
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان
  

  ابن خلكان
  

  م1282م والمتوفي في دمشق عام 1211المولود في أربيل عام 
  

 الجزء األول



 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 إبراهيم النخعي

ن ال    ك ب ن مال نخع،  أبو عمران، وأبو عمار، إبراهيم بن يزيد بن األسود بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن سعد ب
الفقيه، الكوفي، النخعي؛ أحد األئمة المشاهير، تابعي رأي عائشة رضي اهللا عنها ودخل عليها، ولم يثبت له منها 

ال آخر     ي المسجد؛ وق ا إذا  : سماع وآان إبراهيم إذا طلبه إنسان ال يحب أن يلقاه خرجت الخادم فقالت اطلبه ف آن
  .ا ال ندري أين هو، فإنكم إذا خرجتم ال تدرون أين أآونإن سئلتم عني فقولو: خرجنا من عند إبراهيم يقول

نة، واألول أصح  : توفي سنة ست وقيل خمس وتسعين للهجرة، وله تسع وأربعون سنة، وقيل . ثمان وخمسون س
ع رسوًال       : ولما حضرته الوفاة جزع جزعًا شديدًا، فقيل له في ذلك، فقال ا أتوق ه؟ إنم ا في ا أن وأي خطر أعظم مم

  .من ربي إما بالجنة، وإما بالنار، واهللا لوددت أنها تلجلج في حلقي إلى يوم القيامةيأتي علي 

  .وأمه مليكة بنت يزيد بن قيس النخعية، أخت األسود بن يزيد النخعي، فهو خاله رضي اهللا عنه

ا      -بفتح النون والخاء المعجمة وبعدها عين مهملة  -ونسبته إلى النخع  ذحج ب رة من م ة آبي م  . ليمنوهي قبيل واس
ه  نهم،   : النخع جسر بن عمرو بن علة بن خالد ابن مالك بن أدد، وإنما قيل له النخع ألنه انتخع من قوم د ع أي بع

  .وخرج منهم خلق آثير، وقيل في نسبه غير هذا، هذا هو الصحيح، نقلته من جمهرة النسب البن الكلبي

 أبو ثور صاحب الشافعي

ي      ن أب د ب ن خال ل           أبو ثور إبراهيم ب ه وناق افعي رضي اهللا عن ام الش دادي صاحب اإلم ه البغ ي الفقي ان الكلب اليم
ع     ام جم ي األحك األقوال القديمة عنه؛ وآان أحد الفقهاء األعالم والثقات المأمونين في الدين، له الكتب المصنفة ف

راق ف            افعي الع دم الش ى ق رأي حت ذهب أهل ال تغاله بم ان أول اش ه، وآ ه   فيها بين الحديث والفق ه واتبع اختلف إلي
داد،       ائتين ببغ ين وم نة ست وأربع ورفض مذهبه األول، ولم يزل على ذلك إلى أن توفي لثالث بقين من صفر س

ه        : وقال أحمد بن حنبل. ودفن بمقبرة باب الكناس، رحمه اهللا تعالى وري، أعرف فيان الث ي مسالخ س دي ف هو عن
  .بالسنة منذ خمسين سنة

 أبو إسحاق المروزي

ه        أبو إس دريس، أخذ الفق وى والت ي الفت ام عصره ف حاق إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزي الفقيه الشافعي؛ إم
رة، وشرح        ًا آثي ن سريج، وصنف آتب عن أبي العباس بن سريج وبرع فيه، وانتهت إليه الرياسة بالعراق بعد اب

ي، وأنجب من أصحاب         درس ويفت رًا طويًال ي داد ده ه ينسب درب     مختصر المزني، وأقام ببغ ر، وإلي ق آثي ه خل
  .المروزي ببغداد الذي في قطيعة الربيع

ن     ة، ودف ين وثلثمائ ثم ارتحل إلى مصر في أواخر عمره فأدرآه أجله بها فتوفي لتسع خلون من رجب سنة أربع
ة السبت إلحدى عشرة      : بالقرب من تربة اإلمام الشافعي، رضي اهللا عنه؛ وقيل ة  إنه توفي بعد العتمة من ليل ليل

  .خلت من رجب من السنة المذآورة وذآره الخطيب في تاريخه

ة   -والمروزي  ى مرو الشاهجان، وهي إحدى        -بفتح الميم وسكون الراء وفتح الواو وبعدها زاء معجم بة إل نس
خ  : آراسي خراسان أربع مدن راة وبل روذ،         . هذه، ونيسابور، وه رو ال ز عن م ا مروالشاهجان لتتمي ل له ا قي إنم

دموا ذآر المضاف     : الملك، والجان: لفظ عجمي، تفسيره روح الملك، فالشاه: جانوالشاه ادتهم أن يق الروح، وع
ا      بة إليه ي النس ان، وزادوا ف إليه على المضاف، ومرو هذه بناها اإلسكندر ذو القرنين، وهي سرير الملك بخراس

ري  ى ال بة إل ي النس الوا ف ا ق ى إصطخر: زاء آم ى: رازي، وإل ذه   إصطخرزي، عل بتين، إال أن ه دى النس إح
وب  : الزيادة تختص ببني آدم عند أآثر أهل العلم بالنسب، ماعدا ذلك ال يزاد فيه الزاء، فيقال فالن المروزي والث

ا، وهو من           : وقيل -بسكون الراء  -وغيره من المتاع مروي  رق بينهم زاء، وال ف ادة ال ع بزي ي الجمي ال ف ه يق إن
الم      باب تغيير النسب، وسيأتي ف ة الك افعي بقي ه الش روروذي الفقي ي ترجمة القاضي أبي حامد أحمد بن عامر الم

  .على هذين البلدين، إن شاء اهللا تعالى



 

 األستاذ اإلسفرايني

تكلم    افعي الم ه الش دين، الفقي رآن ال فرايني الملقب ب ران اإلس ن مه راهيم ب ن إب د ب ن محم راهيم ب و إسحاق إب أب
العلم أهل       : د اهللا، وقالاألصولي؛ ذآره الحاآم أبو عب ه ب ر ل ابور، وأق أخذ عن الكالم واألصول عامة شيوخ نيس

رد           : العراق، وخراسان، وله التصانيف الجليلة، منها دين وال ي أصول ال ى ف امع الحل ماه ج ذي س ر ال ه الكبي آتاب
و الطيب        ه القاضي أب ذ عن ك من المصنفات، وأخ ر ذل دات، وغي ي خمسة مجل ه ف دين رأيت ى الملح ري عل الطب

ي سياق     أصول الفقه بإسفراين وبنيت له المدرسة المشهورة بنيسابور، وذآره أبو الحسن عبد الغافر الفارسي، ف
ه  ي حق ال ف ابور، فق اريخ نيس رائط   : ت تجماعه ش وم واس ي العل ره ف اء لتبح ن العلم اد م د االجته غ ح ن بل د م أح

ابور  أشتهي أن أم: اإلمامة، وآان طراز ناحية الشرق، وآان يقول وت بنيسابور حتى يصلي علي جميع أهل نيس
ة اهللا  هده، رحم ي مش ن ف فراين، ودف ى إس وه إل م نقل ة، ث اني عشرة وأربعمائ نة ثم وم عاشوراء، س ا ي وفي به فت

ره      . تعالى ي تصانيفه وغي ه ف ة عن واختلف إلى مجلسه أبو القاسم القشيري، وأآثر الحافظ أبو بكر البيهقي الرواي
د            من المصنفين، رحم ن أحم ج ب د دعل ا محم العراق أب ا بكر اإلسماعيلي، وب هم اهللا أجمعين، وسمع بخراسان أب

  .السجزي وأقرانهما، وسيأتي الكالم على إسفراين في ترجمة الشيخ أبي أحمد بن محمد اإلسفرايني

 أبو اسحاق الشيرازي

ه       الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف، الشيرازي، الفيروزأبادي الملقب داد، وتفق دين؛ سكن بغ ال ال جم
على جماعة من األعيان منهم أبو أحمد عبد الوهاب بن محمد بن أمين وأبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا البيضاوي  
ه    اب عن وأبو القاسم منصور بن عمر الكرخي وغيرهم وصحب القاضي أبا الطيب الطبري آثيرًا، وانتفع به، ون

ي حل    دًا ف ه معي اله أن             في مجلسه، ورتب داد، س ته ببغ ك مدرس ى نظام المل ا بن داد، ولم ه ببغ ام وقت ه، وصار إم قت
م            ا، ول ك فتواله ى ذل م أجاب إل دة يسيرة، ث امل م يتوالها، فلم يفعل، فوالها ألبي نصر ابن الصباغ صاحب الش

ن الصباغ، ص             يد ب د الس ي نصر عب ة الشيخ أب ي ترجم ك ف ي ذل احب يزل بها إلى أن مات، وقد بسطت القول ف
افظ  . الشامل، فليطلب منه وسمع الحديث من أبي بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي البرقاني الح

د اهللا الخرجوشي الشيرازى            ن عب د ب رج محم ي الف زار وأب اذان الب ن ش وأبي علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم ب
ي     المهذب في ال: وصنف التصانيف المبارآة المفيدة، منها. وغيرهم ع وشرحها ف ه، واللم مذهب، والتنبيه في الفق

ق               ه خل ع ب ك، وانتف ر ذل ي الجدل، وغي ة، والتلخيص، ف ي الخالف، والتبصرة، والمعون أصول الفقه، والنكت ف
  .آثير

  : وله الشعر الحسن، فمنه

  فقالوا ما إلى هذا سبـيل          سألت الناس عن خٍل وفٍي

  الحر في الدنيا قلـيل فإن          تمسك إن ظفرت بذيل حر 

ه  : وقال الشيخ أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي اآلتي ذآره إن شاء اهللا تعالى آان ببغداد شاعرًا مفلق، يقال ل
  : عاصم، فقال يمدح الشيخ أبا إسحاق قدس اهللا سره

  عليه من تـوقـده دلـيل        تراه من الذآاء نحيف جسٍم 

  فليس يضره الجسم النحيل      إذا آان الفتى ضخم المعالي 

  .وآان في غاية من الورع والتشدد في الدين، ومحاسنه أآثر من أن تحصر

ه         ادى اآلخرة، قال د، الحادي والعشرين من جم ولد في سنة ثالث وتسعين وثلثمائة بفيروزاباذ، وتوفي ليلة األح
ن    في جمادى األولى، قاله السمعاني أيضا، س: السمعاني في الذيل، وقيل داد، ودف ة، ببغ نة ست وسبعين وأربعمائ

  .من الغد بباب أبرز، رحمة اهللا

  : ورثاه أبو القاسم ابن ناقياء، واسمه عبد اهللا، وسيأتي ذآره إن شاء اهللا تعالى، بقوله

  خطب أقـام قـيامة اآلمـاق       أجرى المدامع بالدم المهـراق



 

  تها أبي إسـحـاق بعد ابن بجد        ما لليالي التؤلف شـمـلـهـا 

  حي على مر الليالي بـاقـي      إن قيل مات فلم يمت من ذآره

بالد،        : وذآره محب الدين النجار في تاريخ بغداد، فقال في حقه ي ال افعي، ومن انتشر فضله ف إمام أصحاب الش
ه     اء األمصار من تالمذت دة     . وفاق أهل زمانه بالعلم والزهد، وأآثر علم اذ، بل ر وزاب د بفي ا،    ول أ به ارس، ونش بف

م دخل               ين، ث ن رام د الوهاب ب د عب ي أحم ى أب د اهللا البيضاوي، وعل ي عب ى أب ودخل شيراز، وقرأ بها الفقه عل
ري،    البصرة وقرأ على الحوزي، ودخل بغداد في شوال سنة خمس عشرة وأربعمائة وقرأ على أبي الطيب الطب

  .ومولده في سنة ثالث وتسعين وثلثمائة

ال       : هللا الحميديوقال أبو عبد ا نة ست وتسعين، ق ل دلت علىس ذآر دالئ ي طلب    : سألته عن مولده، ف ورحلت ف
  .إن مولده في سنة خمس وتسعين، واهللا أعلم: العلم إلى شيراز، في سنة عشر وأربعمائة، وقيل

ا سع   ولي  وجلس أصحابه للعزاء بالمدرسة النظامية، ولما انقضى العزاء رتب مؤيد الملك بن نظام الملك أب د المت
ه، وزرى  : مكانه، ولما بلغ الخبر نظام الملك آتب بإنكار ذلك، وقال آان من الواجب أن تغلق المدرسة سنة ألجل

  .على من تولى موضعه، وأمرأن يدرس الشيخ أبو نصر عبد السيد بن الصباغ في مكانه، رحمهم اهللا تعالى

اة من تحت       -وفير وزاباذ  اء المثن اآنة زاء مفتوحة        بكسر الفاء وسكون الي واو الس د ال ة وبع راء المهمل وضم ال
ه   ال    -معجمة وبعد األلف باء موحدة وبعداأللف ذال معجم ارس، ويق دة بف و       : بل افظ أب ه الح ة جور، قال هي مدين

  .هي بفتح الفاء، واهللا أعلم: سعد ابن السمعاني في آتابه األنساب، وقال غيره

 ابراهيم بن أدهم

وك،         أبوإسحاق إبراهيم بن م ان من أوالد المل خ وآ ي؛ أصله من بل ال التميم نصور بن زيد بن جابر العجلي ويق
ان،       ار واألعمش وأب ن دين ك ب ادة ومال ازم وقت ي ح بيعي وأب حاق الس أبي إس ابعين آ ن الت ة م ن جماع روى ع

ا        ًا فق د وهو ينطر آرم ًا بري ه يوم اولني من   : لواشتغل بالزهد عن الرواية وآان يكون بالكوفة ثم بالشام؛ مر ب ن
ال   : هذا العنب، فقال راهيم رأسه وق ًا   : ما أذن لي صاحبه، فقلب السوط وجعل يقنع رأسه، فطأطأ إب اضرب رأس

  .فانخذل ومضى: طال ما قد عصىاهللا، قال

ه، فقلت      : وقال شقيق البلخي ا أنت علي ي عم راهيم أخبرن ال     : قال لي إب : إذا رزقت أآلت وإذا منعت صبرت، ق
  .إذا رزقت آثرت وإذا منعت شكرت: فكيف تعمل أنت؟ قال: قلت له. بلخ عندنا هكذا تعمل آالب

ألته   : وآان إبراهيم في البحر وهبت ريح واضطربت السفن وبكى الناس فقيل لبعضهم و س هذا إبراهيم بن أدهم ل
اس؟   يا أبا إسحاق، م: أن يدعو اهللا، وآان قائما في ناحية من السفينة ملفوف رأسه، فدنا إليه وقال ه الن اترى ما في

  .اللهم قد أريتنا قدرتك فأرنا رحمتك، فهدأت السفن: فرفع رأسه وقال

ن الحارث    ال        : قال رجل لبشر ب م، ق ن أده راهيم ب ق إب ي أحب أن أسلك طري ال  : إن وى، ق ال  : ال تق م؟ ق ألن : ول
  .إبراهيم بن أدهم عمل ولم يقل وأنت قلت ولم تعمل

نة صلى إب: قال أبو سليمان الداراني رة وحمل    140راهيم خمس عشرة صالة بوضوء واحد، وتوفي س ي الجزي ف
  .إلى صور فدفن هناك، رحمه اهللا تعالى ونفعنا ببرآاته، إنه على مايشاء قدير

 العراقي الخطيب

امع مصر؛     أبو إسحاق إبراهيم بن منصور بن المسلم، الفقيه الشافعي المصري المعروف بالعراقي، الخطيب بج
يرازي    آان فقيهًا فا ي إسحاق الش الى    -ضًال، وشرح آتاب المهذب، تصنيف الشيخ أب ة اهللا تع ي عشرة    -رحم ف

ك             ا تل ه به ا إلقامت دة، فنسب إليه ا م تغل به داد، واش ى بغ أجزاء شرحًا جيدًا، ولم يكن من العراق، وإنما سافر إل
ه  المدة، وعاد إلى مصر وتولى الخطابة بجامعها العتيق واإلمامة به والتصدر،  ولم يزل على الخطابة واإلمامة ب

ل   ر جمي داد وأم ى س ه ومضى عل ين وفات ى ح ادة إل ين   . واإلف ن الحس د ب ر محم ي بك ى أب ه عل داد الفق رأ ببغ ق
ن الخل    ارك ب ن المب د ب ي الحسن محم ى أب يرازي، وعل ي إسحاق الش يخ أب ن أصحاب الش ان م وي، وآ األرم



 

داد         البغدادي، وتفقه ببلده على القاضي أبي المعالي ي بغ ان ف الى، وآ اء اهللا تع ره إن ش ي ذآ مجلي بن جميع اآلت
  .العراقي، واهللا أعلم: يعرف بالمصري، فلما رجع إلى مصر قيل له

ول    ان يق ه آ م         : وقد روي عن الخطيب أبي إسحاق المذآور أن م يس داد، ول ذآور ببغ ن الخل الم يخنا اب أنشدني ش
  : قائًال

  والحق قد يعتريه سوء تعبـير         في زخرف القول تزيين لباطله 

  وإن ذممت تقل قيء الزنابير         تقول هذا مجاج النحل تمدحـه

  حسن البيان يري الظلماء آالنور   مدحًا وذمًا وما جاوزت وصفهما
  

نة           ى، س ادى األول وم الخميس الحادي والعشرين من جم وفي ي وآانت والدته بمصر، سنة عشر وخمسمائة، وت
  .وخمسمائة بمصر، ودفن بسفح المقطم، رحمة اهللا تعالىست وتسعين 

  
  .بضم الميم وتشديد الالم: والمسلم

  
ده، وآانت         اة وال د وف امع مصر بع ة بج وآان له ولد فاضل، نبيل القدر، اسمه أبو محمد عبد الحكم، ولي الخطاب

  .له خطب جيدة، وشعر لطيف
  

د       -العلم فمن شعره في العماد ابن جبريل، المعروف بابن أخي  ان ق ال بمصر، وآ وآان صاحب ديوان بيت الم
  : قوله -وقع فانكسرت يده 

 له يد أصبحت مـذمـومة اُألثـر   إن العماد بن جبريل أخـي عـلـٍم
  فجاءها الكسر يستقصي عن الخبر   تأخر القطع عنها وهـي سـارقة

  
وان جعف   م      وله غير ذلك أشعار نادرة، ثم وجدت هذين البيتين في دي ره؛ واهللا أعل ي ذآ ة اآلت ن شمس الخالف   .ر ب

ه،        ده فقتل ومن شعر عبد الحكم المذآور في رجل وجب عليه القتل، فرماه المستوفي للقصاص بسهم فأصاب آب
  : فقال عبد الحكم

 تئن واألم قد تحنو علـى الـولـد   أخرجت من آبد القوس ابنها فغدت
 آـبـد آبد إال إلـىما سار من    وما درت أنه لـمـا رمـيت بـه

  
  : البيت األول من هذين البيتين مأخوذ من قول بعض المغاربة: قلت

 يوم النوى وأنا أخوالهـم   ال غرو من جزعي لبينهم
 ما آلفوها فرقة السهـم   فالقوس من خشب تئن إذا

  
الى،             اء اهللا تع ره إن ش ي ذآ ي، اآلت ارة اليمن ه عم ول الفقي أخوذ من ق اني م ي     والبيت الث ة الت ي قصيدته الميمي ف

ة      دم من مك د ق الى    -ذآرتها هناك، وق ذ،         -شرفها اهللا تع ا يومئ ا مليكه دح به ديار المصرية، وامت ى ال وهو   -إل
الفائز عيسى بن الظافر العبيدي، ووزيره الصالح طالئع بن رزيك، وآالهما مذآوران في هذا التاريخ، فقال من 

  : لته إلى مصرجملة القصيدة، يمدح العيس التي حم
  وفدًا إلى آعبة المعروف والكرم   ورحن من آعبة البطحاء والحرم
 ما سرت من حرم إال إلى حرم   فهل درى البيت أني بعد فرقتـه

  
  : ومن شعر عبد الحكم أيضا

 لما رأت عيني تجود بدرهـا   قامت تطالبني بلؤلؤ نحـرهـا
  ت به في ثغرهاهذا الذي اتهم   وتبسمت عجبًا فقلت لصاحبـي

  
  : وهذا المعنى مأخوذ من قول أبي الحسن علي بن عطية المعروف بابن الزقاق األندلسي البلنسي: قلت



 

 فحثها والصباح قد وضحـاوشادن طاف بالكؤوس ضحًى
 وآسه العنبري قد نـفـحـا   والروض يبدي لنا شقـائقـه

 القدحا أودعته ثغر من سقى   :وأين األقاح؟ قال لنـا: قلت
 قال، فلما تبسم افتـضـحـا   فظل ساقي المدآم يجحد مـا

  
د   وآان الوزير صفي الدين أبو محمد عبد اهللا بن علي المعروف بابن شكر وزيرالملك العادل بن أيوب بمصر، ق

  : عزل عبد الحكم المذآور عن خطابة جامع مصر، فكتب إليه
  دك أطمعوبأي جود غير جو   فألي باٍب غير بابك أرجـع
 إال إليك فدلني ما أصـنـع   سدت علي مسالكي ومذاهبي
 وآأنما أنت الخليقة أجمـع   فكأنما األبواب بابـك وحـده

