفي بيتهم جماعة آثيرة علماء رؤساء

عان، وهو  بفتح السين المهملة وسكون الميم وفتح العين المهملة وبعد األلف نون، هذه النسبة إلى سم : والسمعاني
  .يجوز بكسر السين أيضًا: بطن من تميم، وسمعت بعض العلماء يقول

ي            ه ف ي سماع الحديث وطاف ب ده ف ه وال ر ب رحيم بك وآان ألبي سعد عبد الكريم ولد يقال له أبو المظفر عبد ال
ة ع     ي ثماني ايخه ف ًا لمش ه معجم ع ل ه النسخ وجم ر وأسمعه الحديث وحصل ل ا وراء النه الد خراسان وم شر ب

ًا صالحًا،           د طرف ى حصل من آل واح ه واألدب والحديث حت جزءًا، وعوالي في مجلدين ضخمين، وشغله بالفق
ة خلت من ذي      وحدث بالكثير ورحل إليه الطالب، وآان محترمًا ببالده، ومولده في ليلة الجمعة لسبع عشرة ليل

  .ة أربع عشرة وستمائة، رحمه اهللا تعالىالقعدة سنة سبع وثالثين وخمسمائة بنيسابور، وتوفي بمرو ما بين سن



 

 ابن حمديس الشاعر الصقلي

ي             ام ف ن بس ال اب ديس األزدي الصقلي الشاعر المشهور؛ ق ن حم د ب ن محم أبو محمد عبد الجبار بن أبي بكر اب
ي              :حقه ة، ويتصرف ف اظ النفيسة الرفيع ا باأللف ر عنه ة، وبعب اني البديع رطس أغراض المع اهر يق هو شاعر م
  : ه المصيب، ويغوص في بحر الكلم على در المعنى الغريب، فمن معانيه البديعة قوله في صفة نهرالتشبي

 صبًا أعلنت للعين ما في ضميره   ومطرد األجزاء تصقل مـتـنـه
 عليها شكا أوجاعـه بـخـريره   جريٌح بأطراف الحصى آلما جرى

 غـديره فأقبل يلقي نفسـه فـي   آأن حبابًا ريع تحـت حـبـابـه
 وقد آللت حـافـاتـه بـبـدوره   آأن الدجى خط المجرة بـينـنـا
 مـديره وأقتل سكرًا منه عـينـا   شربنا على حافاته دور سـكـره

   
  : وله من قصيد

  آن لي منها على الدهر اقتراح   بت منها مسـتـعـيدًا قـبـًال
 ـراحالق لم يكن في قدرة الماء   وأروي غلل الـشـوق بـمـا

   
  : مأخوذ من قول البحتري" وأروي غلل الشوق " قوله

  إلى نهلة من ريقها البارد العذب   وبي ظمأ ال يملك الماء دفـعـه
   

  : مأخوذ من قول المتنبي" جريح بأطراف الحصى " وقوله 
 تلقي الثناء على الحيا فيفوح   وذآي رائحة الرياض آأنها
 وليه خيرًا واللسان فصـيحت   جهد المقل فكيف بابن آريمة

   : وله من قصيدة أولها

 فقد نعى الليل بشير الصـبـاح   قم هاتها من آف ذات الوشـاح
 سوابق اللهـو ذوات الـمـراح   باآر إلى اللذات وارآـب لـهـا

 األقـاح ريق الغوادي من ثغور   من قبل أن ترشف شمس الضحى
   

  : ومن معانيه النادرة قوله
 ويسم نصل السهم وهو قتـول   ى آحل الجفون تكحًالزادت عل

   
  : وله من جملة قصيد يتشوق صقلية
 يجدد للنفس تذآـارهـا   ذآرت صقلـية واألسـى

 فإني أحدث أخبـارهـا   فإن آنت أخرجت من جنٍة
 حسبت دموعي أنهارهـا   ولوال ملوحة ماء البكـاء

   
اه،        وآان قد دخل إلى األندلس سنة إحدى وسبع ه وأجزل عطاي اد فأحسن إلي ن عب د ب ين وأربعمائة، ومدح المعتم

اء اهللا      -ولما قبض المعتمد وحبس بأغمات  ه إن ش ي ترجمت يأتي ف ًا        -آما س ه أبيات ذآور ل ديس الم ن حم سمع اب
  : عملها المعتمد في االعتقال، فأجابه عنها بقوله

   
  وج تدوروشهب الدراري في البر   أتيأس من يوم يناقـض أمـسـه
 وقلقل رضوى منـكـم وثـبـير   ولما رحلتم بالندى في أآـفـكـم
 تـسـير فهذي الجبال الراسيات   رفعت لساني بالقيامة قـد دنـت

   



 

  : وقد ألم في البيت األخير بقول عبد اهللا بن المعتز في مرثيته للوزير أبي القاسم عبيد اهللا بن سليمان بن وهب
   

 وقال صرف الدهر أين الرجال   ت الكـمـالقد استوى الناس وما
  قوموا انظروا آيف تزول الجبال   هذا أبو القاسـم فـي نـعـشـه

  .وله ديوان شعر أآثره جيد

ة الشاعر       ن اللبان ر اب وتوفي في شهر رمضان سنة سبع وعشرين وخمسمائة بجزيرة ميورقة ودفن إلى جنب قب
ه   المشهور، وآان قد عمي، وقيل ببجاية، وأ انين، رحم بياته الميمية التي في الشيب والعصا تدل على أنه بلغ الثم

  .اهللا تعالى

دها سين              : وحمديس ا وبع اة من تحته اء المثن ة وسكون الي دال المهمل يم وآسر ال ة وسكون الم بفتح الحاء المهمل
  .مهملة

ي بحر المغرب    هذه النسبة إلى جزير -بفتح الصاد المهملة والقاف وبعدها الم مشددة : والصقلي ة صقلية وهي ف
  .بالقرب من إفريقية انتزعها الفرنج من المسلمين في سنة أربع وستين وأربعمائة

 أبو طالب المعافري

ون األدب، جاب         ة وفن ي اللغ ًا ف ان إمام ي؛ آ أبو طالب عبد الجبار بن محمد بن علي بن محمد المعافري المغرب
نة إحدى            البالد وانتهى إلى بغداد وقرأ بها، واشتغل ي س ديار المصرية ف ه، ودخل ال وا ب ر وانتفع ق آثي عليه خل

ري            ن ب د اهللا ب د عب و محم ة أب ا الشيخ العالم ه به رأ علي ره    -وخمسين وخمسمائة، وق دم ذآ وآتب بخطه    -المق
ن                 د أتق رًا، وق يئًا آثي ه ش ي األدب، ورأيت من ا آتب ف ر م ة، وأآث ق المغارب ى طري رًا، وهو حسن الخط عل آثي

  : في اللغة بيتين وهما" المذيل " غاية اإلتقان، ورأيت بخطه على ظهر آتاب  ضبطه

 أبصر خطي حيثما أبصره   أقسم باهللا علـى آـل مـن
 والمغـفـرة بالعفو والتوبة   أن يدعو الرحمن لي مخلصًا

د   -ب عن مؤلفه للشيخ أبي الطاهر محمد بن يوسف بن عبد اهللا التميمي وهو يروي الكتا" المسلسل " وآتاب  وق
  .ذآرت ذلك في ترجمة أبي الطاهر المذآور في حرف الميم في ترجمة المحمدين

  .وتوفي في سنة ست وستين وخمسمائة وهو عائد إلى المغرب من الديار المصرية، رحمه اهللا تعالى

ى ا  : والمعافري بة إل ر، وهي     بفتح الميم والعين المهملة وبعد األلف فاء مكسورة ثم راء، هذه النس ن يعف افر ب لمع
  .قبيل آبير، عامتهم بمصر

 عبد الرزاق الصنعاني

ن السمعاني   اس     : أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني، مولى حمير؛ قال أبو سعد اب ا رحل الن ل م قي
ه          وا إلي ا رحل ل م لم مث ه وس د رسول اهللا صلى اهللا علي ن راشد األزدي مواله      . إلى أحد بع ر ب روي عن معم م ي

ة وهو     ن عيين البصري واألوزاعي وابن جريج وغيرهم، وروى عنه أئمة اإلسالم في ذلك العصر منهم سفيان ب
  .من شيوخه وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم

ة       نة ست وعشرين ومائ ي س ه ف ه اهللا          . وآانت والدت اليمن، رحم ائتين ب نة إحدى عشرة وم ي شوال س وفي ف وت
  .تعالى

تح ا: والصنعاني ة بف ى مدين بة إل ذه النس ون، ه د األلف ن ة وبع ين المهمل تح الع ون وف ة وسكون الن لصاد المهمل
راء  ي به الوا ف ا ق اذة، آم بة ش ا، وهي نس بة إليه ي النس ون ف يمن، وزادوا الن دن ال ن أشهر م : صنعاء، وهي م

  .بهراني



 

ول : وقال أبو محمد عبد اهللا بن الحارث الصنعاني ال     من يصحب  : سمعت عبد الرزاق يق وان، ق ر اله ان ي : الزم
  : وسمعته ينشد

  وهذا زمان بنا يلعب            فذاك زمان لعبنا بـه 

 ابن الصباغ صاحب الشامل

ان          افعي؛ آ ه الش ابن الصباغ، الفقي ر، المعروف ب ن جعف أبو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد ب
ا إس  يخ أب ان يضاهي الش ه، وآ ي وقت راقين ف ه الع ذهبفقي ة الم ي معرف ه ف دم علي يرازي، وتق وآانت . حاق الش

اب    امل  " الرحلة إليه من البالد، وآان تقيًا حجة صالحًا، ومن مصنفاته آت ه، وهو من أجود آتب       " الش ي الفق ف
اب    ه آت الم     " أصحابنا، وأصحها نقًال وأثبتها أدلًة، ول ق الس الم والطري ذآرة الع دة  " و" ت ه،    " الع ي أصول الفق ف

ا عشرين   وتول ى التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد أول ما فتحت، ثم عزل بالشيخ أبي إسحاق، وآانت واليته له
  .يومًا، ولما توفي أبو إسحاق أعيد لها أبو نصر المذآور

ي ذي الحجة من        ا ف دئ بعمارته ة ب وذآر أبو الحسن محمد بن هالل بن الصابئ في تاريخه أن المدرسة النظامي
ك           سنة سبع وخم ان نظام المل نة تسع وخمسين، وآ دة من س سين وأربعمائة، وفتحت يوم السبت عاشر ذي القع

اس          اجتمع الن دريس، ف وم للت ذا الي ي ه ه الحضور ف أمر أن يكون المدرس بها أبا إسحاق الشيرازي، وقرروا مع
ًا، وظه              ا مدرس ن الصباغ فأحضر ورتب به ي نصر اب ى أب ذ إل د، فنف م يوج و   ولم يحضر، وطلب فل ر الشيخ أب

ا           درس به م ي لوه إن ل روا عن حضور درسه وراس يهم وفت إسحاق في مسجده ولحق أصحابه من ذلك ما بان عل
مضوا إلى ابن الصباغ وترآوه، فأجاب إلى ذلك، وعزل ابن الصباغ، وجلس أبو إسحاق يوم السبت مستهل ذي   

  .الحجة فكان مدة تدريس ابن الصباغ عشرين يومًا

ي   وقال ابن النجار  داد   " ف اريخ بغ نة ست              ": ت ي س م صرف ف ولي ث و سعد المت ولى أب و إسحاق ت ات أب ا م ولم
ي       ك ف د ذآرت ذل ات، وق وسبعين، وأعيد ابن الصباغ ثم صرف في سنة سبع وسبعين، وأعيد أبو سعد إلى أن م

  .وقد سبق في ترجمة الشيخ أبي إسحاق في حرف الهمزة طرف من هذه القضية. ترجمته

  .ه سنة أربعمائة ببغداد، وآف بصره في آخر عمرهوآانت والدت

وم الخميس منتصف شعبان من        وفي ي وتوفي في جمادى األولى سنة سبع وسبعين وأربعمائة ببغداد، وقيل بل ت
  .السنة المذآورة، رحمه اهللا تعالى

 القاضي عبد الوهاب المالكي

ن الحسين        د ب ن أحم ن نصر ب ي ب ي         القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن عل ن طوق التغلب ك ب ن مال ارون ب ن ه ب
اعرًا، صنف           ًا ش ًا أديب ان فقيه ة؛ آ ي صاحب الرحب البغدادي الفقيه المالكي، وهو من ذرية مالك بن طوق التغلب

ين  " في مذهبه آتاب  اب            " التلق ه آت دة، ول ا فائ ار الكتب وأآثره ه من خي ع صغر حجم ة  " وهو م " و" المعون
  .صانيفوغير ذلك عدة ت" شرح الرسالة 

ن  : فقال" تاريخ بغداد " ذآره الخطيب في  سمع أبا عبد اهللا بن العسكري وعمر بن محمد بن سبنك وأبا حفص اب
د     . شاهين، وحدث بشيء يسير ان حسن النظر جي آتبت عنه، وآان ثقة، ولم يلق من المالكيين أحدًا أفقه منه، وآ

  .ر عمره إلى مصر فمات بهاالعبارة، وتولى القضاء ببادرايا وباآسايا، وخرج في آخ

اب     ي آت ام ف ذخيرة  " وذآره ابن بس ال " ال عرًا           : فق ه ش د وجدت ل اس، وق اس، ولسان أصحاب القي ة الن ان بقي آ
م       ى حك ذوي فضلها، وعل بالد ب معانيه أجلى من الصبح وألفاظه أحلى من الظفر بالنجح، ونبت به بغداد آعادة ال

ا، وو   ع أهله ا، فخل ني أهله ي محس ام ف ا     األي ن أآابره ا م وم فصل عنه يعه ي ه ش دثت أن ا، وح ا وظله دع ماءه
م    ال له ه ق ر، وأن ورة وطوائف آثي ة موف ا جمل داة  : وأصحاب محابره ل غ ين آ رانيكم رغيف ين ظه و وجدت ب ل

  : وعشية، ما عدلت ببلدآم بلوغ أمنية، وفي ذلك يقول

 وحق لها مني سالٌم مضاعف   سالم على بغداد في آل موطٍن



 

 وإني بشطي جانبيها لعـارف   ا فارقتها عن قلًى لهـافواهللا م
  ولم تكن األرزاق فيها تساعف   ولكنها ضاقت علي بأسـرهـا
 وتخـالـف وأخالقه تنأى به   وآانت آخٍل آنت أهوى دنـوه

   
و العالء المعري فأضافه، وفي          ذ أب المعرة يومئ ك  واجتاز في طريقه بمعرة النعمان، وآان قاصدًا مصر، وب ذل

  : يقول من جملة أبيات
 بالدنا فحمدنا النأي والسـفـرا   والمالكي ابن نصٍر زار في سفٍر

 وينشر الملك الضليل إن شعـرا   إذا تفقه أحـيا مـالـكـًا جـدًال
   

ب،              ه الغرائ ا، وتناهت إلي ادتها وآبراءه تتبع س ا، ومأل أرضها وسماءها، واس ثم توجه إلى مصر فحمل لواءه
ب، ونفسه       وانثالت  ال وهو يتقل ه ق وا أن في يديه الرغائب، فمات ألول ما وصلها من أآلة اشتهاها فأآلها، وزعم

  .ال إله إال اهللا، إذا عشنا متنا: يتصعد ويتصوب
  

  : وله أشعار رائقة طريفة، فمن ذلك قوله
 فقالت تعالوا واطلبوا اللص بالحـد   ونائمة قبلـتـهـا فـتـنـبـهـت

  وما حكموا في غاصٍب بسوى الرد   ـديتـك غـاصـٌبفقلت لها إني ف
 وإن أنت لم ترضي فألفًا على العد   خذيها وآفي عـن أثـيٍم ظـالمًة

 على آبد الجاني ألذ من الشـهـد   قصاص يشهد العقـل أنـه: فقالت
 وباتت يساري وهي واسطة العقد   فباتت يميني وهي هميان خصرها

  فقلت بلى ما زلت أزهد في الزهد   ك زاهـٌدألم أخبـر بـأنـ: فقالت
   

  : ومن شعره أيضًا
  وللمفاليس دار الضنك والضيق   بغداد داٌر ألهل المـال طـيبة

 آأنني مصحٌف في بيت زنديق   ظللت حيران أمشي في أزقتها
   

  : وله
 وما لي ال شرق البالد وال غرب   أهيم بذآر الشرق والغرب دائمـًا

 فعدت متى أذآر عهودهم أصب   ـانـًا نـأت وأحـبًةولكـن أوط
  وقد غرد الحادون واشتغل الرآب   ولم أنس من ودعت بالشط سحرًة

  وهذا مقيٌم سار من صدره القرب   أليفان هذا سـائٌر نـحـو غـربٍة
   

  : وله أيضًا
 إلى مصر وعدت إلى العـراق   قطعت األرض في شهري ربيٍع

 مشوقًا للمضمـرة الـعـتـاق   وقـد رآنـيوقال لي الحبـيب 
 ولكني رآبت على اشتـياقـي   رآبت على البراق؟ فقلت آـال

   
  : وآان على خاطري أبيات ال أعرف لمن هي، ثم وجدتها في عدة مواضع للقاضي عبد الوهاب المذآور وهي

 إذا استقت البحار من الرآـايا   متى يصل العطاش إلى ارتواٍء
 وقد جلس األآابر في الـزوايا   األصاغر عن مـراٍد ومن يثني

  على الرفعاء من إحدى الرزايا   وأن ترفع الوضـعـاء يومـًا
 الـمـنـايا فقد طابت منادمة   إذا استوت األسافل واألعالـي

ره       " الذخيرة " وذآر صاحب  ال غي ة اسعرد وق ي القضاء بمدين ه ول اي     : أن ا وباآس ي بادراي ان قاضيًا ف ا  آ ا وهم
راق  ال    . بليدتان من أعمال الع ده فق ة          : وسئل عن مول تين وثلثمائ ين وس نة اثنت ابع من شوال س وم الخميس الس ي



 

ل  . ببغداد ي    : وتوفي ليلة االثنين الرابعة عشرة من صفر سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة بمصر، وقي وفي ف ه ت إن
الى    ه اهللا تع ذآورة رحم نة الم ن الس عبان م ي القر . ش ن ف ام     ودف ة اإلم ين قب ا ب ره فيم غرى وزرت قب ة الص اف

  .الشافعي، رضي اهللا عنه، وباب القرافة، بالقرب من ابن القاسم وأشهب، رحمهما اهللا تعالى

  .وآان أبوه من أعيان الشهود المعدلين ببغداد

اب             ًا فاضًال صنف آت ن نصر أديب ي ب ن عل د ب و الحسن محم ز   " المفاوضة  " وآان أخوه أب ك العزي جالل  للمل
ا شاهده، وهو من الكتب              ه م ه، جمع في ن بوي ة ب ن عضد الدول الدولة أبي منصور ابن أبي طاهر بهاء الدولة ب
ة،               بعين وثلثمائ ين وس نة اثنت ي س اديين ف ي إحدى الجم داد ف ده ببغ ائل، ومول ه رس الممتعة في ثالثين آراسة، ول

ا من      وتوفي يوم األحد لثالث بقين من شهر ربيع اآلخر سنة سبع وثال د صعد إليه ان ق ثين وأربعمائة بواسط وآ
  .البصرة فمات بها

  .وتوفي أبوهما أبو الحسن علي يوم السبت ثاني شهر رمضان المعظم إحدى وتسعين وثلثمائة رحمهم اهللا تعالى

 الحافظ عبد الغني

افظ     ز األزدي الح د العزي ن عب ان    أبو محمد عبد الغني بن سعيد بن علي سعيد بن بشر بن مروان ب المصري؛ آ
ا       ة منه ه تواليف نافع بة   " حافظ مصر في عصره، ول تبه النس اب  " مش ك   " المؤتلف والمختلف   " وآت ر ذل وغي

اع     دة واجتم ودة أآي وانتفع به خلق آثير وآانت بينه وبين أبي أسامة جنادة اللغوي وأبي علي المقرئ األنطاآي م
ًا أن يلحق         في دار الكتب ومذاآرات فلما قتلهما الحاآم صاحب مص ي خوف د الغن ك الحافظ عب تتر بسبب ذل ر اس

ر         -بهما التهامه بمعاشرتهما وأقام مستخفيًا مدة حتى حصل له األمن فظهر  امة خب ي أس ة أب ي ترجم دم ف د تق وق
  .ذلك

اء . وآانت والدة الحافظ عبد الغني لليلتين بقيتا من ذي القعدة سنة اثنتين وثالثين وثلثمائة ن   وتوفي ليلة الثالث ودف
  .يوم الثالثاء سابع صفر سنة تسع وأربعمائة بمصر ودفن بحضرة مصلى العيد، رحمه اهللا تعالى

ونس     ن ي اريخ اب وذآر أبو القاسم يحيى بن علي الحضرمي المعروف بابن الطحان في تاريخه الذي جعله ذيًال لت
  .ائة، واهللا أعلمالمصري أن عبد الغني بن سعيد المذآور مولده في سنة ثالث وثالثين وثلثم

ال              الى، وق ه اهللا تع نة، رحم ره ثالث وأربعون س ة، وعم ين وثلثمائ ان وثالث نة ثم ذآور س وتوفي والده سعيد الم
  .لم أسمع من والدي شيئًا: ولده الحافظ عبد الغني

ول : وقال أبو الحسن علي بن بقا آاتب الحافظ عبد الغني بن سعيد جالن  ر: سمعت الحافظ عبد الغني بن سعيد يق
د              : جليالن لزمهما لقبان قبيحان  ن محم د اهللا ب ة، وعب ق مك ي طري ا ضل ف ريم الضال، وإنم د الك ن عب ة ب معاوي

  .الضعيف، وإنما آان ضعيفًا في جسمه، ال في حديثه

افظ الصوري    ي الح دارقطني  : وقال أبو عبد اهللا محمد بن عل ل لل ه؟        : قي دًا يرجى علم ي الحديث أح هل رأيت ف
ه      نعم، شا: فقال ال ل ار يق علة ن ه ش اءه المودعون          : بًا بمصر آأن دارقطني من مصر ج ا خرج ال ي، فلم د الغن عب

  .لقد ترآت عندآم خلفًا، يعني عبد الغني: وتحزنوا على مفارقته وبكوا، فقال

ي   -أعني الصوري  -وقال أيضًا  ه     " المؤتلف والمختلف   " لما صنف عبد الغن ال ل دارقطني فق ى ال : عرضه عل
  .نعم أخذته عني متفرقًا، واآلن قد جمعته: آيف أقرأه لك ومعظمه أخذته عنك؟ فقال: قالاقرأه، ف

 الحافظ عبد الغافر الفارسي

عيد الفارسي      ن س د ب أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر بن أحمد بن محم
رآن      رأ الق ة وق ي الحديث والعربي نين،          الحافظ؛ آان إمامًا ف ن خمس س اد بالفارسية وهو اب ن االعتق ريم، ولق الك

في المذهب والخالف والزمه مدة أربع " نهاية المطلب " وتفقه على إمام الحرمين أبي المعالي الجويني صاحب 
ه      -المقدم ذآره  -سنين وهو سبط اإلمام أبي القاسم عبد الكريم القشيري  ى جدت ر، وعل وسمع عليه الحديث الكثي

د اهللا إسماعيل      فاطمة ي عب ده أب بنت أبي علي الدقاق وخاليه أبي سعد وأبي سعيد ولدي أبي القاسم القشيري ووال



 

رة سواهم        م القشيري وجماعة آبي ي القاس ة أب ى      . بن عبد الغافر ووالدته أمة الرحيم ابن ابور إل م خرج من نيس ث
ة ومن      ى غزن م خرج إل س، ث رئ      خوارزم ولقي بها األفاضل، وعقد له المجل ث، وق د، وروى األحادي ى الهن ا إل ه

ل                   ي مسجد عقي ا ف ى به ا، وأمل ة به ي الخطاب ابور وول ى نيس م رجع إل واحي، ث ك الن ارات بتل ه لطائف اإلش علي
ا    دة منه لم      " أعصار يوم االثنين سنين، ثم صنف آتبًا عدي م لشرح غريب صحيح مس اريخ   " و" المفه السياق لت

اب  وفرغ منه في أواخر ذي ا" نيسابور  ع الغرائب   " لقعدة سنة ثماني عشرة وخمسمائة، وآت ي غريب   " مجم ف
  .الحديث، وغير ذلك من الكتب المفيدة

مائة          نة تسع وعشرين وخمس ي س وفي ف ة؛ وت وآانت والدته في شهر ربيع اآلخر سنة إحدى وخمسين وأربعمائ
  .بنيسابور، رحمه اهللا تعالى

 أبو الوقت

رًا من الحديث      أبو الوقت عبد األول بن أبي عبد  ان مكث اهللا عيسى بن شعيب بن إبراهيم بن إسحاق السجزي؛ آ
  .عالي االسناد، طالت مدته وألحق األصاغر باألآابر

ي              ى الشيخ الصالح أب تمائة عل نة إحدى وعشرين وس ي بعض شهور س ل ف سمعت صحيح البخاري بمدينة إرب
داد من      جعفر محمد بن هبة اهللا بن المكرم بن عبد اهللا الصوفي الب ة ببغ ي المدرسة النظامي غدادي، بحق سماعه ف

ي الحسن           نة ثالث وخمسين وخمسمائة، بحق سماعه من أب الشيخ أبي الوقت المذآور، في شهر ربيع األول س
عبد الرحمن بن محمد بن مظفر الداودي في ذي القعدة سنة خمس وستين وأربعمائة، بحق سماعه من أبي محمد 

ن حم   د ب د اهللا              عبد اهللا بن أحم ي عب ة، بحق سماعه من أب انين وثلثمائ نة إحدى وثم ي صفر س ه السرخسي ف وي
د        د اهللا محم ي عب افظ أب ه الح محمد بن يوسف بن مطر الفربري سنة ست عشرة وثلثمائة، بحق سماعه من مؤلف

م  بن إسماعيل البخاري مرتين، إحداهما سنة ثمان وأربعين ومائتين والثانية سنة اثنتين وخمسين ومائ تين، رحمه
  .اهللا أجمعين

ي        و الوقت ف ا أب ه به د ل وآان الشيخ أبو الوقت صالحًا يغلب عليه الخير، وانتقل أبوه إلى مدينة هراة وسكنها فول
وتوفي في ليلة األحد سادس ذي القعدة سنة ثالث وخمسين وخمسمائة، . ذي القعدة سنة ثمان وخمسين وأربعمائة

الى ه اهللا تع د وصل إ. رحم ان ق ين    وآ ين وخمس نة اثنت وال س ن ش رين م ادي والعش اء الح وم الثالث داد ي ى بغ ل
ان                امع، وآ ة بالج ه الصالة العام م صلوا علي ه ث ه في ات، وصلي علي ه م روز وب اط في وخمسمائة، ونزل في رب

ا        دفون به ة الم ي الدآ ن بالشونيزية ف م  اإلمام في الصالة الشيخ عبد القادر الجيلي، وآان الجمع متوفرًا، ودف روي
ه اهللا             داودي، رحم دنيا عن ال ي ال ة، وهو آخر من روى ف تين واألربعمائ د الس الزاهد؛ وآان سماعه الحديث بع

  .تعالى

  .وتوفي والده سنة بضع عشرة وخمسمائة، رحمه اهللا تعالى

  .وقد تقدم الكالم على السجزي، وهي من شواذ النسب

لمكرم الصوفي المذآور في ليلة السابع والعشرين من شهر  وآانت والدة شيخنا أبي جعفر محمد بن هبة اهللا بن ا
وتوفي ليلة الخميس من المحرم   . رمضان سنة ثمان وثالثين وخمسمائة، وقيل سنة ست، وقيل سنة سبع وثالثين

  .سنة إحدى وعشرين وستمائة ببغداد، ودفن من الغد بالشونيزية، رحمهم اهللا أجمعين

 ابن آليب الحراني

دين،           أبو الفرج عبد ا ب، الملقب شمس ال ن آلي ن الخضر ب ن صدقة ب لمنعم بن أبي الفتح عبد الوهاب بن سعد ب
ة، وانتهت      الحراني األصل البغدادي المولد والدار الحنبلي المذهب؛ آان تاجرًا وله في الحديث السماعات العالي