  
  : والبيت األخير مأخوذ من قول السالمي الشاعر المشهور، وهو: قلت

  ودار هي الدنيا ويوم هو الدهر   فبشرت آمالي بملٍك هو الورى
  

  .ترجمة عضد الدولة بن بويه في حرف الفاء، إن شاء اهللا تعالىوسيأتي ذآرها في 
   

  : ولعبد الحكم المذآور يستجلي زوجته
  شبك النقش وهي تجلى عروسا   سترت وجهها بكـف عـلـيه

 ومتى غطت الشباك الشموسا؟   قلت لم يغن عنك سترك شـيئًا
  

  : وله أيضًا
 على الماء نـوم يخيل لي أنا   ومأدبة بتنا بهـا فـي لـذاذة

 أنجم ففي تلك أقمار وفي تيك   فمن فوقنا األفالك والفلك تحتنا
  

  : وله أيضًا
 يخيل لي أنا على الماء نـوم   ومأدبة لتنا بهـا فـي لـذاذة

 أنجم ففي تلك أقمار وفي تيك   فمن فوقنا األفالك والفلك تحتنا
  

  : وله أيضا
 تضام وأنت ليث أتخشى أن   على مهل ففي األحوال ريث

  وإن سرت الشآم فأنت غيث           بمصر إن أقمت فأنت نـيل 

  .وآانت والدته ليلة األحد تاسع عشر جمادى اآلخرة سنة ثالث وستين وخمسمائة

د بسفح المقطم،                ن من الغ تمائة، بمصر، ودف نة ثالث عشرة وس امن والعشرين من شعبان س وتوفي سحرة الث
  .رحمة اهللا تعالى عليه

  .وأنشدني ولده شيئًا آثيرًا من شعره، وطريقته فيه لطيفة

ان فاضًال      ة، وآ ن نعم وأما العماد المذآور فهو أبو عبد اهللا محمد بن أبي األمانة جبريل بن المغيرة بن سلطان ب
نة ثم        ه س ة بمصر واإلسكندرية، وآانت والدت دم الديواني ي الخ واله، وتقلب ف ا يت ة فيم رة األمان ان مشهورًا بكث

  .وخمسين وخمسمائة، وتوفي في خامس شعبان سنة سبع وثالثين وستمائة بالقاهرة، رحمة اهللا تعالى

  



 

 ابن عسكر الموصلي

ره        افعي الموصلي؛ ذآ ه الش أبو إسحاق إبراهيم بن نصر بن عسكر، الملقب ظهير الدين، قاضي السالمية، الفقي
ن   أبو إسحاق من أهل المو: ابن الدبيثي في تاريخه، فقال صل، تفقه على القاضي أبي عبد اهللا الحسين بن نصر ب

اء        ولى قض ده، وت ى بل اد إل ة، وع ن جماع ا م مع به داد وس دم بغ ه، ق مع من لي، بالموصل، وس يس الموص خم
يئًا من    السالمية إحدى قرى الموصل، وروى بإربل عن أبي البرآات عبد الرحمن بن محمد األنباري النحوي ش

  .انتهى آالمه. د، وسمع منه جماعة من أهلهاسمع منه ببغدا. مصنفاته
  

داد وسمع الحديث ورواه         ة ببغ ه بالمدرسة النظامي ندية، تفق ولى  . وآان فقيهًا فاضًال أصله من العراق من الس وت
  : فمن شعره. وغلب عليه النظم، ونظمه رائق. وطالت مدته بها -وهي بلدة بأعمال الموصل  -القضاء بالسالمية 

  غدر فليس الغدر من شيمتي   ثقـاتـي إلـىالتنسبوني يا 
 وبا لمسرآت التـي ولـت   أقسمت بالذاهب من عيشنـا
 وعقدة الميثاق ما حـلـت   أني على عهدآم لـم أحـل

  
  : ومن شعره أيضا

 وقد تأخر لم يسلم مـن الـكـدر   جود الكريم إذا ما آان عن عـدة
 ذا هي لم تمطر على األثرنفعًا إ   إن السحائب ال تجدي بوارقـهـا

 يداه من بعد طول المطل بالبـدر   وما طل الوعد مذموم وإن سمحت
 الثـمـر يهزها وهو محتاج إلى   يا دوحة الجود العتب على رجل

  
  : زواية لجماعة من الفقراء اسم شيخهم مكي، فعمل فيهم -وهي بليدة بالقرب من السالمية  -وآان بالبوازيج 

 فحق النصيحة أن تستـمـع   قول النصـوح أال قل لمكي
 بأن الغنـا سـنة تـتـبـع؟   متى سمع الناس في دينـهـم
  ويرقص في الجمع حتى يقع   وأن يأآل المرء أآل البعـير
 لما دار من طرب واستمـع   ولو آان طاوي الحشا جائعـا
 وما أسكر القوم إال القصـع   وقالوا سكرنا بـحـب اإللـه

 ينقزها ريهـا والـشـبـع   ك الحمير إذا أخصـبـتآذا
  

ا      ات جرت بينهم دة ومكاتب اطيع عدي . ذآره أبو البرآات ابن المستوفي في تاريخ إربل، وأثنى عليه، وأورد له مق
  : شاب فاضل، ومن شعره قوله: وذآره العماد الكاتب في الخريد فقال

 ـحـرمآأني أدعوه لفـعـل م   أقول له صلني فيصرف وجهـه
 مـسـلـم فمن أعظم اآلثام قتلة   فإن آان خوف اإلثم يكره وصلتي

  .توفي يوم الخميس ثالث شهر ربيع اآلخر سنة عشر وستمائة بالسالمية، رحمه اهللا تعالى

اني                ه المع ع ل دًا، ويق ان شعره جي رًا، وآ ب، وأنشدني من شعره وشعرأبيه آثي ي حل ه ف وآان له ولد اجتمعت ب
  .الحسنة

بفتح السين المهملة وتشديد الالم وبعد الميم ياء مثناة من تحتها ثم هاء، وهي بليدة على شط الموصل  : الميةوالس
ي  ي الجانب الغرب وم، فالموصل ف افة ي ا مس فل الموصل، بينهم ب الشرقي أس ن الجان ت السالمية . م د خرب وق

  .سموها السالمية أيضاالقديمة التي آان الظهير قاضيها، وأنشئت بالقرب منها بليدة أخرى و

 إبراهيم بن المهدي

د المطلب    أبو إسحاق إبراهيم بن المهدي بن المنصور أبي جعفر بن محمد بن علي بن عبد اهللا بن العباس بن عب
ان أسود      ة، وآ الهاشمي، أخو هارون الرشيد؛ آانت له اليد الطولى في الغناء والضرب بالمالهي وحسن المنادم



 

الم          -ارية سوداء، واسمها شكلة  اللون ألن أمه آانت ج د ال اف، وبع ة وآسرها، وسكون الك تح الشين المعجم بف
نفس، سخي       -هاء  ر األدب، واسع ال وآان مع سواده عظيم الجثة، ولهذا قيل له التنين، وآان وافر الفضل، غزي

ائتين   الكف، ولم ير في أوالد الخلفاء قبله أفصح منه لسانًا، وال أحسن منه شعرًا، بويع له ب د الم الخالفة ببغداد بع
ام            ي تاريخه أن أي ري ف نتين، وذآر الطب دار س ا مق ة به ام خليف والمأمون يومئذ بخراسان، وقصته مشهورة، وأق

  .إبراهيم بن المهدي آانت سنة واحد عشر شهرًا واثني عشر يومًا

ان بخراسان          ا آ أمون لم ن المهدي أن الم راهيم ب ة إب أمون وبيع ع الم ان سبب خل ن   وآ ي ب ده عل ي عه جعل ول
ال          ًا من انتق داد خوف ى العباسيين ببغ ك عل موسى الرضا اآلتي ذآره في حرف العين إن شاء اهللا تعالى، فشق ذل

ارك            وه المب أمون، ولقب وعم الم ذآور، وه ن المهدي الم راهيم ب ايعوا إب ويين فب ى العل ل سموه   . األمر عنهم إل وقي
ي  المرضي، وآانت مبايعته يوم الثالثاء لخ مس بقين من ذي الحجة سنة إحدى ومائتين ببغداد، بايعه العباسيون ف

ة         وم الجمع ان ي ا آ أمون، فلم وا الم ائتين، وخلع الباطن ثم بايعه أهل بغداد في أول يوم من المحرم سنة اثنتين وم
ن موسى ال          ي ب ايع عل ا ب أمون لم ان الم ر، وآ راهيم المنب رضا  لخمس خلون من المحرم أظهروا ذلك، وصعد إب

ى       ك عل اس الخضرة، فعز ذل بوالية العهد أمر الناس بترك لباس السواد الذي هو شعار بني العباس، وأمرهم بلب
ة            وم الخميس لليل بس السواد ي اد ل م أع أمون، ث ى الم ا عل بني العباس أيضًا، وآان من جملة األسباب التي نقموه

ره         ك، ذآ ائتين لسبب اقتضى ذل نة سبع وم دة س أمون من         بقيت من ذي القع ا توجه الم ي تاريخه فلم ري ف الطب
ة بقيت من     خراسان إلى بغداد خاف إبراهيم على نفسه، فاستخفى، وآان استخفاؤه ليلة األربعاء لثالث عشرة ليل
أمون    ذي الحجة سنة ثالث ومائتين، وذلك بعد أمور يطول شرحها، واليحتمل هذا المختصر ذآرها، ثم دخل الم

ل                بغداد يوم السبت ألربع ه دعب راهيم عمل في ا استخفى إب ائتين، ولم ع وم نة أرب ة بقيت من صفر س عشرة ليل
  : الخزاعي

 فهفا إليه آل أطلـس مـائق   نعر ابن شكلة بالعراق وأهلـه
 فلتصلحن من بعده لمخـارق   إن آان، إبراهيم مضطلعًا بها
 ولتصلحن من بعده للمـارق   ولتصلحن من بعد ذاك لزلزل

  يرث الخالفة فاسق عن فاسق   وليس ذاك بـكـائنأنى يكون 
  

زل      : ومخارق ة، وزل اء المعجم تح الخ يم وف ارق    : بضم الم ين، والم زاءين المعجمت انوا    : بضم ال ة آ هؤالء الثالث
  .مغنين في ذلك العصر

  
  .وأخبار إبراهيم طويلة شهيرة

  
ا  : الخليفة األسود، فقلت أنت: قال لي المأمون، وقد دخلت عليه بعد العفو عني: وقال إبراهيم يا أمير المؤمنين، أن

  : الذي مننت عليه بالعفو، وقد قال عبد بني الحسحاس
 عند الفخار مقام األصل والورق   أشعار عبد بني الحسحاس قمن له
 الخلق أو أسود الخلق إني أبيض   إن آنت عبدًا فنفسي حرة آرمـا

  
  : شد يقولياعم أخرجك الهزل إلى الجد، وأن: فقال لي

 م وال بالفتـى األديب األريبليس يزرى السواد بالرجل الشه
 فبياض األخالق منك نصيبـي   إن يكن لسواد فـيك نـصـيب

  
ن قالقس اإلسكندري         : قلت وح نصر اهللا ب و الفت ره إن    -وقد نظم بعض المتأخرين، وهو األعز وأب يأتي ذآ وس

  : نى وزاد فيه وأحسن آل اإلحسان، وهو قولههذا المع -شاء اهللا تعالى في حرف النون 
 حسد المسك عندها الكافور   رب سوداء وهي بيضاء فعل
 س سوادًا وإنما هـو نـور   مثل حب العيون يحسبه النـا

ن   -وقد تولى الخالفة بعد المأمون  -وجلس المعتصم يومًا  وعن يمينه العباس بن المأمون، وعن يساره إبراهيم ب
ال  : عل إبراهيم يقلب خاتمًا في يده، فقال له العباسالمهدي، فج اتم؟ فق ك      : ياعم ماهذا الخ ام أبي ي أي ه ف اتم رهنت خ



 

ع عظيم جرمك           : فما فككته إال في أيام أمير المؤمنين، فقال له العباس ن دمك م ى حق ي عل م تشكر أب ئن ل واهللا ل
  .التشكر أمير المؤمنين على فك خاتمك، فأفحمه

ه،   وهذا إبراهيم في ح ديثه طول آثير أورده أرباب التواريخ في آتبهم، لكن اختصرته، ونبهت على المقصود من
  .وقد استوفى الطبرى وغيره الكالم فيه

ال     وزير، فق د األحول ال ك      : ولما ظفر المأمون بإبراهيم شاور فيه أحمد بن أبي خل ه فل ؤمنين، إن قتلت ر الم ا أمي ي
  .نظراء، وإن عفوت عنه فما لك نظير

نة        وآا ون من شهر رمضان س ة لتسع خل نت والدته غرة ذي القعدة سنة اثنتين وستين ومائة، وتوفي يوم الجمع
  .أربع وعشرين ومائتين بسر من رأى، وصلى عليه ابن أخيه المعتصم، رحمه اهللا تعالى

ي فصل رأى، وهن     بضم   -سر من رأى   : وسر من رأى فيها ست لغات حكاها الجوهري في آتاب الصحاح ف
ين         -وسر من راء  -لسين المهملة وفتحها ا ي اللغت زة ف ى الهم ديم األلف عل ا وتق اء من    -بضم السين وفتحه وس

ه  ي قول دودًا ف ري مم تعمله البحت امرا، واس ائعة أو  : رأى، وس ة ش ل هي لغ م ه امراء وال أعل ًا بس ونصبته علم
  .استعمله آذلك ضرورة

ي    : وسر من رأى ا المعتصم ف العراق، بناه ة          مدينة ب ذي ينتظر اإلمامي ا السرداب ال ائتين وفيه نة عشرين وم س
  .خروج اإلمام منه، وسيأتي ذآره في حرف الميم في المحمدين إن شاء اهللا تعالى

 ابراهيم النديم الموصلي

ان   ن ماه راهيم ب حاق إب و إس ا  -أب ه أيض ال ل ون : ويق اني،    -ميم الوالء، األرج ي ب ك، التميم ن نس ن ب ن بهم ب
و     : ديم، الموصليالمعروف بالن ره أب ذا ذآ ا، هك ولم يكن من الموصل، وإنما سافر إليها وأقام بها مدة، فنسب إليه

  .الفرج األصبهاني في آتاب األغاني

  .وانتقل والده ماهان إلى الكوفة وأقام بها. وهو من بيت آبير في العجم

ا          ي الغن ه ف ه مثل ي زمان م يكن ف ن المنصور، ول ى     وأول خليفة سمعه المهدي ب ان إذا غن راع األلحان وآ ء واخت
ذآور،            زل الم راهيم زوج أخت زل ان إب س، وآ ا المجل زل، اهتزلهم إبراهيم، وضرب له منصور المعروف بزل

  .وأخباره ومجالسه مشهورة

ر       أمر جعف ا الغضب، ف رة ودام بينهم وحكي أن هارون الرشيد آان يهوى جاريته ماردة هوى شديدًا، فتغاضبا م
  : بن األحنف أن يعمل في ذلك شيئا، فعملالبرمكي العباس 

 إن المتيم قلما يتـجـنـب   راجع أحبتك الذين هجرتهم
  دب السلو له فعز المطلب   إن التجنب إن تطاول منكما

  
ل     ك، فقي ي ذل وأمر إبراهيم الموصلي فغنى به الرشيد، فلما سمعه بادر إلى ماردة فترضاها، فسألت عن السبب ف

أربعين      لها، فأمرت لكل  ا ب أمر لهم ا، ف يد أن يكافئهم واحد من العباس وإبراهيم بعشرة آالف درهم، وسألت الرش
  .ألف درهم

   
  : وآان هارون قد حبس إبراهيم في المطبق، فأخبر سلم الخاسر أبا العتاهية بذلك، فأنشده

 حبس الموصلي فـالـعـيش مـر   سلم يا سـلـم لـيس دونـك سـر
 بق رأس اللذات في النـاس حـر   غاب في المطما استطاب اللذات مذ 

 جمعا وعـيشـهـم مـقـشـعـرترك الموصلي من خـلـق الـلـه
 أرض شيء يلـهـى بـه ويسـر   حبس اللهو والسرور فمـا فـي ال



 

ولنج،         ة الق ة بعل انين ومائ ان وثم نة ثم داد س وفي ببغ  ولد إبراهيم المذآور بالكوفة سنة خمس وعشرين ومائة، وت
الى   : وقيل ة اهللا تع ه        . سنة ثالث عشرة ومائتين، واألول أصح، رحم ر وفات ن األحنف خب اس ب ة العب وفي ترجم

نة            : أيضًا فلينظر فيها، وقيل ي س يباني النحوي ف و عمرو الش ة الشاعر وأب و العتاهي راهيم الموصلي وأب مات إب
اه مات وهوصغير فك      داد، وإن أب يهم فنسب        ثالث عشرة ومائتين في يوم واحد ببغ أ ف وه، ونش يم ورب و تم ه بن فل

  .إليهم، واهللا أعلم

  .وسيأتي ذآر ولده إسحاق

  .بتشديد الراء المهملة، حكاه الجوهري والحازمي، وهي مذآرة في ترجمة أحمد األرجاني: وأرجان

 ابراهيم الصولي

وان    إبراهيم بن العباس بن محمد بن صول تكين الصولي، الشاعر المشهور؛ آان أحد الشعراء ه دي المجيدين، ول
  : شعر آله نخب، وهو صغير، ومن رقيق شعره

 وشط بليلى عن دنو مزارهـا   دنت بأناس عن تـنـاٍء زيارة
  ألقرب من ليلى وهاتيك دارها   وإن مقيمات بمنعرج الـلـوى

د،   وله نثر بديع، فمن ذلك ماآتبه عن أمير المؤمنين، إلى بعض البغاة الخارجين يتهددهم ويتوع ا بع دهم، وهو أم
ع               الم م ذا الك ه، والسالم وه م يغن أغنت عزائم إن ل دًا، ف دها وعي فإن ألمير المؤمنين أناة، فإن لم تغن عقب بع

   : وجازته في غاية اإلبداع، فإنه ينشأ منه بيت شعر له أوله

  وعيدًا فإن لم يغن أغنت عزائمه   أناة فإن لم تغن عقب بعـدهـا
  

ول ان يق ا اتك: وآ ولي م ه صدري، إال ق اطري ويجيش ب ه خ ا يجلب ى م ط إال عل اتبتي ق ي مك ت ف ا : ل وصار م
اًال       : يحرزهم يبرزهم، وما آان يعقلهم يعتقلهم، وقولي في رسالة أخرى دلوه آج ال، وب ى عق ل إل فأنزلوه من معق

  : الغواني، وهومن آمال فإني ألممت بقولي آجاال من آمال بقول مسلم بن الوليد األنصاري، المعروف بصريع 
 آأنه أجل يسـعـى إلـى أمـل   موف على مهج في يوم ذي رهج

  
  : وفي المعقل والعقال بقول أبي تمام

 قراه، وأحواض المنايا مناهلـه   فإن باشر اإلصحار فالبيض والقنا
 أولئك عقاالتـه المـعـاقـلـه   وإن يبن حيطانا عليه فـإنـمـا
 قاتـلـه عليه فإن الخوف الشك   وإال فأعلمـه بـأنـك سـاخـط

  
  .وهو ابن أخت العباس بن األحنف الحنفي الشاعر المشهور

  
ال      ي صفرة، وق ن أب ونسبته إلى جده صول المذآور، وآان أحد ملوك جرجان، وأسلم على يد يزيد بن المهلب ب

اريخ جرجان     ي ت صول من بعض    الصولي جرجاني األصل، و   : الحافظ أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي ف
ضياع جرجان، ويقال لها جول، وهو عم والد أبي بكر محمد بن يحيى بن عبد اهللا بن العباس الصولي، صاحب   

  .آتاب الوزراء وغيره من المصنفات، فإنهما يجتمعان في العباس المذآور
  

اس : وقد ذآره أبو عبد اهللا محمد بن داود بن الجراح في آتاب الورقة فقال ن صول،      إبراهيم بن العب د ب ن محم ب
ات          ة أبي انًا، وأشعاره قصار ثالث م لس اب وأرقه ه الكت بغدادى أصله من خراسان، يكنى أبا إسحاق، أشعر نظرائ
روز وأخوين         ان صول وفي ي، وآ دافع، وأصله ترآ ونحوها إلى العشرة، وهو أنعت الناس للزمان وأهله غير م

ا،     ملكا جرجان، ترآيان، تمجسا وصارا أشباه الفرس، فلم ي صفرة جرجان أمنهم ا حضر يزيد بن المهلب بن أب
  .فلم يزل صول معه، وأسلم على يده حتى قتل معه يوم العقر

  
ا           فاح والمنصور، لم م الس ي العباسي، ع ن عل د اهللا ب ه عب وآان أبو عمارة محمد بن صول أحد جلة الدعاة، وقتل

  .خلع مع مقاتل بن حكيم العكي وغيره



 

  
ى أن            واتصل إبراهيم وأخوه ع ه إل ال السلطان ودواوين ي أعم ل ف م تنق ن سهل، ث تين الفضل ب بد اهللا بذي الرياس

  .توفي وهو يتقلد ديوان الضياع والنفقات بسر من رأى للنصف من شعبان سنة ثالث وأربعين ومائتين
   

ا      : قال دعبل بن علي الخزاعي ذا آخر م ر شيء، ه ه من   لو تكسب إبراهيم بن العباس بالشعر لترآنا في غي نقلت
  .آتاب الورقة

  
د             ن الولي لم ب وان مس ي دي دان ف ان يوج ذان البيت ه، وه ا قول ياء، منه ه أش ت من ه، ونقل ى ديوان ت عل د وقف وق

  : األنصارى، واهللا أعلم
 نزوع نفس إلى أهل وأوطـان   اليمنعنك خفض العيش في دعة
 بـجـيران أهًال بأهل وجيرانًا   تلقى بكل بالد إن حللت بـهـا

  
  : -إنه مارددهما من نزلت به نازلة إال فرج اهللا تعالى عنه : ويقال -له و

 ذرعًا وعند اهللا منها المخرج   ولرب نازلة يضيق بها الفتى
 فرجت وآان يظنها التفرج   ضاقت فلما استحكمت حلقاتها

  
  : ومن شعره

  عند السرور الذي واسك في الحزن   أولى البـرية طـرًا أن تـواسـيه
 الخشـن من آان يألفهم في المنزل   ن الكرام إذا ما أسهـلـوا ذآـرواإ

  
  : -إنه آتبها إلى محمد بن عبد الملك الزيات، وزير المعتصم : ويقال -وله 

 فلما نباصرت حرباعوانا   وآنت أخي بإخاء الزمان
  فأصبحت منك أذم الزمانا   وآنت أذم إليك الـزمـان
 فها أنا أطلب منك األمانا   وآنت أعدك للـنـائبـات

  
  : وله أيضًا

 فبكى عليك الناظر   آنت السواد لمقلتـي
 فعليك آنت أحـاذر   من شاء بعدك فليمت

  
  : وأورد له أبو تمام الطائي في آتاب الحماسة في باب النسيب

 إلي، فهال نفس ليلى شفيعـهـا   ونبئت ليلى أرسلت بـشـفـاعة
  به الجاه أم آنت امرءًا الأطيعها   ـغـيأأآرم من ليلى علي فتبت

  .وله آل مقطوع بديع، واالختصارأولى بالمختصر

  .وسيأتي ذآر ابن أخيه بن يحيى الصولي في المحمدين، إن شاء اهللا تعالى

  .توفي إبراهيم الصولي المذآور منتصف شعبان سنة ثالث وأربعين ومائتين بسر من رأى، رحمه اهللا تعالى

 نفوطيه

ي صفرة األزدي،              بو أ ن أب ن المهلب اب ن حبيب ب رة ب ن المغي ليمان ب ن س ة ب ن عرف عبد اهللا إبراهيم بن محمد ب
ين       ع وأربع نة أرب د س ًا، ول الملقب نفوطيه النحوي الواسطي؛ له التصانيف الحسان في اآلداب، وآان عالمًا بارع

داد   : ومائتين، وقيل ي صف   . سنة خمسين ومائتين بواسط وسكن بغ وفي ف وم      وت ة ي نة ثالث وعشرين وثلثمائ ر س
رىء   . األربعاء، لست خلون منه، بعد طلوع الشمس بساعة د المق وقيل؛ توفي سنة أربع وعشرين وهو ابن مجاه

  .ببغداد، واهللا أعلم، ودفن ثاني يوم بباب الكوفة، رحمه اهللا تعالى



 

  
  . سوى نفوطويهليس في العلماء من اسمه إبراهيم وآنيته أبو عبد اهللا: قال ابن خالويه

  
  : ومن شعره ما ذآره أبو علي القالي في آتاب األمالي

  وقواي أوهى من قوى جفنيكا   قلبي عليك أرق من خـديكـا
 علـيكـا ظلمًا وبعطفه هواه   لم الترق لمن يعذب نفـسـه

  
تكلم المشهور، صاحب          ن الحسين الواسطي الم ي ب ن عل د ب اب    وفيه يقول أبو عبد اهللا محمد بن زي ة وآت اإلمام

  : إعجاز القرآن الكريم في نظمه وغيرهما
 فليجتهد أن اليرى نفطويه   من سره أن اليرى فاسقـًا
  وصير الباقي صراخًا عليه   أحرقه اهللا بنصف اسـمـه

  .وثلثمائة رحمة اهللا تعالى -سنة ست : وقيل -وتوفي أبو عبد اهللا محمد المذآور سنة سبع 

ن داود        : الفضل قالحكى عبد العزيز بن  د ب ر محم و بك ن سريج، وأب ر ب خرج القاضي أبو العباس أحمد بن عم
نهم     د م الظاهري، وأبو عبد اهللا نفطويه إلى وليمة دعوا لها، فأفضى بهم الطريق إلى مكان ضيق، فأراد آل واح

ن داود     : صاحبه أن يتقدم عليه، فقال ابن سريج ال اب ورث سوء األدب، وق ق ي ادير    لك: ضيق الطري ه يعرف مق ن
  .إذا استحكمت المودة بطلت التكاليف: الرجال، فقال نفطويه

اب لطائف         -بكسر النون وفتحها والكسر أفصح والفاء ساآنة  -ونفطويه  ل آت ي أوائ البي ف و منصور الثع قال أب
يبويه، ألن    : المعارف ال س ى مث ي    إنه لقب نفطويه لدمامته وأدمته تشبيها له بالنفط، وهذا اللقب عل ان ينسب ف ه آ

يبويه، وهو      ى س الكالم عل النحو إليه، ويجري على طريقته، ويدرس آتابه، والكالم في ضبط نفطويه ونظائره آ
  .مذآور في ترجمته، واسمه عمرو، فليكشف منه

 أبو اسحاق الزجاج

دين             األدب وال م ب ان من أهل العل ن سهل الزجاج النحوي؛ آ ن السرى ب ين،   أبو إسحاق إبراهيم بن محمد ب المت
اب          تقاق، وآت اب االش امع المنطق، وآت اب مافسر من ج وصنف آتابًا في معاني القرآن وله آتاب األمالي، وآت
ي النحو،     العروض، وآتاب القوافي وآتاب الفرق، وآتاب خلق اإلنسان، وآتاب خلق الفرس، وآتاب مختصر ف

اب شرح أبي      اب     وآتاب فعلت وأفعلت، وآتاب ماينصرف وماالينصرف، وآت وادر، وآت اب الن يبويه، وآت ات س
  .األنواء، وغير ذلك

ه     األدب، فنسب إلي . وأخذ األدب عن المبرد وثعلب، رحمهما اهللا تعالى، وآان يخرط الزجاج، ثم ترآه واشتغل ب
ال         ين الفرائضي ق ن الحس د ب ليمان الخطابي عن أحم و س تأذنوا     : روى أب وا واس رد إذا اجتمع ان أصحاب المب آ

ال     : يقوليخرج اآلذن ف م؛ فق إن آان فيكم أبو إسحاق الزجاج وإال انصرفوا، فحضروا مرة ولم يكن الزجاج معه
آلذن          ال ل ان، فق ه عثم ال ل نهم يق اس   : لهم ذلك فانصرفوا، وثبت رجل م ي العب ل ألب م إال    : ق وم آله انصرف الق

ان  : عثمان فإنه لم ينصرف، فعاد إليه اآلذن وأخبره، فقال ك     قل له إن عثمان إذا آ رة انصرف، ونحن النعرف نك
واختص بصحبة الوزير عبيد اهللا ابن سليمان بن وهب، وعلم ولده القاسم األدب، ولما استوزر  . فانصرف راشدا

  .القاسم بن عبيد اهللا أفاد بطريقة ماآل جزيًال

ال       ي الفارسي النحوي ق و عل د          : وحكى الشيخ أب ن عبي م ب ى القاس ي إسحاق الزجاج عل يخنا أب ع ش اهللا  دخلت م
ر الوجوم،          ه أث ي وجه اد وف الوزير فورد إليه الخادم فساره بسراستبشر له، ثم نهض، فلم يكن بأسرع من أن ع

ه      ال ل ا، فق ان بينهم ي         : فسأله شيخنا عن ذلك ألنس آ متها أن تبيعن ات فس ة إلحدى القين ا جاري آانت تختلف إلين
تهديها إلي رجاء أن أضاعف لها ثمنها، فلما جاءت   إياها، فامتنعت من ذلك، ثم أشار عليها أحد من ينصحها بأن

دواة      يخنا ال رى، فأخذ ش أعلمني الخادم بذلك، فنهضت مستبشرًا الفتضاضها فوجدتها قد حاضت، فكان مني ما ت
  : من بين يديه، وآتب

  حاذق بالطعن في الظلم   فارس ماض بحربـتـه



 

 فاتقتـه مـن دٍم بـدم   رام أن يدمي فريستـه

ع        : قلت ا م ا جرى له ى صورة أخرى، فيم وسيأتي في ترجمة بوران بنت الحسن بن سهل ذآر هذين البيتين عل
ل     اج تمث ي األصل، وأن الزج وران ه ع ب أمون م ون قضية الم ل أن تك م بالصواب، ويحتم أمون، واهللا أعل الم

  .بالبيتين لما جرى للوزير هذه القضية، واهللا أعلم

اد   نة عشر    توفي يوم الجمعة تاسع عشر جم ل  -ى اآلخرة س ل    : وقي نة إحدى عشرة، وقي نة ست عشرة    : س  -س
  .وثلثمائة، ببغداد، رحمة اهللا تعالى، وقد أناف على ثمانين سنة

يأتي إن           ا س ذه، آم ان تلمي ه آ ي النحو، ألن اب الجمل ف وإليه ينسب أبو القاسم عبد الرحمن الزجاجي صاحب آت
  .نه أخذ أبو علي الفارسي أيضًاشاء اهللا تعالى في ترجمته، رحمه اهللا؛ وع

 األفليلي

ي وقاص القرشي         ن أب ن سعد ب د ب أبو القاسم إبراهيم بن زآرياء بن مفرج بن يحيى بن زياد بن عبد اهللا بن خال
اني            ى مع الكالم عل ة ب ة تام ه معرف ة، ول ة النحو واللغ الزهري المعروف باإلفليلي من أهل قرطبة؛ آان من أئم

اب            الشعر، وشرح ديوان ال دي آت ن الحسن الزبي د ب ي بكرمحم دًا، وهو مشهور، وروى عن أب متنبي شرحًا جي
ان          دلس، وآ اهللا باألن ي ب وزارة للمكتف ي ال راء األدب، وول دلس إلق األمالي ألبي علي القالي، وآان متصدرًا باألن

ة صالحة            الده قطع ده من أشعار أهل ب ان عن اس، وآ ام الن رًا لألخباروأي اس    حافظًا لألشعار ذاآ ان أشد الن ، وآ
اظ،  ة آالغريب المصنف، واأللف ي بكتب جم ب، صافي الضمير، عن ة، حسن الغي الم، صادق اللهج ادا للك انتق

  .وغيرهما

وم السبت             ة عشرة من ي اعة الحادي ي آخر الس وفي ف ة، وت وآانت والدته في شوال سنة اثنتين وخمسين وثلثمائ
د         ثالث عشر ذي القعدة سنة إحدى وأربعين وأربعما ي صحن مسجد خرب عن د العصر ف د بع ئة ودفن يوم األح

  .باب عامر بقرطبة، رحمة اهللا تعالى

ة      -واإلفليلي  دهاالم ثاني ا وبع بة    -بكسر الهمزة وسكون الفاء وآسر الالم وسكون الياء المثناة من تحته ذه النس ه
  .إلى اإلفليل، وهي قرية بالشام آان أصله منها

 الصابىء صاحب الرسائل

ائل المشهورة         أبو  ي الصابىء، صاحب الرس ون الحران ن حب إسحاق إبراهيم بن هالل بن إبراهيم بن زهرون ب
ديلمي               ه ال ن بوي ة ب ن معز الدول ار ب ة بختي ة وعن عز الدول داد عن الخليف والنظم البديع؛ آان آاتب اإلنشاء ببغ

ى   اآلتي ذآره إن شاء اهللا تعالى، وتقلد ديوان الرسائل سنة تسع وأربعين  ات إل وثلثمائة، وآانت تصدر عنه مكاتب
نة سبع            ي س ه ف داد اعتقل ة بغ ك عضد الدول ة ومل عضد الدولة بن بويه بما يؤلمه، فحقد عليه، فلما قتل عز الدول
د               ان ق بعين، وآ نة إحدى وس ي س ه ف م أطلق ه، ث ة، فشفعوا في دي الفيل وستين وثلثمائة، وعزم على إلقائه تحت أي

ة       أمره أن يصنع له آتابًا ل لعضد الدول اجي فقي اب الت إن صديقا للصابىء   : في أخبار الدولة الديلمية، فعمل الكت
ال     ل، فق ا يعم أله عم ا، وأآاذيب    : دخل عليه فرآه في شغل شاغل من التعليق والتسويد والتبيض فس ل أنمقه أباطي

ة أن    وآان متشددا في دينه. ألفقها، فحرآت ساآنه وهيجت حقده، ولم يزل مبعدا في أيامه ه عز الدول ، وجهد علي
ي        . يسلم فلم يفعل تعمله ف ان يس ظ، وآ ريم أحسن حف رآن الك وآان يصوم شهر رمضان مع المسلمين، ويحفظ الق

ي        البي ف ه الثع اذآره ل ة م رسائله، وآان له عبد أسود اسمه يمن، وآان يهواه، وله فيه المعاني البديعة، فمن جمل
  أسود للذي ببياضه استعلى علو الخاتن  قد قال يمن وهو: آتاب الغلمان، قوله

 أن قد أفدت به مزيد محـاسـن؟   مافخر وجهك بالبياض؟ وهل ترى
 شـانـنـي ولوأن منه في خـاًال   ولو أن منـي فـيه خـاًال زانـه

  
  : ومعنى البيت الثالث ينظر إلى قول ابن الرومي من جملة أبيات في جاريته السوداء، وهوقوله: قلت

 والحق ذو سلم وذو نفـق   ا فضل السواد بهوبعض م
 وقد يعاب البياض بالبهق   أن اليعيب السواد حلكتـه



 

  .وهي أبيات مشهورة أحسن فيها آل اإلحسان
  

  : وذآر له الثعالبي فيه أيضًا
 ه بلفظ تـمـلـه آمـالـي   لك وجه آأن يمناي خـطـت
 يالـينفضت صبغها عليه الل   فيه معنى من البدور ولـكـن

 إنما يلبس السواد المـوالـي   لم يشنك السواد بل زدت حسنًا
  وبروحي أفديك إن آنت مالي   فبما لي أفديك إن لم تكن لـي

  .وله آل شْي حسن، من المنظوم والمنثور

ة، بب  -يوم الخميس : وقيل -وتوفي يوم االثنين  داد،  الثنتي عشرة ليلة خلت من شوال سنة أربع وثمانين وثلثمائ غ
  .وعمره إحدى وسبعون سنة

  
ه الفهرست، أن              ي آتاب دادي ف ديم البغ ي يعقوب الن ابن أب وراق المعروف ب ن إسحاق ال وذآر أبو الفرج محمد ب

  .الصابىء المذآور ولد سنة نيف وعشرين وثلثمائة وتوفي قبل سنة ثمانين وثلثمائة ودفن بالشونيزي

  : ورة التي أولهاورثاه الشريف الرضي بقصيدته الدالية المشه

 النادي؟ أرأيت آيف خبا ضياء   أرأيت من حملوا على األعواد؟

  .إنما رثيت فضله: وعاتبه الناس في ذلك لكونه شريفًا يرثي صابئًا، فقال

  .بفتح الزاي المعجمة وسكون الهاء وضم الراء المهملة وبعد الواو نون: وزهرون

  .لموحدة وبعد الواو نونبفتح الحاء المهملة وتشديد الباء ا: وحبون

إنها إلى صابىء بن متوشلح بن إدريس عليه السالم،  : وقد اختلفوا في هذه النسبة، فقيل. بهمزة آخره: والصابىء
ل   : وقيل. وآان على الحنيفية األولى ه السالم، وقي الصابىء  : إلى صابىء بن ماري، وآان في عصر الخليل علي

ذل   ه، ول ن قوم ن دي رج ع ن خ رب م د الع ابئا   عن لم، ص ه وس ول اهللا، صلى اهللا علي مي رس ريش تس ت ق ك آان
  .لخروجه عن دين قومه، واهللا أعلم

 الحصري صاحب زهر اآلدب

عر،   وان ش ه دي هور، ول اعر المش ي الش روف بالحصري، القيروان يم، المع ن تم ي ب ن عل راهيم ب و إسحاق إب أب
ون    وآتاب زهر اآلداب وثمر األلباب جمع فيه آل غريبة في ثالثة  أجزاء، وآتاب المصون في سر الهوى المكن

ه، وأنشد             . في مجلد واحد فيه ملح وآداب اره وأحوال يئًا من أخب وذج، وحكى ش ه األنم ي آتاب ن رشيق ف ره اب ذآ
ال عاره، وق ن أش ة م ديهم، : جمل دهم، وشرف ل ه، ورأس عن ده، ويأخذون عن ون عن روان يجتمع بان القي ان ش آ

  : الصالت من الجهات، واورد من شعرهوسارت تأليفاته وانثالت عليه 

  فهم، والينتهي وصفي إلى صفته   إني أحبك حبًا لـيس يبـلـغـه
 معرفته بالعجز مني عن إدراك   أقصى نهاية علمي فيه معرفتـي

   
ة،                 ي ضمن حكاي ين ف رة بيت ي محاسن أهل الجزي ذخيرة ف اب ال ام صاحب آت ن بس ي ب وأورد له أبو الحسن عل

  : وهما
   

 الم عـذاٍر بـدا   د قلبي الردىأور
  أبيض مثل الهدى   أسود آالكفر في



 

  .وهو ابن أبي الحسن علي الحصري الشاعر، وستأتي ترجمته في حرف العين

ذخيرة       ي ال ام ف ن بس ال اب ة، وق وفي    : توفي أبو إسحاق المذآور بالقيروان سنة ثالث عشرة وأربعمائ ه ت ي أن بلغن
  .واألول أصح، رحمه اهللا تعالى سنة ثالث وخمسين وأربعمائة،

ز         د العزي ن عب ي ب ي الحسن عل ة أب وذآر القاضي الرشيد بن الزبير في آتاب الجنان في الجزء األول في ترجم
ى              دل عل ذا ي ة، وه نة خمسين وأربعمائ ي س اب زهر اآلداب ف ذآور ألف آت المعروف بالفكيك أن الحصري الم

  .صحة ما قاله ابن بسام، واهللا أعلم

  .نسبة إلى عمل الحصر أو بيعها -بضم الحاء المهملة وسكون الصاد المهملة وبعدها راء مهملة  -ري والحص

روان  ون         -والقي ف ون د الواوأل ة وبع راء المهمل تح ال ا وف ن تحته اة م اء المثن كون الي اف وس تح الق ة  -بف مدين
  .بإفريقية، بناها عقبة بن عامر الصحابي، رضي اهللا عنه

ا           وإفريقية سميت ب ل ملكه ه، وقت ة، وسميت ب تح إفريقي ذي افت ري، وهو ال اسم إفريقين بن قيس بن صيفي الحمي
  .إفريقس، واهللا أعلم: ما أآثر بربرتكم، ويقال: جرجير، ويومئذ سميت البربر، قال لهم

ي : القافلة، وهوفارسي معرب، يقال: والقيروان في اللغة موضعها   إن قافلة نزلت بذلك المكان، ثم بنيت المدينة ف
ة،     : فسميت باسمها، وهو اسم للجيش أيضا، وقال ابن القطاع اللغوي راء الجيش، وبضمها القافل القيروان بفتح ال

  .نقله عن بعضهم، واهللا أعلم

 ابن خفاجة األندلسي

ى                ذخيرة وأثن ي ال ام ف ن بس ره اب ن خفاجة األندلسي الشاعر؛ ذآ د اهللا ب ن عب تح ب ي الف أبو إسحاق إبراهيم بن أب
ه        : ليه، وقالع ى أهل األدب، ول افتهم عل ع ته ا م وك طوائفه آان مقيمًا بشرق األندلس ولم يتعرض الستماحة مل

  : ديوان شعر أحسن فيه آل اإلحسان، ومن شعره في عشية أنس، وقد أبدع فيه

 فيه تمهد مضجعي وتـدمـث   وعشي أنس أضجعتني نـشـوة
  الحمام يحدثوالغصن يصغي و   خلعت علي به األراآة ظلهـا

 تنفـث والرعد يرقي والغمامة   والشمس تجنح للغروب مريضة

   : وله أيضًا، وهو معنى حسن

 قد خط فيه من الدجى محرابا   ما للعذار آأن وجهـك قـبـلة
 قد خر فيه راآـعـًا وأنـابـا   وأرى الشباب وآان ليس بخاشع
 ار سحاباأن سوف يزجي للعذ   ولقد علمت بكون ثغرك بارقـًا

  : وله أيضًا
  فوقفت أندب منه رسمًا عافيا   أقوى محل من شبابك آهـل
 أثافـيا واسودت الخيالن فيه   مثل العذار هناك نؤيًا داثـرًا

  
ة      -وقد أخذ بعض المتأخرين  ي ترجم ذآور ف وهو العماد أبو علي بن عبد النور اللزني نزيل الموصل، وهو الم
  : هذا المعنى فقال -بن يونس الشيخ آمال الدين موسى 

 نؤيًا أثافي رسمـه الـخـيالن   ومعقرب الصدغين خلت عذاره
 أسفًا علـيه آـأنـه غـيالن   فوقفت أبكيه بعـينـي عـروة