  .عاته أحدالرحلة إليه من أقطار األرض وألحق الصغار بالكبار ال يشارآه في شيوخه ومسمو

مائة  نة          . وآانت والدته في صفر سنة خمس خمس ع األول س ابع والعشرين من شهر ربي ين الس ة االثن وفي ليل وت
د        اب حرب، عن ه، بب ل، رضي اهللا عن ست وتسعين وخمسمائة ببغداد، ودفن من الغد بمقبرة اإلمام أحمد بن حنب

  .ئة وثمانيًا وأربعين جارية، رحمه اهللا تعالىأبيه وأهله، وآان صحيح الذهن والحواس إلى أن مات، وتسرى ما



 

 عبد الحميد الكاتب

ي     ل ف عبد الحميد بن يحيى بن سعد مولى بني عامر بن لؤي بن غالب، الكاتب البليغ المشهور؛ وبه يضرب المث
د         ابن العمي د، وختمت ب د الحمي ائل بعب ل فتحت الرس م         . البالغة، حتى قي ن من العل ة وفي آل ف ي الكتاب ان ف وآ

ه             لون، ولطريقت ه أخذ المترس دان، وعن ي البل ل ف م صبيٍة يتنق ان أوًال معل ام، وآ واألدب إمامًا، وهو من أهل الش
ة        دار ألف ورق ائله مق ي الترسل، ومجموع رس وهو أول  . لزموا وآلثاره اقتفوا، وهو الذي سهل سبيل البالغة ف

تعمل        ب، فاس ي فصول الكت دات ف ن        من أطال الرسائل واستعمل التحمي روان ب ان آاتب م ده، وآ ك بع اس ذل الن
ه بعض            د أهدى ل ًا وق ه يوم ال ل دي، فق ة المعروف بالجع محمد بن مروان بن الحكم األموي آخر ملوك بني أمي

ه    : العمال عبدًا أسود فاستقله ل، فكتب إلي ًا    "اآتب إلى هذا العامل آتابًا مختصرًا، وذمه على ما فع و وجدت لون ل
  ".أقل من الواحد ألهديته، والسالم شرًا من السواد وعددًا

د   . القلم شجرة ثمرتها األلفاظ، والفكر بحر لؤلؤه الحكمة: ومن آالمه أيضًا وقال إبراهيم بن العباس الصولي، وق
ل          : ذآر عبد الحميد المذآور عنده ي مث ط أن يكون ل اب ق د من الكت آان واهللا الكالم معانًا له، ما تمنيت آالم أح

ة ال          " ة له وفي رسال. آالمه اع، وغل مظن ق مضنة ال يب نهم عل اينون، م ون، وأطوار متب والناس أخياف مختلف
ال        " يبتاع  ى بعض الرؤساء فق ه إل ًا بالوصاة علي ك      : " وآتب على يد شخص آتاب ابي إليك علي حق موصل آت

ه       ه، فصدق أمل د أنجزت حاجت ه  ومن  ". آحقه علي إذ رآك موضعا ألمله، ورآني أهًال لحاجته، وق ر  " آالم خي
  : وآان آثيرًا ما ينشد". الكالم ما آان لفظه فحًال ومعناه بكرًا 

 نبال قسيًا وأقالم الدوي لها   إذا جرح الكتاب آانت دويهم

  .وله رسائل بليغة

اني طرف من        لم الخراس ي مس ار أب وآان حاضرًا مع مروان في جميع وقائعه عند آخر أمره، وقد سبق في أخب
إن          : مروان قال له حين أيقن بزوال ملكهويحكى أن . ذلك ي، ف در ب ع عدوي وتظهر الغ د احتجت أن تصير م ق

م           اتي، وإال ل ي حي ي ف إن استطعت أن تنفعن ك، ف إعجابهم بأدبك وحاجتهم إلى آتابتك يحوجهم إلى حسن الظن ب
رين    : فقال له عبد الحميد. تعجز عن حفظ حرمي بعد وفاتي ع األم ي أنف ي،    إن الذي أشرت به عل ا ب ك وأقبحهم ل

   : وما عندي إال الصبر حتى يفتح اهللا تعالى أو أقتل معك؛ وأنشد

  فمن لي بعذر يوسع الناس ظاهر   أسر وفاء ثـم أظـهـر غـدرًة

  ".مروج الذهب " ذآر ذلك أبو الحسن المسعودي في آتاب 

ة،   ثم إن عبد الحميد قتل مع مروان، وآان قتل مروان يوم االثنين ثالث عشر ذي الحجة سنة اثنتين وثالثين ومائ
  .بقرية يقال لها بوصير من أعمال الفيوم بالديار المصرية، رحمهما اهللا تعالى

ه،             الجزيرة، فغمز علي د ب د الحمي د األموي استخفى عب ن محم روان ب ل م ورأيت بخطي في مسوداتي أنه لما قت
تًا       فأخذ ودفعه أبو العباس، وأظنه السفاح، إلى عبد الجبار بن ع ه طس ان يحمي ل بد الرحمن صاحب شرطته، فك

ن  . بالنار ويضعه على رأسه حتى مات وآان من أهل األنبار وسكن الرقة، وشيخه في الكتابة سالم مولى هشام ب
  .عبد الملك

فاح   : وروى محمد بن العباس اليزيدي بإسناد ذآره قال ي      -أتي أبو جعفر المنصور أخو الس اء بن اني خلف وهو ث
م المنصور      -عد قتل مروان بن محمد الجعدي العباس ب ادي، فه بعبد الحميد الكاتب والبعلبكي المؤذن وسالم الح

ال      : بقتلهم جميعًا لكونهم من أصحاب مروان، فقال سالم داًء، فق اس ح إني أحسن الن ؤمنين ف : استبقني يا أمير الم
ع    تعمد إلى إبل فتظمئها ثالثًا ثم توردها : وما بلغ من حدائك؟ فقال الماء، فإذا وردت رفعت صوتي بالحداء فترف

اء،     : رؤوسها وتدع الشرب ثم ال تشرب حتى أسكت، قال م أوردت الم ام، ث ة أي فأمر المنصور بإبل فأظمئت ثالث
تبقى سالمًا      ى سكت، فاس م تشرب حت م ل داء فامتنعت من الشرب ث ع سالم صوته بالح دأت بالشرب رف ا ب فلم

ؤذن،  : وما عندك؟ قال: استبقني يا أمير المؤمنين قال: ل له البعلبكي المؤذنوقا. وأجازه وأجرى عليه رزقه أنا م
ال  ال    : ق ك؟ ق غ من أذان ا بل دئ اآلذان         : وم ك، وأبت ًا وتصب علي دها أبريق ذ بي تًا وتأخ دم إليك طس ة تق أمر جاري ت

أمر جار  ه     فتدهش ويذهب عقلها إذا سمعت أذاني حتى تلقي األبريق من يدها وهي ال تعلم؛ ف ًا في ة فأعدت أبريق ي



 

ق     ماء وقدمت إليه طستًا وجعلت تصب عليه ورفع البعلبكي صوته باآلذان فبقيت الجارية شاخصة وألقت األبري
  .من يدها فاستبقاه وأجازه وأجرى عليه الرزق وصير أمر الجامع إليه

ال     أنا: وما عندك؟ قال: استبقني يا أمير المؤمنين قال: عبد الحميد الكاتب: قال له ة، فق ي الكتاب أبلغ أهل زماني ف
ه،        . أنت الذي فعلت بنا األفاعيل وعملت بنا الدواهي: له المنصور م ضربت عنق داه ورجاله ث ه فقطعت ي فأمر ب

  .واهللا أعلم أي ذلك آان

  .وآان ولده إسماعيل آاتبًا ماهرًا نبيًال معدودًا في جملة الكتاب المشاهير

آاتبًا بين يدي عبد الحميد المذآور، وممن   -اآلتي ذآره إن شاء اهللا تعالى  - وآان يعقوب بن داود وزير المهدي
  .تخرج عليه وتعلم منه

روان      ه م ال ل ه، فق ي ملك د طالت صحبة    : وساير عبد الحميد يومًا مروان بن محمد على دابة قد طالت مدتها ف ق
ة طول صحبت       : هذه الدابة لك، فقال ة الداب ؤمنين إن من برآ ر الم ه    يا أمي ال ل ا، فق ة علفه يرها؟   : ها وقل فكيف س

  .همها أمامها وسوطها عنانها وما ضربت قط إال ظلمًا: فقال

اب   وزراء   " وقال أبو عبد اهللا محمد بن عبدوس الجهشياري في آت ار ال ن       ": أخب د ب ي أحم ي عل وجدت بخط أب
ماعيل ال: إس ر األصبهاني، ق ن جعف اس ب دثني العب ى ال: ح ن يحي د ب د الحمي ب عب ن طل ان صديقًا الب ب وآ كات

ا  ا       : المقفع، ففاجأهما الطلب وهما في بيت، فقال الذين دخلوا عليهم ال آل واحد منهم د؟ فق د الحمي ا عب ا،  : أيكم أن
ال  ه       : خوفًا من أن ينال صاحبه مكروه وخاف عبد الحميد أن يسرعوا إلى ابن المقفع فق ا ل ًال من إن آ ا ف وا بن ترفق

  .مضي البعض اآلخر ويذآر تلك العالمات لمن وجهكم ففعلوا، وأخذ عبد الحميدعالمات، فوآلوا بنا بعضكم وي

دها راء         : وبوصير ا وبع اة من تحته اء المثن ة وسكون الي . بضم الباء الموحدة وسكون الواو وآسر الصاد المهمل
ال : ويقال ه      : إن مروان لما وصل إليها منهزمًا والعساآر في طلبه ق ل ل ة؟ فقي ذه القري م ه ا اس ال  : م : بوصير، فق

  .إلى اهللا المصير، فقتل بها، وهي واقعة مشهورة

ي      : وقال إبراهيم بن جبلة ال ل ًا فق ًا رديئ م،  : أتحب أن تجود خطك؟ فقلت    : رآني عبد الحميد الكاتب أخط خط نع
  .أطل جلفة قلمك وأسمنها، وحرف قطتك وأيمنها، ففعلت فجاد خطي: فقال

 عبد المحسن الصوري

د المح د عب و محم نين أب د المحس اعر المشهور؛ أح ون الصوري الش ن غلب ن غالب ب د ب ن أحم د ب ن محم سن ب
ه          ام، ل يح النظام، من محاسن الش الم مل ق الك الفضالء، المجيدين األدباء، شعره بديع األلفاظ حسن المعاني، رائ

   : ديوان شعر أحسن فيه آل اإلحسان، فمن محاسنه قوله

 اسنها بعينـيعلقت مح   أتـرى بـثـأٍر أم بـدين
 ما في المهند والردينـي   في لحظها وقـوامـهـا
 ب خليط نار الوجنتـين   وبوجهها ماء الـشـبـا
 تر خصلة من خصلتين   بكرت علي وقالـت اخ
 ق فليس عندي غير ذين   إما الصدود أو الـفـرا
 تنهل مثل المـأزمـين   فأجبتهـا ومـدامـعـي

  ك أو فراقك حان حينيد   ال تفعلي، إن حـان ص
 فمضت مسارعًة لبينـي   فكأنما قلت انـهـضـي
 ت عيسها رميت بـأين   ثم استقـلـت أين حـل
 مي إلي بـصـورتـين   ونـوائٍب أظـهـرن أيا
 فرأيت يومًا لـيلـتـين   سودنهـا وأطـلـنـهـا

   



 

  : ومنها
  رفني النضار من اللجين   هل بعـد ذلـك مـن يع

 د العهد بينهما وبـينـي   هلتهـمـا لـبـعفلقد ج
 بئس الصناعة في اليدين   متكسبًا بـالـشـعـر يا
 يأتي علي بن الحسـين   آانت آذلـك قـبـل أن
 لثة لحال الـشـعـريين   فاليوم حال الشعـر ثـا
 عافين عن آذب ومـين   أغنى وأعفى مدحـه ال

   
ة     وهذه القصيدة عملها عبد المحسن في عل ي، وهي قصيدة طويل ي بن الحسين والد الوزير أبي القاسم بن المغرب

عراء     اءه بعض الش ين، فج ه ذو المنقبت ال ل يس يق قالن رئ ة عس ان بمدين ه آ ة، وهي أن ة ظريف ا حكاي دة وله جي
  : وامتدحه بهذه القصيدة وجاء في مديحها

  فلم اقتصرت على اثنتين؟   ولك المناقـب آـلـهـا
   

رئي ه بعض الحاضرينفأصغى ال ال ل ده ق ا خرج من عن ه، فلم نها وأجزل جائزت اده واستحس ى إنش ذه : س إل ه
ك الرجل   : القصيدة لعبد المحسن، فقال ه ذل ه     : أعلم هذا وأحفظ القصيدة، ثم أنشدها، فقال ل ى عملت مع فكيف حت

ك إال ألجل البيت ال      : هذا العمل من اإلقبال عليه والجائزة السنية؟ فقال م أفعل ذل ه   ل ك  : ذي ضمنها، وهو قول ول
ي، وهو    المناقب آلها فإن هذا البيت ليس لعبد المحسن، وأنا ذو المنقبتين، فأعلم قطعًا أن هذا البيت ما عمل إال ف

  .في نهاية الحسن
  

ى   دهر   " ومن شعره أيضًا، وذآر الثعالبي في آتابه الذي جعله ذيًال عل ة ال ن      "يتيم رج اب ي الف ات ألب ذه األبي ، ه
د المحسن     أبي ح وان عب ي دي صين علي بن عبد الملك الرقي أصًال، وآان أبوه قاضي حلب، واهللا أعلم، ولكنها ف

ط أيضًا      - ة الغل ه      -والثعالبي قد نسب أشياء إلى غير أربابها وغلط فيها، ولعل هذا من جمل ه أن ي ديوان وذآر ف
  : عملها في أخيه عبد الصمد، وهي

 ما مسني من الجوع قـرحمثل   وأٍخ مسه نـزولـي بـقـرٍح
 ر وفي حكمه على الحر قبح   بت ضيفًا له آما حـكـم الـده
 رة بالهم طافح ليس يصـحـو   فابتداني يقول وهو من السـك
 والقول منه نصـٌح ونـجـح   لم تغربت؟ قلت قال رسول اهللا

  ل تمام الحديث صوموا تصحوا   وقد قـا: سافروا تغنموا، فقال
   

  : هذين البيتين" اليتيمة " صاحب  وذآر له
  قد مسها عطش فليسق من غرسا   عندي حدائق شكٍر غرس جودآم
 يبسا فلن يعود اخضرار العود إن   تدارآوها وفي أغصانهـا رمـٌق

   
  : واجتاز يومًا بقبر صديق له فأنشده

  رك آيف اهتديت قصد الطريق   عجبًا لي وقد مررت على قـب
 صدقوا ما لميت مـن صـديق   هـدك يومـًا؟أتراني نسيت عـ

   
  : ولما ماتت أمه ودفنها وجد عليها وجدًا آثيرًا فأنشد

 تولت فحلت عروة المتمسـك   رهينة أحجار ببـيداء دآـدك
  أنا اليوم أبكي أنها ليس تشتكي   وقد آنت أبكي إن تشكت وإنما

   
  : وهذا المعنى مأخوذ من قول المتنبي

  قد آان لما آان لي أعضاء   السقـام ألنـهوشكيتي فقد 
   



 

ة             ي بيت من جمل ى ف ذا المعن ي ه اجي الحلب نان الخف ابن س وقد استعمل أبو محمد عبد اهللا بن محمد المعروف ب
  : قصيدة طويلة فقال

   
 السواآب وجدت ديارًا للدموع   بكى الناس أطالل الديار وليتني

  .ومحاسنه آثيرة، واالقتصار أولى

  .في يوم األحد تاسع شوال سنة تسع عشرة وأربعمائة، وعمره ثمانون سنة أو أآثر، رحمه اهللا تعالىوتو

  .بفتح الغين المعجمة وسكون الالم وضم الباء الموحدة وبعد الواو نون: وغلبون

  .والصوري قد تقدم الكالم عليه

 الحافظ عبد المجيد العبيدي

ز          أبو الميمون عبد المجيد، الملقب الحافظ، ن العزي اآم ب ن الح ن الظاهر ب ن المستنصر ب ابن أبي القاسم محمد ب
ه   -بن المعز بن المنصور بن القائم بن المهدي عبيد اهللا  افظ   -وقد تقدم ذآر المهدي وجماعة من حفدت ع الح ؛ بوي

ر          ى يظهر الحمل المخلف عن اآلم ة حت دبير المملك د وت بما   - بالقاهرة يوم مقتل ابن عمه اآلمر بوالية العه حس
ر   -يأتي شرحه في آخر هذه الترجمة إن شاء اهللا تعالى  فغلب عليه أبو علي أحمد بن األفضل شاهان شاه ابن أمي

الي  دٍر الجم وش ب ين  -الجي ي حرف الش ه ف ر أبي دم ذآ د تق ل  -وق ا قت ر لم ان اآلم ه وآ وم مبايعت ي صبيحة ي ف
ذآور، فأخ  ايعوه فسار          األفضل اعتقل جميع أوالده وفيهم أبو علي الم ل اآلمر وب ا قت ال لم د من االعتق رجه الجن

والهم،                ى المصادرين أم ام، ورد عل ه أحسن قي ام ب األمر وق ذآور واستقل ب افظ الم ى الح إلى القصر وقبض عل
ي              ائم ف ابر للق ى المن ا عل ه، ودع افظ وأهل بيت ي عشر، ورفض الح ة االثن وأظهر مذهب اإلمامية وتمسك باألئم

ؤذن       أخر الزمان المعرو ى السكة، ونهى أن ي ر    " ف باإلمام المنتظر على زعمهم وآتب اسمه عل ى خي حي عل
، وأقام آذلك إلى أن وثب عليه رجل من الخاصة بالبستان الكبير بظاهر القاهرة في النصف من المحرم   "العمل 

افظ             إخراج الح اد ب ادر األجن افظ، فب دبير الح ك بت ان ذل ه، وآ مائة فقتل وه   سنة ست وعشرين وخمس ايعوه ولقب وب
  .الحافظ، ودعي له على المنابر

د         ع بالعه د بوي ان ق تين، وآ نة ست وس وآان مولده بعسقالن في المحرم من سنة سبع وستين وأربعمائة، وقيل س
الى         -يوم قتل اآلمر  اء اهللا تع يم إن ش ي حرف الم ه ف ي ترجمت ل       -وسيأتي تاريخه ف وم قت تقالل ي ع باالس م بوي ث

ل     . ي التاريخ المذآورأحمد بن األفضل ف ع، وقي نة أرب وتوفي أخر ليلة األحد لخمس خلون من جمادى اآلخرة س
وقيل أنه ولد في الثالث عشر وقيل الخامس عشر من شهر رمضان . ثالث وأربعين وخمسمائة، رحمه اهللا تعالى

  .سنة ثمان وستين وأربعمائة

ي       وآان سبب والدته بعسقالن أن أباه خرج إليها من مصر في أ ذي حصل بمصر ف رط ال يام الشدة والغالء المف
يم       -زمان جده المستنصر  ي حرف الم ه ف ي ترجمت ام الرخاء وزوال       -حسبما هو مشروح ف ا ينتظر أي ام به فأق

  .الشدة، فولد له الحافظ المذآور هناك، هكذا قاله شيخنا عز الدين بن األثير في تاريخه الكبير، واهللا أعلم

ة      -يس أبوه صاحب األمر من بيتهم سواه وسوى العاضد عبد اهللا ولم يتول األمر من ل ي العبادل ره ف دم ذآ وقد تق
الوا        - اج أهل مصر وق امًال، فم رأة ح ذا البيت ال يموت    : وآان سبب توليته أن اآلمر لم يخلف ولدًا وخلف ام ه

ًا،  إمام منهم حتى يخلف ولدًا ذآرًا وينص عليه باإلمامه، وآان اآلمر قد نص على الح مل، فوضعت له المرأة بنت
ة       ع الحافظ بوالي ذا السبب بوي فكان ما شرحناه من حديث الحافظ المذآور وأحمد بن األفضل أمير الجيوش، وله

  .العهد ولم يبايع باإلمامة مستقًال، ألنهم آانوا ينتظرون ما يكون من الحمل

دي     يرماه ال ه ش ل موسى النصراني     -لمي وهذا الحافظ آان آثير المرض بعلة القولنج فعمل ل ولنج    -وقي ل الق طب
لطان   ره الس ديار المصرية، وآس الى، ال ه اهللا تع دين، رحم لطان صالح ال ك الس ا مل زائنهم لم ي خ ان ف ذي آ ال
بعة         ادن الس ن المع ل م ذا الطب ب ه ده رآ ذآور أن ج يرماه الم د ش ي حفي هورة، وأخبرن ته مش ذآور، وقص الم

ريح من      والكواآب السبعة في إشرافها آل وا حد منها في وقته، وآان من خاصته أن اإلنسان إذا ضربه خرج ال
  .مخرجه، ولهذه الخاصية آان ينفع من القولنج



 

 عبد المؤمن صاحب المغرب

ده        ان وال دي؛ آ ومرت المعروف بالمه ن ت أبو محمد عبد المؤمن بن علي القيسي الكومي الذي قام بأمره محمد ب
وراً    وسطًا في قومه، وآان صانعًا في  اقًال من الرجال وق ويحكى  . عمل الطين يعمل منه اآلنية فيبيعها، وآان ع

ع         ًا من السماء، فرف وه دوي أن عبد المؤمن في صباه آان نائمًا تجاه أبيه وأبوه مشتغل بعمله في الطين، فسمع أب
د ا            ى عب ة عل ا مجتمع دار، فنزلت آله ى ال ة عل د هوت مطبق ؤمن وهو   رأسه فرأى سحابة سوداء من النحل ق لم

كتها        دها، فس ى ول ًا عل نائم، فغطته ولم يظهر من تحتها وال استيقظ لها، فرأته أمه على تلك الحال فصاحت خوف
ه من الطين             : أخاف عليه، فقال: أبوه فقالت ه غسل يدي م إن ك، ث ه ذل دل علي ا ي ي متعجب مم ال بأس عليه، بل إن

دت          ولبس ثيابه ووقف ينتظر ما يكون من أمر النحل، فطار م، فتفق ه من أل ا ب تيقظ الصبي وم ه، فاس عنه بأجمع
أخبره     ه ف وه إلي أمه جسده فلم تر به أثرًا، ولم يشك إليها ألمًا، وآان بالقرب منهم رجل معروف بالزجر، فمض أب

ان من           : ما رآه من النحل مع ولده، فقال الزاجر ه أهل المغرب، فك ى طاعت ع عل أن، يجتم ه ش يوشك أن يكون ل
  .شتهرأمره ما ا

ده      " الجفر " ورأيت في بعض تواريخ المغرب أن ابن تومرت آان قد ظفر بكتاب يقال له  ى ي ا يكون عل ه م وفي
ى وجده وصحبه وهو إذ ذاك غالم،                ه حت دة يتطلب ام م ومرت أق ن ت ه واسمه، وأن اب ؤمن وحليت د الم وقصة عب

ر  ي      وآان يكرمه ويقدمه على أصحابه، وأفضى إليه بسره وانتهى به إلى م و الحسن عل ذ أب اآش وصاحبها يومئ
ال                ى الجب ا فتوجه إل ه فصول يطول شرحها، وأخرجه منه ه مع ين، وجرى ل ك الملثم فين مل بن يوسف بن تاش
ي       الجيوش الت ه ب د وفات ك بع وحشد واستمال المصامدة، وبالجملة فإنه لم يملك شيئًا من البالد، بل عبد المؤمن مل

   : تبه، وآان أبدًا يتفرس فيه النجابة وينشد إذا أبصرهجهزها ابن تومرت والترتيب الذي ر

 فكلنا بك مسروٌر ومـغـتـبـط   تكاملت فيك أوصاٌف خصصت بها
 منبـسـط والنفس واسعٌة والوجه   السن ضاحكٌة والكـف مـانـحة

   
ول ألصحابه       ان يق صاحبكم  : وهذان البيتان وجدتهما منسوبين إلى أبي الشيص الخزاعي الشاعر المشهور، وآ
  .هذا غالب الدول، ولم يصح عنه أنه استخلفه، بل راعى أصحابه في تقديمه إشارته فتم له األمر وآمل

  
راآش وحاصرها أحد        ى م ك إل د ذل وأول ما أخذ من البالد وهران ثم تلمسان ثم فاس ثم سال ثم سبتة، وانتقل بع

ه       عشر شهرُا ثم ملكها، وآان أخذه لها في أوائل سنة اثنتين وأ د ملك ر، وامت ه األم ربعين وخمسمائة، واستوثق ل
ؤمنين، وقصدته الشعراء       ر الم إلى المغرب األقصى واألدنى وبالد إفريقية وآثير من بالد األندلس، وتسمى أمي

اب        ي آت اد األصبهاني ف دائح، وذآر العم دة  " وامتدحته بأحسن الم ي       " الخري ن أب د ب د اهللا محم ا عب ه أب أن الفقي
  : فاشي لما أنشدهالعباس التي

   
  مثل الخليفة عبد المؤمن بن علي   ما هز عطفيه بين البيض واألسل

  .أشار عليه بأن يقتصر على هذا البيت وأمر له بألف دينار

ي    ه ف ولما تمهدت له القواعد وانتهت أيامه خرج من مراآش إلى مدينة سال، فأصابه بها مرض شديد، وتوفي من
ين       العشر األخير من جمادى ا ى ت ه حمل إل ل أن مائة، وقي آلخرة السابع والعشرين منه سنة ثمان وخمسين وخمس

نة   مل المذآورة في ترجمة المهدي محمد بن تومرت، ودفن هناك، واهللا أعلم، وآانت مدة واليته ثالثًا وثالثين س
  .وأشهرًا، وآان عند موته شيخًا نقي البياض

ة   : لفهونقلت من تاريخ فيه سيرته وحليته، فقال مؤ رأيته شيخًا معتدل القامة عظيم الهامة أشهل العينين آث اللحي
  .شثن الكفين طويل القعدة واضح بياض األسنان، بخده األيمن خال، رحمه اهللا تعالى

د    . وقيل إن والدته آانت سنة خمسمائة، وقيل سنة تسعين وأربعمائة، واهللا أعلم د اهللا محم ي عب وعهد إلى ولده أب
ع أخوه يوسف     فاضطرب أمره  ه، وبوي ره إن      -وأجمعوا على خلعه في شعبان من سنة واليت يأتي ذآ ا س ى م عل
  .شاء اهللا تعالى



 

ة بساحل البحر    : والكومي بضم الكاف وسكون الواو وبعدها ميم، هذه النسبة إلى آومية، وهي قبيلة صغيرة نازل
  .من أعمال تلمسان، ومولده في قرية هناك يقال لها تاجرة

ل واعجب من       " اختالف الحديث " فقد ذآره ابن قتيبة في أوائل آتاب " الجفر " ب وأما آتا د آالم طوي ال بع فق
ن      ره سعد ب ذي ذآ هذا التفسير تفسير الروافد للقرآن الكريم وما يدعونه من علم باطنه بما وقع إليهم من الجفر ال

   : هارون العجلي وآان رأس الزيدية فقال

 فكلهم في جعفر قال منـكـرا   قـواألم تر أن الرافضين تفـر
 طوائف سمته النبي المطهـرا   فطائفة قالوا إمـاٌم ومـنـهـم

 تجفرا برئت إلى الرحمن ممن   ومن عجب لم أقضه جلد جفرهم
   

راغ من                 د الف ة بع ن قتيب ال اب م ق ر، ث ذآر الجف ه المقصود ب ذا ألن ى ه ا عل واألبيات أآثر من هذا فاقتصرت منه
ة            " : األبيات وم القيام ى ي ا يكون إل ه وآل م اجون إلي ا يحت ام آل م ". وهو جلد جفر ادعوا أنه آتب لهم فيه اإلم
ره         " وقولهم : قلت دم ذآ د تق ه، وق رًا الصادق، رضي اهللا عن ه جعف دون ب و      . اإلمام يري ر أشار أب ذا الجف ى ه وإل

  : العالء المعري بقوله من جملة أبيات
   

 أتاهم علمه في مسك جفر   لقد عجبوا ألهل البيت لمـا
 أرته آل عامرٍة وقـفـر   ومرآة المنجم وهي صغرى