ا     وفي به ة، وت ولد أبو إسحاق المذآور بجزيرة شقر من أعمال بلنسية من بالد األندلس في سنة خمسين وأربعمائ
  .خمسمائة، ألربع بقين من شوال يوم األحدسنة ثالث وثالثين و



 

رة    -بضم الشين المثلثة وسكون القاف والراء المهملة  -وشقر  ا جزي وهي بليدة بين شاطبة وبلنسبة، وإنما قيل له
  .ألن الماء محيط بها

  .حتهابفتح الباء الموحدة وفتح الالم وسكون النون وآسر السين المهملة وفتح الياء المثناة من ت -وبلنسية 

ة          -واألندلس  الم والسين المهمل ة وضم ال دال المهمل تح ال ون وف رة متصلة     -بفتح الهمزة وسكون الن وهي جزي
ا من        رة ألن البحر محيط به دلس جزي بالبر الطويل، والبر الطويل متصل بالقسطنطينية العظمى، وإنما قيل لألن

واله         جهاتها إالالجهة الشمالية، وهي مثلثة الشكل، فالرآن الشر  ى فرنجة، ول ه إل ل يسلك من ا متصل بجب قي منه
  .وحكي أن أول من عمرها بعد الطوفان أندلس بن يافث بن نوح عليه السالم، فسميت باسمه. الختلط البحران

 ابراهيم الغزي الشاعر

داد  راهيم  هو  : أبو إسحاق إبراهيم بن يحيى بن عثمان بن محمد الكلبي األشهبي، وقال ابن النجار في تاريخ بغ إب
  .بن عثمان بن عباس بن محمدابن عمر بن عبد اهللا األشهبي، الكلبي، الغزي الشاعر المشهور

ال     ق، فق اريخ دمش ي ت اآر ف ن عس افظ اب ره الح ن، ذآ اعر محس ه نصر    : ش ن الفقي ا م مع به ق وس ل دمش دخ
ني      ة س ام بالمدرسة النظامي داد وأق ى    المقدسي، سنة إحدى وثمانين وأربعمائة، ورحل إلى بغ دح ورث رة، وم ن آثي

ائها، وانتشر شعره             ا جماعة من رؤس دح به ى خراسان وامت م رحل إل غير واحد من المدرسين بها وغيرهم، ث
  .انتهى آالم الحافظ. هناك، وذآر له عدة مقاطيع من الشعر، وأثنى عليه

  .وله ديوان شعر اختاره لنفسه، وذآر في خطبته أنه ألف بيت

ات، وتغلغل       : لخريدة، وأثنى عليه، وقالوذآره العماد الكاتب في ا ل والحرآ ر النق بالد وتغرب، وأآث إنه جاب ال
ي   في أقطار خراسان وآرمان، ولقي الناس، ومدح ناصر الدين مكرم بن العالء وزير آرمان بقصيدته البائية الت

  : يقول فيها، ولقد أبدع فيه

  العصائبا آما حمل العظم الكسير   حملنا من األيام ما ال نـطـيقـه
  

  : ومنها في قصر الليل، وهو معنى لطيف
  فما اختط حتى صار بالفجر شائبا   وليل رجـونـا أن يدب عـذاره

  
  .وهي قصيدة طويلة

  
  : ومن جيد شعره المشهور

 باب الدواعي والبواعث مغـلـق   قالوا هجرت الشعر، قلت ضرورة
 مـلـيح يعـشـق منه النوال وال   خلت الديار فال آـريم يرتـجـى
 ويسـرق ويخان فيه مع الكسـاد   ومن العجائب أنـه ال يشـتـرى

  
  : ومن شعره، وفيه صناعة مليحة

 أمران في ذوق النهى مران   وخز األسنة والخضوع لناقص
 مران وخز أسنة الـمـران   والرأي أن يختار فيما دونه ال

  
  : ومن شعره أيضًا

 تحريك لحيته فـي حـال إيمـاء   سوى من آلة الدست لم يعط الوزير
 مـاء مثل العروض له بحر بـال   إن الـوزير وال أزر يشـد بــه

  
  



 

  
  : وله أيضًا

 تعذر ما يبل به الجفون   وجف الناس حتى لو بكينا
 وال يندى لمهجو جبـين   فما يندى لممدوح بنـان

  
  .وله في القصائد المطوالت آل بديع

  
  : هو مما تستملحه األدباء وتستظرفه قوله من جملة قصيدةومن شعره أيضًا و

 رد السالم غداة البين بالعنم   إشارة منك تغنيني وأحسن ما
 وانحل بالضم سلك العقد في الظلم   حتى إذا طاح عنها المرط من دهش

 منـتـظـم حبات منتثر في ضوء   تبسمت فأضاء الليل فالتـقـطـت
  

  : ظر إلى قول الشريف الرضي، من جملة قصيدةوالبيت األخير منها ين
 الظلـم مواقع اللثم في داج من   وبات بارق ذاك الثغر يوضح لي

  
ق،       ا اتف ه آيفم أتون ب ل ي وقد ألم به بعض البغاددة في مواليا على اصطالحهم، فإنهم ما يتقيدون باإلعراب فيه، ب

  : وهو
 لحظي طالـع مـيمـونوقلت وافى    ظفرت ليلة بليلى ظفرة الـمـجـنـون
 صار الدجى آالضحى فاستيقظ الواشون   تبسمت فأضاء اللؤلـؤ الـمـكـنـون

  
  : واألصل في هذا المعنى بيت أبي الطمحان القيني، وهو قوله

  دجى الليل حتى نظم الجزع ثاقبه   أضاءت لهم أحسابهم ووجوههـم
  

  : وهذا البيت من جملة أبيات، وهي
 إذا مات منهم سيد قام صاحبـه   ـذين هـم هـموإني من القوم ال

 بدا آوآب تأوي إليه آواآـبـه   نجوم سماء آلما غاب آـوآـب
  دجى الليل حتى نظم الجزع ثاقبه   أضاءت لهم أحسابهم ووجوههـم

  
  .هو أآذب بيت قيل: إن هذا البيت أمدح بيت قيل في الجاهلية، وقيل: ويقال

  تسير المنايا حيث سارت آتائبه   سودوما زال منهم حيث آانوا م
  

  .حنظلة بن الشرقي، من شعراء الجاهلية: وهذا أبو الطمحان هو
   

وفي      ة وت ين وأربعمائ ولد الغزي المذآور بغزة، وبها قبر هاشم جد النبي صلى اهللا عليه وسلم، سنة إحدى وأربع
ان       سنة أربع وعشرين وخمسمائة مابين مرو وبلخ، من بالد خراسان، ون ه آ ه أن ل عن ا، ونق ن به قل إلى بلخ ودف

ياء    : يقول لما حضرته الوفاة ة أش ي لثالث ر اهللا ل ر،         : أرجو أن يغف ي شيخ آبي افعي، وأن ام الش د اإلم وني من بل آ
  .وأني غريب، رحمه اهللا تعالى وحقق رجاءه

  
ي     -بفتح الغين وتشديد الزاء المعجمتين وبعدها هاء  -وغزة  ة ف دة المعروف ع      وهي البلي د يق الساحل الشامي، وق

هي : هذا الكتاب في يد من يكون بعيداعن بالدنا، وال يعرف أين تقع هذه البليدة، ويتشوق إلى معرفة ذلك، فأقول
ديار      ة ال ن جه ام م الد الش ل ب ي أوائ ي ف قالن، وه ن عس القرب م امي، ب ر الش ى البح طين، عل ال فلس ن أعم م

الى المصرية، وهي إحدى الرحلتين المذآورتين  ق     : في آتاب اهللا العزيز في قوله تع تاء والصيف وأتف ة الش رحل
ى         أتي إل ا ت ي متاجره ريش ف د آانت ق أرباب التفسير أن رحلة الصيف بالد الشام، ورحلة الشتاء بالد اليمن، وق
ارة  الد ح ا ب تاء، ألنه ي فصل الش يمن ف أتي ال ذا الفصل، وت ي ه ا ف ة بالده ي فصل الصيف ألجل طيب ام ف الش

يرة رسول اهللا،                التس ل س ي أوائ ام، ف ن هش ك ب د المل د عب و محم ال أب ي فصل الصيف، وق ا ف تطيع الدخول إليه
لم،  : صلى اهللا عليه وسلم أول من سن الرحلتين لقريش رحلة الشتاء والصيف هاشم جد النبي، صلى اهللا عليه وس



 

ذا  ثم هلك هاشم بن عبد مناف بغزة، : قال ابن إسحاق: ثم ذآر بعد هذا بقليل من أرض الشام، تاجرًا ثم قال بعد ه
  : وقال مطرود بن آعب الخزاعي يبكي بني عبد مناف جميعا، وذآر القصيدة، ومن جملتها: بقليل

  تسفي الرياح عليه بين غزات   وهاشم في ضريح وسط بلقعٍة
  

ا باسم        : قال أهل العلم باللغة ة منه ه سمى آل ناحي دة، آأن ى     إنما قال غزات، وهي غزة واح ا عل دة، وجمعه البل
ه     ألت عن د س غزات، وصارت من ذلك الوقت تعرف بغزة هاشم، ألن قبره بها، لكنه غير ظاهر وال يعرف، ولق

م     ه عل دهم من ى مصر ليمدح            . لما اجتزت بها، فلم يكن عن داد إل واس الشاعر المشهور من بغ و ن ا توجه أب ولم
  : ر المنازل التي في طريقه، فقالالخصيب بن عبد الحميد، صاحب ديوان الخراج بمصر، ذآ

  وبالفرما من حاجهن شعور   طوالب بالرآبان غزة هاشٍم

ا وهي   : وفي بيت أبي نواس لفظتان تحتاجان إلى التفسير، إحداهما  راء     -الفرم اء وال تح الف ة العظمى    -بف المدين
ه الصالة والسال        ل علي راهيم الخلي ي زمن إب ي     التي آانت آرسي الديار المصرية ف ا أم العرب الت م، ومن قراه

ل       ي اول الرم ا ف الم، والفرم ا الس ل عليهم ن الخلي ماعيل ب اجر أم إس ا ه ة   : منه ير، المنزل ائح والقص ين الس ب
ا سوى           ق منه م يب ت، ول د خرب ا وق المعروفة على يسار المتوجه إلى الشام من مصر، على ساحل البحر، رأيته

  .اآلثار، وموضعها تل عال

ه من أم العرب      : غريبومن االتفاق ال  و العرب، وأم ي       : أن إسماعيل أب ه ف اني قول ظ الث ذآورة؛ واللف ة الم القري
اف       ة والق تح الشين أيضًا، والضم أصح        -آخر البيت شقور بضم الشين المعجم ال بف ألن الشقور بالضم    -ويق

  .بمعنى األمور الالصقة بالقلب المهمة، الواحد شقر، واهللا أعلم

 ابن قرقول

و إس ول   أب ابن قرق روف ب زى، المع د الحم ن القائ اديس ب ن ب د اهللا ب ن عب راهيم ب ن إب ن يوسف ب راهيم ب حاق إب
  .صاحب آتاب مطالع األنوار الذي وضعه على مثال آتاب مشارق األنوار للقاضي عياض

در، وآانت      ذا الق آان من األفاضل، وصحب جماعة من علماء األندلس، ولم أقف على شيء من أحواله سوى ه
ة أول وقت              وم الجمع اس ي ة ف وفي بمدين نة خمس وخمسمائة، وت ي صفر س دلس، ف والدته بالمرية من بالد األن
ال               اة ت ا حضرته الوف امع، فلم ي الج ة ف د صلى الجمع ان ق مائة، وآ تين وخمس العصرسادس شوال سنة تسع وس

اجداً  ة اهللا     سورة اإلخالص، وجعل يكررها بسرعة، ثم تشهد ثالث مرات، وسقط على وجهه س ًا، رحم ع ميت فوق
  .تعالى

ة   : وقرقول واو الم والمري ة       -بضم القافين، وسكون الراء المهملة بينهما، وبعد ال راء المهمل يم وآسر ال تح الم بف
اء  دها ه ا، وبع ن تحته اة م اء المثن ديد الي ن مراسي   -وتش ر، م اطىء البح ى ش دلس عل رة باألن ة آبي وهي مدين

  .المراآب

  .وهي مدينة عظيمة بالمغرب بالقرب من سبتة -ين المهملة بالفاء والس -وفاس 

ة         -ونسبته الحمزي   اآنة زاء معجم يم الس د الم ة وبع اء المهمل تح الح زة آشير     -بف ى حم زة وآسر     -إل د الهم بم
ة     -الشين المثلثة وسكون الياء المثناة من تحتها، وبعدها راء مهملة  ة وقلع ابين بجاي ة، م  وحمزة هي بليدة بإفريقي

اد       ن من ري ب ة زي ي ترجم ره إن    -بني حماد، آذا ذآر لي جماعة من أهل تلك البالد، وآشير مذآورة ف ي ذآ اآلت
  .-شاء اهللا تعالى 

 أحمد بن حنبل

ن أنس     د اهللا ب اإلمام أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد بن إدريس بن عبد اهللا بن حيان بن عب
ن               بن عوف بن قاسط بن مازن  ل ب ن وائ ر ب ن بك ي ب ن عل ن صعب ب ة ب ن عكاب ة ب ن ثعلب بن شيبان ابن ذهل ب

يباني، المروزي     قاسط بن هنب بن أفصي بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، الش
ة، وهو غل      : هذا هو الصحيح في نسبه، وقيل. األصل ن عكاب ة ب ن ثعلب ط، إنه من بني مازن بن ذهل بن شيبان ب



 

يعلم          يبان، فل ن ش م ذهل ب ذآور هو ع ة الم ألنه من بني شيبان بن ذهل ال من بني ذهل بن شيبان، وذهل بن ثعلب
  .ذلك واهللا أعلم

ل  ه  : وخرجت أمه من مرو وهي حامل به، فولدته في بغداد، في شهر ربيع األول سنة أربع وستين ومائة، وقي إن
  .ولد بمرو وحمل إلى بغداد وهو رضيع

ل      وآان إما ره، وقي ق لغي م يتف ا ل ظ ألف     : م المحدثين، صنف آتابه المسند، وجمع فيه من الحديث م ان يحف ه آ إن
ى أن     -رضي اهللا تعالى عنهما  -ألف حديث، وآان من أصحاب اإلمام الشافعي  زل مصاحبه إل وخواصه، ولم ي

ل، ودعي      خرجت من بغداد وما خلفت بها أتقى وال  : ارتحل الشافعي إلى مصر، وقال في حقه ن حنب ه من اب أفق
د  ه        : إلى القول بخلق القرآن أيام المعتصم وآان أميًا اليقرأ وال يكتب فقال أحم م في م أعل ا ول ا رجل علمت علم أن

ي    بهذا، فأحضر له الفقهاء والقضاة فناظروه فلم يجب، فضرب وحبس وهو مصر على االمتناع، وآان ضربه ف
ًا    العشر األخير من شهر رمضان، سنة عشرين ومائتين وآانت مدة حبسه إلى أن خلي عنه ثمانية وعشرين يوم

ه                ع علي ى أن أخرجه المتوآل وخل ه من الخروج من داره إل ق منع ي الواث ا ول وبقي إلى أن مات المعتصم فلم
ه       . وأآرمه ورفع المحنة في خلق القرآن ي لحيت اني، ف يس بالق اء خضبا ل وآان حسن الوجه، ربعة يخضب بالحن

و اج   . دشعرات س ن الحج لم ب اري، ومس ماعيل البخ ن اس د ب نهم محم ل، م ن األماث ة م ديث جماع ه الح ذ عن أخ
  .النيسابوري، ولم يكن في آخر عصره مثله في العلم والورع

ل  ين من       : توفي ضحوة نهار الجمعة، الثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع األول، وقي ة بق ثالث عشرة ليل ل ل ب
اب            من : الشهر المذآور، وقيل اب حرب، وب رة ب ن بمقب داد، ودف ائتين ببغ ين وم نة إحدى وأربع ربيع اآلخر، س

ة         ذا تنسب المحل رب ه ى ح ر المنصور، وإل ي جعف د أصحاب أب د اهللا، أح ن عب رب ب ى ح وب إل رب منس ح
الى          ه اهللا تع زار، رحم ا ي ل مشهور به ن حنب د ب ر أحم ة، وقب ة بالحربي ه من    . المعروف وحزر من حضر جنازت

ود  : كانوا ثمانمائة ألف، ومن النساء ستين ألفا، وقيلالرجال، ف إنه أسلم يوم مات عشرون ألفًا من النصارى واليه
  .والمجوس

اب         ي الب ه ف ن الحارث الحافي رضي اهللا عن وذآر أبو الفرج بن الجوزي في آتابه الذي صنفه في أخبار بشر ب
ه خارج     رأيت: حدث إبراهيم الحربي قال: السادس واألربعين ما صورته ام آأن بشر بن الحارث الحافي في المن

ه شيء يتحرك، فقلت      ي آم ال   : من باب مسجد الرصافة وف ك؟ فق ي، فقلت   : مافعل اهللا ب ي وأآرمن ذا  : غفرل ماه
ا  : قدم علينا البارحة روح أحمد بن حنبل فنثر عليه الدر والياقوت، فهذا مما التقطت، قلت: الذي في آمك؟ قال فم

د، قلت     : وأحمد بن حنبل؟ قالفعل يحيى بن معين  ا الموائ المين ووضعت لهم م   : ترآتهما وقد زارا رب الع م ل فل
  .قد عرف هوان الطعام علي فأباحني النظر إلى وجهه الكريم: تأآل معهما أنت؟ قال

داد الح          -وفي أجداده حيان  ة األج ون، وبقي د األلف ن ا، وبع اة من تحته ديدالياء المثن اجة  بفتح الحاء المهملة وتش
  .إلى ضبط أسمائهم لشهرتها وآثرتها، ولوال خوف اإلطالة لقيدتها

  .ورأيت في نسبه اختالفًا، وهذا أصح الطرق التي وجدتها

تين               نة ست وس ي شهر رمضان س ه ف دمت وفات ا صالح فتق د اهللا، فأم ا صالح وعب وآان له ولدان عالمان، وهم
نة تسعين    ومائتين، وآان قاضي أصبهان فمات بها، ومولده في سن ى س ة ثالث ومائتين، وأما عبد اهللا فإنه بقي إل

و        -اآلخرة  : وقيل -ومائتين، وتوفي يوم األحد لثمان بقين من جمادى األولى  ه أب نة، وآنيت بعون س ه سبع وس ول
  .عبد الرحمن، وبه آان يكنى اإلمام أحمد، رحمهم اهللا أجمعين

 ابن سريج

ريج، الفقي  ن س ر ب ن عم د ب اس أحم و العب اب   أب ي آت ه ف ي حق يرازي ف حاق الش و إس يخ أب ال الش افعي؛ ق ه الش
ان   : آان من عظماء الشافعيين، وأئمة المسلمين، وآان يقال له: الطبقات الباز األشهب، ولي القضاء بشيراز، وآ

ة           ى أربعمائ ه آانت تشتمل عل ي، وإن فهرست آتب ى المزن ى عل يفضل على جميع أصحاب اإلمام الشافعي، حت
  .م بنصرة مذهب الشافعي ورد على المخالفين، وفرع على آتب محمد بن الحسن الحنفيمصنف، وقا

نحن نجري مع أبي العباس في ظواهر الفقه دون دقائقه، وأخذ الفقه عن  : وآان الشيخ أبو حامد اإلسفرايني يقول
  .فاقأبي القاسم األنماطي، وعنه أخذ فقهاء اإلسالم، ومنه انتشر مذهب الشافعي في أآثر اآل



 

ول بالظاهر، فمن يعمل             ًا أنت تق ر يوم و بك ه أب ال ل ه ق وآان يناظر أبا بكر محمد بن داود الظاهري، وحكي أن
و        ه أب ال ل د طويال، فق مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فمن يعمل نصف مثقال؟ فسكت محم

اس     و العب ه أب ال ل اً     أ: العباس لم التجيب؟ فقال أبلعني ريقي، فق ه يوم ال ل ة، وق ك دجل ال   : بلعت اعة، فق ي س : أمهلن
اً      ه يوم ال ل وم الساعة، وق ه        : أمهلتك من الساعة إلى أن تق ال ل رأس، فق ي من ال ذا  : أآلمك من الرجل فتجيبن هك

  .البقر، إذا حفيت أظالفها دهنت قرونها

ات     إن اهللا بعث عمر بن عبد العزيز على رأس المائة من الهج: وآان يقال له في عصره نة وأم رة، أظهر آل س
الى          ى البدعة، ومن اهللا تع نة وأخف ى أظهر الس افعي حت آل بدعه، ومن اهللا تعالى على رأس المائتين باإلمام الش

  .بك على رأس الثلثمائة حتى قويت آل سنة وضعفت آل بدعة، وآان له مع فضائله نظم حسن

ع        :وتوفي لخمس بقين من جمادى األولى سنة ست وثلثمائة، وقيل ين الخامس والعشرين من شهر ربي يوم االثن
بع وخمسون        ره س رخ، وعم ة الك األول ببغداد، ودفن في حجرته بسويقة غالب بالجانب الغربي بالقرب من محل

رد     . سنة وستة أشهر، رحمه اهللا تعالى ل هو منف ر، ب وقبره ظاهر في موضعه يزار، ولم يبق عنده عمارة وال قب
  .هناك

ول  رأى أبو العباس ال بحانه يق اء؟   : مذآور في مرضه الذي مات فيه آأن القيامة قد قامت وإذا الجبار س ن العلم أي
الوا  : فجاءوا؛ فقال تم؟ فق ه، وأراد          : ماذا عملتم في ما عمل م يرضى ب ه ل اد السؤال آأن أنا، فأع ارب قصرنا وأس ي

ال أما أنا فليس في صحيفتي الشرك وقد وعدت أن تغفر ما دونه: جوابا آخر، فقلت م؛     : ، فق رت لك د غف وا فق اذهب
  .ومات بعد ذلك بثالثة أيام، رحمه اهللا تعالى

اء           -وآان جده سريج رجًال مشهورًا بالصالح الوافر  ة وسكون الي راء المهمل تح ال ة وف وهو بضم السين المهمل
يئًا،       -المثناة من تحتها والجيم  ة ش ًا اليعرف بالعربي ان أعجمي اري   ورأيت في بعض األجزاء أنه آ ه رأى الب وأن

ذا       : ياسريج طلب آن، فقال: سبحانه وتعالى في النوم وحادثه وقال له في اآلخر ا، وه ا ثالث دا سر بسر، قاله ياخ
رأس،     : يارب رأس برأس، آما يقال: ياسريج اطلب، فقال: لفظ عجمي معناه بالعربية ا ب رضيت أن أخلص رأس

ذآوره ام الم داد أن صاحب المن اريخ بغ ي ت م وجدت ف ن الحارث المروزي ث راهيم ب ن إب ونس ب ن ي و سريج ب
ه          داد، رحم ائتين ببغ ين وم نة خمس وثالث ع األول س الزاهد العابد صاحب الكرامات، وآانت وفاته في شهر ربي
ول األول آنت سمعته         ذآور، والق ى سريج الم ناد إل اهللا تعالى، ورأيت بالمنام جزءا منفردا متصل السماع باإلس

  .واهللا أعلم. من بعض المشايخ

 ابن القاص

تان،             ي طبرس ه ف ام وقت ان إم افعي؛ آ ه الش ري، الفقي اص، الطب ابن الق أبو العباس أحمدبن أبي أحمد المعروف ب
اح،  : وأخذ الفقه عن ابن سريج المقدم ذآره، وصنف آتبًا آثيرة منها التلخيص، وأدب القاضي، والمواقيت والمفت

ي   وغير ذلك، وقد شرح التلخيص أبو عبد اهللا ام ف  الختن، والشيخ أبو علي السنجي، وهو آتاب صغير ذآره اإلم
ي     انتهى ف اس، ف النهاية في مواضع، وآذلك الغزالي، وجميع تصانيفه صغيرة الحجم آثيرة الفائدة، وآان يعظ الن

ية وروعة          : بعض أسفاره إلى طرسوس، وقيل ة وخش ه رق ه مجلس وعظ، وأدرآت د ل إنه تولى بها القضاء، فعق
ل    من  ة، وقي ين وثلثمائ ة اهللا     : ذآر اهللا تعالى، فخر مغشيا عليه، ومات سنة خمس وثالث ين، رحم نة ست وثالث س
  .تعالى

  .وعرف والده بالقاص ألنه آان يقص األخبار واآلثار

اة   -وطبرستان  اء المثن  بفتح الطاء المهملة وفتح الباء الموحدة وفتح الراء المهملة وسكون السين المهملة وفتح الت
يان . وهو إقليم متسع ببالد العجم يجاور خراسان -من فوقها وبعد األلف نون  ع    : وله آرس ل، وهومني ارية وآم س

  .باألودية والحصون

ور   -بفتح الطاء والراء المهملتين، وضم السين المهملة، وبعد الواو سين مهملة  -وطرسوس  وهي مدينة في الثغ
ر ال   ا قب ة، وبه د المصيصة وأذن ة عن ذب،    الرومي اب المه ي آت ا ف اء ذآره د ج يد، وق ارون الرش ن ه أمون ب م

  .والوسيط، في باب الوقف

  



 

 المروروذي

ي إسحاق                  ه عن أب افعي، أخذ الفق ه الش د المروروذي، الفقي ن حام ن بشر ب امر ب ن ع د ب د أحم القاضي أبو حام
ان      ه، وآ ي أصول الفق ا اليشق    المروزي، وصنف الجامع في المذهب، وشرح مختصر المزني، وصنف ف إمام

  .غباره، ونزل البصرة ودرس بها، وعنه أخذ فقهاء البصرة

ى شرف األب وال   : سمعت أبا حامد المروروذي يقول: وقال أبو حيان التوحيدي ليس ينبغي أن يحمد اإلنسان عل
تين وثلثمائ   . يذم عليه، آما ال يمدح الطويل على طوله، وال يذم القبيح على قبحه ين وس ه  وتوفي سنة اثنت ة، رحم

  .اهللا تعالى

واو   -ونسبته إلى مروروذ  بفتح الميم وسكون الراء المهملة وفتح الواو وتشديد الراء المهملة المضمومة، وبعد ال
ون فرسخًا،     -ذال معجمة  اهجان أربع وهي مدينة مبنية على نهر، وهي أشهر مدن خراسان بينها وبين مرو الش

روان   -الراء، وسكون الواو، وبعدها ذال معجمة بضم  -والنهر يقال له بالعجمية الروذ  وهاتان المدينتان هما الم
ة   وقد جاء ذآرهما في الشعر آثيرًا، أضيفت إحداهما إلى الشاهجان وهي العظمى، والنسبة إليها مروزي، والثاني

ه السمعان       ا مروروذي ومروزي أيضًا، قال ي، وهي من   إلى النهر المذآور، ليحصل الفرق بينهما، والنسبة إليه
امر، وهو    فتوح األحنف بن قيس، ومذآورة في ترجمته، وآان على مقدمة الجيش الذي آان أميره عبد اهللا بن ع
دين   الذي سيره إليها، ومعنى الشاهجان روح الملك، وإنما أطلت الكالم في هذا لئاليقع االلتباس على أحد بين البل

  .فيقع الخطأ عند ذلك

 ابن القطان

ة    أبو الحسين أح ار أئم مد بن أحمد بن محمد بن أحمد المعروف بابن القطان البغدادي الفقيه الشافعي؛ آان من آب
اء،         ه العلم داد، وأخذ عن ي إسحاق المروزي، ودرس ببغ الصحاب، أخذ الفقه عن ابن سريج، ثم من بعده عن أب

ا       دارآي، فلم ي القاسم ال ع أب دارآي استقل بالرياسة    وله مصنفات آثيرة؛ وآانت الرحلة إليه بالعراق م وفي ال . ت
الى، وزاد الخطيب     : وذآره الشيخ أبو إسحاق في الطبقات وقال ة اهللا تع ة، رحم : مات سنة تسع وخمسين وثلثمائ

ي   : في جمادى األولى، وقال داد ف هو من آبراء الشافعيين، وله مصنفات في أصول الفقه وفروعه، وذآر بناء بغ
  .ةشذور العقود سنة ست وأربعين ومائ

 الطحاوي

ه رياسة أصحاب       ي؛ انتهت إلي أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك األزدي الطحاوي، الفقيه الحنف
اً   ه يوم ك   : أبي حنيفة رضي اهللا تعالى عنه بمصر، وآان شافعي المذهب يقرأ على المزني، فقال ل اء من واهللا الج

ر      ي جعف ى أب ل إل ك، وانتق ا صنف          شيء، فغضب أبو جعفر من ذل ه، فلم تغل علي ي، واش ران الحنف ي عم ن أب اب
  .لو آان حيًا لكفر عن يمينه -يعني المزني  -رحم اهللا أبا إبراهيم : مختصره قال

ي، وأن       ن أخت المزن ان اب ذآور آ وذآر أبو يعلى الخليلي في آتاب اإلرشاد في ترجمة المزني أن الطحاوى الم
ألني آنت أرى  : لم خالفت خالك واخترت مذهب أبي حنيفة؟ فقال :قلت للطحاوي: محمد بن أحمد الشروطي قال

تالف     رآن، واخ ام الق ا أحك دة منه ًا مفي ه، وصنف آتب ت إلي ذلك انتقل ة، فل ي حنيف ب أب ي آت ديم النظر ف الي ي خ
  .العلماء، وومعاني اآلثار، والشروط، وله تاريخ آبير، وغير ذلك

د       آان قد أ: وذآره القضاعي في آتاب الخطط فقال ان ق م الشروط، وآ ي عل رع ف درك المزني وعامة طبقته، وب
و     ه أب م عدل استكتبه أبو عبيد اهللا محمد بن عبدة القاضي وآان صعلوآًا فأغناه، وآان أبو عبيد اهللا سمحًا جوادًا، ث
نة        ي س ك ف د، وذل ي عبي ع أب عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي عقيب القضية التي جرت لمنصور الفقيه م

ان جماعة من      ست  هادة، وآ ول الش وثلثمائة، وآان الشهود يتعسفون عليه بالعدالة لئال تجتمع له رياسة العلم وقب
م     ي القاس هادة أب ذآور بش ر الم ا جعف تهم وعدل أب د غيب و عبي اغتنم أب نة ف ذه الس ي ه ة ف اوروا بمك د ج الشهود ق

  .المأمون وأبي بكر بن سقالب

ين وم ان وثالث نة ثم ه س معانيوآانت والدت عد الس و س ال أب و : ائتين، وق ائتين، وه رين وم نة تسع وعش د س ول
ة           : الصحيح، وزاد غيره فقال ة، ليل نة إحدى وعشرين وثلثمائ وفي س ع األول، وت د لعشرخلون من ربي ليلة األح



 

ن                ه منصور ب ة الفقي ي ترجم ر ف ه ذآ ا، ول ره مشهور به ة، وقب ن بالقراف دة بمصر ودف الخميس مستهل ذي القع
  .يل الضرير، فينظر هناك، وتوفي والده سنة أربع وستين ومائتين، رحمه اهللا تعالىإسماع

دهما ألف    -ونسبته إلى طحا  ى األزد       -بفتح الطاء والحاء المهملتين، وبع ة بصعيد مصر، وإل تح   -وهي قري بف
  .وهي قبيلة مشهورة من قبائل اليمن -الهمزة وسكون الزاء المعجمة وبالدال المهملة 

 حامد اإلسفراينيأبو 

دين        دنيا وال ه رياسة ال افعي؛ انتهت إلي الشيخ أبو حامد أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد اإلسفرايني، الفقيه الش
ق األرض           اليق، وطب ي تع ر المزن ى مختص ق عل ه، وعل ة فقي ن ثلثمائ ر م ه أآث ر مجلس ان يحض داد، وآ ببغ

ه عن        باألصحاب، وله في المذهب التعليقة الكبرى، وآتاب ال ب، وأخذ الفق ه غرائ بستان، وهو صغير، وذآر في
  .ابي الحسن بن المرزبان، ثم عن أبي القاسم الدارآي، واتفق أهل عصره على تفضيله وتقديمه في جودة النظر

داد     اريخ بغ ي ت ر اإلسماعيلي             : وقال الخطيب ف ي بك ن عدي وأب د اهللا ب د حدث بشيء يسير عن عب ا حام إن أب
ن عبدل اإلسفرايني وغيرهم، وآان ثقة، ورأيته غير مرة، وحضرت تدريسه في مسجد عبد وإبراهيم بن محمد ب

بعمائة          ان يحضر درسه س ه آ ذآر أن اهللا ابن المبارك، وهوالمسجد الذي في صدر قطيعة الربيع، وسمعت من ي
  .لورآه الشافعي لفرح به: متفقه، وآان الناس يقولون

د، وأن           وحكى الشيخ أبو إسحاق في الطبقات أن أ ى آل أح ه ويفضله عل ان يعظم ي آ دوري الحنف ا الحسين الق ب
ال       : الوزير أبا القاسم علي بن الحسين حكى له عن القدوري أنه قال افعي، ق ه وانظر من الش دي أفق أبو حامد عن

اف      : فقلت له: الشيخ ى الش ة عل د وتعصبه بالحنفي ي حام عي هذا القول من القدوري حمله عليه اعتقاده في الشيخ أب
افعي       ل الش ا مث ة، وم ك الطبق رضي اهللا عنه، واليلتفت إليه، فإن أباحامد ومن هو اعلم منه وأقدم على بعد من تل

  : ومثل من بعده إال آما قال الشاعر
   

  ونزلت بالبيداء أبعد منزل   نزلوا بمكة في قبائل نوفل
   

ه   ما قمت من مجلس النظر قط فندمت على مع: وروي عنه انه آان يقول ره، وروي أن نى ينبغي أن يذآر فلم اذآ
  : قابله بعض الفقهاء في مجلس المناظرة بما ال يليق، ثم أتاه في الليل معتذرا إليه، فأنشده يقول

   
 وعذر أتى سرا فأآـد مـا فـرط   جفاء جرى جهرا لدى الناس وانبسط

 الغلـط خفي اعتذار فهو في أعظم   ومن ظن أن يمحو جلـي جـفـائه
   

ال الخطيب   ع   : وآانت والدته سنة أربع وأربعين وثلثمائة، وقدم بغداد في سنة ثالث وستين وثلثمائة، وق نة أرب س
نة ست           ة بقيت من شوال س وستين، ودرس الفقه بها من سنة سبعين إلى أن توفي ليلة السبت الحدى عشرة ليل

  .سنة عشر وأربعمائة، رحمه اهللا تعالىوأربعمائة ببغداد، ودفن من الغد في داره ثم نقل إلى باب حرب في 
  

  .وصليت على جنازته في الصحراء وراء جسر أبي الدن: قال الخطيب
  

اس            رة الن ًا مشهودًا بكث ان يوم امع المنصور، وآ دى خطيب ج ن المهت وآان اإلمام في الصالة عليه أباعبد اهللا ب
  .وعظم الحزن وشدة البكاء

  
زة و  -ونسبته إلى إسفراين  اة من            بكسر الهم اء المثن ة وآسر الي راء المهمل اء وال تح الف ة وف سكون السين المهمل
  .وهي بلدة بخراسان بنواحي نيسابور، على منتصف الطريق إلى جرجان -تحتها، وبعدها نون 

  
  : والبيت الذي تمثل به الشيخ أبو إسحاق له ثان، وهو

  ذرب اللسان يقول ما لم أفعل   حذرا عليها من مقالة آاشـح

  



 

 أبو الحسن المحاملي

ان الضبي                 ن أب عيد ب ن س ن إسماعيل اب د ب ن محم ن إسماعيل ب ن القاسم ب د ب ن احم أبو الحسن أحمد بن محمد ب
ه، ورزق من                ة انسب إلي ه تعليق ه عن د اإلسفرايني، ول ي حام ه عن الشيخ أب افعي؛ أخذ الفق المحاملي الفقيه الش

في الفقه، ودرس في حياة شيخه أبي حامد وبعده، وسمع الحديث الذآاء وحسن الفهم ما أربى على أقرانه، وبرع 
اب         ي المذهب المجموع وهو آت ا، وصنف ف من محمد بن المظفر وطبقته، ورحل به أبوه إلى الكوفة وسمعه به

اب وهو صغير، واألوسط         د، واللب د واح ع وهو مجل داد،      . آبير، والمقن رًا، ودرس ببغ ي الخالف آثي وصنف ف
  .تاريخهذآره الخطيب في 

الى، وآانت     ه اهللا تع ة، رحم نة خمس عشرة وأربعمائ ع اآلخر س ين من شهر ربي اء لتسع بق وم األربع وفي ي ت
  .والدته سنة ثمان وستين وثلثمائة

  .نسبة إلى قبيلة آبيرة مشهورة -بفتح الضاد المعجمة، وتشديد الباء الموحدة  -والضبي 

اس      -الميم الثانية والالم  بفتح الميم والحاء المهملة وآسر -والمحاملي  ا الن ي يحمل عليه ونسبته إلى المحامل الت
  .في السفر

 أبو بكر البيهقي

ر             افظ الكبي افعي الح ه الش ي الخسروجردي الفقي ن موسى البيهق د اهللا ب ن عب ي ب أبو بكر احمد بن الحسين بن عل
ي  م        المشهور، وأحد زمانه وفرد أقرانه في الفنون، من آبار أصحاب الحاآم أب ي الحديث، ث ع ف ن البي د اهللا اب عب

ه الحديث،           روزي، غلب علي د العمري الم ن محم تح ناصر ب الزائد عليه في أنواع العلوم؛ أخذ الفقه عن أبي الف
بالد   واشتهربه، ورحل في طلبه إلى العراق والجبال والحجاز، وسمع بخراسان من علماء عصره وآذلك ببقية ال

ع       : لتصنيف فصنف فيه آثيرًا حتى قيلالتي انتهى إليها، وشرع في ا تبلغ تصانيفه ألف جزء، وهو أول من جم
ر السنن           دات، ومن مشهور مصنفاته السنن الكبي ي عشر مجل نصوص اإلمام الشافعي رضي اهللا تعالى عنه، ف

ل   ر  الصغير ودالئل النبوة، والسنن، واآلثار وشعب االيمان، ومناقب الشافعي المطلبي ومناقب أحمد بن حنب وغي
ة، إال  : وآان قانعًا من الدنيا بالقليل، وقال إمام الحرمين في حقه. ذلك مامن شافعي المذهب إال وللشافعي عليه من

ابور لنشر        ى نيس افعي وطلب إل ذهب الش أحمد البيهقي فإن له على الشافعي منة، وآان من أآثر الناس نصرًا لم
نهم زاهر الشحامي         العلم فأجاب وانتقل إليها، وآان على سيرة السلف، ان، م وأخذ عنه الحديث جماعة من العي

  .ومحمد الفراوي وعبد المنعم القشيري وغيرهم

ان وخمسين             نة ثم ى س ادى األول ي العاشر من جم وفي ف ة، وت انين وثلثمائ وآان مولده في شعبان سنة اربع وثم
  .وأربعمائة، بنيسابور، ونقل إلى بيهق، رحمه اهللا تعالى

اف           -ق ونسبته إلى بيه اء المفتوحة ق د اله ا، وبع اة من تحته اء المثن رى    -بفتح الباء الموحدة وسكون الي وهي ق
  .مجتمعة بنواحي نيسابور على عشرين فرسخا منها، وخسر وجرد من قراها، وهي بضم الخاء المعجمة

 النسائي

ي      ابو عبد الرحمن أحمد بن علي بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر النسائي، الحافظ؛  ام أهل عصره ف ان إم آ
  .الحديث، وله آتاب السنن، وسكن بمصر وانتشرت بها تصانيفه، وأخذ عنه الناس

ن إسحاق األصبهاني     د ب ون    : قال محم ايخنا بمصر يقول ي آخر        : سمعت مش ارق مصر ف رحمن ف د ال ا عب إن أب
ال        اروي من فضائله، فق ة وم ة   : عمره، وخرج إلى دمشق، فسئل عن معاوي ا يرضى معاوي ًا    أم أن يخرج رأس

ة أخرى  ي رواي ى يفضل؟ وف رأس، حت ك : ب بع اهللا بطن ه فضيلة إال ال أش ا أعرف ل ازالوا . م يع، فم ان يتش وآ
ة أخرى         ي روي ى أخرجوه من المسجد، وف ى        : يدفعون في حضنه حت م حمل إل ي خصييه وداسوه، ث دفعون ف ي

  .الرملة فمات بها

ا،      : لنسائي بدمشق، قاللما امتحن ا: وقال الحافظ أبو الحسن الدارقطني وفي به ا فت ة، فحمل إليه احملوني إلى مك
  .وآانت وفاته في شعبان من سنة ثالث وثلثمائة. وهو مدفون بين الصفا والمروة



 

ال  : وقال الحافظ أبو نعيم األصبهاني ول، ق د صنف    : لما داسوه بدمشق مات بسبب ذلك الدوس، وهو منق ان ق وآ
ي   ن أب ن             آتاب الخصائص في فضل علي ب د ب ه عن أحم ه في ر روايات ت، وأآث ه وأهل البي طالب رضي اهللا عن

الى  ه  . حنبل، رحمه اهللا تع ل ل ال        : فقي نهم، فق ي فضائل الصحابة رضي اهللا ع ًا ف دخلت دمشق   : أال تصنف آتاب
ًا ويفطر          ان يصوم يوم اب، وآ ذا الكت الى به ديهم اهللا تع والمنحرف عن علي رضي اهللا عنه آثير، فأردت أن يه

  .ًا، وآان موصوفًا بكثرة الجماعيوم

دار          : قال الحافظ أبو القاسم المعروف بابن عساآر الدمشقي  ال ال ع زوجات يقسم لهن وسراري، وق ه أرب ان ل آ
  .امتحن بدمشق، فأدرك الشهادة، رحمه اهللا تعالى: قطني

ها ا   ة، حرس ة بمك الث وثلثمائ نة ث ن صفر، س ت م ة خل رة ليل ثالث عش ين، ل وم االثن وفي ي لوت الى، وقي : هللا تع
  .بالرملة من أرض فلسطين

ي تاريخه     اريخ مصر، ف ائي    : وقال أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس، صاحب ت رحمن النس د ال إن أباعب
ين            نة اثنت دة، س ي ذي القع ان خروجه من مصر ف ا حافظا، وآ قدم مصر قديمًا، وآان إماما في الحديث، ثقة ثبت

  .وثلثمائة

  .أربع عشرة ومائتين، واهللا تعالى أعلم: سوداتي أن مولده بنسأ في سنة خمس عشرة، وقيلورأيت بخطي في م