ر  " وقوله  د       " في مسك جف ة، الجل يم وسكون السين المهمل تح الم اء      . المسك، بف يم وسكون الف تح الج ر، بف والجف
رة، و   ى جف اداتهم   وبعدها راء، من أوالد المعز ما بلغ أربعة أشهر، وجفر جنباه، وفصل عن أمه، واألنث آانت ع

  .ذلك الزمان أنهم يكتبون في الجلود والعظام والخزف وما شاآل ذلك

 أبو القاسم األنماطي

ه           افعية أخذ الفق اء الش ار الفقه ان من آب افعي؛ آ ه الش أبو القاسم عثمان بن سعيد بن بشار األحول األنماطي الفقي
اس   ي نشاط         عن المزني والربيع بن سليمان المرادي، وأخذ عنه أبو العب ان هو السبب ف ره، وآ ن سريج وغي اب

افعي، رضي   " الرسالة " أنا أنظر في آتاب : وقال عن المزني. الناس ببغداد في آتب الشافعي وتحفظها عن الش
ه   ي   . اهللا عنه، منذ خمسين سنة ما أعلم أني نظرت فيه مرًة إال وأنا أستفيد منه شيئًا آثيرا، لم أآن عرفت وفي ف وت

  .وثمانين ومائتين ببغداد، رحمه اهللا تعالىشوال سنة ثمان 

ن  " المذهب في ذآر أئمة المذهب " وقال أبو حفص عمر بن علي المطوعي في آتاب  اسم أبي القاسم عبيد اهللا ب
  .أحمد بن بشار األنماطي، رحمه اهللا تعالى

ا، وهي   بفتح الهمزة وسكون النون وفتح الميم وبعد األلف طاء مهملة، هذه النسب: واألنماطي ة إلى األنماط وبيعه
اط                ذه اآلالت األنم ائد، وأهل مصر يسمون ه ة الفرش من األنطاع والوس ك من آل ر ذل البسط التي تفرش وغي

  وبائعها األنماطي، واهللا أعلم

 ضياء الدين شارح المهذب

ان    أبو عمرو عثمان بن عيسى بن درباس بن فير بن جهم بن عبدويس الهذباني الماراني الملقب ضياء  دين؛ آ ال
اآم             ك الح د المل م عب ي القاس دين أب افعي، وهو أخو القاضي صدر ال من أعلم الفقهاء في وقته بمذهب اإلمام الش

ان   -بالديار المصرية  اس               -آ ي العب ى الشيخ أب ل عل ي صباه بإرب تغل ف اهرة، واش ي الق م ف ي الحك ه ف اب عن ون
ي   ثم انتق -المقدم ذآره في حرف الخاء  -الخضر بن عقيل  ن أب ل إلى دمشق وقرأ على الشيخ أبي سعد عبد اهللا ب

م يسبق     " المذهب  " وتمهر في المذهب وأصول الفقه وأتقنهما، وشرح   -المقدم ذآره  -عصرون  افيًا ل شرحًا ش
ماه            ى آخره، وس اب الشهادات إل ي من آت ل بق ه، ب م يكمل االستقصاء  " إلى مثله في قريب من عشرين مجلدًا ول

ع  " وشرح  " ء لمذاهب الفقها دين            " اللم ي مجل ي إسحاق الشيرازي شرحًا مستوفى ف ه للشيخ أب ي أصول الفق ف
ك  الى        . وصنف غير ذل ه اهللا تع دين، رحم ات القاضي صدر ال ل أن م ة الخامسة من        -وقب ي الليل ه ف ان موت وآ

دين   عزل ضياء الدين المذآور عن النيابه، فوقف عليه ا -رجب ليلة األربعاء سنة خمس وستمائة  ال ال ألمير جم
ه       ها إلي اهرة وفوض تدريس أها بالقصر بالق اني        . خشترين الهكاري مدرسة أنش ي ث وفي ف ى أن ت ا إل زل به م ي ول



 

الى       ه اهللا تع نة، رحم ارب تسعين س د ق   .عشر ذي القعدة سنة اثنتين وستمائة بالقاهرة ودفن بالقرافة الصغرى وق
ي    : ي تربته بالقرافة الصغرى، وآان يتردد في مولدهثم توفي صدر الدين في التاريخ المذآور، ودفن ف هل هو ف

ديار       دين القضاء بال أواخر سنة ست عشرة أو أوائل سنة سبع عشرة وخمسمائة؛ وفوض إليه السلطان صالح ال
نة           ادى اآلخرة س اني والعشرين من جم ي الث ديار المصرية ف المصرية بعد أن آان قاضي الغربية من أعمال ال

  .خمس وستين وخمسمائة، رحمه اهللا تعالىست وقيل سنة 

  .بكسر الفاء وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها راء: وفير

  .بفتح الجيم وسكون الهاء وبعدها ميم: وجهم

  .بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة وضم الدال المهملة وسكون الواو وبعدها سين مهملة: وعبدوس

د األلف راء مفتوحة وبعد األلف الثانية نون، هذه النسبة إلى بني ماران بالمروج تحت  بفتح الميم وبع: والماراني
  .الموصل

 تقي الدين ابن الصالح

أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى بن أبي نصر النصري الكردي الشهرزوري المعروف      
ه  بابن الصالح، الشرخاني الملقب تقي الدين، الفقيه الشافعي؛ آا ن أحد فضالء عصره في التفسير والحديث والفق

ه مسددة            دة، وآانت فتاوي ون عدي ي فن ه مشارآة ف ة، وآانت ل وأسماء الرجال وما يتعلق بعلم الحديث ونقل اللغ
م    ذين انتفعت به راد المشار            . وهو أحد أشياخي ال ايخ األآ ة مش ان من جل ده الصالح وآ ى وال ه أوًال عل رأ الفق ق

ه و   م نقل اب             إليهم، ث ع آت ى جمي ه آرر عل ي أن دة، وبلغن ا م تغل به ى الموصل واش ده إل م يطر   " المهذب  " ال ول
م          يًال ث ام قل ونس بالموصل أيضًا، وأق ن ي د اب شاربه، ثم إنه تولى اإلعادة عند الشيخ العالمة عماد الدين أبي حام

ام             ى الش م رجع إل اك، ث م الحديث هن ًا وحصل عل ا زمان ام به دريس بالمدرسة     سافر إلى خراسان فأق ولى الت وت
دة،           ا م ام به الى، وأق ه اهللا تع وب، رحم ن أي دين يوسف ب الناصرية بالقدس المنسوبة إلى الملك الناصر صالح ال
و            أها الزآي أب ي أنش ة الت دريس المدرسة الرواحي ولى ت ى دمشق وت واشتغل الناس عليه وانتفعوا به، ثم انتقل إل

ن   د اب ة بحلب أيضاً          القاسم هبة اهللا بن عبد الواح أ المدرسة الرواحي ذي أنش ى   . رواحة الحموي، وهو ال ا بن ولم
ه       ها إلي الى، دار الحديث بدمشق فوض تدريس واشتغل  . الملك األشرف ابن الملك العادل بن أيوب، رحمه اهللا تع

وران  -الناس عليه بالحديث، ثم تولى تدريس ست الشام زمرد خاتون بنت أيوب  اه   وهي شقيقة شمس الدولة ت ش
ي بنت المدرسة األخرى ظاهر             وري، وهي الت تان الن ي البيمارس د قبل بن أيوب المقدم ذآره التي هي داخل البل

وم    -دمشق، وبها قبرها وقبر أخيها المذآور وزوجها ناصر الدين بن أسد الدين شيرآوه صاحب حمص  ان يق فك
دم  بوظائف الجهات الثالث من غير إخالل بشيء منها إال لعذر ضروري  البد منه، وآان من العلم والدين على ق

  .حسن، وقدمت عليه في أوائل شوال سنة اثنتين وثالثين وستمائة، وأقمت عنده بدمشق مالزم االشتغال مدة سنة

ا، وهو              اس إليه اج الن نة يحت ياء حس ه أش ع في ي مناسك الحج جم ذلك ف وصنف في علوم الحديث آتابًا نافعًا، وآ
د      " الوسيط " ى آتاب مبسوط، وله إشكاالت عل ي مجل ه ف ع بعض أصحابه فتاوي ره    . في الفقه، وجم زل أم م ي ول

اء وقت الصبح، وصلي              وم األربع وفي ي ى أن ت ع إل تغال والنف ي االش اد ف جاريًا على سداد وصالح حال واجته
تمائة بدمشق، ودف              ين وس نة ثالث وأربع ع اآلخر س ن عليه بعد الظهر، وهو الخامس والعشرون من شهر ربي

  .ومولده سنة سبع وسبعين وخمسمائة بشرخان. بمقابر الصوفية خارج باب النصر، رحمه اهللا تعالى

وتوفي والده الصالح ليلة الخميس السابع والعشرين من ذي القعدة سنة ثمان عشرة وستمائة بحلب، ودفن خارج  
د الفارسي        ن محم ي ب ة الشيخ عل ل بترب نة تسع      باب األربعين في الموضع المعروف بالجب ي س ده ف ان مول ، وآ

دين            د ال ى أس دريس المدرسة األسدية المنسوبة إل ولى بحلب ت ه، وت وثالثين وخمسمائة تقديرًا ألنه آان ال يتحقق
ي              -المقدم ذآره  -شيرآوه بن شاذي  ن أب دين ب ى شرف ال تغل أيضًا عل ا، واش تغل به داد واش د دخل بغ وآان ق

  .المقدم ذآره-عصرون 

  .نون وسكون الصاد المهملة وبعدها راء، هذه النسبة إلى جده أبي نصر المذآوربفتح ال: والنصري

ان ر خ ن      : وش ة م ل قريب ال إرب ن أعم ة م ون، قري ف ن د األل ة وبع اء المعجم راء والخ ة وال ين المثلث تح الش بف
  .شهرزور



 

ابر   وتوفي الزآي ابن رواحة المذآور يوم الثالثاء سابع رجب سنة اثنتين وعشرين وستمائة بدمش ي مق ق ودفن ف
نة ثالث       ات س ه م نين أن الصوفية، وذآر الشهاب عبد الرحمن المعروف بأبي شامة في تاريخه المرتب على الس

  .وعشرين

وتوفيت ست الشام بنت أيوب المذآورة في سنة ست عشرة وستمائة يوم الجمعة سادس عشر ذي القعدة، رحمها 
  .اهللا تعالى

ابن   روف ب دين المع ي ال ن تق ال وروي ع ه ق الى، أن ه اهللا تع ن  : الصالح، رحم ي ب الح عل يخ الص ي الش أخبرن
ات : الرواس، قدس اهللا روحه، قال إن لكل         : ألهمت في النوم هذه الكلم ك، ف ا وجدت التجمل يمكن ألة م ع المس ادف

ر ن        ا آانت الغي ى الملهوف، وربم ًا  يوم رزقًا جديدًا، واإللحاح في الطلب يذهب البهاء، وما أحسن الصنيع إل وع
ي     ا، وال تعجل ف من أدب اهللا تعالى، والحظوظ مراتب فال تعجل على ثمرٍة قبل أن تدرك، فإنك ستنالها في أوانه

  حوائجك فتضيق بها ذرعًا ويغشاك القنوط، واهللا أعلم

 ابن جني

ى الشيخ           رأ األدب عل ة، ق م العربي ي عل ًا ف ان إمام ي   أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي المشهور؛ آ أب
رآه       -المقدم ذآره في حرف الحاء  -علي الفارسي  ي ف و عل يخه أب ا ش وفارقه وقعد لإلقراء بالموصل، فاجتاز به

  .، فترك حلقته وتبعه والزمه حتى تمهر"زببت وأنت حصرم " في حلقته والناس حوله يشتغلون عليه، فقال له 

  : زدي الموصلي، وإلى هذا أشار بقوله في جملة أبياتوآان أبوه جني مملوآًا روميًا لسليمان بن فهد بن أحمد األ

  فعلمي في الورى نسبي   فإن أصبح بال نـسـب
 قروٍم سـادة نـجـب   على أنـي أؤول إلـى
 أرم الدهر ذو الخطـب   قياصرة إذا نـطـقـوا
 آفى شرفًا دعاء نبـي   أوالك دعا النبي لـهـم

   
  .بمعنى سكت" أرم " 
  

  : وقيل إن هذه األبيات ألبي منصور الديلمي -، ويقال أنه آان أعور، وفي ذلك يقول وله أشعار حسنة
 يدل على نـية فـاسـدة   صدودك عني وال ذنب لي
  خشيت على عيني الواحدة   فقد وحياتك مما بـكـيت
 لما آان في ترآها فـائدة   ولوال مخـافة أن ال أراك

   
  .متنبي ولوال طولها ألتيت بهاورأيت له قصيدة بائية يرثي بها ال

  
د   وأما أبو منصور الديلمي فالمشهور عنه غير هذه التسمية، وأنه أبو الحسن علي بن منصور، وآان أبوه من جن

  : سيف الدولة بن حمدان، وآان شاعرًا مجيدًا خليعًا، وآان بفرد عين، وله في ذلك أشياء مليحة فمن ذلك قوله
  في الحب معروٌف وال شاهده   يا ذا الذي ليس لـه شـاهـٌد
 بكيت حتى ذهـبـت واحـدة   شواهدي عيناي إنـي بـهـا
 قد بقيت في صحبتي زاهـده   وأعجب األشـياء أن الـتـي

   
  : وله في غالم جميل الصورة بفرد عين، وقد أبدع فيه

  وعين قد أصابتها العيون   له عين أصابت آل عين
   

ي من التصانيف ال    اب     والبن جن ي النحو آت دة ف ي شرح    " و" سر الصناعة   " و" الخصائص  " مفي المنصف ف
وافي     " و" التعاقب " و" التلقين في النحو " و" تصريف أبي عثمان المازني  ي شرح الق افي ف ش، و " الك " لألخف

ث  ذآر والمؤن دود "و" الم ذليين "و" المقصور والمم عر اله ي شرح ش ام ف م" و" التم تقاق أس ي اش نهج ف اء الم



 

التذآرة األصبهانية "و" المسائل الخاطريات " ومختصر في العروض ومختصر في القوافي و" شعراء الحماسة 
ي الفارسي     " و"  ي عل ذآرة أب ذيبها و " مختار ت ين و   " المقتضب  " وته ل الع ي المعت ع  " ف ه  " و" اللم " و" التنبي

ذب  ال" التبصرة " و" المه ك، ويق ر ذل ا إسحاق : وغي يخ أب ه  إن الش إن ل ه، ف ماء آتب ه أس ذ من يرازي أخ " الش
ماه  . في أصول الفقه" التبصرة " و "اللمع " في الفقه، و" التنبيه " و" المهذب  وشرح ابن جني ديوان المتنبي نس

  : سأل شخص أبا الطيب المتنبي عن قوله: الفسر وآان قد قرأ الديوان على صاحبه، ورأيت في شرحه قال
  صبراباٍد هواك صبرت أم لم ت

   
ال ي : فق ف ف ت األل ول  " تصبرا " آيف أثب ه أن يق ن حق ان م ة، وآ م الجازم ود ل ع وج م تصبر " م ال "ل ، فق

" لو آان أبو الفتح هاهنا ألجابك، يعنيني، وهذه األلف هي بدل من نون التأآيد الخفيفة، آان في األصل  : المتنبي
  : يها أبدل منها ألفًا، قال األعشىونون التأآيد الخفيفة إذا وقف اإلنسان عل" لم تصبرن 

  وال تعبد الشيطان واهللا فاعبدا

  .وآان األصل فاعبدن فلما وقف أتى باأللف بدًال

ين          . وآانت والدة ابن جني قبل الثالثين والثلثمائة بالموصل  نة اثنت ا من صفر س ين بقيت ة لليلت وم الجمع وفي ي وت
  .وتسعين وثلثمائة، رحمه اهللا تعالى، ببغداد

  .بكسر الجيم وتشديد النون وبعدها ياء: جنيو

 أبو عمرو ابن الحاجب

ابن الحاجب،            الكي المعروف ب ه الم م المصري الفقي دوني ث ونس ال ن ي أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر اب
رو         و عم ده أب تغل ول ًا، واش ان آردي الملقب جمال الدين؛ آان والده حاجبًا لألمير عز الدين موسك الصالحي وآ

ة                ا م بالعربي ه، ث ك، رضي اهللا عن ام مال ذهب اإلم ى م ه عل م بالفق ريم، ث القرآن الك ي صغره ب اهرة ف لمذآور بالق
والقراءات، وبرع في علومه وأتقنها غاية اإلتقان، ثم انتقل إلى دمشق ودرس بجامعها في زاوية المالكية، واآب  

ي الفن        دروس وتبحر ف م ال زم له ه، والت ة، وصنف       الخلق على االشتغال علي م العربي ه عل ان األغلب علي ون، وآ
  : مختصرًا في مذهبه، ومقدمة وجيزة في النحو، وأخرى مثلها في التصريف وشرح المقدمتين وله

  طاوعت في الروي وهي عيون   أي غٌد مـع يٍد دٍد ذي حـروٌف
 ت عصتهم وأمرها مستـبـين   ودواة والحوت والنـون نـونـا

   
  : ن المشهورين وهماوهو جواب عن البيتي

 في القوافي فتلتوي وتلين   ربما عالج القوافي رجاٌل
  وعصتهم نون ونون ونون   طاوعتهم عيٌن وعين وعين

   
دٌي ودد : غدٌو ويد: إذ أصل غد" فع " نحو غد ويٍد ودٍد، فإن وزن آل منها " عين وعين وعين " فيعني بقوله  : ي
دوا " نون ونون ونون "ددن، وبقوله  داح الميسر            ال ي أسماء ق ه أيضًا ف ذي هو الحرف، ول ون ال ة والحوت والن

  : ثالثة أبيات، وهي
  ثم حلس ونافس ثم مسبل   هي فذ وتـوأم ورقـيب

  ومنيح وذي الثالثة تهمل   والمعلى والوغد ثم سفيح
 مثله أن تعـد أول أول   ولكٍل مما عداها نصيب

   
ه، وآل تصانيفه ف       ي أصول الفق يهم         وصنف ف ي مواضع، وأورد عل اة ف ادة، وخالف النح ة الحسن واإلف ي نهاي

  .إشكاالت وإلزامات تبعد اإلجابة عنها، وآان من أحسن خلق اهللا ذهنًا
  

ألته عن       رارًا بسبب أداء شهادات، وس ثم عاد إلى القاهرة وأقام بها والناس مالزمون لالشتغال عليه، وجاءني م
راض    مواضع في العربية مشكلة، فأجاب  ألة اعت أبلغ إجابة بسكون آثير وتثبت تام، ومن جملة ما سألته عن مس



 

وع     " إن أآلت إن شربت فأنت طالق " الشرط على الشرط في قولهم  ى األآل بسبب وق لم تعين تقديم الشرب عل
  : الطالق حتى لو أآلت ثم شربت ال تطلق؟ وسألته عن بيت أبي الطيب المتنبي وهو قوله

 فاآلن أقحم حتى الت مقتحـم   ت مصطبرلقد تصبرت حتى ال

ا وأحسن الجواب       الم فيهم ما السبب الموجب لخفض مصطبر ومقتحم، والت ليست من أدوات الجر؟ فأطال الك
ه  ا             . عنهما، ولوال التطويل لذآرت ما قال وفي به اك، وت ه هن م تطل مدت ا، فل ة به ى اإلسكندرية لإلقام ل إل م انتق ث

ة        ضاحي نهار الخميس السادس  اب البحر بترب ن خارج ب تمائة، ودف ين وس والعشرين من شوال سنة ست وأربع
  .الشيخ الصالح ابن أبي شامة؛ وآان مولده في آخر سنة سبعين وخمسمائة بأسنا، رحمه اهللا تعالى

ال القوصية           : وأسنا دة صغيرة من األعم ف، وهي بلي دها أل ون وبع تح الن بفتح الهمزة وسكون السين المهملة وف
  .عيد األعلى من مصربالص

 الملك العزيز ابن صالح الدين

ي               ه ف ًا عن أبي ان نائب وب؛ آ ن أي دين يوسف ب ن السلطان صالح ال ان اب الملك العزيز عماد الدين أبو الفتح عثم
ال   الديار المصرية لما آان أبوه بالشام، وتوفي أبوه بدمشق، فاستقل بملكتها باتفاق من األمراء، آما هو مشهور ف

ة  رحهحاج ى ش ر       . إل اب الخي ي أرب دًا ف اس معتق ى الن نًا إل رم محس ع الك ر واس ر الخي ًا آثي ًا مبارآ ان ملك وآ
والصالح؛ وسمع باإلسكندرية الحديث من الحافظ السلفي والفقيه أبي الطاهر ابن عوف الزهري، وسمع بمصر    

ك    ويقال إن والده آان يؤثره عل. من العالمة أبي محمد ابن بري النحوي وغيرهم ه المل د ل ى بقية أوالده، ولما ول
ه      ه يهنئ ب إلي اهرة فكت ام والقاضي الفاضل بالق ده بالش ان وال د آ دين محم ل " المنصور ناصر ال وك يقب الممل

ده          اؤه وعبي رت أولي عاده، وآث عده وإس اده، وزاد س ده وإرش ر، دام رش ك الناص ا المل دي موالن ين ي األرض ب
ذه أوالده، وينهي أن اهللا       وأعداده، واشتد بأعضاده فيهم اعتضاد وك وه ذا آدم المل ال ه ى يق ه، وأنمى اهللا عدده حت

تعالى وله الحمد رزق الملك العزيز عز نصره ولدًا مبارآًا عليًا، ذآرًا سريًا، برًا زآيًا تقيًا نقيًا، من ذرية آريمة 
  ".في األرض بعضها من بعض، وبيت شريف آادت ملوآه تكون مالئكة في السماء ومماليكه ملوآًا 

ى              د توجه إل ان ق مائة، وآ تين وخمس نة سبع وس ى س ادى األول امن جم ي ث وآانت والدة الملك العزيز بالقاهرة ف
ي الساعة               ا ف وفي به اهرة، فت ى الق ك وحمل إل ه فأصابته الحمى من ذل الفيوم، فطرد فرسه وراء صيد فتقطر ب

  .ة خمس وتسعين وخمسمائة، رحمه اهللا تعالىالسابعة من ليلة األربعاء الحادي والعشرين من المحرم سن

ه    ا مثال الى، م ان   : نقلت من خط القاضي الفاضل فصًال يتعلق بالملك العزيز بن صالح الدين، رحمه اهللا تع ا آ لم
ه     ه، وأدرآ يوم السبت تاسع عشر المحرم سنة خمس وتسعين وخمسمائة اشتد المرض بالملك العزيز وخيف علي

ان وقت الظهر وقعت البشرى       في ليلته فواٌق وأخذ نب ا آ ضه في الضعف وأصبح الطبيب على إياٍس منه، ثم لم
ة  : أنه أفاق وحضر ذهنه، وآلم من حوله وحضر إليه األمراء والخواص، ثم قال بعد ذلك إلى أن آان وقت العتم

ر ع  ه الغشي،   من ليلة األحد، فبدت قوته تخور، والفواق يشتد وبغته األمر وعظمت الحمى وصغر النبض وآث لي
دين        د ال ارآس وأس دين جه وآانت وفاته في الساعة السابعة من ليلة األحد، ولما آان في آخر الليل خرج فخر ال

ذآورون  د اجتمعت    : سراسنقر وجماعة من المماليك واستدعوا األمراء فأحضرت وأعلمت بوفاته، وقال الم ا ق إن
ي      آلمتنا على أن يكون ولد العزيز األآبر وتقدير عمره ع دين المنتصب ف ه ناصر ال شر سنين واسمه محمد ولقب

الوا      وش، وق دين قراق اء ال ه به ون أتابك األمر، وأن يك ائم ب لطنة والق د    : الس ذا الول تناب ه لطان اس ان الس د آ ق
ه              الة عن السلطان وأن ونهم رس دام يبلغ راء، ويخرج الخ ع األم د أن يجتم وش، ونري ه قراق واستخلف على تربيت

راء   : لة أن هذا ولدي سلطانكم من بعدي، فاحلفوا له واحفظوني فيه، فقلت لهمحي، ومعنى الرسا البكم األم فإن ط
أن       راء إذا حضروا ب اطبوا األم ى أن يخ وا إل م؟ فرجع ون له ذي تقول ا ال لطان م ن الس افهة م ذه المش ماع ه بس

ذا        اة لجد ه يهم من جانب المواف دخلون عل ه، فقلت     السلطان وصى بهذه الوصية، وأنه قد قضى، وي الصبي وأبي
ل آل من حضر من              : لهم ة، ب وا جمل أمنوا أن يمتنع ة فال ت إنهم إن حضروا جمل راء، ف ال تنتظروا اجتماع األم

ه   ون ل ه،               : األمراء تقول ي تلقين دموا المصحف وأسرعوا ف ا، وق ا حلفن احلف آم ا ف د حلفن ا، وق ا فكن معن د اتفقن ق
ه،      فجرى األمر على هذا، فلما تكامل الحلف أو أآ اموا إلي ا رأوه وصاحوا وق اس لم ثره أحضروا الولد، فبكى الن

ك              ز المل ي تجهي م صليت فريضة الفجر، وشرعوا ف ل أن يسفر صباح األحد، ث ووقفوا بين يديه، جميع ذلك قب
ام،          ر الزح ه، وآث ر والعصر للصالة علي ين الظه ا ب العزيز إلى قبره، وغسل في مكان موته، واجتمع الناس فيم

وم        وقامت ال ذا الي ي ه ده ف ك الناصر بلقب ج واعية، فلم يخلص من دفنه إلى قريب المغرب، وخوطب ولده بالمل
."  