دهاهمزة      -ونسبته إلى نسأ  ة وبع تح السين المهمل ا جماعة من         -بفتح النون وف ة بخراسان خرج منه وهي مدين
  .األعيان

 القدوري

ه رياسة      أبو الحسين أحمد بن محمد بن احمد بن جعفر بن حمدان الفقيه الحنفي دوري؛ انتهت إلي ، المعروف بالق
اريخ،       . وآان حسن العبارة في النظر. الحنفية بالعراق و بكر الخطيب صاحب الت ه أب وسمع الحديث، وروى عن

دم     . وصنف في مذهبه المختصر المشهور وغيره د تق افعي، وق ه الش وآان يناظر الشيخ أبا حامد اإلسفرايني الفقي
  .ا بالغ في حقهذآره في ترجمة أبي حامد وم

ة         ان وعشرين وأربعمائ نة ثم وآانت والدته سنة اثنتين وستين وثلثمائة، وتوفي يوم األحد الخامس من رجب س
ي          . ببغداد اك بجنب أب ن هن ي شارع المنصور، ودف ة ف ى ترب ودفن من يومه بداره في درب أبي خلف ثم نقل إل

  .بكر الخوارزمي الفقيه الحنفي، رحمهما اهللا تعالى

در           ونس ع ق ي هي جم دور الت ى الق ة إل دها راء مهمل واو وبع ة وسكون ال م  . بته بضم القاف والدال المهمل وال أعل
  .سبب نسبته إليها، بل هكذا ذآره السمعاني في آتاب األنساب

 الثعلبي

ي       م التفس ي عل ه ف ان أوحد زمان ر، أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري المفسر المشهور؛ آ
ير   ن التفاس ره م اق غي ذي ف ر ال ير الكبي لوات اهللا   . وصنف التفس اء، ص ي قصص األنبي رائس ف اب الع ه آت ول

ال . وسالمه عليهم، وغير ذلك ه  : ذآره السمعاني وق ال ل ه         : يق يس بنسب، قال ه ول البي، وهو لقب ل ي والثع الثعلب
  .بعض العلماء

ك أن       رأيت رب العزة عز وجل في : وقال أبو القاسم القشيري اء ذل ي أثن ان ف ه، فك المنام وهو يخاطبني وأخاطب
  .أقبل الرجل الصالح، فالتفت فإذا أحمد الثعالبي مقبل: قال الرب تعالى اسمه

ال          ه، وق ى علي ابور وأثن اريخ نيس ياق ت اب س ي آت ل    : وذآره عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي ف هو صحيح النق
ة واإل  . موثوق به ن خزيم ر           حدث عن أبي طاهر اب ر الحديث آثي ان آثي رىء، وآ ران المق ن مه ي بكر اب ام أب م
  .الشيوخ



 

ة     : توفي سنة سبع وعشرين وأربعمائة، وقال غيره بع وعشرين وأربعمائ نة س ره  . توفي في المحرم س ال غي : وق
  .توفي يوم األربعاء لسبع بقين من المحرم سنة سبع وثالثين وأربعمائة، رحمة اهللا تعالى

ابوري      بفتح الث -والثعلبي  دة، والنيس اء موح الم المفتوحة ب ون    -اء المثلثة وسكون العين المهملة وبعد ال تح الن بف
اآنة راء     واو الس د ال  -وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح السين المهملة، وبعد األلف باء موحدة مضمومة، وبع

ا لل    . هذه النسبة إلى نيسابور ا وأجمعه دن خراسان، وأعظمه ا    وهي من احسن م ل له ا قي رات، وإنم ابور  : خي نيس
ال      ان مقصبة، فق ه، وآ ا أعجب يصلح أن  : ألن سابور ذا األآتاف أحد ملوك الفرس المتأخرة لما وصل إلى مكانه

ابور          ا نيس ل له ة، فقي ى المدين ر بقطع القصب وبن ة، وأم ا مدين ون ههن ي. يك ه    : والن ذا قال العجمي، هك القصب ب
  .السمعاني في آتاب األنساب

 ي دوادابن أب

ن            د ب د هن ن عب ك ب ن مال ن سالم ب اد اب ن عب أبو عبد اهللا أحمد بن أبي دواد فرج بن جرير بن مالك بن عبد اهللا ب
ن            زار ب ن ن اد ب ن إي ن زهر ب ة ب ن حذاف ة ب لخم بن مالك بن قنص بن منعة بن برجان بن دوس ابن الديل بن أمي

لعصبية، وله مع المعتصم في ذلك أخبار مأثورة، ذآره معد بن عدنان اإليادي القاضي؛ آان معروفًا بالمروءة وا
ال   ين فق ل : أبو عبيد اهللا المرزباني في آتاب المرشد في أخبار المتكلم ة بقنسرين، واتجر      : قي إن أصلهم من قري

غ،                  ا بل غ م ى بل الم، حت ه والك م وخاصة الفق ي طلب العل د ف أ أحم ه وهو حدث فنش أبوه إلى الشام، وأخرجه مع
  .ن العالء السلمي، وآان من أصحاب واصل بن عطاء، فصار إلى االعتزالوصحب هياج ب

اء و العين ال أب راهيم الموصلي : ق ن إب ال إسحاق ب ي دواد، وق ن أب ن اب ط أفصح وال أنطق م ا ق : مارأيت رئيس
ك       : سمعت ابن أبي دواد في مجلس المعتصم وهو يقول د المل ن عب د ب اء بحضرة محم إني ألمتنع من تكليم الخلف

ع              ا الم م تح الك ا؛ وهو أول من افت أتي له ه الت ة أن أعلم ك، ومخاف ه ذل ة أن أعلم ي حاجة آراه وزير ف ات ال لزي
  .آان ابن ابي دواد شاعرًا مجيدًا فصيحًا بليغًا: الخلفاء، وآانوا اليبدؤهم أحد حتى يبدؤوه، وقال أبو العيناء

اني  ال المرزب ه ا     : وق ي آتاب ي ف ي الخزاع ن عل ل ب ره دعب د ذآ ه     وق عراء وروى ل ماء الش ه أس ع في ذي جم ل
دارهم   : أبياتًاحسانًا، وآان يقول وا وتعرف أق اء ووالة العدل واإلخوان، فمن استخف      : ثالثة ينبغي أن يبجل العلم

  .بالعلماء أهلك دينه، ومن استخف بالوالة أهلك دنياه، ومن استخف باإلخوان أهلك مروءته

ن   آنا عند المأمو: وقال إبراهيم بن الحسن ن فذآروا من بايع من األنصار ليلة العقبة، فاختلفوا في ذلك، ودخل اب
أمون    ال الم ابهم، فق د،      : أبي دواد فعدهم واحدا واحدا بأسمائهم وآناهم وأنس ل أحم اس فاضال فمث إذا استجلس الن

ا يقو : فقال أحمد ه  بل إذا جالس العالم خليفة فمثل أمير المؤمنين الذي يفهم عنه، ويكون أعلم بم ه من الم   . ل ومن آ
  .ليس بكامل من لم يحمل وليه على منبر ولو أنه حارس، وعدوه على جذع ولو أنه وزير: أحمد

آان األفشين يحسد أبا دلف القاسم بن عيسى العجلي للعربية والشجاعة، فاحتال عليه حتى شهد  : وقال أبو العيناء
ر،        عليه بجناية وقتل، فأخذه ببعض أسبابه، فجلس له وأحضره و ي دواد الخب ن أب غ اب ه، وبل أحضر السياف ليقتل

ال            م ق ل، فوقف ث أبي دلف ليقت د جيء ب ى االفشين وق دخل عل ي  : فرآب في وقته مع من حضر من عدوله، ف إن
ى              م التفت إل ي، ث لمه إل ى تس دثًا حت ن عيسى ح ي القاسم ب رسول أمير المؤمنين إليك، وقد أمرك أن ال تحدث ف

ال دول، وق هدوا أن: الع الوا اش افى، فق م حي مع ؤمنين والقاس ر الم ه عن أمي الة إلي د أديت الرس هدنا، : ي ق د ش ق
ال          ه، وق ى المعتصم من وقت ي دواد إل ن أب ه، وصار اب د أديت    : وخرج، فلم يقدر االفشين علي اأميرالمؤمنين، ق ي

بره الخبر، فصوب رأيه عنك رسالة لم تقلها لي، ما أعتد بعمل خير خيرًا منها، وإني ألرجو لك الجنة بها، ثم أخ
  .ووجه من أحضر القسم فأطلقه ووهب له وعنف االفشين فيما عزم عليه

ك،        ي دواد ذل ن أب ا رأى اب ه، فلم وآان المعتصم قد اشتد غيظه على محمد بن الجهم البرمكي، فأمر بضرب عنق
ه    : د للمعتصموأنه الحيلة له فيه، وقد شد برأسه وأقيم في النطع وهز له السيف، قال ابن أبي دوا وآيف تأخذ مال

اه عدل    : ومن يحول بيني وبينه؟ قال: إذا قتلته؟ قال لم، ويأب يأبى اهللا تعالى ذلك، ويأباه رسوله صلى اهللا عليه وس
ك    رب علي أمير المؤمنين، فإن المال للوارث إذا قتلته حتى تقيم البينة على ما فعله، وأمره باستخراج ما اختانه أق

  .سوه حتى يناظر، فتأخر أمره على مال حمله، وخلص محمداحب: وهو حي، فقال

ه    ال ل ع، فق ة وأحضر السيف والنط رة الفراتي ل الجزي ن أه ى رجل م احظ أن المعتصم غضب عل وحدث الج
أن    : فعلت وصنعت، وأمر بضرب عنقه فقال له ابن أبي دواد: المعتصم دل، فت يا أمير المؤمنين، سبق السيف الع



 

ي إن      : فسكن قليًال، قال ابن أبي دواد: قالفي أمره فإنه مظلوم،  ى حبسه، وعلمت أن در عل وغمرني البول فلم أق
ال   ابي       : قمت قتل الرجل، فجعلت ثيابي تحتي وبلت فيها حتى خلصت الرجل، ق ى ثي ا قمت نظر المعتصم إل فلم

ذ      : يا أبا عبد اهللا آان تحتك ماء؟ فقلت: رطبة، فقال ان آ ه آ ؤمنين، ولكن ر الم ا أمي ذا، فضحك المعتصم    ال ي ا وآ
  .أحسنت بارك اهللا عليك، وخلع عليه وأمر له بمائة ألف درهم: ودعا لي، وقال

ن إسماعيل          : وقال أحمد بن عبد الرحمن الكلبي ال الزون ب ه، وق ى قدم ه إل ه من قرن ي دواد روح آل ن أب ا  : اب م
ي    رأيت أحدًا قط أطوع ألحد من المعتصم البن أبي دواد، وآان يسأل الشيء ا ن أب دخل اب ليسير فيمتنع منه، ثم ي

ل     ى آ ه إل رب، فيجيب رق والمغ ل المش ي أقاصي أه رمين وف ي الح ور وف ل الثغ ي أه ه وف ي أهل ه ف دواد فيكلم
ذا  : مايريد، ولقد آلمه يوما في مقدار ألف ألف درهم ليحفر بها نهرًا في أقاصي خراسان، فقال له وما علي من ه

ي          ياأمير المؤمنين،: النهر؟ فقال ألك عن النظر ف ا يس ك آم ر أقصى رعيت إن اهللا تعالى يسألك عن النظر في أم
  .أمر أدناها، ولم يزل يرفق به حتى أطلقها

ين        بعض المتكلم ن الضحاك الشاعر المشهور ل دآم ال       : وقال الحسين ب ة وعن دنا ال يحسن اللغ ي دواد عن ن اب اب
  .معتصم يعرف هذا آلهيحسن الكالم وعند الفقهاء ال يحسن الفقه، وهو عند ال

إنى    : وآان ابتداء اتصال ابن أبي دواد بالمأمون أنه قال اء، ف ع الفقه آنت أحضر مجلس القاضي يحيى بن أآثم م
ؤمنين : عنده يومًا إذ جاءه رسول المأمون فقال له ع من معك من أصحابك،        : يقول لك أمير الم ا وجمي ل إلين انتق
أمون      فلم يحب أن أحضر معه، ولم يستطع أن يؤ ل الم أمون فأقب ا بحضرة الم خرني، فحضرت مع القوم، وتكلمن

ال    : ينظر إلي إذا شرعت في الكالم ويتفهم ما أقول ويستحسنه، ثم قال لي ه، فق ون؟ فانتسبت ل ا أخرك   : من تك م
ا من مجلس     : حبسة القدر وبلوغ الكتاب اجله، فقال: عنا؟ فكرهت أن أحيل على يحيى، فقلت ان لن ال أعلمن ما آ

  .نعم يا أمير المؤمنين، ثم اتصل األمر: إال حضرته، فقلت

ائتين وهو             : وقيل ين وم نة اثنت ي آخر س أمون ف ل الم قدم يحيى بن أآثم قاضيًا على البصرة من خراسان من قب
دم   ا ق ي دواد، فلم ن أب نهم اب روءات م م والم ل العل ن أه ة م نة، فاستصحب جماع نه نيف وعشرون س حدث س

ى    المأمون بغداد في  ال ليحي ائتين ق ع وم دخول         : سنة أرب رون ال ي من أصحابك جماعة يجالسونني ويكث ر ل اخت
اختر منهم، فاختار عشرة فيهم ابن أبي : إلي، فاختار منهم عشرين فيهم ابن أبي دواد، فكثرواعلى المأمون، فقال

ند ال     : دواد، ثم قال ره، وأس ي دواد، واتصل أم ن أب د الموت     اختر منهم، فاختار خمسة فيهم اب أمون وصيته عن م
رك،           : إلى أخيه المعتصم، وقال فيها ي آل أم ي المشورة ف ي دواد ال يفارقك الشرآة ف ن أب د ب وأبو عبد اهللا أحم

  .فإنه موضع ذلك، والتتخذن بعدي وزيرًا

ان       ى آ د حت ه أحم ولما ولي المعتصم الخالفة جعل ابن أبي دواد قاضي القضاة، وعزل يحيى بن أآثم، وخص ب
يفعل فعًال باطنًا وال ظاهرًا إال برأيه، وامتحن ابن أبي دواد اإلمام أحمد بن حنبل، وألزمه بالقول بخلق القرآن ال 

اهللا حسنت        . الكريم، وذلك في شهر رمضان سنة عشرين ومائتين ق ب ده الواث ده ول ولى بع ولما مات المعتصم وت
ولى أخ     اهللا وت ق ب ه وذهب        حال ابن أبي دواد عنده، ولما مات الواث ي أول خالفت ي دواد ف ن أب ج اب وه المتوآل فل

نة ست       ي س الم ف شقه األيمن، فقلد المتوآل ولده محمد بن احمد القضاء مكانه، ثم عزل محمد بن احمد عن المظ
  .وثالثين ومائتين، وقلد يحيى بن أآثم

ي دواد      وآان الواثق قد أمر أن ال يرى أحد من الناس محمد بن عبد الملك الزيات الوزير إ ن أب ان اب ه، فك ام ل الق
  : إذا رآه قام واستقبل القبلة يصلي، فقال ابن الزيات

 وأراه ينسك بعـدهـا ويصـوم   صلى الضحى لما استفاد عدواتي
 وتـقـوم ترآتك تقعـد تـارة   ال تعد من عداوة مـسـمـومة

   
ه رجل ينشد        رأيت أبا تمام الطائي: ومدحه جماعة من شعراء عصره؛ قال علي الرازي ي دود ومع ن أب د اب عن

  : عنه قصيدة منها
   

 محاسن أحمد بن أبـي دواد   لقد انست مساوىء آل دهٍر
  ومن جدواك راحلتي وزادي   وما سافرت في اآلفـاق إال

  : هو لي وقد ألممت فيه بقول أبي نواس: هذا المعنى تفردت به أو أخذته؟ فقال: فقال له ابن ابي دواد



 

   
  لغيرك إنسانًا فأنت الذي تعني   األلفاظ منا بمدحة وإن جرت

   
ال   ودخل أبو تمام عليه يومًا، وقد طالت أيامه في الوقوف ببابه وال يصل إليه، فعتب عليه مع بعض أصحابه، فق

ك : أحسبك عاتبا يا أبا تمام، فقال: له ابن ابي دواد ال فق ! إنما يعتب علىواحد وأنت الناس جميعا فكيف يعتب علي
  : في الفضل بن الربيه -يعني أبانواس  -من قول الحاذق : من أين لك هذا يا أبا تمام؟ فقال: له
   

  أن يجمع العالم في واحد   وليس هللا بمسـتـنـكـر
  

  ولما ولي ابن أبي دواد المظالم قال أبو تمام قصيدة يتظلم إليه، من جملتها قوله 
 إن ضيعته األعـاجـمفالعجب    إذا أنت ضيعت القريض وأهلـه
 بعدلك مذ صارت إليك المظالم   فقد هز عطفيه القريض ترفعـًا

  بغاة العلى من أين تؤتى المكارم   ولوال خالل سنها الشعر ما درى
  

  : ومدحه أبو تمام ايضا بقصيدته التي أولها: قلت
  عنت لنا بين اللوى فزرود   أرأيت أي سوالف وخدود

  
  : اوما ألطف قوله فيه

 طويت أتاح لها لسان حـسـود   وإذا أراد اهللا نـشـر فـضـيلة
  ما آان يعرف طيب عرف العود   لوال اشتعال النار فيمـا جـاورت

  
  : ومدحه مروان بن أبي الجنوب بقوله
  ومكرمة على رغم األعادي   لقد حازت نزار آل مـجـد
 دومنهم خنـدف وبـنـو إيا   فقل للفاخرين علـى نـزار
 ومنا أحمد بـن أبـي دواد   رسول اهللا والخلفـاء مـنـا

 بموجود إلى يوم التـنـادي   وليس آمثلهم في غير قومي
 ومهدي إلى الخيرات هادي   نبي مرسـل ووالة عـهـد

  
  : ولما سمع هذا الشعرأبو هفان المهزمي قال

  وهم في األرض سادات العباد   فقل للفاخرين عـلـى نـزار
 ونبرأ من دعـي بـنـي إياد   ل اهللا والخلـفـاء مـنـارسو

 بدعوة أحمـد بـن أبـي دواد   ومـا مـنـا إياد إن أقــرت
   

م         : فقال ابن أبي دواد ا ل ه عقاب ه لعاقبت ه علي ره أن أنب ي أآ وال أن مابلغ مني احد مابلغ مني هذا الغالم المهزمي، ل
  .نقضها عروة عروةيعاقب أحد بمثله، جاء إلى منقبة آانت لي ف

  
  : وآان ابن أبي دواد آثيرًا ما ينشد، ولم يذآرأنهما له أو لغيره

   
 نجح األمور بقوة األسـبـاب   ما أنت بالسبب الضعيف، وإنما

 يدعى الطبيب لشدة األوصاب   فاليوم حاجتنـا إلـيك، إنـمـا
   

يباني   وذآر غير المرزباني عن أبي العيناء أن المعتصم غضب على خالد  د الش يأتي  : قلت  -بن يزيد بن مزي وس
ك،          -ذآره في ترجمة أبيه إن شاء اهللا تعالى  ر ذل ال طلب من أسباب غي ي م ه ف وأشخصه من واليته لعجز لحق

ا جلس   ه المعتصم، فلم م يجب ه فل تكلم في د، ف ى القاضي أحم ه عل د طرح نفس ان ق ه، وآ فجلس المعتصم لعقوبت
د فجلس    ه المعتصم    لعقوبته حضر القاضي أحم ال ل ر مجلسك،        : دون مجلسه، فق ي غي د اهللا، جلست ف ا عب ا أب ي



 

ه : فقال ال  : ماينبغي لي أن أجلس إال دون مجلسي هذا، فقال ل ف؟ ق يس موضعي      : وآي ه ل اس يزعمون أن ألن الن
ال  : فارجع إلى مجلسك، قال: موضع من يشفع في رجل فيشفع، قال فع؟ ق ارتفع    : مشفعًا أو غير مش فعا، ف ل مش ب

ال   : لى مجلسه، ثم قالإ ه، فق الخلع علي ا  : إن الناس اليعلمون رضى أمير المؤمنين عنه إن لم يخلع عليه، فأمر ب ي
أمير المؤمنين، وقد استحق هو وأصحابه رزق ستت أشهر ال بد ان يقبضوها، وإن أمرت لهم بها في هذا الوقت  

ال  لة، فق ام الص ع  : قامت مق ه الخل د وعلي رج خال ا، فخ رت به د أم رق   ق ي الط اس ف ه، وإن الن ين يدي ال ب والم
ه : ينتظرون االيقاع به، فصاح به رجل يد العرب واهللا    : الحمد اهللا على خالصك يا سيد العرب، فقال ل اسكت، س

  .احمد بن أبي دواد
  

ذآور ويختص       ان يصحب القاضي الم وآان بينه وبين الوزير ابن الزيات منافسات وشحناء، حتى إن شخصًا آ
ه           بقضاء حوا ال ل وزير وق ى ال اء إل ك القاضي، فج غ ذل ه، فبل رداد إلي ا  : ئجه منعه الوزير المذآور من الت واهللا م

اك          ان لقين اءك، ف ة أوجبت لق ك مرتب ؤمنين رتب ر الم أجيئك متكثرًا بك من قلة، والمتعزرًا بك من ذلة، ولكن أمي
  .فله، وإن تأخرنا عنك فلك، ثم نهض من عنده