 

ا            ه، من جملته الة يعزي ادل رس ك الع ه المل ى عم ة     : " ولما مات آتب القاضي الفاضل إل ع النعم ي تودي ول ف فنق
ز ك العزي تق  : بالمل ي اس ول ف ابرين، ونق ول الص اهللا، ق وة إّال ب ول وال ق ادلال ح ك الع د هللا رب : بالها بالمل الحم

ذه               وع ه ل وق ب، وجلب آل آرب، ومث ا قطع آل قل ة م ذه الحادث العالمين، قول الشاآرين، وقد آان من أمر ه
رحم اهللا         وك، ف ي شباب المل ان ف ا آ ا م الواقعة لكل أحد وال سيما ألمثال المملوك، ومواعظ الموت بليغة، وأبلغه

  .إلى الجنة يسرهذلك الوجه ونضره، ثم السبيل 

  فعفا الثرى عن وجهه الحسن          وإذا محاسن أوجـٍه بـلـيت

د فجع              د، فق ل آب د، ووجع أطراف وغلي ين مرضي قلب وجس امع ب ة ج ذه الخدم ي حال تسطير ه وك ف والممل
ه   المملوك بهذا المولى والعهد بوالده غير بعيد، واألسى في آل يوم جديد، وما آان ليندمل ذلك القرح، ح ى أعقب ت

ه             يهم صلى اهللا علي دمهم بنب م يع ا ل لوة، آم ادل الس ك الع لمين بسلطانهم المل هذا الجرح، فاهللا تعالى ال يعدم المس
  .ودفن بالقرافة الصغرى في قبة اإلمام الشافعي، رضي اهللا عنه، وقبره معروف هناك". وسلم األسوة 

 عدي الهكاري

اري   الشيخ عدي بن مسافر بن إسماعيل بن موسى ب ه الهك ن الحسن بن مروان، آذا أملى نسبه بعض ذوي قرابت
ر، وجاوز     ق آثي مسكنًا، العبد الصالح المشهور الذي تنسب إليه الطائفة العدوية؛ سار ذآره في اآلفاق، وتبعه خل

ا، وآ       ون عليه ي يعول ي اآلخرة الت ان حين اعتقادهم فيه الحد، حتى جعلوه قبلتهم التي يصلون إليها، وذخيرتهم ف
ي النجيب     دباس وأب قد صحب جماعة آثيرة من أعيان المشايخ والصلحاء المشاهير مثل عقيل المنبجي وحماد ال
ال      ن أعم ة م ل الهكاري ى جب ع إل م انقط واني ث اء الحل ي الوف ي وأب ادر الجيل د الق هروردي وعب اهر الس د الق عب

  .ًال لم يسمع ألرباب الزوايا مثلهالموصل، وبنى له هناك زاوية، ومال إليه أهل تلك النواحي آلها مي

نة    . وآان مولده في قرية يقال لها بيت فار من أعمال بعلبك، والبيت الذي ولد فيه يزار إلى اآلن وفي الشيخ س وت
دهم من              ره عن الى؛ وقب ه اهللا تع ه، رحم ن بزاويت ة ودف ده بالهكاري ي بل سبع، وقيل خمس وخمسين وخمسمائة، ف

ا دودة، والمش زارات المع اس  الم اره، والن ون آث عاره ويقتف ون ش ى اآلن بموضعه يقيم ه إل هد المقصودة، وحفدت
  .معهم على ما آانوا عليه زمن الشيخ من جميل االعتقاد وتعظيم الحرمة

  
ل      " تاريخ إربل " وذآره أبو البرآات ابن المستوفي في  ى إرب واردين عل ة ال دين    . وعده من جمل ر ال ان مظف وآ

ول  صاحب إربل، رحمه اهللا ت الى، يق ٌه            : ع ا صغير بالموصل، وهو شيخ ربع افر وأن ن مس رأيت الشيخ عدي ب
  .أسمر اللون، وآان يحكي عنه صالحًا آثيرًا، وعاش الشيخ عدي تسعين سنة، رحمه اهللا تعالى

 عروة بن الزبير

ن آالب القرشي          ن قصي ب د العزى ب ن عب األسدي،   أبو عبد اهللا عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد ب
ة      بعة بالمدين اء الس ه          -وبقية النسب معروف؛ هو أحد الفقه ي باب نهم آل واحد ف ر خمسة م دم ذآ د تق وه   -وق وأب

لم   ه وس وأم . الزبير بن العوام أحد الصحابة العشرة المشهود لهم بالجنة وهو ابن صفية عمة النبي، صلى اهللا علي
ة، وعروة       عروة المذآور أسماء بنت أبي بكر الصديق، رضي اهللا ائز الجن اقين وإحدى عج  عنه، هي ذات النط

ي                  ة ف ه الرواي د وردت عن ا، وق م يكن من أمهم ه ل ا مصعب فإن ر، بخالف أخيهم ن الزبي د اهللا اب ه عب شقيق أخي
وآان . حروف القرآن، وسمع خالته عائشة أم المؤمنين، رضي اهللا عنها، وروي عنه ابن شهاب الزهري وغيره

ي مجلس        عالمًا صالحًا، وأص ه ف ك، فقطعت رجل د المل ن عب ابته األآلة في رجلة وهو بالشام عند مجلس الوليد ب
ي،       د رائحة الك ى آويت فوج الوليد، والوليد مشغول عنه بمن يحدثه، فلم يتحرك ولم يشعر الوليد أنها قطعت حت

اب       ي آت ة ف ن قتيب ال اب ارف  " هكذا ق ال     "المع ة، ويق ك الليل رك ورده تل م يت ه  : ، ول ك      إن ي تل د ف ده محم مات ول
  .لقد لقينا من سفرنا هذا نصبًا، وعاش بعد قطع رجله ثماني سنين: السفرة فلما عاد إلى المدينة قال

اب    ي آت ازي  "وذآر أبو العباس المبرد ف ه  " التع ا مثال ن حفص          : م ر ب ن جعف امر ب وب وع ن أي ال إسحاق اب وق
د دار       قدم عروة بن الزبير على الوليد بن : وسلمة بن محارب دخل محم ن عروة ف د ب ده محم عبد الملك ومعه ول

د        ه الولي ال ل ة فق ك الليل دع ورده تل م ي ا  : الدواب فضربته دابة فخر ميتًا، ووقعت في رجل عروة األآلة ول اقطعه
م       : ال، فسرت إلى ساقه فقال له الوليد: فقال ر ول و شيخ آبي ا بالمنشار وه اقطعها وإال أفسدت عليك جسدك فقطه

  .حد وقال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبًايمسكه أ



 

ي       : وقدم تلك السنة قوم من بني عبس فيهم رجل ضرير فسأله الوليد عن عينيه فقال ة ف ؤمنين بت ليل ر الم ا أمي ي
ر             ر بعي ال غي د وم ي من أهل وول ان ل ا آ ذهب بم يٌل ف بطن واد وال أعلم عبسيًا يزيد ماله على مالي، فطرقنا س

ن    وصبي مولود وآان البع ير صعبًا فند، فوضعت الصبي واتبعت البعير، فلم أجاوز قليًال حتى سمعت صيحة اب
ي،       ه وذهب بعين ي فحطم ى وجه ه عل ي برجل ه فنفحن ر ألحبس ت البعي ه، فلحق و يأآل ذئب وه م ال ي ف ه ف ورأس

د  ا       : فأصبحت ال مال لي وال أهل وال ولد وال بصر؛ فقال الولي ي الن يعلم أن ف ى عروة ل ه إل وا ب س من هو   انطلق
  .أعظم منه بالء

ي السعي،      : وآان أحسن من عزاه إبراهيم بن محمد بن طلحة وقال له ى المشي، وال أرٌب ف واهللا ما بك حاجة إل
ى اهللا          د أبق الى، وق اء اهللا تع بعض، إن ش ع لل ة، والكل تب وقد تقدمك عضو من أعضائك وابن من أبنائك إلى الجن

ك، والضمين    لنا منك ما آنا إليه فقراء، وعنه غير أغنياء، ومن علمك ورأيك، نفعك اهللا وإيانا به، واهللا ولي ثواب
  .بحسابك

آان عروة بن الزبير إذا آان أيام الرطب ثلم حائطه  : حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال: وحكى سعيد بن أسد قال
ه  وال إذ دخلت   : " فيدخل الناس فيأآلون ويحتملون، وآان إذا دخله ردد هذه األية في اء اهللا ال     ول ا ش جنتك قلت م

ه   " 39: الكهف" " قوة إال باهللا  ى يخرج من ه            . حت وم ب ي المصحف ويق رًا ف وم نظ رآن آل ي ع الق رأ رب ان يق وآ
  .الليل، فما ترآه إال ليلة قطعت رجله، ثم عاد من الليلة المقبلة

ه    : وقال ابن قتيبة وغيره ال ل ا ق ى ال تج    : لما دعي الجزار ليقطعه ال   نسقيك الخمر حت ًا، فق ا ألم تعين  : د له ال أس
ما أحب أن أسلب عضوًا من أعضائي وأنا ال أجد  :فنسقيك المرقد، قال: بحرام اهللا على ما أرجو من عافية، قالوا

ال     : ألم ذلك فأحتسبه، قال رهم، فق وم أنك ه ق الوا   : ودخل علي ا هؤالء؟ ق ه       : م ا عزب مع م ربم إن األل يمسكونك ف
ا المنشار             أرجو أن أآفيكم : الصبر، قال غ العظم وضع عليه ى إذا بل ه بالسكين حت ك من نفسي، فقطعت آعب ذل

اق وهو يمسح          ه، فأف ه، فغشي علي د فحسم ب فقطعت وهو يهلهل ويكبر، ثم أنه أغلي له الزيت في مغارف الحدي
ه  : العرق عن وجهه، ولما رأى القدم بأيديهم دعا بها فقلبها في يده ثم قال ا    أما والذي حملني عليك إن ي م يعلم إن ل

م يسمع    مشيت بك إلى حرام، أو قال معصية، ولما دخل ابنه إصطبل الوليد بن عبد الملك وقتلته الدابة آما تقدم ل
ك     : في ذلك منه شيء، حتى قدم المدينة فقال ة، فل ي ثالث اللهم، إنه آان لي أطراف أربعة فأخذت واحدة وأبقيت ل
  .ئن ابتليت لطالما عافيتالحمد، وايم اهللا لئن أخذت لقد أبقيت، ول

د اهللا،      : ولما قتل أخوه عبد اهللا قدم عروة على عبد الملك بن مروان فقال له يومًا ي سيف أخي عب د أن تعطين أري
ه  ال عروة        : فقال ل ا، فق زه من بينه ين السيوف وال أمي ك        : هو ب د المل أمر عب ا، ف ه أن إذا حضرت السيوف ميزت

ل األن؟  : هذا سيف أخي، وقال عبد الملك: مفلل الحد فقال بإحضارها، فلما حضرت أخذ منها سيفًا آنت تعرفه قب
  : بقول النابغة الذبياني: آيف عرفته؟ قال: ال، فقال: فقال

  بهن فلوال من قراع الكتائب         وال عيب فيهم غير أن سيوفهم

  .دينة بئر أعزب من ماءهاوعروة هذا هو الذي احتفر بئر عروة التي بالمدينة وهي منسوبة إليه وليس بالم

رع   . وآانت والدته سنة اثنتين وعشرين، وقيل ست وعشرين للهجرة ا ف وتوفي في قرية له بقرب المدينة يقال له
نة         -بضم الفاء وسكون الراء  - اه، س ل ومي ال، وهي ذات نخي ع لي ة أرب وهي من ناحية الربذة، بينها وبين المدين

يأتي            ثالث وتسعين، وقيل أربع وتسعين، ود نهم، وس اء، رضي اهللا ع نة الفقه ن سعد، وهي س ه اب اك، قال ن هن ف
  .ذآر ولده هشام إن شاء اهللا تعالى

ه مصعب وعروة               ر وأخوي ن الزبي د اهللا ب روان وعب ن م ك ب د المل ين عب ع ب وذآر العتبي أن المسجد الحرام جم
ال بعضهم     فيان، فق ي س م فلنتم : المذآور أيام تألفهم بعهد معاوية بن أب ر     هل ن الزبي د اهللا ب ال عب ه، فق ي أن  : ن منيت

ال مصعب      ة، وق ال الخالف كينة بنت          : أملك الحرمين وأن ريش س ي ق ين عقيلت ع ب راقين وأجم ك الع ي أن أمل منيت
روان        ن م ك ب د المل ال عب ال       : الحسين وعائشة بنت طلحة، وق ة، وق ا وأخلف معاوي ك األرض آله ي أن أمل منيت

ه      لست في شيء مما أنتم فيه، : عروة روى عن منيتي الزهد في الدنيا والفوز بالجنة في اآلخرة وأن أآون ممن ي
ه  : هذا العلم، قال ى أمل ول     . فصرف الدهر من صرف إال أن بلغ آل واحد منهم إل ذلك يق ك ل د المل ان عب من  : وآ

  .شره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى عروة بن الزبير
  



 

 رآن الدين الطاوسي

ًا فاضًال             أبو الفضل ال ان إمام دين، المعروف بالطاوسي؛ آ ي، الملقب رآن ال د العراقي القزوين ن محم عراقي ب
ي صاحب          ابوري الحنف دين النيس ى الشيخ رضي ال ه عل مناظرًا محجاجًا، قيمًا بعلم الخالف ماهرًا فيه، اشتغل ب

ي الخالف        اليق ف ه، وصنف ثالث تع رز في ة و  : الطريقة في الخالف وب ع    مختصرة وثاني ة مبسوطة، واجتم ثالث
ه  ه الحاجب    . عليه الطلبة بمدينة همذان، وقصدوه من البالد البعيدة والقريبة لالستفادة عليه، وعلقوا تعاليق ى ل وبن

ر          ا آثي ه األخريين ألن فقهه ه الوسطى أحسن من طريقتي جمال الدين بهمذان مدرسة تعرف بالحاجبية، وطريقت
ا     وفوائدها جمة، وأآثر اشتغال الناس  ه إليه بالد وحملت طريقت ي ال وفي  . في هذا الزمان بها، واشتهر صيته ف وت

  .بهمذان في رابع عشر جمادى اآلخرة سنة ستمائة، رحمه اهللا تعالى

م        ا السمعاني، واهللا أعل ى أي شيء وال ذآره بة الطاوسي إل اء من أهل       . ولم أعلم نس وسمعت جماعة من الفقه
ابعي   إن في قزوين خلقًا آ: بالده يقولون ثيرًا ينتسبون هذه النسبة، ويزعمون أنهم من نسل طاووس بن آيسان الت

  .المذآور قبل هذا، فلعله منهم، واهللا أعلم

 شيذلة

ًا               ان فقيه واعظ؛ آ افعي ال ه الش يذلة، الفقي ي، المعروف بش ن منصور الجيل ك ب د المل ن عب أبو المعالي عزيزي ب
ا و العب ان حل اهرًا فصيح اللس ًا م وعظ، فاضًال واعظ دين وال ه وأصول ال ي الفق ر المحفوظات، صنف ف رة آثي

وجمع آثيرًا من أشعار العرب، وتولى القضاء بمدينة بغداد بباب األزج، وآانت في أخالقه حدة، وسمع الحديث   
ي   : ومن آالمه. الكثير من جماعة آثيرة، وآان يتظاهر بمذهب األشعري ن تران إنما قيل لموسى، عليه السالم، ل

  يا طالب النظر إلينا لم تنظر إلى سوانا؟ : ما قيل له انظر إلى الجبل نظر إليه، فقيل لهألنه ل

 صدق المـحـبة واإلخـاء   يا مـدعـي بـمـقـالـه
 ل لما نظرت إلى سـوائي   لو آنت تصدق في المـقـا
  واخترت غيري في الصفاء   فسلكت سبل مـحـبـتـي

 ن علـى اسـتـواءد محبتي   هيهات أن يحـوي الـفـؤا
   

  : أنشدني والدي عند خروجه من بغداد للحج: وقال
  وأخرى على الرمضاء فوق فؤادي   مددت إلى التوديع آفـًا ضـعـيفًة
 زادي وال آان ذا التـوديع آخـر   فال آان هذا العهد آخر عـهـدنـا

داد،     ة ببغ ي       وتوفي يوم الجمعة سابع عشر صفر سنة أربع وتسعين وأربعمائ ًا للشيخ أب رز محاذي اب أب ن بب ودف
  .إسحاق الشيرازي، رحمهما اهللا تعالى

  .بفتح العين المهملة وزايين بينهما ياء مثناة من تحتها وهي ساآنة، وبعد الزاي الثانية ياء ثانية: وعزيزي

دها  : وشيذلة ة واالم وبع اآنة، وهو     بفتح الشين المعجمة وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح الذال المعجم اء س ه
  .لقب عليه، وال أعرف معناه من آثرة آشفي عنه

 عطاء بن أبي رباح

ي         -وقيل سالم-أبو محمد عطاء بن أبي رباح أسلم ولى أب ه م ل إن ي، وقي ر أو جمح المك بن صفوان مولى بني فه
ن ع         ابر ب مع ج ا، س ة وزهاده ابعي مك اء وت الء الفقه ن أج ان م د؛ آ دي الجن ن مول ري، م رة الفه د اهللا ميس ب

ه          يهم، وروى عن رًا من الصحابة، رضوان اهللا عل ًا آثي ر وخلق األنصاري وعبد اهللا بن عباس وعبد اهللا بن الزبي
ه               الى وإلي م اهللا تع ر، رحمه ق آثي ار واألعمش واألوزاعي وخل ن دين ك ب ادة ومل ار والزهري وقت عمرو بن دين

ر     . أعلم الناس بالمناسك عطاء: قال قتادة. وإلى، وإلى مجاهد انتهت فتوى مكة في زمانهما ن عم راهيم ب ال إب وق
اح،    : أذآرهم في زمان بني أمية يأمرون في الحج صائحًا يصيح: ابن آيسان ي رب ن أب ال يفتي الناس إال عطاء ب

  : وإياه عنى الشاعر بقوله



 

 وضمة مشتاق الفؤاد جـنـاحسل المفتي المكي هل في تزاوٍر
 تالصق أآباٍد بـهـن جـراح   ـىفقال معاذ اهللا أن يذهب التق

  .واهللا ما قلت شيئًا من هذا: فلما بلغه البيتان قال

ا        : قال لي أبو حنيفة النعمان بن ثابت: وحكي عن وآيع قال ة فعلمنيه ي المناسك بمك واب ف ي خمسة أب أخطأت ف
ه   : أعربي أنت؟ قلت: حجام، وذلك إني أردت أن أحلق رأسي، فقال لي د قلت ل ق رأسي؟    : نعم، وآنت ق م تحل بك

ق رأسي    : فقال ة، وأردت أن أحل النسك ال يشارط فيه، اجلس، فجلست منحرفًا عن القبلة، فأومأ لي باستقبال القبل
ي        : من الجانب األيسر، فقال ال ل ا ساآت فق ق رأسي وأن ه، وجعل يحل ر،  : أدر شقك األيمن من رأسك، فأدرت آب

د؟ ق  : فجعلت أآبر حتى قمت ألذهب فقال ن تري ال  : لت أي ي فق ين وامض، فقلت    : رحل ا ينبغي أن   : صلي رآعت م
ي     : من أين لك ما رأيتك أمرتني به؟ فقال: يكون هذا من مثل هذا الحجام إال ومعه علم، فقلت ن أب رأيت عطاء ب

  .رباح يفعل هذا

ال        ونس ق ن سالم عن ي ة ب ول       : وحكي عن خليف ي مجلسه يق وم ف روا من   : سمعت الحسن البصري ذات ي اعتب
ال         المن ك عطاء فق غ ذل ف، فبل ذب، وإن اؤتمن خان وإن وعد أخل ذا الخالل     : افق بثالث، إن حدث آ د آانت ه ق

ال           غ الحسن فق وة فبل أعقبهم اهللا النب أخلفوه، ف ده ف انوه، ووع نهم فخ ذبوه، وائتم : الثالث في ولد يعقوب، حدثوه فك
  ).وفوق آل ذي علم عليم(

ي     ونقل أصحابنا عن مذهبه أنه آان يرى إباح  وح العجل و الفت دم   -ة وطء الجواري بإذن أربابهن؛ وحكى أب المق
وجيز     " في آتاب  -ذآره في حرف الهمزة  ا        " شرح مشكالت الوسيط وال رهن م اب ال اب الثالث من آت ي الب ف

و رأى الحل        : مثاله ه ول د، فإن ذا بعي ا أن ه د أن وحكي عن عطاء أنه آان يبعث بجواريه إلى ضيفانه، والذي أعتق
  .المروءة والغيرة تأبى ذلك فكيف يظن هذا بمثل ذلك السيد اإلمام؟ ولم أذآره إال لغرابتهلكن 

ل الشعر  ي، مفلف م عم رج، ث ود أعور أفطس أشل أع ن أس ع. وآل ن رفي ليمان ب ال س رام : ق ت المسجد الح دخل
  .والناس مجتمعون على رجل فاطلعت فإذا عطاء بن أبي رباح جالس آأنه غراب أسود

ن       توفي سنة  ال اب ه، وق نة، رضي اهللا عن انون س خمس عشرة ومائة، وقيل أربع عشرة ومائة، وعمره ثمان وثم
  .حج عطاء سبعين حجة وعاش مائة سنة، واهللا أعلم: أبي ليلى

  .بفتح الراء والباء الموحدة: ورباح

  .بفتح الهمزة وسكون السين المهملة وفتح الالم: وأسلم

  .عدها راءبكسر الفاء وسكون الهاء وب: وفهر

  .بضم الجيم وفتح الميم وبعدها حاء مهملة: وجمح

  .والباقي معلوم

م     : والجند اء، رحمه بفتح الجيم والنون وبعدها دال مهملة، وهي بلدة مشهورة باليمن خرج منها جماعة من العلم
  .اهللا تعالى

 المقنع الخراساني

رو،          اسمه عطاء، وال أعرف اسم أبيه وقيل اسمه حكيم، واألول أشهر؛  ره قصارًا من أهل م دأ أم ي مب ان ف وآ
وه     ذين اتبع ياعه وال ال ألش إن : وآان يعرف شيئًا من السحر والنيرجات فادعى الربوبية من طريق المناسخة، وق

اسجدوا له فسجد إال إبليس فاستحق بذلك السخط،  : اهللا سبحانه وتعالى تحول إلى صورة آدم، ولذلك قال للمالئكة
اء          ثم تحول من آدم إل يهم السالم والحكم اء عل د من األنبي ى صورة واحد فواح ى صورة نوح عليه السالم، ثم إل

دوه    -المقدم ذآره  -حتى حصل في صورة أبي مسلم الخراساني  ثم زعم أنه انتقل إليه منه، فقبل قوم دعواه وعب



 

ان ال     وقاتلوا دونه، مع ما عاينوا من عظيم ادعائه وقبح صورته، ألنه آان مشوه الخلق أ عور ألكن قصيرًا، وآ
ه    ل ل ع  "يسفر عن وجهه بل اتخذ وجهًا من ذهب فتقنع به، فلذلك قي ات      "المقن ه بالتمويه ى عقول ا غلب عل ، وإنم

افة             . التي أظهرها لهم بالسحر والنيرجات اس من مس راه الن ع وي ر يطل م صورة قم ا أظهر له ة م ي جمل وآان ف
  : به، وقد ذآر أبو العالء المعري هذا القمر في قولهشهرين من موضعه، ثم يغيب،فعظم اعتقادهم 

  ضالٌل وغٌي مثل البدر المقنع   أفق إنما البدر المقنع رأسـه
   

ك الشاعر         ناء المل ن س ة اهللا ب م هب و القاس ره    -وهذا البيت من جملة قصيدة طويلة، وإليه أشار أب ي ذآ ي   -اآلت ف
  : جملة قصيدة طويلة بقوله

  بأسحر من ألحاظ بدر المعمم   نع طالـعـًاإليك فما بدر المق

ا          ا وحصروه، فلم ان اعتصم به ي آ ه الت ي قلعت ولما اشتهر أمر المقنع وانتشر ذآره ثار عليه الناس، وقصدوه ف
ه                لمون قلعت ات، ودخل المس م فم ك الس اول شربة من ذل م تن ه ث تن من مًا فم قاهن س أيقن بالهالك جمع نساءه وس

  .ياعه وأتباعه، وذلك في سنة ثالث وستين ومائة، لعنه اهللا تعالى، ونعوذ باهللا من الخذالنفقتلوا من فيها من أش

اقوت الحموي            : قلت اب الشهاب ي ي آت م رأيت ف ا، ث ى أذآره ن هي حت ي   -ولم أر أحدًا ذآر هذه القلعة وأي اآلت
ة   : سنام بفتح السينالذي وضعه في معرفة المواضع المشترآة، فقال في باب  -ذآره إن شاء اهللا تعالى  ا أربع إنه

ذه       ا ه م، والظاهر أنه ر، واهللا أعل مواضع والموضع الرابع منها سنام قلعة عمرها المقنع الخارجي بما وراء النه
  .القلعة، ثم وجدت في أخبار خراسان أنها هي، وأنها من رستاق آش، واهللا أعلم

 عكرمة

ر من أهل المغرب،      أبو عبد اهللا عكرمة بن عبد اهللا مولى عبد اهللا بن  عباس، رضي اهللا عنهما؛ أصله من البرب
ي طالب                ن أب ي ب ي البصرة لعل ا، حين ول اس رضي اهللا عنهم ن عب ه الب ري، فوهب آان لحصين بن الحر العنب

  .رضي اهللا عنه واجتهد ابن عباس في تعليمه القرآن والسنن وسماه بأسماء العرب

عيد الخدري       حدث عن عبد اهللا بن عباس وعبد اهللا بن عمر ي س رة وأب ي هري وعبد اهللا بن عمرو بن العاص وأب
د؛ روي     ى بل د إل والحسن بن علي بن وعائشة، رضي اهللا عنهم؛ وهو أحد فقهاء مكة وتابعيها، وآان ينتقل من بل

ة : هل تعلم أحدًا أعلم منك؟ قال: وقيل لسعيد بن جبير. انطلق فأفت الناس: أن ابن عباس قال له د تكل  . عكرم م وق
  .الناس في ألنه آان يرى رأي الخوارج

و إسحاق    وروى عن جماعة من الصحابة، رضي اهللا عنهم، وروى عنه الزهري وعمرو بن دينار والشعبي وأب
اس    . السبيعي وغيرهم ن عب د اهللا ب ومات مواله ابن عباس وعكرمة على الرق ولم يعتقه، فباعه ولده علي بن عب

ه من خالد بن يزيد بن معاوية بأرب ك       : عة آالف دينار، فأتى عكرمة مواله عليًا، فقال ل م أبي ك، بعت عل ر ل ا خي م
ن الحارث   . بأربعة آالف دينار، فاستقاله وأقاله وأعتقه د اهللا ب اس        : وقال عب ن عب د اهللا ب ن عب ي ب ى عل دخلت عل

  .إن هذا يكذب على أبي: أتفعلون هذا بموالآم؟ قال: وعكرمة موثق على باب آنيف، فقلت

نة خمس عشرة،     وتوف ل س ي عكرمة في سنة سبع ومائة، وقيل سنة ست، وقيل سنة أربع، وقيل سنة خمس، وقي
نة     انون س ع وثم ل أرب م          . واهللا أعلم، وعمره ثمانون، وقي ن القاس د ب دي عن خال ن سعد عن الواق د ب وروى محم

ة، فرأيته   : البياضي قال نة خمس ومائ ا     مات عكرمة وآثير عزة الشاعر في يوم واحد، س ًا صلي عليهم ا جميع م
اس   ال الن ا          : في موضع الجنائز بعد الظهر، فق ان موتهم الى، وآ ا اهللا تع اس، رحمهم اس وأشعر الن ه الن ات أفق م

  .بالمدينة، وقيل إن عكرمة مات بالقيروان، واألول أصح

  .دخل خراسان وأصبهان ومصر وغيرها من البالد: وآان عكرمة آثير التطواف والجوالن في البالد

م       : وعكرمة ي األصل اس اآنة، وهو ف اء س بكسر العين المهملة وسكون الكاف وآسر الراء وفتح الميم وبعدها ه
  .الحمامة األنثى، فسمي به اإلنسان



 

دادي       ال الخطيب البغ ه من أوالده، وق ة     : وعمارة بن حمزة مولى المنصور الموصوف بالتي ة عكرم ن ابن هو اب
  .المذآور، واهللا أعلم

 زين العابدين

ه   أبو الحسن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، رضي اهللا عنهم أجمعين، المعروف بزين العابدين، ويقال ل
ي عشر    علي األصغر، وليس للحسين، رضي اهللا عنه، عقب إال من ولد زين العابدين هذا؛ وهو أحد األئمة االثن

  .ما رأيت قرشيًا أفضل منه: ومن سادات التابعين، قال الزهري

ة  . مه سالفة بنت يزدجرد آخر ملوك فارس، وهي عمة أم يزيد بن الوليد األموي المعروف بالناقصوأ وآان قتيب
ى الحجاج        ه إل ذآور بعث بابنتي بن مسلم الباهلي أمير خراسان لما تتبع دولة الفرس وقتل فيروز بن يزدجرد الم

ره    -بن يوسف الثقفي  دم ذآ ا      -المق راق وخراس ر الع ذ أمي ان يومئ ان، فأمسك الحجاج      وآ ه بخراس ة نائب ن وقتيب
ذ، وسمي         اه فري اقص، واسمها ش د الن دها يزي إحدى البنتين لنفسه وأرسل األخرى إلى الوليد بن عبد الملك، فأول

لم   . بالناقص ألنه نقص أعطية الجند ه وس الى  " وآان يقال لزين العابدين ابن الخيرتين، لقوله صلى اهللا علي هللا تع
  ".ن، فخيرته من العرب قريش ومن العجم فارس من عباده خيرتا

رار   " وذآر أبو القاسم الزمخشري في آتاب  ع األب ة بسبي        " ربي وا المدين ا أت نهم، لم أن الصحابة، رضي اهللا ع
ر        بايا، وأمر عم اعوا الس ات ليزدجرد، فب فارس في خالفة عمر بن الخطاب، رضي اهللا عنه، آان فيهم ثالث بن

رهن  : ضًا، فقال له علي بن أبي طالب، رضي اهللا عنهببيع بنات يزدجرد أي إن بنات الملوك ال يعاملن معاملة غي
ومن     : آيف الطريق إلى العمل معهن؟ قال: من بنات السوقة، فقال ارهن فق ه من يخت يقومن مهما بلغ ثمنهن قام ب

ر      وأخذهن علي، رضي اهللا عنه، فدفع واحدة لعبد اهللا بن عمر وأخرى لولده الحسين وأ  ي بك ن أب د ب خرى لمحم
دين،            ن العاب د الحسين زي المًا، وأول ده س ه ول د اهللا أمت د عب ين، فأول الصديق، وآان ربيبه، رضي اهللا عنهم أجمع

  .وأولد محمد ولده القاسم، فهؤالء الثالثة بنو خالة، وأمهاتهم بنات يزدجرد

ال   يروى عن رجل من قريش ل : ما مثاله" الكامل " وحكى المبرد في آتاب  ا ق ن     : م يسم لن عيد ب آنت أجالس س
د  : من أخوالك؟ فقلت له: المسيب، فقال لي يومًا أمي فتاة، فكأني نقصت من عينه، فأمهلت حتى دخل سالم بن عب

ده قلت   ال     : اهللا بن عمر بن الخطاب، رضي اهللا عنهم، فلما خرج من عن ذا؟ فق م من ه ا ع بحان اهللا، أتجهل   : ي س
ال : فمن أمه؟ قال: بن عبد اهللا بن عمر بن الخطاب، قلت مثل هذا من قومك؟ هذا سالم ن     : فتاة، ق م ب اه القاس م أت ث

ك    : يا عم، من هذا؟ فقال: محمد بن أبي بكر الصديق، رضي اهللا عنه، فجلس عنده ثم نهض، قلت أتجهل من أهل
ي بكر الصديق، قلت      ن أب ال   : مثله؟ ما أعجب هذا، هذا القاسم بن محمد ب ه؟ ق اة، : فمن أم ال  فت يئًا   : ق فأمهلت ش

ذا؟     : حتى جاءه علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، رضي اهللا عنه فسلم عليه ثم نهض، فقلت  م، من ه ا ع ي
ه، فقلت    : قال ب، رضي اهللا عن من  : هذا الذي ال يسُع مسلمًا أن يجهله، هذا علي بن الحسين بن علي بن أبي طال

ال           يا عم، رأيتني نقصت ف: فتاة، فقلت: أمه؟ قال ي هؤالء أسوة؟ ق ي ف ا ل اة، أفم ا علمت أن أمي فت : ي عينك لم
  .فجللت في عينه جدًا

د        ن عب الم ب د وس ن محم وآان أهل المدينة يكرهون اتخاذ أمهات األوالد حتى نشأ فيهم علي بن الحسن والقاسم ب
  .اهللا، ففاقوا أهل المدينة فقهًا وورعًا، فرغب الناس في السراري

ال    : آثير البر بأمه، حتى قيل لهوآان زين العابدين  ي صحفة، فق ا ف : إنك أبر الناس بأمك، ولسنا نراك تأآل معه
ال         ه ق ه، فإن ع ابن ي المخش م : أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأآون قد عققتها، وهذا ضد قصة أب

فما تقع عينها على لقمة نفيسة   آانت لي ابنة تجلس معي على المائدة فتبرز آفًا آأنها طلعة في ذراع آأنه جمارة
ة،      ه آرب ي ذراع آأن ة ف إال خصتني بها، فزوجتها، فصار يجلس معي على المائدة ابن لي فيبرز آفًا آأنها آرناف

  .فواهللا ما تسبق عيني إلى لقمة طيبة إال سبقت يده إليها

اب   ي آت ة ف ن قتيب ى اب ارف " وحك ال  " المع ا س ال له ندية يق دين س ن العاب م  أن أم زي ة واهللا أعل ال غزال فة ويق
ن                   ك ب د المل ه عب ا، فكتب إلي ه وتزوجه ة ل ق جاري ه، وأعت ولى أبي د م ن بزبي ه ب د أبي ا بع ه زوجه بالصواب، وأن

دين  ق رسول اهللا،           : " مروان يعيره ذلك، فكتب إليه زين العاب د أعت نة، وق ي رسول اهللا أسوة حس م ف ان لك د آ لق
ه زينب بنت     صلى اهللا عليه وسلم، صفية بنت حيي بن أخطب وتزوجها وأعتق زيد بن حارثة وزوجه بنت عمت

  ".جحش 



 

ن أن تحصر ر م ه أآث دين ومناقب ن العاب ان  . وفضائل زي نة ثم هور س ي بعض ش ة ف وم الجمع ه ي ت والدت وآان
ي          ن ف ة، ودف ين وتسعين للهجرة بالمدين ل اثنت وثالثين للهجرة، وتوفي سنة أربع وتسعين وقيل تسع وتسعين وقي

  .يع في قبر عمه الحسن بن علي، رضي اهللا تعالى عنه، في القبة التي فيها قبر العباس، رضي اهللا عنهالبق

 علي الرضا

ه؛   أبو الحسن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين المذآور قبل
ائتين  وهو أحد األئمة االثني عشر على اعتقاد اإلمامية، وآان ال مأمون قد زوجه ابنته أم حبيب في سنة اثنتين وم

وجعله ولي عهده، وضرب اسمه على الدينار والدرهم، وآان السبب في ذلك أنه استحضر أوالد العباس الرجال  
ار والصغار،                 ين الكب ا ب ًا م ين ألف ة وثالث ان عددهم ثالث ان، وآ الد خراس رو من ب ة م منهم والنساء، وهو بمدين

اس وأوالد      واستدعى علي ي أوالد العب ه نظر ف رهم أن ًا المذآور فأنزله أحسن منزلة، وجمع خواص األولياء وأخب
ه،              ي الرضا فبايع األمر من عل دًا أفضل وال أحق ب ه أح ي وقت م يجد ف علي بن أبي طالب، رضي اهللا عنهما، فل

العراق من أوال          ى من ب ر إل اس واألعالم؛ ونمي الخب ك     وأمر بإزالة السواد من اللب ي ذل وا أن ف اس، فعلم د العب
ن المهدي    ره    -خروج األمر عنهم، فخلعوا المأمون وبايعوا إبراهيم ب دم ذآ وم       -المق ك ي أمون، وذل م الم وهو ع

ول والقصة       ك يط ي ذل رح ف ائتين، والش الث وم نة ث ل س ين، وقي نة اثنت رم س ن المح ون م يس لخمس خل الخم
  .مهديمشهورة، وقد اختصرته في ترجمة إبراهيم بن ال

ابع          د س ل ول ل ب ة، وقي ة بالمدين وآانت والدة علي الرضا يوم الجمعة في بعض شهور سنة ثالث وخمسين ومائ
ائتين،   . شوال، وقيل ثامنه، وقيل سادسه، سنة إحدى وخمسين ومائة ين وم وتوفي في آخر يوم من صفر سنة اثنت

أمون     بل توفي خامس ذي الحجة، وقيل ثالث عشر ذي القعدة سنة ثالث وما ه الم ئتين، بمدينة طوس وصلى علي
ه                ل من ان مسمومًا فاعت ل آ ل ب ه، وقي أآثر من ًا ف ه أآل عنب ه أن ان سبب موت ودفنه مالصق قبر أبيه الرشيد، وآ

  .ومات، رحمه اهللا تعالى

   : وفيه يقول أبو نواس

 في فنوٍن من الكالم النـبـيه   قيل لي أنت أحسن الناس طرًا
 يثمر الدر في يدي مجتنـيه   ديٌحلك من جيد القـريض مـ

 والخصال التي تجمعن فـيه   فعالم ترآت مدح ابن موسى
 ألبـيه آان جبريل خـادمـًا   قلت ال أستطيع مـدح إمـاٍم

   
ى  : وآان سبب قوله هذه األبيات أن بعض أصحابه قال له ما رأيت أوقح منك، ما ترآت خمرًا وال طردًا وال معن

ًا   : ، وهذا علي بن موسى الرضا في عصرك لم تقل فيه شيئًا، فقالإال قلت فيه شيئًا ك إال إعظام واهللا ما ترآت ذل
  .له، وليس قدر مثلي أن يقول في مثله، ثم أنشده بعد ساعة هذه األبيات

  
  : في سنة إحدى أو اثنتين ومائتين" شذور العقول " وفيه يقول أيضًا وله ذآر في 

  تجري الصالة عليهم أينما ذآروا   مطهرون نـقـياٌت جـيوبـهـم
 فما له في قديم الدهر مفتخـر   من لم يكن علويًا حين تنـسـبـه

 صفاآم واصطفاآم أيها البشـر   اهللا لما برا خلقـًا فـأتـقـنـه
 السور علم الكتاب وما جاءت به   وأنتم المأل األعلى وعـنـدآـم

ال       : لمذآوروقال المأمون يومًا لعلي بن موسى الرضا ا ب؟ فق د المطل ن عب اس ب دنا العب ي ج : ما يقول بنو أبيك ف
  .ما يقولون في رجل فرض اهللا طاعة بنيه على خلقه وفرض طاعته على بنيه، فأمر له بألف ألف درهم

ذآور    ًا الم وآان قد خرج أخوه زيد بن موسى بالبصرة على المأمون، وفتك بأهلها، فأرسل إليه المأمون أخاه علي
ة بنت             : عن ذلك، فجاءه وقال لهيرده  ن فاطم ك اب زعم أن ت، وت ا فعل لمين بالبصرة م د، فعلت بالمس ا زي ويلك ي

واهللا ألشد الناس عليك رسول اهللا، صلى اله عليه وسلم، يا زيد ينبغي لمن أخذ  ! رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم
هكذا ينبغي أن يكون أهل بيت  : ن، فبكى وقالبرسول اهللا، صلى اله عليه وسلم، أن يعطي به، فبلغ آالمه المأمو

  .رسول اهللا، صلى اله عليه وسلم



 

تم نفسه،      : فقد قيل -المقدم ذآره  -وآخر هذا الكالم مأخوذ من آالم علي زين العابدين : قلت افر آ ان إذا س ه آ إن
  .أنا أآره أن آخذ برسول اهللا، صلى اله عليه وسلم، ما ال أعطي به: فقيل له في ذلك فقال

 أبو الحسن العسكري

ي الرضا    ره    -أبو الحسن علي الهادي بن محمد الجواد بن عل دم ذآ ى         -المق ه، فال حاجة إل ذي قبل د ال وهو حفي
ل          ي المتوآل وقي ه إل د سعي ب ان ق ة، آ رفع نسبه، ويعرف بالعسكري؛ وهو أحد األئمة االثني عشر عند اإلمامي

يًال   إن في منزله سالحًا وآتابًا وغيرها من شيعت راك ل ه، وأوهموه أنه يطلب األمر لنفسه، فوجه إليه بعدة من األت
ة من    فهجموا عليه في منزله على غفلة، فوجدوه وحده في بيت مغلق وعليه مدرعة من شعر، وعلى رأسه ملحف
ين األرض بساط أال الرمل           ه وب يس بين د، ل د والوعي ي الوع رآن ف صوف وهو مستقبل القبلة يترنم بآيات من الق
ه والمتوآل               ين يدي ل ب ل، فمث ي جوف اللي ى المتوآل ف ا وحمل إل د عليه ي وج والحصى، فأخد على الصورة الت
ه وال           ل عن ا قي ه شيء مم ي منزل م يكن ف ه، ول يستعمل الشراب وفي يده آأس، فلما رآه أعظمه وأجلسه إلى جنب

ا أ : حالة يتعلق عليه بها، فناوله المتوآل الكأس الذي آان بيده، فقال ط        ي امر لحمي ودمي ق ا خ ؤمنين، م ر الم مي
  : البد أن تنشدني فأنشده: إني لقليل الرواية للشعر، قال: أنشدني شعرًا أستحسنه، فقال: فأعفني منه، فأعفاه وقال

 غلب الرجال فما أغنتهم القلـل   باتوا على قلل األجبال تحرسهـم
 ما نزلـوا فأودعوا حفرًا يا بئس   واستنزلوا بعد عٍز من معاقلهـم
 أين األسرة والتيجان والحـلـل   ناداهم صارٌخ من بعد قـبـروا
  من دونها تضرب األستار والكلل   أين الوجوه التي آانت منـعـمًة
 تلك الوجوه عليها الدود يقتـتـل   فأفصح القبر عنهم حين ساءلهـم
 آلواأ فأصبح بعد طول األآل قد   قد طال ما أآلوا دهرًا وما شربوا

ه            : قال ى بلت دموعه لحيت رًا حت اء آثي ه، فبكى المتوآل بك در إلي ادرة تب فأشفق من حضر على علي وظن أن ب
ال  ال      : وبكى من حضره، ثم أمر برفع الشراب ثم ق ن؟ ق ك دي ا الحسن، أعلي ا أب أمر     : ي ار، ف ة آالف دين م أربع نع

  .بدفعها إليه ورده إلى منزله مكرمًا

ائتين        وآانت والدته يوم األحد ل ثالث عشرة وم ع عشرة وقي نة أرب ا  . ثالث عشر رجب، وقيل يوم عرفة س ولم
دعى           ره بسر من رأى وهي ت ا، وأق ده به ان مول ة وآ د المتوآل أحضره من المدين ه عن ي حق عاية ف رت الس آث

ذ          ن الم ي الحس ل ألب ذا قي كر، وله ا العس ل له كره، فقي ا بعس ل إليه ا انتق ا بناه م لم كر، ألن المعتص آور بالعس
ادى  . العسكري ألنه منسوب إليها، فأقام بها عشرين سنة وتسعة أشهر وتوفي بها يوم االثنين لخمس بقين من جم

ي             ن ف ائتين، ودف ع وخمسين وم نة أرب ي ثالث رجب س ل ف ا، وقي اآلخرة، وقيل ألربع بقين منها وقيل في رابعه
  .داره، رحمه اهللا تعالى

 علي بن عبد اهللا بن العباس

ين؛    أبو محمد  فاح والمنصور الخليفت علي بن عبد اهللا بن العباس به عبد المطلب بن هاشم الهاشمي، وهو جد الس
ان   آان سيدًا شريفًا بليغًا، وهو أصغر ولد أبيه، وآان أجمل قرشي على وجه األرض وأوسمه وأآثره صالة، وآ

دعى     وآان له خمسمائة أصل زيتون يصلي في آل يوم إلى آل أ . يدعى السجاد لذلك ان ي ين، وآ ذا " صل رآعت
ين،    : ، وقال أبو الفرج ابن الجوزي الحافظ"الكامل " هكذا قاله المبرد في " الثفنات ن الحس ي ب ذو الثفنات هو عل

ر،      ن البعي ل ثف ه مث يعني زين العابدين، وإنما قيل له ذلك ألنه آان يصلي في آل يوم ألف رآعة فصار في رآبتي
  ."األلقاب" ذآر ذلك في آتاب 

ر،       ي وقت صالة الظه ه ف وروي أن علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه، افتقد عبد اهللا بن العباس، رضي اهللا عن
ال     : ما بال أبي العباس لم يحضر الظهر؟ فقالوا: فقال ألصحابه ه ق ي، رضي اهللا عن ولد له مولود، فلما صلى عل

ال     اه فق اه فهن ه فأت ي      : أمضوا بنا إلي ك ف ورك ل ال    شكرت الواهب، وب ميته؟ فق ا س ي أن   : الموهوب م أو يجوز ل
ميته   : أسميه حتى تسميه؟ فأمر به فأخرج إليه فأخذه فحنكه ودعا له ثم رده إليه وقال د س خذ إليك أبا األمالك، وق

د، فجرت   : عليًا وآنيته أبا الحسن، فلما قام معاوية خليفة قال البن عباس ليس لكم اسمه وآنيته وقد آنيته أبا محم
  ".الكامل " ذا قاله المبرد في عليه هك



 

اب      ي آت يم ف و نع اء  "وقال الحافظ أب ة األولي ه          ": حلي ال ل روان ق ن م ك ب د المل ى عب دم عل ا ق ه لم ر اسمك   : إن غي
ه؛ انتهى     : وآنيتك، فال صبر لي على اسمك وآنيتك قال ر آنيت د، فغي أما االسم فال، وأما الكنية فأآتني بأبي محم

  .آالم أبي نعيم

ره أن يسمع اسمه     و: قلت أنا ه، فك إنما قال له عبد الملك هذه المقالة لبغضه في علي بن أبي طالب رضي اهللا عن
  .وآنيته

ه              أله عن آنيت ى سريره وس ه وأجلسه عل روان فأآرم ن م ك ب د المل ى عب وذآر الطبري في تاريخه إنه دخل عل
ذ     : ال يجتمع في عسكري هذا االسم وهذه الكنية ألحد، وسأله: فأخبره، فقال ه يومئ د ل د ول هل له من ولد؟ وآان ق

  .محمد بن علي، فأخبره بذلك فكناه أبا محمد

دي  ال الواق م   : وق ه واهللا أعل ي طالب رضي اهللا عن ن أب ي ب ا عل د فيه ي ول ة الت ي الليل ذآور ف د الم و محم د أب ول
  .بالصواب

د ا  : وقال المبرد أيضًا ن عب ك وضرب علي بالسياط مرتين آلتاهما ضربه الوليد ب ة     : لمل ي تزوجه لباب إحداهما ف
دعت         . ابنة عبد اهللا بن جعفر بن أبي طالب ان أبخر ف ا، وآ ا إليه م رمى به وآانت عند عبد الملك فعض تفاحة ث

د      : ما تصنعين بها؟ فقالت: بسكين فقال ذآور فضربه الولي د اهللا الم ن عب أميط عنها األذى فطلقها فتزوجها علي ب
ة              إنما تتزوج بأمهات الخ: وقال ن معاوي د ب ن يزي د ب أم خال زوج ب ا ت م إنم ن الحك روان ب نهم، ألن م لفاء لتضع م

  .ليضع منه، فقال علي بن عبد اهللا إنما أرادت الخروج من هذا البلد وأنا ابن عمها فتزوجتها ألآون لها محرمًا

ناد متصل ي    ي إس ي أخره رأيت    وأما ضربه إياه في المرة الثانية فقد حدث أبو عبد اهللا محمد بن شجاع ف ول ف : ق
ذا  : علي بن عبد اهللا يومًا مضروبًا بالسوط يدار به على بعير ووجهه مما يلي ذنب البعير، وصائح يصيح عليه ه

ال          ذب؟ ق ى الك ه إل ذي نسبوك في ذا ال ا ه ول    : علي بن عبد اهللا الكذاب فأتيته وقلت م ي أق ي أن م عن ذا  : بلغه إن ه
ي   ونن ف أن          األمر سيكون في ولدي، وواهللا ليك ذي آ ون، العراض الوجوه ال دهم الصغار العي م عبي ى تملكه هم حت

  .وجوههم المجان المطرقة

نهم،       " النسب " ذآر ابن الكلبي في آتاب : قلت اس، رضي اهللا ع ن العب د اهللا ب ن عب أن الذي تولى ضرب علي ب
ولى     هو آلثوم بن عياض بن وحوح بن قشير بن األعور بن قشير، آان والي الشرطة للوليد بن ه ت م أن مروان، ث

  .آان قتله في ذي الحجة سنة ثالث وعشرين ومائة: إفريقية لهشام بن عبد الملك وقتل بها وقال غير بن الكلبي

ك             د المل ن عب ام ب ه هش ل الصحيح أن ط، ب ك، وهو غل د المل وروى أن علي بن عبد اهللا دخل على سليمان بن عب
أله عن       معه ابنا الخليفتان وهما السفاح والمنصور اب ره وس ى سريره وب ه عل نا محمد بن علي المذآور، فأوسع ل

ه   : حاجته فقال ال ل م ق ل، فشكره       : ثالثون ألف درهم علي دين فأمر بقضائها ث رًا ففع ذين خي ابني ه وتستوصي ب
ذا  : إن هذا الشيخ قد اختل وأسن وخلط فصار يقول: فلما ولى علي قال هشام ألصحابه. وصلتك رحم: وقال إن ه
  .واهللا ليكونن ذلك وليملكن هذان: سينتقل إلى ولده، فسمعه علي فقال األمر

ليمان المخزومي    ن س د اهللا    : وآان علي المذآور عظيم المحل عند أهل الحجاز، حتى قال هشام ب ن عب ي ب إن عل
ا ولزمت              ي المسجد الحرام وهجرت مواضع حلقه ها ف ريش مجالس رًا عطلت ق ًا أو معتم آان إذا قدم مكة حاج

ون    مجل ه، وال يزال ًا حول سه إعظامًا وإجالًال وتبجيًال له، فإن قعد قعدوا وإن نهض نهضوا وإن مشى مشوا جميع
  .آذلك حتى يخرج من الحرم

ي      ًا ف ان مفرط تعمله وآ وآان آدم جسيمًا له لحية طويلة، وآان عظيم القدم جدًا ال يوجد له نعل وال خف حتى يس
د      الطول، إذا طاف آأنما الناس حوله م ه عب ى منكب أبي شاة وهو راآب من طوله، وآان مع هذا الطول يكون إل

د المطلب       ه عب ى منكب أبي اس إل ي     . اهللا وآان عبد اهللا إلى منكب أبيه العباس وآان العب ى عل ونظرت عجوز إل
ي  : من هذا الذي فرع الناس؟ فقيل: فقالت -أي عال عليهم : فرع بالعين المهملة -وهو يطوف وقد فرع الناس  عل
ه فسطاط     : بن عبد اهللا بن العباس، فقالت ذا البيت آأن ال إله إال اهللا، إن الناس ليرذلون، عهدي بالعباس يطوف به

رة غارة وقت      "الكامل "ذآر هذا آله المبرد في . أبيض اءتهم م ، وذآر أيضًا أن العباس آان عظيم الصوت وج
  .الحي إال وضعت واصباحاه، فلم تسمعه حامل في: الصباح فصاح بأعلى صوته



 

ماه   " وذآر أبو بكر الحازمي في آتاب  رق مس ة،        " ما اتفق لفظه وافت ة وغاب اب عان ي ب ين ف ي أول حرف الغ ف
ال ة     : وق ي الغاب م ف ه وه ادي غلمان ة، فين د المدين ل عن و جب لع، وه ى س ب يقف عل د المطل ن عب اس ب ان العب آ

  .أميالفيسمعهم، وذلك من آخر الليل، وبين الغابة وسلع ثمانية 

نة      انين س ن ثم ة وهو اب دي  . وآانت وفاة علي بن عبد اهللا سنة سبع عشرة ومائة بالشراة بالحميم ال الواق د  : وق ول
ة             ة الجمع ي ليل ه، ف ي، رضي اهللا عن ل عل ان قت ه، وآ ب، رضي اهللا عن في الليلة التي قتل فيها علي بن أبي طال

ر   اني عشرة         سابع عشر شهر رمضان من سنة أربعين للهجرة، وقيل غي نة ثم د اهللا س ن عب ي ب وفي عل ك، وت ذل
ال   : إن وفاته آانت في ذي القعدة، وقال خليفة بن خياط: ومائة، وقال غير الواقدي مات في سنة أربع عشرة، وق

  .سنة تسع عشرة، واهللا أعلم: سنة ثماني عشرة، وقال غيره: في موضع آخر

د السفاح والمنص    دًا       وآان يخضب بالسواد، وابنه محمد وال ا أن محم يظن من ال يعرفهم الحمرة، ف ور يخضب ب
  .علي وأن عليًا محمد، رضي اهللا عنهما

القرب         : والشراة ة من دمشق ب ق المدين ي طري ام ف بفتح الشين المعجمة والراء وبعد األلف هاء مثناة، صقع بالش
ة   يم     بض  -من الشوبك وهو من إقليم البلقاء وفي بعض نواحيه القرية المعروفة بالحميم تح الم ة وف اء المهمل م الح

اآنة    اء س ذآور وأوالده       -وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح الميم الثانية وبعدها ه ي الم ة آانت لعل ذه القري وه
ا         ة فيه ع السفاح بالخالف ة، وبوي ى الكوف تقال إل في أيام بني أمية، وفيها ولد السفاح والمنصور وبها تربيا ومنها ان

  .يأتي ذآر ولده محمد إن شاء اهللا تعالىوس -آما هو مشهور 

اس من دمشق                  ن العب د اهللا ب ن عب ي ب روان أخرج عل ن م ك ب د المل ن عب د ب ي تاريخه أن الولي وذآر الطبري ف
ٌف       ا ني ه به د ل ة وول وأنزله الحميمة في سنة خمس وتسعين للهجرة، ولم يزل ولده بها إلى أن زالت دولة بني أمي

  .وعشرون ولدًا ذآرًا

 ضي أبو الحسن الجرجانيالقا

و                  ره الشيخ أب ًا شاعرًا، ذآ ًا أديب ان فقيه افعي؛ آ ه الش اني الفقي ز الجرج د العزي ن عب ي ب و الحسن عل القاضي أب
  : له ديوان شعر وهو القائل: وقال" طبقات الفقهاء " إسحاق الشيرازي في آتاب 

  ارأوا رجًال عن موقف الذل أحجم   يقولون لي فيك انقبـاض وإنـمـا
   

اب   . وهي أبيات طويلة ومشهورة، فال حاجة إلى ذآرها ي آت دهر   " وذآره الثعالبي ف ة ال ال " يتيم رد   : " فق هو ف
ر      ى نث ة إل ن مقل الزمان، ونادرة الفلك، وإنسان حدقة العلم، وقبة تاج األدب، وفارس عسكر الشعر، يجمع خط اب

ا،   الجاحظ ونظم البحتري، وقد آان في صباه خلف الخضر في ق ام وغيره طع األرض وتدويخ بالد العراق والش
ًا    ال عالم رة من     " واقتبس من أنواع العلوم واآلداب ما صار به في العلوم علمًا، وفي الكم اطيع آثي ه مق وأورد ل

  : الشعر، فمن ذلك قوله
   

 فأوله أحسن أخالقـك   قد برح الحب بمشتاقك
 فإنه آخر عشـاقـك   وال تجفه وارع له حقه

   
ره    -أنشدني صاحبنا الحسام عيسى بن سنجر بن بهرام المعروف بالحاجري و ي ذآ ذا      -اآلت ي ه لنفسه دوبيت ف

  : المعنى وهو
  لم يبق على العهود غيري باقي   يا عارضه فـديت بـاألحـداق

 في الحب فإني آخر العشـاق   ناشدتك إال ما عسى ترفق بـي
   

  : وله من أبيات
 وما علموا أن الخضوع هو الفقر   إلى الغنى وقالوا توصل بالخضوع

 نفسي األبية والدهـر: علي الغنى   وبيني وبين المال شـيئان حـرمـا
  مواقف خيٌر من وقوفي بها العسر   إذا قيل هذا اليسر أبصرت دونـه



 

   
  : وله أيضًا

 فقلت ولكن مـوضـع الـرزق ضـيق  وقالوا اضطرب في األرض فالرزق واسع
 أرزق ولم يك لـي آـسـٌب فـمـن أين   لم يكن فـي األرض حـر يعـينـنـيإذا 

   
  : وله أيضًا في الصاحب بن عباد

 إذا احتشدت لم تنتفع باحتشادها   وال ذنب لألفكار أنت ترآتهـا
 خواطرك األلفاظ بعد شرادها   سبقت ألفراد المعاني وألفـت

  مسروقها ومعادها حصلنا على   فأن نحن حاولنا اختراع بـديعة
   

  : وله فيه يهنيه بالعافية من جملة أبيات
 لها في قلوب المكرمات وجـيب   أفي آل يوم للـمـكـارم روعٌة
 فمن أين لألسقام فيه نـصـيب   تقسمت العلياء جسـمـك آـلـه
 لها أنفٌس تحيا بـهـا وقـلـوب   إذا ألمت نفس الوزير تـألـمـت

  حياتي، وفي وجه الوزير شحوب   أحـبـه وواهللا الحظت وجـهـًا
 ولكنه في المكـرمـات نـدوب   وليس شحوبًا ما أراه بـوجـهـه
 فـتـصـوب وعما قليل تبتـدي   فال تجزعن تلك السماء تغيمـت

   
  : وله

 صرت للبيت والكتاب جليسـا   ما تطعمت لذة العيش حـتـى
 واه أنـيسـام فما أبتغي سـ   ليس شيء أعز عندي من العل

  س فدعهم وعش عزيزًا رئيسا   إنما الذل في مخالـطة الـنـا
   

  : وله
 أبدًا رحيٌل وانطـالق   ما لي وما لك يا فراق
 فكذا يكون االشتـياق   يانفس موتي بعدهـم

ع أبان فيه عن فضل غزير واطال " الوساطة بين المتنبي وخصومه " وشعره آثير وطريقه فيه سهل، وله آتاب 
  .آثير ومادة متوفرة