  
  .المحامد مايستغرق الوصفوآان فيه من المكارم و

  
  : وهجا بعض الشعراء الوزير ابن الزيات بقصيدة عدد أبياتها سبعون بيتًا فبلغ خبرها القاضي أحمد، فقال

 جمعك معناهن في بـيت   أحسن من سبعين بيتًا هجا
 تغسل عنه وضر الزيت   ما أحوج الملك إلى مطرة

  
  : القاضي أحمد آان يبيع القار، فقالإن بعض أجداد : فبلغ ابن الزيات ذلك، ويقال

 عرضت بي نفسك للموت   يا ذا الذي يطمع في هجونا
 أحسابنا معروفة الـبـيت   الزيت اليزري بأحسابـنـا
 بالـزيت حتى غسلنا القار   قيرتم الملك فلم نـنـقـه

  
ة    وأصابه الفالج لست خلون من جمادى اآلخرة سنة ثالث وثالثين ومائتين بعد موت  ذآور بمائ وزير الم عدوه ال

ل ام، وقي وم وأي ل: ي ًا، وقي ين يوم يم  : بخمس ي حرف الم وزير ف اة ال اريخ وف يأتي ت ًا، وس ين يوم بعة وأربع   .بس
ل شاآروه،         وه وق ر ذام ه مرضية، وآث ولما حصل له الفالج ولي موضعه ولده أبو الوليد محمد، ولم تكن طريقت

  : المقدم ذآره قبل هذاحتى عمل فيه إبراهيم بن العباس الصولي 
 على محاسن أبقاها أبوك لكا   عفت مساو تبدت منك واضحة

 بـكـا آما تقدم آباء الـلـئام   فقد تقدمت أبناء الكـرام بـه
  

نة سبع        . ولعمري لقد بالغ في طرفي المدح والذم، وهو معنى بديع ى س الم العسكر والقضاء إل ى مظ واستمر عل
متوآل على القاضي أحمد المذآور وولده محمد، وأمر بالتوآيل على ضياعه، لخمس   وثالثين ومائتين، فسخط ال

ون من        وم الخميس لخمس خل بقين من صفر من السنة المذآورة، وصرفه عن المظالم، ثم صرفه عن القضاء ي
ار،    يره  شهر ربيع األول من السنة، وأخذ من الولد مائة ألف وعشرين ألف دينار، وجوهرًا بأربعين ألف دين وس

اء      -إلى بغداد من سر من رأى، وفوض القضاء إلى القاضي يحيى بن أآثم الصيفي  ي حرف الي ره ف وسيأتي ذآ
ة              -إن شاء اهللا تعالى  ي الجناي ه ف أخوذة من ة بضياعه الم ه الخليف ي دواد حين غضب علي ن أب ى اب ولما شهد عل

ه        -حضر المجلس خلق آثير من الشهود وغيرهم، فقام رجل من الشهود   ي أيام ه ف ا عن ان القاضي منحرف  -وآ
ال القاضي    : فقال اب؟ فق ذا الكت اقين    : تشهدنا عليك بما في ه ال للب اك، وق ي، فجلس الرجل     : لست هن اشهدوا عل

  .بخزي، وتعجب الناس من ثبوت القاضي وقوة قلبه في تلك الحال
   

ائت     ين وم نة أربع رم س ي المح الج ف ذآور بمرضه الف د الم وفي القاضي أحم ال وت ه ق ه أن ل عن دت : ين، ونق ول
ا             : بالبصرة سنة ستين ومائة، وقيل نة، وهو يخالف م ثم بنحو عشرين س ن أآ ى ب إنه آان أسن من اقاضي يحي

ًا       . ذآرته في ترجمة يحيى، لكن آتبته على ما وجدته، واهللا أعلم بالصواب  ه بعشرين يوم د قبل ده محم وفي ول وت
  .في ذي الحجة رحمهما اهللا تعالى

   
ه؛            وقد  ا قال ع م ه، فأحببت ذآر جمي ه وموت ابن اريخ وفات ي ت را ف ذآر المرزباني في آتابه المذآور اختالفا آثي
اء  : قال ولى المتوآل ابنه أبا الوليد محمدابن أحمد القضاء والمظالم بالعسكر مكان أبيه، ثم عزله عنها يوم األربع



 

ات      لعشر بقين من صفر سنة أربعين ومائتين، ووآل بضياعه وضيا ار، وم ى ألف ألف دين ع أبيه، ثم صولح عل
ا، وذآر      ده بعشرين يوم أبو الوليد محمد بن أحمد ببغداد في ذي القعدة سنة أربعين ومائتين، ومات أبوه أحمد بع
ذا أن القاضي     د ه الصولي أن سخط المتوآل على ابن أبي دواد آان في سنة سبع وثالثين، ثم ذآر المرزباني بع

ين،        : رم سنة أربعين، ومات ابنه قبله بعشرين يوما، وقيلأحمد مات في المح نة تسع وثالث ي آخر س ه ف ات ابن م
ين من            : وآان موتهما ببغداد، وقيل وم السبت لسبع بق وه ي ين، ومات أب نة تسع وثالث مات ابنه في ذي الحجة س

  .المحرم سنة أربعين، وآان بين موتهما شهر أو نحوه، واهللا أعلم بالصواب في ذلك آله
   

د     ن دري ر اب و بك نهم جماعة              : وقال أب د ضم م ان ق انوا، وآ د آ ا ألهل األدب من أي بل ي دواد مؤالف ن أب ان اب آ
الوا  تكلم        : يعولهم ويمونهم، فلما مات حضر ببابه جماعة منهم وق اريخ األدب وال ي رم وت اقة الك ان س دفن من آ ي
  : نهم فقال أحدهمفيه؟ إن هذا وهن وتقصير، فلما طلع سريره قام إليه ثالثة م

  ومات من آان يستعدى على الزمن   اليوم مات نظام الملك والـلـسـن
 الكفـن شمس المكارم في غيم من   وأظلمت سبل اآلداب إذ حجـبـت

  
  : وتقدم الثاني فقال

 وله منابر لو يشـا وسـرير   ترك المنابر والسرير تواضعًا
 محامـد وأجـوريجبى إليه    ولغيره يجبي الخراج، وإنما

  
  : وتقدم الثالث فقال

 ولكنه ذاك الثناء المـخـلـف   وليس فتيق المسك ريح حنوطه
 ولكنه أصالب قوم تقـصـف   وليس صرير النعش ما تسمعونه

ي دواد،      : سمعت أبا العيناء الضرير يقول: وقال أبو بكر الجرجاني ن أب ى أدب من اب وم عل ما رأيت في الدنيا أق
ال   : يا غالم خذ بيده، بل قال: عنده يومًا قط فقال ما خرجت من ه، ف ياغالم اخرج معه، فكنت أتقد هذه الكلمة علي

  .يخل بها، وال أسمعها من غيره

  .وعلى الجملة فقد طالت هذه الترجمة، وإنما محاسنه آانت آثيرة، رحمه اهللا تعالى

  .مهملةبضم الدال المهملة وفتح الواو وبعد األلف دال ثانية : ودواد

ن     -بكسر الهمزة وفتح الياء المثناة من تحتها وبعد األلف دال مهملة  -واإليادي  د ب ن مع نسبة إلى إياد بن نزار ب
  .عدنان

 الحافظ أبو نعيم

اب        افظ المشهور صاحب آت ران األصبهاني الح أبو نعيم أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مه
ه،        حلية األولياء؛ آان من األ وا ب ه، وانتفع ذوا عن عالم المحدثين، وأآابر الحفاظ الثقات، أخذ عن األفاضل، وأخ

ذه              ى ه بته عل د اهللا نس ده عب ة وال ي ترجم ه ف اريخ أصبهان نقلت من اب ت وآتابه الحلية من أحسن الكتب، وله آت
ن     الصورة، وذآر أن جده مهران أسلم، إشارة إلى أنه أول من أسلم من اجداده، وأنه مولى ع ة ب ن معاوي د اهللا ب ب

الى   -عبد اهللا بن جعفر بن أبي طالب رضي اهللا عنه  ر أن   -وسيأتي ذآر عبد اهللا بن معاوية، إن شاء اهللا تع وذآ
  .والده توفي في رجب سنة خمس وستين وثلثمائة، ودفن عند جده من قبل أمه

ل      ة، وقي ين وثلثمائ نة ست وثالث ي     : ولد في رجب س وفي ف ين، وت ع وثالث ل  أرب ين الحادي    : صفر، وقي وم االثن ي
  .والعشرين من المحرم سنة ثالثين وأربعمائة بأصبهان، رحمه اهللا تعالى

د       -واصبهان  اء بع تح اله اء أيضًا وف بكسر الهمزة وفتحها وسكون الصاد المهملة وفتح الباء الموحدة، ويقال بالف
با : سم ألنها تسمى بالعجميةوهي من أشهر بالد الجبال، وإنما قيل لها هذا اال -األلف نون  العسكر،  : سباهان وس

ارس       . الجمع: وهان ل عسكر ف ذا الموضع، مث ي ه وآانت جموع عساآر األآاسرة تجتمع إذا وقعت لهم واقعة ف
  .اصبهان، وبناها إسكندر ذو القرنين، هكذا ذآره السمعاني: وآرمان واألهواز وغيرها، فعرب فقيل



 

 الخطيب البغدادي

ب، صاحب               الحافظ أبو ب دادي، المعروف بالخطي ن ثابت البغ ن مهدي ب د ب ن أحم ن ثابت ب ي ب ن عل كر أحمد ب
اريخ              ه سوى الت م يكن ل و ل اء المتبحرين، ول ين العلم اظ المتقن ان من الحف تاريخ بغداد وغيره من المصنفات؛ آ

ه عن   لكفاه، فانه يدل على اطالع عظيم، وصنف قريبًا من مائة مصنف، وفضله أشهر من أن يوص ف وأخذ الفق
  .أبي الحسن المحاملي والقاضي أبي الطيب الطبري وغيرهما، وآان فقيها فغلب عليه الحديث والتاريخ

ابع    ين س ولد في جمادى اآلخرة سنة اثنتين وتسعين وثلثمائة، يوم الخميس لست بقين من الشهر، وتوفي يوم االثن
ال السمعاني  ذي الحجة سنة ثالث وستين وأربعمائة ببغداد، رحمه ا ي شوال، وسمعت أن     : هللا تعالى، وق وفي ف ت

ه          ان يراجع رًا، وآ ه آثي ع ب ه انتف الشيخ أبا إسحاق الشيرازي رحمه اهللا تعالى آان من جملة من حمل نعشه، ألن
ر         د الب ن عب ر يوسف ب و عم رق، وأب افظ المش ه ح ي وقت ان ف ه آ ب أن انيفه، والعج ي تص اب   -ف احب آت ص

تيعاب  افظ المغ -االس دة  ح نة واح ي س ا ف الى    -رب، ومات اء اهللا تع اء إن ش رف الي ي ح يأتي ف ا س   .-آم
ال       ي سعد الصوفي ق ن أب ا   : وذآر محب الدين بن النجار في تاريخ بغداد أن أبا البرآات إسماعيل ب إن الشيخ أب
ه   بكر ابن زهراء الصوفي آان قد أعد لنفسه قبرًا إلى جانب قبر بشر الحافي، رحمه اهللا تعالى، وآ ان يمضي إلي

و بكر الخطيب      ات أب ى       -في آل أسبوع مرة وينام فيه ويقرأ فيه القرآن آله، فلما م دفن إل د أوصى أن ي ان ق وآ
د    -جانب قبر بشر  ان ق جاء أصحاب الحديث إلى أبي بكر بن زهراء، وسألوه أن يدفن الخطيب في القبر الذي آ

ي       : شديدًا، وقال أعده لنفسه وأن يؤثره به، فامتنع من ذلك امتناعًا نين يؤخذ من ذ س ه لنفسي من د أعددت ! موضع ق
ه    ال ل راء وق ا  : فلما رأوا ذلك جاءوا إلى والدي الشيخ أبي سعد وذآروا له ذلك، فأحضر الشيخ أبا بكر ابن زه أن

ر الخط    : ال أقول لك أعطهم القبر، ولكن أقول لك و بك اء أب ه فج يب  لوأن بشرًا الحافي في األحياء وأنت إلى جانب
فهكذا ينبغي أن يكون : ال، بل آنت أقوم وأجلسه مكاني، قال: يقعد دونك، أآان يحسن بك أن تقعد أعلى منه؟ قال

اب حرب             : الساعة، قال ه بب ى جانب دفنوه إل ه، ف ي دفن م ف ي بكر وأذن له د تصدق    . فطاب قلب الشيخ أب ان ق وآ
ه   بجميع ماله، وهو مائتا دينار، فرقها على أرباب الحديث والفق هاء والفقراء في مرضه، وأوصى أن يتصدق عن

ًا،             ر من ستين آتاب ب، وصنف أآث ه عق م يكن ل لمين، ول ى المس بجميع ماعليه من الثياب، ووقف جميع آتبه عل
م،    : وآان الشيخ أبو إسحاق الشيرازي أحد من حمل جنازته، وقيل ة، واهللا أعل إنه ولد سنة إحدى وتسعين وثلثمائ

ه من           ورؤيت له منامات صال ا نقلت ذا آخر م ه؛ ه ي وقت م الحديث وحفظه ف حة بعد موته، وآان قد انتهى إليه عل
  .آتاب ابن النجار

 الراوندي

ي   أبو الحسين أحمد بن يحيى بن إسحاق الرواندي، العالم المشهور؛ له مقالة في علم الكالم، وآان من الفضالء ف
ة عشر        ة وأربع اج        عصره، وله من الكتب المصنفة نحو من مائ اب الت زل وآت اب فضيحة المعت ا آت ًا، منه آتاب

ك ر ذل اب القصب وغي رد وآت اب الزم رد . وآت د انف الم، وق اء الك ن علم ة م ع جماع اظرات م الس ومن ه مج ول
  .بمذاهب نقلها أهل الكالم عنه في آتبهم

عون سنة، وذآر ببغداد، وتقديرعمره أرب: توفي سنة خمس وأربعين ومائتين برحبة مالك بن طوق التغلبي، وقيل
  .في البيتان أنه توفي سنة خمسين، واهللا أعلم، رحمه اهللا تعالى

د    ى روان ة           -ونسبته إل دها دال مهمل ون وبع ا ألف وسكون الن واو وبينهم راء وال تح ال رى      -بف ة من ق وهي قري
  .وراوند أيضًا ناحية ظاهر نيسابور. قاسان بنواحي أصبهان

  .المجاورة لقم -بالشين المعجمة  -قاشان بالسين المهملة، وهي غير : وقاسان

ال       ي، فق اب المراث ي ب اب الحماسة ف ي     : وهذه رواند التي ذآرها أبو تمام الطائي في آت ين من بن روا أن رجل ذآ
ر اآلخر       ات أحدهما وغي اه، فم أسد خرجا إلى أصبهان فآخيا دهقانا بها في موضع يقال له رواند وخزاق، ونادم

ادم             : والدهقان ينادمان قبره ابر ين ان األسدي الغ دهقان، فك م مات ال ًا، ث ره آأس ى قب يشربان آأسين ويصبان عل
  : قبريهما ويترنم بهذا الشعر

 أجد آما التقضيان آراآـمـا   خليلي هبا طالما قد رقـدتـمـا
 آأن الذي يسقي المدام سقاآمـا   أمن طول نوم التجيبـان داعـيًا



 

 واليخزاق من صديق سواآمـا   ألم تعلما مالي براوند آـلـهـا
  طوال الليالي أو يجبيب صداآما   أقيم على قبريكما لست بارحـًا
 يرد على ذي لوعة إن بكاآمـا   وأبكيكما حتى الممات، وماالذي
 لجدت بنفسي أن تكون فداآمـا   فلوجعلت نفس لنـفـس وقـاية

 آـمـاثـرا فإال تناالها تـرو   أصب على قبريكما من مـدامة
  

  .قرية أخرى مجاورة لها، واهللا أعلم بالصواب -يضم الخاء المعجمة وبعدها زاي وبعد األلف قاف  -وخزاق 

 الهروي

ذا هو    أبو عبيد أحمد بن محمد بن محمد بن أبي عبيد العبدي المؤدب الهروي الفاشاني صاحب آتاب الغريب؛ ه
  .ه أحمد بن محمد بن عبد الرحمن، واهللا أعلمالمنقول في نسبه، ورأيت على ظهر آتابه الغريبين أن

ان                ه آ ره سوى أن اره ألذآ ى شيء من أخب م أقف عل ذآور، ول ه الم ي آتاب آان من العلماء األآابر، وماقصر ف
ه    يصحب أبا منصور األزهري اللغوي، وسيأتي ذآره إن شاء اهللا تعالى، وعليه اشتغل وبه انتفع وتخرج، وآتاب

  .سير غريب القرآن الكريم والحديث النبوي، وسار في اآلفاق، وهو من الكتب النافعةالمذآور جمع فيه بين تف

ا    : وقيل ه وعن ا اهللا عن . إنه آان يحب البذلة ويتناول في الخلوة، ويعاشر أهل الدب في مجالس اللذة والطرب، عف
  .وأشار الباخرزي في ترجمة بعض أدباء خراسان إلى شيء من ذلك، واهللا أعلم

  .اته في رجب سنة إحدى وأربعمائة، رحمه اهللا تعالىوآانت وف

يس صلحا         -بفتح الهاء والراء  -والهروي  ن ق ا األحنف ب ار فتحه نسبة إلى هراة وهي إحدى مدن خراسان الكب
  .من قبل عبد اهللا بن عامر

ان، وهي     -بفتح الفاء وبعد األلف شين معجمة وبعد األلف الثانيةنون  -والفاشاني  ى فاش بة إل رى    نس ة من ق ر قري
دة أيضًا     -هراة، ويقال لها باشان  اء الموح ان،            -بالب ه ذآر قاسان وقاش ذي قبل ي ال دم ف د تق ره السمعاني، وق ذآ

  .وهذه األسماء األربعة يقع بينها االشتباه، وهي على هذه الصورة وال لبس بعد هذا

 الخوافي

افع  ام الحرمين         أبو المظفر أحمد بن محمد بن المظفر الخوافي الفقيه الش ى إم ه عل ه، تفق ان أنظر أهل زمان ي؛ آ
اظرة   اء بحسن المن ين العلم هورا ب ان مش ا، وآ ي القضاء بطوس ونواحيه ه، ول ه تالمذت ويني، وصار أوج الج
ي تصانيفه، والخوافي            عادة ف ي الس تغال، ورزق الغزال ي االش ي ف د الغزال ي حام وإفحام الخصوم وآان رفيق أب

  .وفي سنة خمسمائة بطوس، رحمه اهللا تعالىوت. السعادة في مناظراته

اء           -ونسبته إلى خواف  د األلف ف واو المفتوحة ألف وبع د ال ة وبع اء المعجم واحي      -بفتح الخ ة من ن وهي ناحي
  .نيسابور آثيرة القرى

 اخو الغزالي

د محم            ي حام ام أب دين أخو اإلم ي الملقب مجد ال د الطوسي الغزال د   أبو الفتاح أحمد بن محمد بن أحم ن محم د ب
اء،           ان من الفقه ات وإشارات، وآ وعظ حسن المنظر صاحب آرام الغزالي الفقيه الشافعي؛ آان واعظا مليح ال
ادة   غير أنه مال إلى الوعظ فغلب عليه، ودرس بالمدرسة النظامية نيابة عن ًاخيه أي حامد لما ترك التدريس زه

ه         فيه، واختصر آتاب أخيه أبي حامد المسمى بإحياء علوم ا اء، ول اب اإلحي ماه لب د واحد وس د مجل ي مجل لدين ف
م البصيرة      ي عل ذخيرة ف ى االنقطاع          . تصنيف آخر سماه ال ائًال إل ان م بالد وخدم الصوفية بنفسه، وآ وطاف ال

  .والعزلة



 

ة   -آان قد قرأ القارىء بحضرته ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم : وذآره ابن النجار في تاريخ بغداد فقال اآلي
  : شرفهم بياء اإلضافة إلى نفسه بقولة ياعبادي، ثم أنشد يقول: فقال

وقـول الـعــادي إنـــه لـــخـــلـــيع  وهـان عـلـي الـلـوم فـي جـنـب حـبـهـــا
    أصم إذا نوديت باسمي، وإننيإذا قيل لي يا عبدها لسميع

  
  : ومثل هذا قول بعضهم: قلت

 نه اشرف أسمائيفإ   ال تدعي إال بيا عبدها

  .وتوفي أحمد بقزوين في سنة عشرين وخمسمائة، رحمه اهللا تعالى

ة بخراسان تشتمل      -بضم الطاء المهملة وسكون الواو وبالسين المهملة  -والطوسي  نسبة إلى طوس، وهي ناحي
ة    بفتح الطاء المهملة وبعد اللف باء موحدة ثم راء مفتوحة  : على مدينتين تسمى إحاهما طاببران ا لثاني د األلف وبع

  .بفتح النون وسكون الواو وفتح القاف وبعد األلف نون، ولهما مايزيد على ألف قرية: نون، واألخرى نوقان

ادة أهل    -بفتح الغين المعجمة وتشديد الزاي المعجمة وبعد األلف الم  -والغزالي  هذه النسبة إلى الغزال، على ع
ل     خوارزم وجرجان فانهم ينسبون إلى القصا  ى العطار العطاري، وقي بة    : ر القصاري، وإل ة نس زاي مخفف إن ال