ة   " تاريخ النيسابوريين " وذآر الحاآم أبو عبد اهللا ابن البيع في  تين وثلثمائ أنه توفي في سلخ صفر سنة ست وس
ره     ال غي الى، وق ه اهللا تع ي قضائه صدوقًا،        : بنيسابور وعمره ست وسبعون سنة، رحم ان حسن السيرة ف ه آ إن

نة سبع و   ائر الشيوخ،           ورد به أخوه محمد نيسابور في س معا من س الغ، وس ر ب ة وهو صغير غي ين وثلثمائ ثالث
ل            ا، ونق ن به ى جرجان ودف ه إل ة، وحمل تابوت ين وتسعين وثلثمائ ومات بالري وهو قاضي القضاة في سنة اثنت

  .الحاآم أثبت وأصح

  .حية خراسانبضم الجيم وسكون الراء وفتح الجيم الثانية وبعد األلف نون، وهي مدينة عظيمة من نا: وجرجان

 ابن المرزبان

ه عن       اء، أخذ الفق ة العلم أبو الحسن علي بن أحمد بن المرزبان البغدادي الفقيه الشافعي؛ آان فقيها ورعًا من جل
داد   ه بغ ال    . أبي الحسين ابن القطان، وعنه أخذ الشيخ أبو حامد اإلسفرايني أول قدوم ه ق ه أن م   : وحكي عن ا أعل م

ا  د آ ة، وق ّي مظلم د عل ذهب    أن ألح ي م ه ف ه وج داد ول ًا ببغ ان مدّرس الم، وآ ن المظ ة م م أن الغيب ًا يعل ن فقيه
  .وتوفي في رجب سنة ست وستين وثلثمائة، رحمه اهللا تعالى. الشافعي

  



 

اه        : والمرزبان ظ فارسي معن ون، وهو لف د األلف ن بفتح الميم وسكون الراء وضم الزاي وفتح الباء الموحدة وبع
  .د، وبان صاحب، وهو في األصل اسم لمن آان دون الملكصاحب الحد، ومرز هو الح

 الماوردي

اء                ان من وجوه الفقه افعي؛ آ ه الش اوردي، الفقي ن حبيب البصري، المعروف بالم د ب ن محم ي ب أبو الحسن عل
داد،     د اإلسفرايني ببغ الشافعية ومن آبارهم، أخذ الفقه عن أبي القاسم الصيمري بالبصرة، ثم عن الشيخ أبي حام

اب  وآ ه آت ه في ذهب ول ًا للم اوي " ان حافظ ة   " الح ة التام التبّحر والمعرف ه ب هد ل د إال وش ه أح م يطالع ذي ل ال
ر      . بالمذهب و بك ه الخطيب أب ي وروى عن وفّوض إليه القضاء ببلدان آثيرة، واستوطن بغداد في درب الّزعفران
  .آان ثقة: وقال" تاريخ بغداد " صاحب 

ر    ا " وله من التصانيف غي ريم    " " وي الح رآن الك ون   " و" تفسير الق دنيا   " و" النكت والعي دين وال " و" أدب ال
ك،  " اإلقناع " و" سياسة الملك " و" قانون الوزارة " و" األحكام السلطانية  في المذهب، وهو مختصر، وغير ذل

  .وصنف في أصول الفقه واألدب وانتفع الناس به

ق           إنه لم يظهر شيئًا من تصانيفه في : وقيل ال لشخص يث ه ق ا دنت وفات ي موضع، فلم ا ف ع آله حياته، وإنما جم
بها         : إليه م يش الى ل ة خالصة هللا تع م أجد ني ي ل الكتب التي في المكان الفالني آلها تصنيفي، وإنما لم أظهرها ألن

م يق      ه ل اعلم أن ا وعصرتها ف ل  آدر، فإن عاينت الموت ووقعت في النزع فاجعل يدك في يدي، فإن قبضت عليه ب
ا قبلت           اعلم أنه دك ف ى ي م أقبض عل دي ول مني شيء منها، فاعمد إلى الكتب وألقها في دجلة ليًال، وإن بسطت ي

ك الشخص  . وأني قد ظفرت بما آنت أرجوه من النية الخالصة ده        : قال ذل ي ي دي ف ارب الموت وضعت ي ا ق فلم
  .عدهفبسطها ولم يقبض على يدي، فعلمت أنها عالمة القبول، فأظهرت آتبه ب

  : آتب أخي إلّي من البصرة وأنا ببغداد: عن الماوردي المذآور، قال" تاريخ بغداد " وذآر الخطيب في أول 

 قدمًا إليها وإن عاقت مـقـادير   طيب الهواء ببغداد يشـّوقـنـي
 ومقصور طيب الهواءين ممدود   فكيف صبري عنها اآلن إذ جمعت

   
د اهللا    ن عبي د ب ز أحم و الع ال أب ادشوق ن آ ال  : ب اوردي، ق ن الم و الحس دني أب ب  : أنش ر الكات و الخي دنا أب أنش

  : الواسطي بالبصرة لنفسه
 فسّيان التحرك والسكـون   جرى قلم القضاء بما يكون
  ويرزق في غشاوته الجنين   جنوٌن منك أن تسعى لرزٍق

   
ى البصرة آ          ًا إل داد راجع ا خرج من بغ اوردي لم ن األحنف      ويقال إن أبا الحسن الم اس ب ات العب  -ان ينشد أبي

  : وهي -المقدم ذآره 
 ألفناها خرجنا مكرهـينـا   أقمنا آارهين لها فـلـمـا

  أمّر العيش فرقة من هوينا   وما حب البالد بنا ولـكـن
 رهينـا وخّلفت الفؤاد بها   خرجت أقّر ما آانت لعيني

ك ونسي        وإنما قال ذلك ألنه من أهل البصرة وما آان يؤثر د ذل ه بع م طابت ل مفارقتها، فدخل بغداد آارهًا لها ث
ال          ذا ق ر، آ ا وراء النه اآن بم ي الس د المزن ي محم ات ألب ذه األبي ل إن ه د قي ا، وق ه فراقه ق علي رة فش البص

  .السمعاني، واهللا أعلم

رة ب       ي مقب د ف ن من الغ داد،   وتوفي يوم الثالثاء سلخ شهر ربيع األول سنة خمسين وأربعمائة، ودف اب حرب ببغ
  .وعمره ست وثمانون سنة، رحمه اهللا تعالى

  .نسبة إلى بيع الماورد، هكذا قاله الحافظ ابن السمعاني: والماوردي
  



 

 أبو الحسن األشعري

ي          ن أب الل ب ن ب ن موسى ب د اهللا ب ن عب أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل ب
ي موسى ا     ن أب ائم           بردة عامر ب لم؛ هو صاحب األصول والق ه وس ألشعري صاحب رسول اهللا، صلى اهللا علي

ر         و بك ه، والقاضي أب ي تعريف ة ف بنصرة مذهب السنة، وإليه تنسب الطائفة األشعرية، وشهرته تغني عن اإلطال
ي إسحاق المروزي       ة أب ي حلق ه  الباقالني ناصر مذهبه ومؤيد اعتقاده، وآان أبو الحسن يجلس أيام الجمع ف الفقي

ين   . ومولده سنة سبعين، وقيل ستين ومائتين بالبصرة. الشافعي في جامع المنصور ببغداد وتوفي سنة نيف وثالث
ل  ل     : وثلثمائة، وقي ة، وقي ع وعشرين وثلثمائ نة أرب أة    : س ين فج نة ثالث ي      -س ذاني ف ن الهم اه اب اريخ   " حك ل ت ذي

  . تعالىببغداد ودفن بين الكرخ وباب البصرة، رحمه اهللا" الطبري 

د  -" تبيين آذب المفتري فيما نسب للشيخ أبي الحسن األشعري   " قال الحافظ أبو القاسم ابن عساآر في آتاب  بع
واًال   ال بعض البصريين   :-أن حكى في تاريخ وفاته أق ول أراه صحيحًا،        : وق ذا الق ين، وه نة ثالث وثالث ات س م

  .ر ابن فورك؛ انتهىواألصح أنه مات سنة أربع وعشرين، وآذلك ذآره أبو بك

  .وقد تقدم ذآر جده أبي بردة في أول حرف العين

ى أشعر، واسمه     : واألشعري بة إل بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح العين المهملة وبعدها راء، هذه النس
ال السمعاني        ذا ق ه، هك ى بدن ه والشعر عل ، واهللا نبت بن أدد بن زيد بن يشجب، وإنما قيل له أشعر ألن أمه ولدت

  .أعلم

  .وقد صنف الحافظ أبو القاسم ابن عساآر في مناقبه مجلدًا

وم     وآان أبو الحسن األشعري أوًال معتزليًا، ثم تاب من القول بالعدل وخلق القرآن في المسجد الجامع بالبصرة ي
ه بنف  : الجمعة، ورقي آرسيًا ونادى بأعلى صوته ا أعرف الن    من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأن ا ف سي، أن

د              ع، معتق ا تائب مقل ا، وأن ا أفعله ال الشر أن راه األبصار وأن أفع رآن وأن اهللا ال ت ق الق بن فالن، آنت أقول بخل
  .للرد على المعتزلة مخرج لفضائحهم ومعايبهم

اب       ه من الكتب آت ر، ول ع  " وآان فيه دعابة ومزاح آثي اب  " اللم اب  " الموجز  " وآت ان   " وآت " إيضاح البره
اب و دين " آت ين عن أصول ال اب " التبي ك والتضليل  " وآت ل اإلف ى أه رد عل ي ال و " الشرح والتفصيل ف وه

ائر أصناف             ة والخوارج، وس ة والرافضة والجهمي رهم من المعتزل ى المالحدة وغي رد عل صاحب الكتب في ال
  .المبتدعة

ام     ا حم القرب منه ى        ودفن في مشرعة الروايا في تربة إلى جانبها مسجد وب ار من السوق إل وهو عن يسار الم
ي آل         . دجلة ه ف ه، وآانت نفقت ى عقب ي موسى عل وآان يأآل من غلة ضيعة وقفها جده بالل بن أبي بردة ابن أب

و بكر الصيرفي    . يوم سبعة عشر درهمًا، هكذا قاله الخطيب  ال أب ى       : وق وا رؤوسهم حت د رفع ة ق آانت المعتزل
ن حزم األندلسي       . السمسمأظهر اهللا األشعري فجحرهم في أقماع  ي ب د عل و محم ال أب ه من     : وق ا الحسن ل إن أب

  .التصانيف خمسة وخمسون تصنيفًا

 الكيا الهراسي

ان        افعي؛ آ ه الش ا الهراسي الفقي أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري، الملقب عماد الدين، المعروف بالكي
ان       من أهل طبرستان، وخرج إلى نيسابور وتفقه على إمام الح رع، وآ ى أن ب دة إل الي الجويني م رمين أبي المع

م              دة، ث ا م ى بيهق ودرس به ابور إل م خرج من نيس الم، ث و الك ارة حل حسن الوجه جهوري الصوت فصيح العب
  .خرج إلى العراق وتولى تدريس المدرسة النظامية ببغداد إلى أن توفي

ن إسماعيل الفارسي      افر ب دم ذآر   -وذآره الحافظ عبد الغ ي   -ه المق ابور    " ف اريخ نيس ياق ت ال " س ان من   : فق آ
ي الصوت        . رؤوس معيدي إمام الحرمين في الدرس ل آصل وأصلح وأطيب ف ي، ب وآان ثاني أبي حامد الغزال

ده    -المذآور في حرف الباء  -والنظر، ثم اتصل بخدمة مجد الملك برآياروق بن ملك شاه السلجوقي  وحظي عن
ه ومجالسه     بالمال والجاه وارتفع شأنه،  ي مناظرات تعمل األحاديث ف . وتولى القضاء بتلك الدولة، وآان محدثًا يس

  .إذا جالت فرسان األحاديث في ميادين الكفاح، طارت رؤوس المقاييس في مهاب الرياح: ومن آالمه



 

نة    : وحدث الحافظ أبو طاهر السلفي قال ي س داد ف خمس   استفتيت شيخنا أبا الحسن المعروف بالكيا الهراسي ببغ
ه     : " وتسعين وأربعمائة لكالم جرى بيني وبين الفقهاء بالمدرسة النظامية، وصورة االستفتاء ام وفق ول اإلم ا يق م

ذه الوصية أم ال؟     فكتب  " اهللا تعالى في رجل أوصى بثلث ماله للعلماء والفقهاء، هل تدخل آتبة الحديث تحت ه
ديثًا من        : ى اهللا عليه وسلمنعم، آيف ال وقد قال النبي، صل" الشيخ تحت السؤال  ين ح ي أربع ى أمت من حفظ عل

إنه لم يكن من الصحابة  : وسئل الكيا أيضًا عن يزيد بن معاوية فقال" أمر دينها بعثه اهللا يوم القيامة فقيهًا عالمًا؟ 
ويح وتصريح، و   ك  ألنه ولد في أيام عمر بن الخطاب، رضي اهللا عنه، وأما قول السلف ففيه ألحمد قوالن تل لمال

ويح وآيف ال              ول واحد التصريح دون التل ا ق ويح وتصريح، ولن والن تل ة ق ي حنيف قوالن تلويح وتصريح، وألب
   : يكون آذلك وهو الالعب بالنرد والمتصيد بالفهود ومدمن الخمر، وشعره في الخمر معلوم، ومنه قوله

 وداعي صبابات الهوى يتـرنـم   أقول لصحٍب ضمت الكأس شملهم
 فكٌل وإن طال المدى يتـصـرم   نصيٍب مـن نـعـيٍم ولـذٍةخذوا ب

 يعـلـم فرب غٍد يأتي بما لـيس   وال تترآوا يوم السرور إلى غـٍد
   

الن     : وآتب فصًال طويًال، ثم قلب الورقة وآتب ذا الرجل؛ وآتب ف لو مددت ببياٍض لمددت العنان في مخازي ه
ه سئل عمن       بن فالن وقد أفتى اإلمام أبو حامد الغزال ك، فإن ألة بخالف ذل ي، رحمه اهللا تعالى، في مثل هذه المس

ه،   : صرح بلعن يزيد هل يحكم بفسقه أم هل يكون ذلك مرخصًا فيه؟ وهل آان مريدًا قتل الحسين، رضي اهللا عن
ًا، فأجاب تباه مثاب ة االش نعم بإزال ه أفضل؟ ي ه أم السكوت عن رحم علي دفع؟ وهل يسوغ الت ان قصده ال ال : أم آ

لم      ه وس ال رسول اهللا صلى اهللا علي يس   : (يجوز لعن المسلم أصًال، ومن لعن مسلمًا فهو الملعون، وقد ق لم ل المس
ة  )بلعاٍن ، وآيف يجوز لعن المسلم وال يجوز لعن البهائم وقد ورد النهي عن ذلك، وحرمة المسلم أعظم من حرم

ره     ويزيد صح إسالمه. الكعبة بنص النبي، صلى اهللا عليه وسلم ه، وال أم ، وما صح قتله الحسين، رضي اهللا عن
ال      د ق ال رضاه بذلك، ومهما لم يصح ذلك منه ال يجوز أن يظن ذلك به فإن إساءة الظن بالمسلم أيضًا حرام، وق

لم      : (تعالى ه وس ي، صلى اهللا علي ال النب ه     : (اجتنبوا آثيرًا من الظن إن بعد الظن، وق لم دم إن اهللا حرم من المس
ه          )رضه وأن يظن به ظن السوءوماله وع ه، أو رضي ب ل الحسين، رضي اهللا عن ر بقت د أم ، ومن زعم أن يزي

ة      م حقيق و أراد أن يعل فينبغي أن يعلم به غاية حماقة، فإن من قتل من األآابر والوزراء والسالطين في عصره ل
د ق  ه وهو      من أمر بقتله ومن الذي رضي به ومن الذي آرهه لم يقدر على ذلك، وإن آان ق ي جواره وزمان ل ف ت

ة      ه قريب من أربعمائ يشاهده، فكيف لو آان في بلد بعيد وزمن قديم قد انقضى، فكيف يعلم ذلك فيما انقضى علي
ه   سنة في آان بعيد؟ وقد تطرق التعصب في الواقعة فكثرت فيها األحاديث من الجوانب فهذا أمٌر ال تعرف حقيقت

ل      أصًال، وإذا لم يعرف وجب إحسان الظن ه قت لم أن ى مس بكل مسلم يمكن إحسان الظن به، ومع هذا فلو ثبت عل
ة،           د التوب ا مات بع ل فربم ل هو معصية، وإذا مات القات مسلمًا فمذهب الحق أنه ليس بكافر، والقتل ليس بكفر ب

ه            ل الحسين رضي اهللا عن م يعرف أن قات ل؟ وب اب عن قت ، والكافر لو تاب من آفره لم تجز لعنته، فكيف من ت
ان   مات قبل التوبة؟ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، فإذًا ال يجوز لعن أحد ممن مات من المسلمين، ومن لعنه آ
ال      ره ال يق يس طول عم فاسقًا عاصيًا هللا تعالى، ولو جاز لعنه فسكت لم يكن عاصيًا باإلجماع، بل لو لم يلعن إبل

ون؟ والملعون وهو          : لم لم تلعن إبليس، ويقال لالعن: له يوم القيامة ه مطرود ملع ن عرفت أن ت؟ ومن أي لم لعن
ه              رحم علي ا الت م بالشرع، وأم ك عل إن ذل افرًا ف ات آ يمن م ى ف المبعد من اهللا عز وجل، وذلك غيب ال يعرف إل

ات   (جائز، بل هو مستحب، بل هو داخل في قولنا في آل صالة  ؤمنين والمؤمن ر للم ًا    )اللهم اغف ان مؤمن ه آ ، فإن
  .لم؛ آتبه الغزاليواهللا أع

  
نة    . وآانت والدة الكيا في ذي القعدة سنة خمسين وأربعمائة  وتوفي يوم الخميس وقت العصر مستهل المحرم س

و        ه الشيخ أب الى، وحضر دفن ه اهللا تع أربع وخمسمائة ببغداد، ودفن في تربة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، رحم
ي         طالب الزينبي وقاضي القضاة أبو الحسن ابن ال  ا ف ه وبينهم ان بين ة، وآ ة الحنفي دمي الطائف ان مق دامغاني، وآ

  : حال الحياة منافسة، فوقف أحدهما عند رأسه واألخر عند رجليه، فقال ابن الدامغاني متمثًال
   

  وقد أصبحت مثل حديث أمس   وما تغني النوادب والبواآـي
   

  : وأنشد الزينبي متمثًال أيضًا
 إن النساء بمثله عـقـيم   ههعقم النساء فما يلدن شبي

   
اس، وهو بكسر الكاف         ين الن دم ب در المق ولم أعلم ألي معنى قيل له الكيا، وفي اللغة العجمية الكيا هو الكبير الق

دها ألف      ا وبع اة من تحته ان           . وفتح الياء المثن ن عثم راهيم ب و إسحاق إب ة أب ه بالمدرسة النظامي ي خدمت ان ف وآ



 

ن       -المقدم ذآره في حرف الهمزة  -الغزي الشاعر المشهور  افظ اب اه الح ا حك ى م فرثاه إرتجاًال بهذه األبيات عل
  : عساآر في تاريخه الكبير، وهي

   
 ما للبرية من محـتـوفـهـا وزر  هي الحوادث ال تـبـقـي وال تـذر
  لم تكسف الشمس بل لم يخسف القمر  لو آان ينجي علو مـن بـوائقـهـا

 من الحمام متى رد الردى الـحـذر  أمسى علـى حـذٍر قل للجبان الذي
 بأدمٍع قل في تشبيههـا الـمـطـر  بكى على شمسه اإلسالم إذ أفـلـت
 والبشر أحسن ما يلقى به الـبـشـر  حبٌر عهدناه طلق الوجه مبتـسـمـًا
 فعلمه الجم في األفق مـنـتـشـر  لئن طوته المنايا تحت أخمـصـهـا

 صوب الغمام ملث الودق منهـمـر  عماد الدين آل ضـحـًى سقى ثراك
 فهل أتك من استيحاشـهـم خـبـر  عند الورى من أسًى أيقنتـه خـبـٌر

 تحار في نظمه األذهان والـفـكـر  أحيا ابن إدريس درٌس آنـت تـورده
 يمينه بـشـهـاٍب لـيس ينـكـدر  من فاز منه بتعليٍق فقـد عـلـقـت

 جباه دهٍم لها من لـفـظـه غـرر  شكالت الفقـه يوضـحـهـاآأنما م
 وقلت دهري إلى شرواه مفـتـقـر  ولو عرفت له مـثـًال دعـوت لـه

 الحافظ المقدسي

ن الحسن          اتم ب ن ح رج ب ي الغيث مف ن أب أبو الحسن علي بن األنجب أبي المكارم المفضل بن أبي الحسن علي ب
ن الحسن     راهيم ب ان          بن جعفر بن إب ذهب؛ آ الكي الم دار، الم د وال كندراني المول اللخمي المقدسي األصل، االس

ه، صحب        ي الحديث وعلوم اهير ف اظ المش فقيهًا فاضًال في مذهب اإلمام مالك، رضي اهللا عنه، ومن أآابر الحف
يخن             ه، وصحبه ش ع ب الى، وانتف ه اهللا تع ل االسكندرية، رحم لفي األصبهاني نزي ا الطاهر الس افظ  الحافظ أب ا الح

ه            ع وعلي ه انتف ذري، والزم صحبته وب د اهللا المن ن عب وي ب د الق ن عب العالمة زآي الدين أبو محمد عبد العظيم ب
افظ         ال، أنشدني الح ا أنشدني ق دة؛ فمم اطيع عدي تخرج، وذآر عنه فضًال غزيرًا وصالحًا آثيرًا، وأنشدني له مق

  : أبو الحسن المقدسي المذآور لنفسه

 فأسعد أيامي الـمـشـتـرك   ن مـولـديتجاوزت ستين م
  وما حال من حل في المعترك   يسائلنـي زائري حـالـتـي

   
  : وأنشدني أيضًا قال أنشدني الحافظ لنفسه

 وأصحابه والتابعين تمسـكـي   أيا نفس بالمأثور عن خير مرسٍل
  بما طاب من نشٍر له أن تمسكي   عساك إذا بالغت في نشر دينـه

 تمـسـك إذا لفحت نيرانها أن   غدًا يوم الحساب جهنمـًا وخافي
   

  : وأنشدني أيضًا قال، أنشدني لنفسه
  البق والبرغوث والبرغش   :ثالث باءات بلين بـهـا

 ولست أدري أيها أوحش   ثالثة أوحش ما في الورى
   

  : وأنشدني أيضًا قال، أنشدني لنفسه
  أن مزاج الراح بالمسك في فيهاآ   ولمياء تحيي من ُتحّيي بريقـهـا
 موافيهـا عن الثقة المسواك وهو   وما ذقت فاها غير أنـي رويتـه

   
ة           رد من جمل ن ب ول بشار ب ك ق أخرين، فمن ذل وهذا معنى مستعمل قد سار في آثير من أشعار المتقدمين والمت

  : أبيات
 المسـاويك إال شهادة أطراف   يا أطيب الناس ريقًا غير مختبر



 

   : وقول األبيوردي من جملة أبيات

  على ما حكى عود األراك لذيذ   وأخبرني أترابها أن ريقـهـا

  .ونقتصر على هذا القدر

م       اك، ث ه هن ة ب وآان الحافظ المذآور ينوب في الحكم بثغر االسكندرية المحروس، ودرس به بالمدرسة المعروف
د     انتقل إلى مدينة القاهرة المحروسة ودرس بها بالم ي محم دين أب درسة الصاحبية، وهي مدرسة الوزير صفي ال

  .عبد اهللا بن علي المعروف بابن شكر، واستمر بها إلى حين وفاته

الثغر المحروس  مائة ب ين وخمس ع وأربع نة أرب دة س ن ذي القع ع والعشرين م ة السبت الراب ه ليل . وآانت والدت
  .بالقاهرة، رحمه اهللا تعالى وتوفي يوم الجمعة مستهل شعبان سنة إحدى عشرة وستمائة

نة     ي س ده ف وتوفي والده القاضي األنجب أبو المكارم المفضل في رجب سنة أربع وثمانين وخمسمائة، وآان مول
  .ثالث وخمسمائة، رحمهما اهللا تعالى

  .سبفتح الميم وسكون القاف وآسر الدال المهملة وفي آخرها سين مهملة، هذه النسبة إلى بيت المقد: والمقدسي

  .تقدم الكالم عليه: واللخمي

 السيف اآلمدي

ي             ان ف دي؛ آ دين اآلم ه األصولي، الملقب سيف ال ي الفقي الم التغلب ن س أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد ب
ي     ي، وبق ان الحنبل أول اشتغاله حنبلي المذهب، وانحدر إلى بغداد وقرأ بها على ابن المني أبي الفتح نصر بن فتي

ن فضالن واشتغل    على ذلك مدة ث م انتقل إلى مذهب اإلمام الشافعي، رضي اهللا عنه، وصحب الشيخ أبا القاسم ب
ي    ره    -عليه في الخالف وتميز فيه، وحفظ طريقة الشريف وزوائد طريقة أسعد الميهن دم ذآ ى     -المق ل إل م انتق ث
ه    الشام واشتغل بفنون المعقول وحفظ منه الكثير وتمهر فيه وحصل منه شيئًا آثير ظ من ه أحف ًا، ولم يكن في زمان

افعي، رضي اهللا    . لهذه العلوم ام الش ثم انتقل إلى الديار المصرية وتولى اإلعادة بالمدرسة المجاورة لضريح اإلم
اس            ه الن ا فضله واشتغل علي دة، واشتهر به اهرة م عنه، التي بالقرافة الصغرى، وتصدر بالجامع الظافري بالق

ل    وانتفعوا به، ثم حسده جماع ة والتعطي ة من فقهاء البالد وتعصبوا عليه ونسبوه إلى فساد العقيدة وانحالل الطوي
ي          دم؛ وبلغن ه ال تباح ب ا يس ه خطوطهم بم ومذهب الفالسفة والحكماء، وآتبوا محضرًا يتضمن ذلك، ووضعوا في

ي المحضر وق        راط التعصب آتب ف ه وإف ه   عن رجل منهم فيه عقل ومعرفة أنه لما رأى تحاملهم علي د حمل إلي
  : ليكتب فيه مثل ما آتبوا فكتب

 وخـصـوم فالقوم أعداٌء له   حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه

بالد وخرج            . واهللا أعلم، وآتب فالن بن فالن رك ال ه، ت ي حق دوه ف ا اعتم ه وم ألبهم علي ة ت ولما رأى سيف الدول
  .منها مستخفيًا وتوصل إلى الشام، واستوطن مدينة حماة

ي دة  وصنف ف ل تصانيفه مفي ة والخالف، وآ دين والمنطق والحكم ه وال اب . أصول الفق ك آت ن ذل ار " فم أبك
رائح   " في علم الكالم واختصره في آتاب سماه " األفكار  ائح الق وز   "و" من وز الكن ه  " رم ائق   " ول ائق الحق " دق

ي الخالف،     "منتهى السول في علم األصول " و" لباب األلباب " و ة ف ه طريق ي الخالف أيضًا     ، ول ومختصر ف
  .وشرح جدل الشريف، وله مقدار عشرين تصنيفًا

ه      ي بيت اًال ف ام بط ه وأق . وانتقل إلى دمشق ودرس بالمدرسة العزيزية وأقام بها زمانًا، ثم عزل عنها لسبب تهم في
وآانت  . يونوتوفي على تلك الحال في رابع صفر يوم الثالثاء سنة إحدى وثالثين وستمائة ودفن بسفح جبل قاس 

  .والدته في سنة إحدى وخمسين وخمسمائة، رحمه اهللا تعالى



 

ار    : واآلمدي ي دي رة ف بالهمزة الممدودة والميم المكسورة وبعدها دال مهملة، هذه النسبة إلى آمد، وهي مدينة آبي
  .بكر مجاورة لبالد الروم

  
دثًا، انت   ًا مح ذآور فقيه ي الم ن المن ان ب ن فتي تح نصر ب و الف ان أب رةوآ ة آبي ه جماع ع ب دى . ف نة إح ده س ومول

  .وخمسمائة، وتوفي خامس شهر رمضان سنة ثالث وثمانين وخمسمائة، رحمه اهللا تعالى

 الكسائي

ائي؛ أحد               وفي المعروف بالكس الوالء الك روز، األسدي ب ن في ن بهمن ب د اهللا ب ن عب زة ب أبو الحسن علي بن حم
ة       ي النحو واللغ ًا ف ان إمام ل         القراء السبعة، آ ى قي د، حت ي الشعر ي ه ف م تكن ل راءات، ول اء    : والق ي علم يس ف ل

ه زوجة وال        م يكن ل ه األدب ول يد ويعلم العربية أجهل من الكسائي بالشعر؛ وآان يؤدب األمين بن هارون الرش
  : جارية، فكتب إلى الرشيد يشكو العزبة في هذه األبيات

 يأمسى إليك بحـرمة يدلـ   قل للخليفة ال تقـول لـمـن
 عبدي يدي ومطيتي رجلـي   ما زلت مذ صار األمين معي

 من نومتي وقيامه قبلي   وعلى فراشي من ينبهني
 موفورة مني بال رجـل   أسعى برجل منه ثالـثة
  قدام سرجي راآب مثلي   وإذا رآبت أآون مرتدفًا
 عني وأهد الغمد للنصل   فامنن علي بما يسكـنـه

  .آالف درهم وجارية حسناء بجميع آالتها وخادم وبرذون بجميع آالته فأمر له الرشيد بعشرة

ع    : واجتمع يومًا بمحمد بن الحسن الفقيه الحنفي في مجلس الرشيد فقال الكسائي ى جمي من تبحر في علم تهدى إل
ال : ما تقول فيمن سها في سجود السهو، هل يسجد مرة أخرى؟ قال الكسائي : العلوم، فقال له محمد اذا؟   :ال، ق لم

ال  ول: ق اة تق ي    : ألن النح دة مواضع؛ وذآر الخطيب ف ي ع ة ف ذه الحكاي ذا وجدت ه " التصغير ال يصغر، هك
راء        " تاريخ بغداد  ذآور والف ن الحسن الم د ب ين محم الى      -أن هذه القضية جرت ب اء اهللا تع ره إن ش ي ذآ  -اآلت

  .وهما ابنا خالة، واهللا أعلم بالصواب

ال  : ال يصح، قال: فما تقول في تعليق الطالق بالملك؟ قال: فقال محمد: ةرجعنا إلى بقية الحكاي م؟ ق ألن السيل  : ل
  .ال يسبق المطر

  .سيأتي ذآر بعضها في تراجم أربابها إن شاء اهللا تعالى-وله مع سيبويه وأبي محمد اليزيدي مجالس ومناظرات 

م      روى الكسائي عن أبي بكر ابن عياش وحمزة الزيات وابن عيينة و د القاس و عبي راء وأب ه الف غيرهم وروى عن
ا   ن سالم وغيرهم يد        . ب ارون الرش ا صحبة ه د خرج إليه ان ق الري وآ ة ب انين ومائ نة تسع وثم وفي س ال . وت ق

الري أيضًا          : السمعاني ذآور ب ن الحسن الم د ب وفي محم وم ت ك الي اء اهللا       -وفي ذل ه إن ش ي ترجمت يأتي ف ا س آم
ري       "شذور العقود " في وآذا قال ابن الجوزي  -تعالى  رى ال ة من ق ه قري وفي برنبوي ي     -ت ذآورة ف ه م ورنبوي

ال السمعاني أيضاً    -ترجمة محمد بن الحسن   انين         : وق ين أو ثالث وثم نة اثنت ل إن الكسائي مات بطوس س وقي
  .دفنت الفقه والعربية بالري: ومائة، واهللا أعلم، ويقال إن الرشيد آان يقول

اء       بكسر الكاف : والكسائي ة وج ه دخل الكوف ائي ألن ه الكس وفتح السين المهملة وبعدها ألف ممدودة، وإنما قيل ل
ل   : من يقرأ؟ فقيل له: إلى حمزة بن حبيب الزيات وهو ملتف بكساء، فقال حمزة ه، وقي صاحب الكساء، فبقي علي

  .بل أحرم في آساء فنسب إليه، رحمه اهللا تعالى

 الدارقطني

ى      أبو الحسن علي بن عمر بن  ًا عل ًا فقيه ًا حافظ ان عالم أحمد بن مهدي البغدادي الدارقطني الحافظ المشهور؛ آ
ل أخذه عن      ل ب مذهب اإلمام الشافعي، رضي اهللا عنه، أخذ الفقه عن أبي سعيد اإلصطخري الفقيه الشافعي، وقي



 

ن  صاحب ألبي سعيد، وأخذ القراءة عرضًا وسماعًا عن محمد بن الحسن النقاش وعلي بن سعيد ا لقزاز ومحمد ب
م الحديث      ي عل ة ف الحصين الطبري ومن في طبقتهم، وسمع من أبي بكر بن مجاهد وهو صغير، وانفرد باإلمام

داد         راء ببغ ه لإلق ي آخر أيام ه، وتصدر ف اختالف    . في دهره، ولم ينازعه في ذلك أحد من نظرائ ًا ب ان عارف وآ
افظ  . لسيد الحميري، فنسب إلى التشيع لذلكالفقهاء ويحفظ آثيرًا من دواوين العرب، منها ديوان ا وروى عنه الح

نة ست      " حلية األولياء " أبو نعيم األصبهاني صاحب  ي س وجماعة آثيرة، وقبل القاضي ابن معروف شهادته ف
انفرادي، فصار      : وسبعين وثلثمائة، فندم على ذلك وقال لم، ب ه وس آان يقبل قولي على رسول اهللا، صلى اهللا علي

  .ولي على نقلي إال مع آخرال يقبل ق

وغيرهما، وخرج من بغداد إلى مصر قاصدًا أبا الفضل جعفر " المختلف والمؤتلف " و" السنن " وصنف آتاب 
يم     -بن الفضل المعروف بابن حنزابة وزير آافور اإلخشيدي  ي حرف الج ا الفضل      -المذآور ف ه أن أب ه بلغ فإن

ة    عازم على تأليف مسند فمضى إليه ليساعده ع ه نفق ق علي ليه، وأقام عنده مدة، وبالغ أبو الفضل في إآرامه وأنف
ل         ال جزي ببه م ه بس رًا وحصل ل يئًا آثي اه ش ع هو          . واسعة وأعط ان يجتم ند، وآ رغ المس ى ف ده حت زل عن م ي ول

  .على تخريج المسند وآتابته إلى أن نجز -المقدم ذآره  -والحافظ عبد الغني بن سعيد 

ة     : المذآور وقال الحافظ عبد الغني لم، ثالث ه وس ي  : أحسن الناس آالمًا على حديث رسول اهللا، صلى اهللا علي عل
  .بن المديني في وقته، وموسى بن هارون في وقته، والدارقطني في وقته

ال        : وسأل الدارقطني يومًا أحد أصحابه ه، وق امتنع من جواب ل نفسه؟ ف الى  : هل رأى الشيخ مث ال اهللا تع ال  : (ق ف
ا     : ، فألح عليه، فقال)تزآوا أنفسكم ه م ع في إن آان في فن واحد فقد رأيت من هو أفضل مني، وإن آان من اجتم

  .اجتمع في فال، وآان مفننًا في علوم آثيرة وإمامًا في علوم القرآن

دة،     . وآانت والدة الحافظ المذآور في ذي القعدة سنة ست وثلثمائة ون من ذي القع ان خل وتوفي يوم األربعاء لثم
ه المشهور         وقيل  د اإلسفرايني الفقي و حام ه الشيخ أب ذي الحجة، سنة خمس وثمانين وثلثمائة ببغداد، وصلى علي

  .ودفن قريبًا من معروٍف الكرخي، في مقبرة باب الدير، رحمه اهللا تعالى. المقدم ذآره

دها طاء مهمل      : والدارقطني اف مضمومة وبع م ق ون،    بفتح الدال المهملة وبعد األلف راء مفتوحة ث م ن اآنة ث ة س
  .هذه النسبة إلى دار القطن وآانت محلة آبيرة ببغداد

 الرماني

م              ين عل اهير، جمع ب ة المش تكلم؛ أحد األئم اني النحوي الم د اهللا الرم ن عب ي ب أبو الحسن علي بن عيسى بن عل
ه    الكالم والعربية، وله تفسير القرآن الكريم، أخذ األدب عن أبي بكر ابن دريد وأبي بكر ابن السراج، وروى عن

ة  . أبو القاسم التنوخي وأبو محمد الجوهري وغيرهما وآانت والدته ببغداد سنة ست وتسعين ومائتين، وتوفي ليل
األحد حادي عشر جمادى األولى سنة أربع وثمانين، وقيل اثنتين وثمانين وثلثمائة، رحمه اهللا تعالى؛ وأصله من  

  .سر من رأى

ه، ويمكن أن        بضم الراء وتشدي: والرماني ان وبيع ى الرم بة يجوز أن تكون إل د الميم وبعد األلف نون، هذه النس
ذآر السمعاني أن    تكون إلى قصر الرمان، وهو قصر بواسط معروف، وقد نسب إلى هذا وهذا خلق آثير، ولم ي

  .نسبة أبي الحسن المذآور إلى أيهما، واهللا أعلم

 الحوفي صاحب التفسير

ه   أبو الحسن علي بن إبرا ريم، ول هيم بن سعيد بن يوسف الحوفي النحوي؛ آان عالما بالعربية وتفسير القرآن الك
ه وآتب           د قرئت علي ر من آتب األدب ق ى آثي تفسير جيد، واشتغل عليه خلق آثير وانتفعوا به ورأيت خطه عل

ايخ   ادة المش نة ثال       . ألربابها بالقراءة آما جرت ع وم السبت مستهل ذي الحجة س رة ي وفي بك ة،   وت ين وأربعمائ ث
  .رحمه اهللا تعالى

ظني أنها قرية : بفتح الحاء المهملة وسكون الواو وفي آخرها فاء هذه النسبة إلى حوف، قال السمعاني: والحوفي
وآان عنده من تصانيف  : بمصر، حتى قرأت في تاريخ البخاري أنها من عمان منها أبو الحسن المذآور، ثم قال

  .طعة آثيرةالنحاس أبي جعفر المصري ق



 

قوله قرية بمصر، ليس آذلك، بل الناحية المعروفة بالشرقية التي قصبتها مدينة بلبيس جميع ريفها يسمونه  : قلت
  .الحوف، وال أعلم ثم قرية يقال لها حوف، واهللا أعلم، وأبو الحسن من حوف مصر

ه مفص    رت بترجمت ة     وبعد أن فرغت من ترجمة أبي الحسن الحوفي على هذه الصورة ظف ه من قري ك أن لة، وذل
ي جماعة        وي، ولق ر األدف ي بك ى أب يقال لها شبرا اللنجة من أعمال الشرقية المذآورة، وأنه دخل مصر وقرأ عل
ي إعراب                رًا وصنف ف ي النحو مصنفًا آبي ة، وصنف ف ادة العربي نهم، وتصدر إلف من علماء المغرب وأخذ ع

  .يشتغل بها الناسالقرآن آتابًا في عشر مجلدات، وله تصانيف آثيرة 

 األخفش األصغر

أبو الحسن علي بن سليمان بن الفضل المعروف باألخفش األصغر النحوي؛ آان عالمًا، روى عن المبرد وثعلب 
ر      ر األخفش األآب وغيرهما، وروى عنه المرزباني وأبو الفرج المعافى الجريري وغيرهما، وآان ثقة، وهو غي

  .واألخفش األوسط

ه   فإن األخفش األآبر هو أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد من أهل هجر من مواليهم، وآان نحويًا لغويًا ول
رد   ألفاظ لغوية انفرد بنقلها عن العرب وأخذ عنه سيبويه وأبو عبيدة ومن في طبقتهما، ولم أظفر له بوفاة حتى أف

  .له ترجمة

  .وهو صاحب سيبويه -ي حرف السين وقد تقدم ذآره ف -واألخفش األوسط أبو الحسن سعيد بن مسعدة 

ًا         ه آالم د باب ول عن اآر داره ويق ان األخفش يب وآان بين األخفش المذآور وبين ابن الرومي الشاعر منافسة، فك
اه         ه، فهج ك من ر ذل ه، فكث وم من بيت يتطير به، وآان ابن الرومي آثير التطير، فإذا سمع آالمه لم يخرج ذلك الي

انًا    ابن الرومي بأهاج آثيرة،  ا استحس ا يورده وهي مثبتة في ديوانه، وآان األخفش يحفظها ويوردها في جملة م
  .لها وافتخارًا بأنه نوه بذآره إذ هجاه، فلما علم ابن الرومي بذلك أقصر عنه

ة وال           : وقال المرزباني يئًا البت ه صنف ش ا علمت النحو؛ وم م ب ة لألشعار والعل ي الرواي لم يكن األخفش بالمتسع ف
  .عرًا، وآان إذا سئل عن مسألة في النحو ضجر وانتهر من يسألهقال ش

ة،                 ل ست عشرة وثلثمائ نة خمس عشرة، وقي عبان، س ل ش دة، وقي ي ذي القع ذآور ف ي الحسن الم اة أب وآان وف
نة         . فجاءة ببغداد، ودفن بمقبرة قنطرة بردان ى حلب س ا إل ائتين، وخرج منه انين وم ودخل مصر سنة سبع وثم

  .رحمه اهللا تعالى ست وثلثمائة،

ع سوء             : واألخفش ين م ة، وهو الصغير الع دها شين معجم اء وبع تح الف ة وف اء المعجم بفتح الهمزة وسكون الخ
  .بصرها

بفتح الباء الموحدة والراء والدال المهملة وبعد األلف نون، وهي قرية من قرى بغداد خرج منها جماعة : وبردان
  .من العلماء وغيرهم

ه      : ابت بن سنانوقال أبو الحسن ث ي يراعي و عل ة، وأب ن مقل آان األخفش المذآور يواصل المقام عند أبي علي اب
ا الحسن         وزير أب م ال أله أن يكل ادة اإلضاقة، وس ويبره، فشكا إليه في بعض األيام ما هو فيه من وشدة الفاقة وزي

ه، ف           زق من أمثال ة من يرت ي جمل ه ف رار رزق ل أله إق ره، ويس ك،      علي بن عيسى في أم ي ذل ي ف و عل ه أب خاطب
وزير   وعّرفه اختالل حاله وتعذر القوت عليه في أآثر أيامه، وسأله أن يجري عليه رزقًا أسوة بأمثاله، فانتهره ال
ًا            ه الئم ى منزل ام من مجلسه، وصار إل ي وق ى عل ى أب انتهارًا شديدًا، وآان ذلك في مجلس حافل، فشق ذلك عل

ه             نفسه على سؤاله، ووقف األخفش على  ل إن ئ، فقي لجم الني ى أآل الس ه الحال إل ا وانتهت ب اغتم له الصورة، ف
  .قبض على فؤاده، فمات فجأة في التاريخ المذآور

  : وآان أبو الحسن األخفش آثيرًا ما ينشد وعلي على الناس، وآأنه آان يعرض بأبي علي ابن مقلة الوزير

  ماٍض في نواحيكا إنني غير                 هون عليك فإني غير حائيكـا 
  واٍد بكفك لم أحلل بـواديكـا                   واهللا لو آانت الدنيا بزينتـهـا 



 

  شرقًا وغربًا لما جئنا نهنيكـا                 ولو ملكت رقاب الناس آلهم

 الواحدي

وي صاحب التفاسير المشهور       ه الواحدي المت تاذ   أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي بن متوي ان أس ة؛ آ
ي   ا المدرسون ف نها وذآره ى حس اس عل ع الن ي تصانيفه، وأجم عادة ف ير، ورزق الس و والتفس ي النح عصره ف

ذلك  " الوسيط  " في تفسير القرآن الكريم، وآذلك " البسيط " دروسهم، منها  وجيز  " وآ د     " ال و حام ه أخذ أب ومن
الى الحسنى  " و "أسباب النزول " الغزالي أسماء آتبه الثالثة، وله آتاب  وشرح  " التحبير في شرح أسماء اهللا تع

ه         ا أن ة منه ياء غريب ه أش ر في ه، وذآ ديوان أبي الطيب المتنبي شرحًا مستوفى، وليس في شروحه مع آثرتها مثل
  : في شرح هذا البيت وهو

  وبنات أعوج آل شيٍء يجمع        وإذا المكارم والصوارم والقنا

ا رأيت من شدة     : إنه فحل آريم آان لبني هالل بن عامر، وإنه قيل لصاحبه: عوجتكلم على البيت ثم قال في أ م
ى              : عدوه؟ فقال ه، حت ا أغض من لجام ه، وأن اء فتبعت ا يقصد الم ه، فرأيت سرب قط ا راآب ضللت في بادية وأن

تد    اء اش ر    توافينا الماء دفعة واحدة، وهذا أغرب شيء يكون، فإن القطا شديد الطيران، وإذا قصد الم ه أآث طيران
ال       ى ق ى حت ا آف م م اء، ث ة            : من غير قصد الم ذه مبالغ ا، وه ان يسبق القط ك لك و ذل ه، ول آنت أغض من لجام

دم            وه لع ي خرج وحمل ا وطرحوه ف وا منه ارة فهرب اءتهم غ د ج عظيمة، وإنما قيل له أعوج ألنه آان صغيرًا وق
ا     . قدرته على متابعتهم لصغره، فاعوج ظهره من ذلك فقيل له أعوج ى به ي رث وهذا البيت من جملة القصيدة الت

  .فاتكًا المجنون

زة      -وآان الواحدي المذآور تلميذ الثعلبي صاحب التفسير  ي حرف الهم ره ف م التفسير     -المقدم ذآ ه أخذ عل وعن
ه          ابور، رحم ة نيس ة بمدين تين وأربعمائ ان وس نة ثم وأربى عليه، وتوفي عن مرض طويل في جمادى اآلخرة س

  .لىاهللا تعا

م          : ومتويه ا ث اة من تحته اء مفتوحة مثن دها ي واو وبع بفتح الميم وتشديد التاء المثناة من فوقها وضمها وسكون ال
  .هاء ساآنة،ونسبة المتوي إلى هذا الجد

ى أي شيء          : والواحدي بة إل ذه النس م أعرف ه ة، ل دها دال مهمل بفتح الواو وبعد األلف حاء مهملة مكسورة وبع
  .لسمعاني، ثم وجدت هذه النسبة إلى الواحد بن الدين بن مهرة، ذآره أبو أحمد العسكريهي، وال ذآرها ا

 ابن ماآوال

م       ي دلف القاس ن أب األمير سعد الملك أبو نصر علي بن هبة اهللا بن علي بن جعفر بن علكان بن محمد بن دلف ب
اآوال     ابن م ة -بن عيسى بن إدريس بن معقل بن عمير العجلي، المعروف ب ده       وبقي ة ج ي ترجم توفاة ف به مس نس

م        -أبي دلف القاسم بن عيسى في حرف القاف  و القاس وه أب واحي أصبهان، ووزر أب وأصله من جرباذقان من ن
  .هبة اهللا لإلمام القائم بأمر اهللا، وتولى عمه أبو عبد اهللا الحسين بن علي قضاء بغداد

وآان أحد  . يخ العراق وخراسان والشام وغير ذلكسمع الحديث الكثير وصنف المصنفات النافعة، وأخذ عن مشا
ر      و بك ان الخطيب أب الفضالء المشهورين، تتبع األلفاظ المشتبهة في األسماء األعالم وجمع منها شيئًا آثيرًا، وآ

داد " صاحب  اريخ بغ دارقطني المسمى" ت ي الحسن ال افظ أب اب الح ذ آت د أخ اب " المختلف والمؤتلف " ق وآت
تقًال سماه   " مشتبه النسبة " ي بن سعيد الذي سماه الحافظ عبد الغن " وجمع بينهما، وزاد عليهما، وجعله آتابًا مس

ي     " المؤتنف " ؛ وجاء األمير أبو نصر المذآور وزاد على هذا "المؤتنف تكملة المختلف  ه األسماء الت وضم إلي
د،      وهو في غاية " اإلآمال " وقعت له، وجعله أيضًا آتابًا مستقًال سماه  اس والضبط والتقيي ع االلتب ي رف اإلفادة ف

ن نقطة     . وعليه اعتماد المحدثين وأرباب هذا الشأن، فإنه لم يوضع مثله ولقد أحسن فيه غاية اإلحسان  اء اب م ج ث
ى              -اآلتي ذآره إن شاء اهللا تعالى  - اب إل ذا الكت ع ه ذآور م ر الم اج األمي ا يحت ه أيضًا، وم ا أقصر في وذيله وم

  .وفيه داللة على آثرة اطالعه وضبطه وإتقانه فضيلة أخرى،

  : ومن الشعر المنسوب إليه



 

  وجانب الذل إن الـذل يجـتـنـب               قوض خيامك عن أرٍض تهان بهـا

  فالمندل الرطب في أوطانه حطب           وارحل إذا آان في األوطان منقصٌة 

نة نيف    وآانت والدته في عكبرا في خامس شعبان سنة إحدى و ي س عشرين وأربعمائة، وقتله غلمانه بجرجان ف
ة  بعين وأربعمائ اب    . وس ي آت وزي ف ن الج رج اب و الف ر أب تظم " وذآ بعين    " المن س وس نة خم ي س ل ف ه قت أن

ره     ال غي انين، وق بع وثم األهواز       : وأربعمائة، وقيل في سنة س ل ب تان، وقي بعين بخوزس نة تسع وس ي س ال  . ف وق
درًا،              خرج إلى خراسان : الحميدي ه ه وا، وطاح دم ه وهرب ذوا مال وه بجرجان وأخ راك فقتل ه أت ان ل ه غلم ومع

  .رحمه اهللا تعالى

  .ومدحه في ديوانه موجود -اآلتي ذآره إن شاء اهللا تعالى  -ومدحه الشاعر المعروف بصر در 

اآوال  ا          : وم ف، وال أعرف معن م الم أل اآنة ث دها واو س د األلف آاف مضمومة وبع يم وبع تح الم ه، وال أدري بف
الى   -سبب تسميته باألمير، هل آان أميرًا بنفسه أم ألنه من أوالد أبي دلف العجلي  اء اهللا تع   .وسيأتي ذآره إن ش

  .وعكبرا قد تقدم القول عليها في ترجمة الشيخ أبي البقاء

 أبو الفرج األصبهاني

رحمن ب     د ال ن عب ن       أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم ب روان ب ن م د اهللا ب ن عب روان ب ن م
وي الكاتب    اف، القرشي األم د من ن عب د شمس ب ن عب ة ب ن أمي ي العاص ب ن أب م ب ن الحك روان ب ن م د ب محم

اب   اني  " األصبهاني صاحب آت ة؛ وهو أصبهاني            " األغ ي أمي اء بن ذآور آخر خلف د الم ن محم روان ب ده م وج
ا، و   ان أدبائه ن أعي ان م أ، آ دادي المنش ول    األصل بغ اء يط ن العلم ر م الم آثي ن ع نفيها، وروى ع راد مص أف
  .تعدادهم، وآان عالمًا بأيام الناس واألنساب والسير

ار         : قال التنوخي اني واألخب ظ من الشعر واألغ ان يحف رج األصبهاني، آ ومن المتشيعين الذين شاهدناهم أبو الف
ه،          ظ مثل ط من يحف م أر ق ا ل ندة والنسب م ة         واآلثار واألحاديث المس ا اللغ وم أخر منه ك من عل ظ دون ذل ويحف

والنحو والخرافات والسير والمغازي، ومن آلة المنادمة شيئًا آثيرًا، مثل علم الجوارح والبيطرة ونتف من الطب 
  .والنجوم واألشربة وغير ذلك، وله شعر يجمع إتقان العلماء وإحسان الظرفاء الشعراء

ه            " ألغاني ا" آتاب : وله المصنفات المستملحة منها ال إن ه، يق ه مثل ي باب م يعمل ف ه ل ى أن اق عل ع االتف الذي وق
وحكي عن الصاحب    . جمعه في خمسين سنة، وحمله إلى سيف الدولة بن حمدان فأعطاه ألف دينار واعتذر إليه

ه               ا وصل إلي ا، فلم ًال من آتب األدب ليطالعه ين جم ه يستصحب حمل ثالث فاره وتنقالت ي أس بن عباد أنه آان ف
ا   " األغاني " تاب آ ه عنه تغناًء ب ا . لم يكن بعد ذلك يستصحب سواه، اس اب  : ومنه ان  " آت اب  " القي اء  " وآت اإلم

واعر  اب " الش ديارات " وآت اب " ال ار " وآت وة التج اب " دع اني " وآت رد األغ اب " مج ة " وآت ار جحظ أخب
  ". آداب الغرباء" و" الحانات " وآتاب " مقاتل الطالبيين" و" البرمكي 

نهم         ام م اءه اإلنع رًا وج يهم س يرها إل وم ذاك وس وحصل له ببالد األندلس آتب صنفها لبني أمية ملوك األندلس ي
اب   د شمس     " سرًا، فمن ذلك آت ي عب اب  " نسب بن ام العرب   " وآت اب     " أي وم، وآت بعمائة ي ديل  " ألف وس التع

اب  " جمهرة النسب " في مآثر العرب ومثالبها، وآتاب " واالنتصاف  يبان    " وآت ي ش اب  " نسب بن نسب  " وآت
  .ذلك" الغلمان المغنين " وآتاب " نسب بني آالب " و" نسب بني تغلب " وآتاب " المهالبة 

  : وآان منقطعًا إلى الوزير المهلبي وله فيه مدائح، فمن ذلك قوله فيه

 أعان وعنى ومن وما منـا   ولما انتجعنا الئذين بظـلـه
  وردنا نداه مجدبين فأخصبنا   فراشناوردنا عليه مقترين 

   
  : وله فيه من قصيدة تهنئة بمولود جاءه من سرية رومية

 آالبدر أشرق جنح ليٍل مـقـمـر   اسعد بمـولـوٍد أتـاك مـبـارآـًا
 أٌم حصاٌن من بـنـات األصـفـر   سعد لوقت سـعـادٍة جـاءت بـه



 

 نتـمـاه وقـيصـربين المهلب م   متبجٌج في ذروتي شـرف الـورى
 بالمشـتـري حتى إذا اجتمعا أتت   شمس الضحى قرنت إلى بدر الدجى

   
  : وآتب إلى بعض الرؤساء وآان مريضًا

  إحسان والجود يا بحر الندى الطامي   أبا محمد المحمـود يا حـسـن ال
 آالم دواء داء ومـن إلــمـــام   حاشاك من عود عواد إلـيك ومـن

  
ر عره آثي هيرةوش نه ش ري     . ، ومحاس ات البحت نة م ذه الس ي ه ائتين، وف انين وم ع وثم نة أرب ه س ت والدت وآان

وتوفي يوم األربعاء رابع عشر ذي الحجة سنة ست وخمسين وثلثمائة ببغداد، وقيل سنة سبع وخمسين، . الشاعر
ران   واألول أصح، وآان قد خلط قبل أن يموت، رحمه اهللا تعالى؛ وهذه سنة ست وخمسين مات  ان آبي فيها عالم

الي         ي الق و عل ذآور وأب رج الم و الف ان أب زة       -وثالثة ملوك آبار، فالعالم ي حرف الهم اه ف د ذآرن وك   -وق والمل
  .الثالثة سيف الدولة بن حمدان، ومعز الدولة بن بويه وآافور اإلخشيدي، وهو مذآور في ترجمة آل واحد

 الحافظ ابن عساآر

ن أب      ي ب و القاسم عل ابن             الحافظ أب ن الحسين المعروف ب د اهللا ب ن عب ي الحسن ب ة اهللا أب ن هب د الحسن ب ي محم
ه الحديث         افعية، غلب علي اء الش ان الفقه عساآر،الدمشقي الملقب ثقة الدين آان محدث الشام في وقته، ومن أعي

ي المش          بالد ولق م يتفق لغيره،ورحل وطوف وجاب ال ا ل ايخ،وآان فاشتهر به وبالغ في طلبه إلى أن جمع منه م
  .رفيق الحافظ أبي سعد عبد الكريم بن السمعاني في الرحلة، وآان حافظا ّدينًا جمع بين معرفة المتون واألسانيد

م رحل          ى دمشق ث م رجع إل وخي والجوهري، ث سمع ببغداد سنة عشرين وخمسمائة من أصحاب البرمكي والتن
اريج إلى خراسان ودخل نيسابور وهراة وأصبهان والجبال، وصنف ال ان حسن   . تصانيف المفيدة وخّرج التخ وآ

ه            ى في دة، أت انين مجل ي ثم ر لدمشق ف اريخ الكبي أليف، صنف الت الكالم على األحاديث، محظوظًا في الجمع والت
داد   " بالعجائب، وهو على نسق   اريخ بغ يم            ". ت د العظ د عب و محم دين أب ة زآي ال افظ العالم يخنا الح ي ش ال ل ق
ي              المنذري حافظ مصر أدام دًا وطال الحديث ف ه مجل ي من اريخ، وأخرج ل ذا الت د جرى ذآر ه اهللا به النفع، وق

ع          : أمره واستعظامه ي الجم ى نفسه، وشرع ف ل عل اريخ من عق ذا الت ما أظن هذا الرجل إلى عزم على وضع ه
ه             د االشتغال والتنب اب بع ذا الكت ل ه ه اإلنسان مث ع في العمر يقصرعن أن يجم ت، وإال ف ال   . من ذلك الوق د ق ولق

الحق، ومن وقف عليه عرف حقيقة هذا القول، ومتى يتسع لإلنسان الوقت حتى يضع مثله؟ وهذا الذي ظهر هو  
اد ينضبط حصرها  ا يك د مسودات م ذا إال بع ه ه ا صح ل اره، وم ذي اخت زاء . ال نة وأج ره تواليف حس ه غي ول

  : ممتعة، وله شعر ال بأس به، فمن ذلك قوله على ما قيل

 وأشرفه األحاديث العوالـي   الحديث أجـل عـلـٍمأال إن 
 وأحسنه الفرائد في األمالي   وأنفع آل نوٍع منه عـنـدي
 يحققه آأفـواه الـرجـال   وإنك لن ترى للعـلـم شـيئًا

 وخذه عن الرجال بال مالل   فكن يا صاح ذا حرٍص عليه
  من التصحيف بالداء العضال   وال تأخذه من صحٍف فترمى

   
  : ومن المنسوب إليه أيضًا

  فماذا التصابي وماذا الغزل   أيا نفس ويحك جاء المشيب
 وجاء مشيبي آأن لـم يزل   تولى شبابي آأن لـم يكـن
 وخطب المنون بها قد نزل   آأني بنفسي علـى غـرٍة

 وما قدر اهللا لـي بـاألزل   فيا ليت شعري ممن أآون
العكوك، وهو          وقد التزم فيها ماال يلزم، ة المعروف ب ن جبل ي ب وهو الزاي قبل الالم، والبيت الثاني هو بيت عل

  : قوله
  وشيب آأن لم يزل   شباٌب آأن لم يكـن



 

ات            ة أبي ذا البيت من جمل راه، وه ا ت ر يسير آم ا إال تغيي اء اهللا        -وليس بينهم ذا إن ش د ه ه بع ر قائل يأتي ذآ وس
  .تعالى

وتوفي ليلة االثنين الحادي عشر من  . في أول المحرم سنة تسع وتسعين وأربعمائةوآانت والدة الحافظ المذآور 
الى            م اهللا تع اب الصغير، رحمه ابر ب ه بمق ده وأهل د وال ن عن مائة بدمشق، ودف . رجب سنة إحدى وسبعين وخمس

ابوري       دين النيس ه الشيخ قطب ال الى      -وصلى علي اء اهللا تع ره إن ش ي ذآ ه ال    -اآلت سلطان  وحضر الصالة علي
  .صالح الدين، رحمه اهللا تعالى

ن من         تمائة بدمشق، ودف نة س وتوفي ولده أبو محمد القاسم الملقب بهاء الدين ابن الحافظ في التاسع من صفر س
ه اهللا        نة سبع وعشرين وخمسمائة، رحم ى س يومه خارج باب النصر، ومولده بها ليلة النصف من جمادى األول

  .تعالى، وآان أيضًا حافظًا

وفي أخوه الفقيه المحدث الفاضل صائن الدين هبة الدين بن الحسن بن هبة اهللا يوم األحد الثالث والعشرين من  وت
ر أخوه                ا ذآ ى م ده عل اب الصغير، ومول رة ب د بمقب ن من الغ تين وخمسمائة بدمشق، ودف شعبان سنة ثالث وس

ة  نة عشرين وخمسمائة،      الحافظ المذآور في العشر األول من رجب سنة ثمان وثمانين وأربعمائ داد س دم بغ ، وق
امع         -المقدم ذآره  -وقرأ على أسعد الميهني  ي ج ة ف ى دمشق، ودرس بالمقصورة الغربي اد إل وابن برهان، وع

  .دمشق وأفتى وّحدث، رحمه اهللا تعالى

 السمسماني

ة مش   ي   أبو الحسن علي بن عبيد اهللا بن عبد الغفار السمسماني اللغوي؛ آان قيمًا بعلم اللغ هورًا؛ وآتب األدب الت
ن     ا الفضل اب اذان وأب ن ش ر اب ا بك مع أب ه س ه سوى أن ن أحوال يئًا م ا، وال أعرف ش وٌب فيه ه مرغ ا خط عليه

  .آتبت عنه: المأمون؛ وذآره الخطيب في تاريخه وقال

راء األدب، وأ           ة وإق داد للرواي ان والصحة، وتصدر ببغ ة اإلتق ي غاي ر، وخطه ف ر  وآان صدوقًا، وآتب الكثي آث
ا      ا الغرق ففسد أآثره اء    . آتبه بخطه، وحصلت بعده عند ابن دينار الواسطي األديب وأدرآه وم األربع وفي ي وت

  .رابع المحرم سنة خمس عشرة وأربعمائة، رحمه اهللا تعالى

م               النون، ث ة وب تح الثاني ى وف يم األول ين وسكون الم ينين المهملت اذا هي، وهي بكسر الس وال أعرف نسبته إلى م
ه  " درة الغواص " ت في وجد ا مثال اقالء والسمسم       : للحريري م ة والب ى الفاآه بة إل ي النس ون ف اني،  : ويقول فاآه

ى   : وباقالني، وسمسماني، فيخطئون فيه، وبين وجه الخطأ، ثم قال بعد ذلك ووجه الكالم أن يقال في المنسوب إل
م،       فلما وقفت على هذا علمت أ. السمسم سمسمي، وتمم الكالم إلى آخره ى السمس ذآور إل ي الحسن الم بة أب ن نس

  .وأنه استعمل على اصطالح الناس، واهللا أعلم

 الشريف المرتضى

ن      ن موسى ب د ب الشريف المرتضى أبو القاسم علي بن الطاهر ذي المناقب أبي أحمد الحسين بن موسى بن محم
ي       إبراهيم بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العا ن أب ي ب ن عل ن الحسين ب بدين ب

و أخو الشريف   عر، وه الم واألدب والش م الك ي عل ًا ف ان إمام البيين وآ ان نقيب الط ه؛ آ ب، رضي اهللا عن طال
الى  -الرضي  اء اهللا تع ره إن ش يأتي ذآ ه  -وس دين، ول ي أصول ال ة ف يعة ومقال ذهب الش ى م ه تصانيف عل ول

اب   . ، وقد استعمله في آثير من المواضعديوان شعر آبير، وإذا وصف الطيف أجاد فيه ي آت وقد اختلف الناس ف
ه                " نهج البالغة  "  ع أخي ه أم جم ه، هل هو جمع ب، رضي اهللا عن ي طال ن أب ي ب ام عل الم اإلم المجموع من آ

م : الرضي؟ وقد قيل اب   . إنه ليس من آالم علي، وإنما الذي جمعه ونسبه إليه هو الذي وضعه، واهللا أعل ه الكت ول
ماه   الذي درر   " س ى النحو             " الغرر وال ا عل م فيه اني األدب تكل ون من مع ى فن تمل عل ا تش وهي مجالس أماله

  .واللغة وغير ذلك، وهو آتاب ممتع يدل على فضل آثير، وتوسع في االطالع على العلوم

راق، : فقال" الذخيرة " وذآره ابن بسام األندلسي في أواخر آتاب  ين االختالف    آان هذا الشريف إمام أئمة الع ب
ارت   ن س ها، مم اردها وآنس اع ش ها، وجم ا، صاحب مدارس ذ عظماؤه ه أخ ا، وعن زع علماؤه ه ف اق، إلي واالتف
ام   ي أحك دين، وتصانيفه ف ي ال ه ف ى تواليف اره، إل آثره وآث ي ذات اهللا م عاره، وحمدت ف ه أش اره، وعرفت ل أخب

  : ت الجليل، وأورد له عدة مقاطيع، فمن ذلك قولهالمسلمين، مما يشهد أنه فرع تلك األصول، ومن أهل ذلك البي



 

 ن وأعطى آثيره في المنامضن عني بالنزر إذ أنا يقظا
  ب سوى أن ذاك في األحالم   والتقينا آما اشتهينا وال عـي
 األيام فالليالـي خـيٌر مـن   وإذا آانت المـالقـاة لـيًال

   
  : وهذا من قول أبي تمام الطائي: قلت

 فأتاني في خفية واآتتـام   رته فكرتي في المناماستزا
  واح فيها سرًا من األجسام   يا لها زورًة تلـذذت األر

 غير أنا في دعوة األحالم   مجلٌس لم يكن لنا فيه عيب
   

  : ومن شعره أيضًا
 في التصابي رياضة األخالق   يا خليلـي مـن ذؤابة قـيٍس
 قياني دمعي بكأٍس دهاقواس   علالني بذآرهم تطـربـانـي
  قد خلعت الكرى على العشاق   وخذا النوم من جفوني فإنـي

   
  .المرتضى قد خلع ما ال يملك على من ال يقبل:فلما وصلت هذه األبيات إلى البصروي الشاعر قال

  
  : ومن شعره أيضًا

 تبين وٌد خـالـٌص وتـودد   ولما تفرقنا آما شاءت النوى
 وأقعـد أخو جنًة مما أقوم   يط عشيًةآأني وقد سار الخل

   
ي ودعه      ة الت ومعنى البيت األول مأخوذ من قول المتنبي في مديح عضد الدولة بن بويه من جملة قصيدته الكافي

  : بها لما عاد من خدمته من شيراز إلى العراق وقتل في الطريق، آما هو مشروح في ترجمة المتنبي وهو
 وآخر يدعي معه اشتراآا   وفي األحباب مختٌص بوجٍد
 تبين من بكى ممن تباآى   إذا اشتبهت دموٌع في خدوٍد

   
ابن   " جنان الجنان ورياض األذهان " ونقلت من آتاب  الذي صنفه القاضي الرشيد أبو الحسين أحمد المعروف ب
  : ما نسبه إلى الشريف المرتضى المذآور، وهو -المقدم ذآره  -الزبير الغساني 

  في الحب أطراف الرماح   ين عـواذلـيبينـي وبـ
 ال حكـم إال لـلـمـالح   أنا خارجيٌّ في الـهـوى

   
  : ونسب إليه أيضًا

  خذ بيدي قد وقعت في اللجج   موالي يا بـدر آـل داجـية
 آالبحر حدث عنه بال حرج   حسنك ما تنقضي عجـائبـه

 سلط سلطانها على المهـج   بحق من خط عارضيك ومن
  ثم ادع لي من هواك بالفرج   د يديك الكريمتين مـعـيم

   
  : وذآر له أيضًا

  رق لي من جوانح فيك تدمى   قل لمن خده من اللحـظ داٍم
 ال تلمني إن مت منهن سقما   يا سقيم الجفون من غير سقم
 رآب البحر فيك إمـا وإمـا   أنا خاطرت في هواك بقلـٍب

   
يحيى بن علي التبريزي اللغوي أن أبا الحسن علي ابن أحمد بن علي بن سلك الفالي وحكى الخطيب أبو زآرياء 

تراها   " الجمهرة " األديب آانت له نسخة بكتاب  ا واش البن دريد في غاية الجودة، فدعته الحاجة إلى بيعها فباعه



 

ًا بخط        ا أبيات ارًا، وتصفحها فوجد به الي     الشريف المرتضى أبو القاسم المذآور بستين دين ي الحسن الف ا أب بائعه
  : وهي

 لقد طال وجدي بعدها وحنيني   أنست بها عشرين حوًال وبعتها
  ولو خلدتني في السجون ديوني   وما آان ظني أنني سأبيعـهـا
 صغاٍر عليهم تستهل شؤونـي   ولكن لضعٍف وافتقاٍر وصبـيٍة
 :مقالة مكوي الفـؤاد حـزين   فقلت ولم أملك سوابق عبـرٍة

 " آرائم من رٍب بهن ضنـين   وقد تخرج الحاجات يا أم مالك"

ة، وسمع          -بالفاء  -وهذا الفالي منسوب إلى فالة  دة طويل ام بالبصرة لم ذج، أق ة من إي وهي بلدة بخوزستان قريب
توطنه      داد واس دم بغ ت، وق ك الوق ا بها من أبي عمرو ابن عبد الواحد الهاشمي وأبي الحسن ابن النجاد وشيوخ ذل

وأما جده سلك فهو بفتح السين المهملة وتشديد الالم وفتحها وبعدها آاف، هكذا وجدته مقيدًا، ورأيت  . وحدث بها
  .في موضع آخر بكسر السين وسكون الالم، واهللا أعلم بالصواب

رة   ة       . وملح الشريف المرتضى وفضائله آثي نة خمس وخمسين وثلثمائ ي س ه ف د    . وآانت والدت وم األح وفي ي وت
ار،       الخ ك النه ية ذل ي داره عش ن ف داد، ودف امس والعشرين من شهر ربيع األول سنة ست وثالثين وأربعمائة ببغ

  .رحمه اهللا تعالى

امن الشهر               ة ث ة الجمع ة ليل ين وأربعمائ ان وأربع نة ثم دة س ي ذي القع ذآور ف الي الم وآانت وفاة أبي الحسن الف
ان أديب       امع المنصور، وآ رة ج ي مقب ر صاحب      . ًا شاعراً المذآور، ودفن ف و بك ه الخطيب أب اريخ  " روى عن ت

  .، وأبو الحسين ابن الطيوري وغيرهما، رحمهم اهللا أجمعين"بغداد 

 الخلعي

الخلعي، الموصلي األصل المصري           د القاضي، المعروف ب ن محم ن الحسين ب ن الحسن ب ي ب و الحسين عل أب
داس   المنسوبة إليه؛ سمع أبا الح" الخلعيات " الشافعي، صاحب  تح الع سن الحوفي وأبا محمد ابن النحاس وأبا الف

  .وأبا سعد الماليني وأبا القاسم األهوازي وغيرهم

ال         : قال القاضي عياض اليحصبي بالد الشرقية، فق ى ال ا رحل إل ه لم د لقي ان ق : سألت أبا علي الصدفي عنه، وآ
زوى بال      تعفى وان دًا واس ًا واح د       فقيه له تواليف، ولي القضاء وقضى يوم ند مصر بع ان مس ة الصغرى، وآ قراف

د       : وذآره القاضي أبو بكر ابن العربي فقال. الحبال د، وق ده فوائ ة وعن ي الرواي و ف شيخ معتزل في القرافة له عل
ره . حدث عنه الحميدي وآنى عنه بالقرافي ن           : وقال غي د ب و نصر أحم ه أب ة، وخرج ل ي الخلعي قضاء فامي ول
ال     الحسن الشيرازي أجزاء من مسموع ا عن األصمعي، ق ان  : اته، آخر من رواها عنه أبو رفاعة، ونقلت منه آ

  : نقش خاتم أبي عمرو ابن العالء

  لمستمسٌك منها بحبل غرور   وإن امرءًا دنياه أآبر همـه

م أر          : فسألته عن ذلك فقال ذا البيت ونظرت فل ول ه ائًال يق ا، فسمعت ق ار أدور فيه آنت في ضيعتي نصف النه
  .بته على خاتميأحدًا فكت

  .هذا البيت لهانئ بن توبة بن سحيم بن مرة المعروف بالشويعر الحنفي: قال أبو العباس ثعلب

ا   : آان أبو الحسن الخلعي إذا سمع عليه الحديث يختم مجالسه بهذا الدعاء: وقال الحافظ أبو طاهر السلفي م م الله
ترته فال     ا س لبه، وم اغفره     مننت به فتممه، وما أنعمت به فال تس ه ف ا علمت ه، وم ي    . تهتك وآانت والدة الخلعي ف

ة بمصر نة خمس وأربعمائ عين . المحرم س ين وتس نة اثنت وم السبت س امن عشر ذي الحجة ي ي ث ا ف وفي به وت
  .وأربعمائة، وقيل في السادس والعشرين من الشهر المذآور



 

الى    ا اهللا تع ة، رحمهم تح     : والخلعي  .وتوفي أبوه في شوال سنة ثمان وأربعين وأربعمائ ة وف اء المعجم بكسر الخ
ع                 ع بمصر الخل ان يبي ه آ ذآور ألن و الحسن الم ا أب ع ونسب إليه ى الخل بة إل ذه النس ة، ه الالم وبعدها عين مهمل

  .ألمالك مصر، فاشتهر بذلك وعرف به

ا ظاهر مصر      : وأما القرافة رى منهم ان الكب ا قرافت ، والصغرى  بفتح القاف والراء المخففة وبعد األلف فاء، فهم
  .ظاهر القاهرة، وبها قبر اإلمام الشافعي، رضي اهللا عنه

  .فخذ من المعافر بني يعفر، نزلوا هذين المكانين فنسبا إليه: وبنو قرافة

أفامية، وهي  : بالفاء وبعد األلف ميم مكسورة وبعدها ياء مثناة من تحتها ثم هاء قد يزاد فيها األلف فيقال: وفامية
  .عمال حلب اآلنقلعة ورستاق من أ

 الشابشتي

دي صاحب          ز العبي ن المع ز ب ة العزي ق بخدم أبو الحسين علي بن محمد الشابشتي الكاتب؛ آان أديبًا فاضًال، تعل
اورة، لطيف         و المح ان حل ه، وآ مصر، فواله أمر خزانة آتبه، وجعله دفترخوان يقرأ له الكتب ويجالسه وينادم

رة     " الديارات " ب آتا: المعاشرة، وله مصنفات حسنة، منها ام والجزي العراق والموصل والش ذآر فيه آل دير ب
ى أسلوب      ه، وهو عل ديارات  " والديار المصرية وجميع األشعار المقولة في آل دير وما جرى في ديين  " ال للخال

اب  " اليسر بعد العسر " وأبي الفرج األصبهاني، مع أن هذه الديارات قد جمع فيها تواليف آثيرة، وله آتاب  وآت
وله مكاتبات ومراسالت مضمنة شعرًا وحكمًا، وغير ذلك من  " التوقيف والتخويف " وآتاب " مراتب الفقهاء " 

  .المصنفات في األدب وغيره

ة، وزاد     : وتوفي سنة تسعين وثلثمائة، وقال األمير المختار المعروف بالمسبحي انين وثلثمائ ان وثم نة ثم توفي س
  .نتصف صفر، رحمه اهللا تعالى، وآانت وفاته بمصرليلة الثالثاء م: غيره فقال

اة من          : والشابشتي اء مثن دها ت اآنة وبع ة س م شين معجم بفتح الشين المعجمة وبعد األلف باء موحدة مضمومة ث
اب       -فوقها  ي آت رة وجدت ف اجي  " آشفت عن هذه النسبة آثيرًا فلم أعرفها، ثم بعد هذا بسنين آثي تصنيف  " الت

القرب    أبي إسحاق الصاب ة ب ي أن الشابشتي حاجب وشمكير بن زيار الديلمي، قتل في سنة ست وعشرين وثلثمائ
  .من أصبهان

أن يكون      : قلت ه، ب وبًا إلي ة منس وهذا اسم ديلمي يشبه النسبة وليس بنسبة، ويحتمل أن يكون صاحب هذه الترجم
ذلك      ى أوالده آ ه، وبقي النسب عل ذا  . أحد أجداده من أصحابه فنسب إلي ابوس      وهك ر ق د األمي  -وشمكير هو وال

  .اآلتي ذآره إن شاء اهللا تعالى

 القابسي

م الحديث  ي عل ًا ف ان إمام ابن القابسي؛ آ روي، المعروف ب افري الق ن خلف المع د ب ن محم ي ب و الحسن عل أب
ع  ج" الملخص  " ومتونه وأسانيده وجميع ما يتعلق به، وآان للناس فيه اعتقاد آثير، وصنف في الحديث آتاب  م

اب           ي آت ه، ف س، رضي اهللا عن ن أن ك ب إ  " فيه ما اتصل إسناده من حديث مال د     " الموط د اهللا عب ي عب ة أب رواي
  .الرحمن بن القاسم المصري، وهو على صغر حجمه جيد في بابه

ة، ورحل          ع وعشرين وثلثمائ نة أرب وآانت والدة أبي الحسن المذآور في يوم االثنين لست مضين من رجب س
ين،   إلى الشرق  يوم السبت لعشر مضين من شهر رمضان سنة اثنتين وخمسين وثلثمائة، وحج سنة ثالث وخمس

نة           ه س اء أول شعبان أو ثاني داة األربع روان فوصلها غ ى القي وسمع آتاب البخاري بمكة من أبي زيد، ورجع إل
ي    " لسفر معجم ا" وذآر الحافظ السلفي في . سبع وخمسين آذا قاله أبو عبد اهللا مالك بن وهيب ال ف أن شخصًا ق

  : ما قصر المتنبي في معنى قوله: مجلس القابسي وهو بالقيروان

  وتأبى الطباع على الناقل   يراد من القلب نسيانكـم
   



 

اس ال يعلمون       : (يا مسكين أين أنت عن قوله تعالى: فقال له ر الن يم ولكن أآث دين الق ك ال ). ال تبديل لخلق اهللا، ذل
القيروان،        وتوفي ليلة األرب اء وقت العصر ب وم األربع ن ي ة، ودف عاء ثالث شهر ربيع اآلخر سنة ثالث وأربعمائ

  .وبات عند قبره من الناس خلق عظيم، وضربت األخبية، وأقبل الشعراء بالمراثي، رحمه اهللا تعالى
  

  : ولما طعن في السن آان آثيرًا ما ينشد قول زهير بن أبي سلمى المزني
 يسـأم ثمانين حوًال ال أبا لـك   ة، ومن يعشسئمت تكاليف الحيا

   
ا     : قال لي أبو الحسن القابسي: وقال أبو بكر الصقلي ا بالقابسي، وإنم ا أن آذب علي وعليك وسموني بالقابسي وم

ل لعمي        ية فقي دة قابس ه ش روي؛     " قابسي  " السبب في ذلك أن عمي آان يشد عمامت ا ق ذلك، وإال فأن واشتهرنا ب
ل      وأنت، فلما د ا فقي ى صقلية نسب إليه ول أول جلوسه      ". الصقلي  " خل أبوك مسافرًا إل ا سمع القاضي يق ومم

  : للمناظرة بأثر صوت أبي محمد
 إلى آرم وفي الدنيا آريم   لعمر أبيك ما نسب المعلى
  وصوح نبتها رعي الهشيم   ولكن البالد إذا اقشعـرت

   
ا     أنا الهشيم أ: ثم بكى حتى أبكى القوم وقال ا رعيت أن ي األرض خضراء م د   . نا الهشيم، واهللا لو ان ف و محم وأب

روي      ه، وهو ق ذي روى عن داني    . هذا أبو محمد عبد اهللا بن أبي هاشم التجيبي شيخه ال و عمرو ال ال أب ان  : وق آ
اء    -" الملخص " يقرأ  -يعني القابسي  -شيخنا أبو الحسن  ه يلخص المتصل       -بكسر الخ د ان اعًال، يري ه ف  يجعل

  .ما اتصل من حديث مالك للمستحفظين: من حديث مالك، رحمه اهللا تعالى، وتقدير الترجمة
  

ة  : والقابسي بفتح القاف وبعد األلف باء موحدة مكسورة ثم سين مهملة، هذه النسبة إلى قابس، وهي مدينة بإفريقي
اديس   دم ذآ   -بالقرب من المهدية، ولما فتحها األمير تميم بن المعز بن ب د خطيب سوسة       -ره المق ن محم ال اب ق

  : قصيدة طائلة أولها
 لما فتحت بحد عزمك قـابـسـا   ضحك الزمان وآان يدعى عابسـًا

 إال قنـًا وبـواتـرًا وفـوارسـا   أنكحتها عذراء ما أصـدقـتـهـا
 إال وآان أبوك قبلـك غـارسـا   اهللا يعلم ما جـنـيت ثـمـارهـا
  أضحت له بيض الحصون عرائسا   ـبـًامن آان بالسمر العوالي خاط

 ابن القطاع

ن    د ب أبو القاسم علي بن جعفر بن علي بن محمد بن عبد اهللا بن الحسين بن أحمد بن محمد ابن زيادة اهللا بن محم
ن      ن سعد ب األغلب السعدي بن إبراهيم بن األغلب بن سالم بن عقال ابن خفاجة بن عبد اهللا بن عباد بن محرث ب

ن           حرام بن  زار ب ن ن م مضر اب اس ب ن إلي ن طابخة ب ن أد ب سعد بن مالك بن سعد بن زيد مناة بن تميم بن مر ب
ذا وجدت            وي؛ هك اة، اللغ دار والوف د المصري ال معد بن عدنان، المعروف بابن القطاع السعدي، الصقلي المول

د  والمنقول من خطه أنه عل. هذا النسب بخطي في مسوداتي، وما أعلم من أين نقلته ي بن جعفر بن علي بن محم
  .بن عبد اهللا بن الحسين الشنتريني السعدي، أحد بني سعد بن زيد مناة بن تميم، واهللا أعلم

ال  " آان أحد أئمة األدب خصوصًا اللغة، وله تصانيف نافعة، منها آتاب  ان، وهو      " األفع ه آل اإلحس أحسن في
د  " األفعال " أجود من  اب     البن القوطية وإن آان ذلك ق ه آت ه، ول بقه إلي ة األسماء   " س ه فأوعب،    " أبني ع في جم

رة  " وفيه داللة على آثرة اطالعه، وله عروض حسن جيد، وآتاب  الدرة الخطيرة في المختار من شعراء الجزي
  .جمع فيه خلقًا من شعراء األندلس" لمح الملح " وآتاب " 

ر     وآانت والدته في العاشر من صفر سنة ثالث وثالثين وأربعم ابن الب ى فضالئها آ ائة بصقلية، وقرأ األدب عل
ى           رنج، ووصل إل ا الف ى تملكه ا أشرف عل اللغوي وأمثاله، وأجاد في النحو غاية اإلجادة، ورحل عن صقلية لم
مصر في حدود سنة خمسمائة، وبالغ أهل مصر في إآرامه، وآان ينسب إلى التساهل في الرواية، ونظم الشعر   

  : من شعره في ألثغفي سنة ست وأربعين، و

  حلت عقودي وأوهنت جلدي   وشادٍن في لسـانـه عـقـٌد
 أما سمعتم بالنفث في العقد   عابوه جهًال بها فقلت لـهـم



 

   
  : وله من جملة قصيدة

 وال تشقين يومًا بسعدى وال نعـم   فال تنفدن العمر في طلب الصبـا
  الشؤون على رسم وال تسفحن ماء   وال تندبن أطالل مية بـالـلـوى

 واإلثـم وتبقى مذمات األحـاديث   فإن قصارى المرء إدراك حـاجٍة
   

  : ومن شعره في غالم اسمه حمزة
 وأنبط العين بـالـبـكـاء   يا من رمى النار في فؤادي

 وفي ثـنـاياك بـرء دائي   اسمك تصحيفه بقـلـبـي
 ءلم يبق منها سوى الذمـا   اردد سالمي فإن نفـسـي
 قد مزج اليأس بالـرجـاء   وارفق بصٍب أتـى ذلـيًال
 فصار في رقة الـهـواء   أنهكه في الهوى التجـنـي

  .وله شعر آثير

ه       ي آتاب ره ف ذا ذآ ة، هك رة      " وآانت والدته في سنة ثالث وثالثين وأربعمائ ي شعراء الجزي رة ف درة الخطي " ال
نة  . خر الكتاب المذآور، ورأيته بخطهعند ذآر ترجمة نفسه، رحمه اهللا تعالى، في أوا وتوفي بمصر في صفر س

  .خمس عشرة وخمسمائة، رحمه اهللا تعالى

  .وقد تقدم الكالم على السعدي والصقلي
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