إلى غزالة وهي قرية من قرى طوس، وهو خالف المشهور، ولكن هكذا قاله السمعاني في آتاب األنساب، واهللا  
  .أعلم

ون       -وقزوين  دها ن ا، وبع اة من تحته ي وه  -بفتح القاف وسكون الزاي المعجمة وآسر الواو وسكون الياء المثن
  .مدينة آبيرة في عراق العجم عند قالع اإلسماعيلية

 ابن برهان

ي األصول      رًا ف ان متبح افعي؛ آ ه الش ان الفقي ابن بره روف ب ل المع د الوآي ن محم ي ب ن عل د ب تح أحم و الف أب
والفروع والمتفق والمختلف، تفقه على أبي حامد الغزالي وأبي بكر الشاشي والكيا أبي الحسن الخراسي، وصار  

ه   ماه ي أصول الفق داد دون الشهر،       . رًا في فنونه، وصنف آتاب الوجيز ف ة ببغ دريس بالمدرسة النظامي ي الت ول
  .مات سنة عشرين وخمسمائة ببغداد دون رحمه اهللا تعالى

  .بفتح الباء الموحدة وسكون الراء وبعد الهاء ألف ونون: وبرهان

 النحاس النحوي

ن ي   ه         أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل ب ان من الفضالء، ول رادي النحاس، النحوي المصري؛ آ ونس الم
تفسير القرآن الكريم وآتاب إعراب القرآن وآتاب الناسخ والمنسوخ وآتاب في النحو اسمه  : تصانيف مفيدة منها

ان  ي التفاحة وآتاب في االشتاق، وتفسير أبيات سيبويه، ولم يسبق إلى مثله، وآتاب الكافي في النحو، وآتاب المع
بع،    ات الس رح المعلق ي ش اب ف رى، وآت داء صغرى وآب اب الوقف واالبت ا، وآت ن وأماله رة دواوي وفسر عش
ن        ي ب ي الحسن عل وآتاب طبقات الشعراء وغير ذلك، وروى عن أبي عبد الرحمن النسائي، وأخذ النحو عن اب

د رحل     سليمان األخفش النحوي، وأبي إسحاق الزجاج، وابن األنباري، ونفطويه، وأعيان  ان ق راق، وآ أدباء الع
ان     . إليهم من مصر ًال وشحًا، وآ ائم بخ وآانت فيه خساسة وتقتير على نفسه، وإذا وهب عمامة قطعها ثالث عم

ع   يلي شراء حوائجه بنفسه ويتحامل فيها على أهل معرفته، ومع هذا فكان للناس رغبة آبيرة في ااألخذ عنه، فنف
  .وأفاد وأخذ عنه خلق آثير

ل           وتوفي ب ة، وقي ين وثلثمائ ان وثالث نة ثم ون من ذي الحجة س وم السبت لخمس خل ين،    : مصر ي نة سع وثالث س
ه، وهو         ام زيادت ي أي ل، وهو ف رحمه اهللا تعالى؛ وآان سبب وفاته أنه جلس على درج المقياس علىشاطىء الني

د فتغ   : يقطع بالعروض شيئًا من الشعر، فقال بعض العوام ى اليزي ل حت ه     هذا يسحر الني ه برجل و األسعار، فدفع ل
  .في النيل، فلم يوقف له على خبر



 

هذه النسبة إلى من يعمل النحاس، وأهل     -بفتح النون والحاء المشددة المهملة وبعد األلف سن مهملة  -والنحاس 
  .مصر يقولون لمن يعمل األواني الصفرية النحاس

 العبدي النحوي

ي    أبو طالب أحمد بن بكر بن بقية العبدي النحو ي عل ي؛ آان فاضًال ماهرًا، وشرح آتاب االيضاح في النحو ألب
عيد السيرافي     ي س الفارسي وأحسن فيه، ولم أطلع على شيء من أحواله حتى أذآره، سوى أنه قرأ النحو على أب

  .وأبي الحسن الرماني وأبي علي الفارسي

  .رحمه اهللا تعالى وتوفي في سنة ست وأربعمائة في شهر رمضان لعشر بقين منه يوم الخميس،

ة   -والعبدي  ن أفصى         -بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة وبعدها دال مهمل يس ب د الق ى عب بة إل ذه النس ه
  .بن دعمي، وهي قبيلة آبيرة مشهورة

 ابن أبي سهل

ائتي         بعين وم نة س وفي س اب الخراج؛ ت ن، أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الكريم أبي سهل الكاتب صاحب آت
د يتشوف           ه، فق ه إال ألجل آتاب ا ذآرت ه مشهور، وم ره، وآتاب رحمه اهللا تعالى، ولم أعلم من حاله شيئًا حتى أذآ

  .الواقف عليه إلى معرفة زمانه

 ثعلب النحوي

د               ن زائ ب؛ والؤه لمعن ب الوالء المعروف بثعل يباني ب يار النحوي الش ن س د ب ن زي ى ب أبو العباس أحمد بن يحي
الى        اآل -الشيباني  اء اهللا تع يم، وإن ش ي حرف الم ره ف ي ذآ ن          -ت ة، سمع اب ي النحو واللغ وفيين ف ام الك ان إم آ

ان         رهم، وآ د وغي و عمر الزاه اري وأب ن االنب العرابي والزبيربن بكار وروى عنه الخفش األصغر وأبو بكر اب
ذ    ثقة حجة صالحًا مشهورًا بالحفظ وصدق اللهجة والمعرفة بالعربية ورواية الشعر ا د الشيوخ من لقديم، مقدمًا عن

  .ما تقول يا أبا العباس في هذا؟ ثقة بغزارة حفظه: هو حدث، وآان ابن األعرابي إذا شك في شيء قال له

ي           : وآان يقول ائتين، ونظرت ف نة ست عشرة وم ي س ة ف ة واللغ ي طلب العربي راء وسني   " حدود "ابتدأت ف الف
  .بقيت علي مسألة للفراء إال وأنا أحفظها ثماني عشرة سنة، وبلغت خمسا وعشرين سنة وما

رى  ي ثعلب   : وقال أبو بكر ابن مجاهد المق ال ل ازوا، واشتغل          : ق القرآن فف رآن ب ر، اشتغل أصحاب الق ا بك ا أب ي
رو، فليت شعري      د وعم أصحاب الحديث بالحديث ففازوا، واشتغلة أصحاب الفقه بالفقه ففازوا، واشغل ة أنا بزي

ال        ماذا يكون حالي في اآل ام، فق ي المن ة ف ك الليل لم تل ه وس خرة؟ فانصرفت من عنده، فرأيت النبي صلى اهللا علي
ي ه: ل ل ل اس عن السالم وق ا العب رىء أب د  : أق اري العب د اهللا الروذب و عب ال أب تطيل، ق م المس أنت صاحب العل

  .أراد أن الكالم به يكمل، والخطاب به يجمل، وأن جميع العلوم مفتقرة إليه: الصالح

المطرز  روف ب د المع ر الزاه و عم ال أب ال : وق يء فق ائل عن ش أله س ب فس اس ثعل ي العب ي مجلس أب ت ف : آن
ه   ال ل اس         : الأدري، فق و العب ه أب ال ل د؟ فق ة من آل بل ل، وإليك الرحل اد اإلب ك تضرب أآب ول ال أدري وإلي : أتق

  .لوآان ألمك بعدد ماالأدري بعر الستغنت

ي            وصنف آتاب الفصيح وهو صغير الحج    اري ف ن القاسم األنب وبكر اب ال أب ه شعر، وق ان ل دة، وآ ر الفائ م آثي
  : أنشدني ثعلب، وال أدري هل هي له أو لغيره: بعض أماليه

 فكم تلبث النفس التي أنت قوتهـا   إذا آنت قوت النفس ثم هجرتهـا
 حـوتـهـا يعيش ببيداء المهامة   ستبقى بقاء الضب في الماء أو آما

  
  : وزادنا أبو الحسن ابن البراء فيها: نباريقال ابن األ

  وفي النفس مني منك ماسيميتها   أغرك مني أن تصبرت جاهـدًا



 

 وبالريح ما هبت وطال خفوتها   فلو آان مابي بالصخور لهدهـا
 لقيتهـا فأشكو همومًا منك فيك   فصبرًا لعل اهللا يجمع بـينـنـا

ل   وولد في سنة مائتين لشهرين مضيا منها ي تاريخه، وقي ل    : ، قاله ابن القراب ف ائتين، وقي ع وم نة أرب إحدى  : س
ال       ه ق ائتين ان نة م ي س د ف ع          : ومائتين، والذي يدل على انه ول نة أرب ي س دم من خراسان ف ا ق أمون لم رأيت الم

أمون، و : ومائتين وقد خرج من باب الحديد يريد الرصافة والناس صفان، فحملني أبي على يده وقال ذه  هذا الم ه
  .سنة أربع، فحفظت ذلك عنه إلى الساعة وآان سني تقديرا يومئذ أربع سنين

ل ى، وقي ادى االول ة بقيت من جم ثالث عشرة ليل وم السبت ل وفي ي عين : وت نة إحدى وتس ا س ون منه لعشر خل
وم          ه خرج من الجامع ي ه أن ان سبب وفات ة  ومائتين ببغداد، ودفن بمقبرة باب الشام، رحمه اهللا تعالى، وآ الجمع

ي الطريق فصدمته فرس      بعد العصر، وآان قد لحقه صمم اليسمع إال بعد تعب، وآان في يده آتاب ينظر فيه ف
اني         أوه من رأسه، فمات ث فألقته في هوة، فأخرج منها وهو آالمختلط، فحمل إلى منزله على تلك الحال وهو يت

  .يوم

  .من تحتها وبعد اللف راء مهملة بفتح السين المهملة وتشديد الياء المثناة: وجده سيار 

ون         -والشيباني  د األلف ن اء الموحدة وبع تح الب ا وف ى    -بفتح الشين المثلثة وسكون الياء المثناة من تحته بة إل نس
ة   : حي من بكر بن وائل، وهما شيبانان: شيبان ن ثعلب أحدهما سيبان بن ثعلبة بن عكابة، واآلخر شيبان بن ذهل ب

  .ألعلى عم شيبان األسفلابن عكابة، وشيبان ا

اني الشعر          راءات ومع ة والق ه العام اتلحن في رآن وم اني الق ومن تصانيفه آتاب المصون واختالف النحوين ومع
داء      ان والوقف واالبت ال واإليم والتصغير وما ينصرف وما ال ينصرف وما يجرى وما ال يجرى والشواذ واألمث

  .لقرآن والمسائل وحد النحو وغير ذلكواألفاظ والهجاء والمجالس واألوسط وإعراب ا

 الحافظ السلفي

اظ           دين؛ أحد الحف لفة األصبهاني الملقب صدر ال راهيم س د إب الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محم
ا    ى الكي المكثرين، رحل في طلب الحديث ولقي أعيان المشايخ وآان شافعي المذهب، ورد بغداد، واشتغل بها عل

ة        أبي الحسن عل زي اللغوي باللغ ي التبري ن عل ى ب ا يحي ي زآيري وروى . ي الهراسي في الفقه وعلى الخطيب أب
اق، ودخل ثغر االسكندرية       عن أبي محمد جعفر بن السراج وغيره من األئمة األمائل، وجاب البالد وطاف اآلف

ة صور،              ي البحر من مدين ه ف ه إلي ان قدوم دة، وآ ي ذي القع ه، وقصده    سنة إجدى عشرة وخمسمائة ف ام ب وأق
ادل       ه الع ى ل ه، وبن الناس من األماآن البيعيدة، وسمعوا عليه وانتفعوا به، ولم يكن في آخر عمره في عصره مثل
ين وخمسمائة مدرسة               نة ست وأربع ي س دي صاحب مصر، ف ر الظافر العبي ن السالر، وزي أبو الحسن علي ب

وأدرآت جماعة من أصحابه بالشام والديار المصرية،   بالثغر المذآور وفوضها إليه، وهي معروفة به إلى اآلن،
ي   . وسمعت عليهم وأجازوني وآان قد آتب الكثير، ونقلت من خطة فوائد جمة، ومن جملة ما نقلت من خطه ألب

  : عبد اهللا محمد بن عبد الجبار األندلسي من قصيدة

 ألطلت في ذاك الغزال تغزلي   لوال اشتغالي باألمير ومـدحـه
  فترآت أوصاف الجمال بمعزل   اف الجالل عذبن لـيلكن أوص

  : ونقلت من خطه أيضا لبثينة صاحبة جميل ترثيه

  من الدهر ما حانت وال حان حينها   وإن سلوي عن جمـيل لـسـاعة
 ولـينـهـا إذا مت بأساء الحـياة   سواء علينا يا جميل بن مـعـمـر

  : وآان آثيرًا ما ينشد

  وأنتم عندي نفوس النفوس   سكانهـاقالوا نفوس الدار 

  .وأمياله وتعاليقه آثيرة، واالختصار بالمختصر أولى



 

ة  : وقيل -وآانت والدته سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة تقريبًا بأصبهان، وتوفي ضحوة نهار الجمعة   -ليلة الجمع
ي و           ن ف بعين وخمسمائة بثغر االسكندرية، ودف نة ست وس ع اآلخر س رة داخل     خامس شهر ربي ة، وهي مقب عل

  .السور عند الباب الخضر فيها جماعة من الصالحين آالطرطوشي وغيره

ن   : بفتح الواو وسكون العين المهملة وبعدها الم ثم هاء، ويقال: ووعلة رحمن ب إن هذه المقبرة منسوبة إلى عبد ال
  .رحمه اهللا تعالىوعلة السبئي المصري، صاحب ابن عباس رضي اهللا تعالى عنهما، وقيل غير ذلك، 

د         : وجدت العلماء المحدثين بالديار المصرية، من جملتهم: قلت ن عب د العظيم ب د عب و محم دين أب الحافظ زآي ال
اب زهر     . القوي المنذري، محدث مصر في زمانه، يقولون في مولد الحافظ السفلي هذه المقالة ي آت ثم وجدت ف

ي الفضل          الرياض المفصح عن المقاصد واألغراض، تأليف الش ن أب رحمن اب د ال م عب ي القاس دين أب ال ال يخ جم
ذآور      ا طاهر السفلي الم يخه   -عبد المجيد بن إسماعيل بن حفص الصفراوي االسكندري، أن الحافظ أب  -وهوش

ًا وتسعين        : آان يقول ك ثماني ى مقتضى ذل ره عل غ عم مولدي بالتخمين، الباليقين، سنة ثمان وسبعين، فيكون مبل
ابن     . آالم الصفراوي المذآور سنة، هذا آخر ود المعروف ب ن محم ورأيت في تاريخ الحافظ محب الدين محمد ب

ي المقدسي  : النجار البغدادي ما يدل على صحة ما قاله الصفراوي، فإنه قال افظ السفلي    : قال عبد الغن ألت الح س
ة، وآ     : عن مولده، فقال انين وأربعمائ نة خمس وثم ر حدود عشر      أنا أذآر قتل نظام الملك في س ي من العم ان ل

ي  : قلت سنين  ولو آان مولده على ما يقوله أهل مصر أنه في سنة اثنتين وسبعين ما آان يقول أذآر قتل الملك ف
م             نة، ول ع عشرة س نة، أو أرب ره ثالث عشرة س ان عم د آ ايقولون ق سنة خمس وثمانين وأربعمائة، فانه على م

ديرًا           : لتجر العادة أن من يكون في هذا السن يقو ره تق ك من يكون عم ول ذل ا يق ة، وإنم أنا أذآر القضية الفالني
د سمع        ذه، وق ى الصحة، وهو تلمي أربع سنين أو خمس سنين أو ستًا، فقد ظهر بهذا أن قول الصفراوي أقرب إل

ع أنن   : منه أنه قال ا مولدي في سنة ثمان وسبعين، وليس الصفراوي ممن يشك في قوله، وال يرتاد في صحته، م
ماعلمنا أن أحدًا منذ ثلثمائة سنة إلى اآلن بلغ المائة فضًال عن أنه زاد عيها، سوى القاضي أبي الطيب طاهر بن 

  .-آما سيأتي في ترجمته إن شاء اهللا تعالى  -عبد اهللا الطبري، فإنه عاش مائة سنة وسنتين 

لفة     راهيم س ده إب الم والف       -ونسبته إلى ج تح ال ة وف اء    بكسر السين المهمل ي،     -اء وفي آخره اله ظ عجم وهو لف
لية،      رى األص ر األخ فتين غي ل ش قوقة، فصارت مث ت مش دة آان فته الواح فاه، ألن ش الث ش العربي ث اه ب ومعن

  .واألصل فيه سلبه بالباء، فأبدلت بالفاء

 شرف الدين ابن منعة

ن الشيخ رضي    ن       أبو الفضل أحمد ابن الشيخ العالمة آمال الدين أبي الفتح موسى اب ونس ب ي الفضل ي دين أب ال
ي               راهيم اإلربل ن إب ن قس ب ن آعب ب د ب ن عائ ن عاصم ب عيد ب ن س محمد بن منعة بن مالك بن محمد بن سعد ب
رًا فاضًال        ًا آبي ان إمام دين؛ آ األصل، من بيت الرياسة والفضل والمقدمين بإربل، الفقيه الشافع الملقب شرف ال

ام     شرح آت. عاقًال حسن السمت جميل المنظر دين لإلم وم ال اء عل اب التنبيه في الفقه وأجاد شرحه، واختصر إحي
رين  ي مختص ان         : الغزال ًا، وآ ًا حفظ اء درس اب اإلحي ن آت ه م ة دروس ي جمل ي ف ان يلق غيرًا، وآ رًا وص آبي

م   ت العل ن بي و م ادة، وه ر الم ي   -آثيرالمحفوظات غزي الى، ف م اهللا تع ده، رحمه ه وج ه وعم ر أبي يأتي ذآ وس
دريس بمدرسة      -مواضعهم  ولى الت رة، وت ونسج على منوال والده في التفنن في العلوم، وتخرج عليه جماعة آبي

ه اهللا                دي رحم د وال ل بع ة إرب الى، بمدين ه اهللا تع ل، رحم دين صاحب إرب ن ال ن زي دين ب ر ال الملك المعظم مظف
اني    تعالى، وآان وصله إليها من الموصل في أوائل شوال سنة عشر وستمائة، وآانت  ين الث ة االثن وفاة الوالد ليل

  .والعشرين من شعبان من السنة المذآورة

اد     م ع و آنت أحضر دروسه وأنا صغير، وما سمعت أحدا يلقي الدروس مثله، ولم يزل على ذلك إلى أن حج، ث
ام                ة، وأق ه المدرسة القاهري تمائة، وفوضت إلي نة سبع عشرة وس ي س ى الموصل ف ل إل م انتق يًال، ث ا   وأقام قل به

ين وعشرين         نة اثنت ع اآلخر س مالزمًا الشتغال واإلفادة إلى أن توفي يوم اإلثنين الرابع والعشرين من شهر ربي
  .وستمائة

  .وآانت والدته أيضًا بالموصل سنة خمس وسبعين وخمسمائة، رحمه اهللا تعالى

د أفكرت       ي، ولق ي عين دنيا ف رة فقلت    ولقد آان من محاسن الوجود، وما أذآره إال وتصغر ال ه م ذا الرجل   : في ه
بعين وخمسمائة،       نة خمس وس ي س عاش مدة خالفة اإلمام الناصر لدين اهللا أبي العباس أحمد فإنه ولي الخالفة ف
وهي السنه التي ولد فيها شرف الدين المذآور، وماتا في سنة واحدة، وآان مبدأ شروعه في شرح التنبيه بإربل، 



 

ي        واستعار منا نسخة التنبيه عليها  ا ف ل الحواشي آله د نق ك وق د ذل حواش مفيدة بخط بعض األفاضل، ورأيته بع
  .شرحه

ن        انم ب ن غ ر ب ن المظف ليمان ب و الفاضل الذي آانت النسخة والحواشي بخطه هو الشيخ رضي الدين أبو داود س
ابر فضالء عصره، وصن     ي   عبد الكريم الجيلي الشافعي المفتي بالمدرسة النظامية ببغداد وآان من أآ ًا ف ف آتاب

ثالث  . الفقه يدخل في خمس عشرة مجلدة، وعرضت عليه المناصب فلم يفعل، وآان متدينًا وتوفي يوم اإلربعاء ل
نة،         ى ستين س د نيف عل ان ق خلون من شهر ربيع األول من سنة إحدى وثالثين وستمائة، ودفن بالشونيزية، وآ

  .بعد سنة ثمانين وخمسمائة رحمه اهللا تعالى، وآان قدومه بغداد من بالده لالشتغال

ان             : رجعنا إلى األول تغال، وآ م يتغرب ألجل االش ه بالموصل ول ى أبي ذآور عل دين الم تغال شرف ال وآان اش
ا خرج،       : الفقهاء يقولون ه وم دنيا، وخرج من تغاله بال نعجب منه آيف اشتغل في وطنه وبين أهله وفي عزه واش

  .لقدر آفايةولو شرعت في وصف محاسنه ألطلت، وفي هذا ا

 ابن عبد ربه

ن                رحمن ب د ال ن عب ام ب ولى هش ي م الم، القرطب ن س ن حدير ب ن حبيب ب ه ب أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد رب
ات       ن المحفوظ رين م اء المكث ن العلم ان م وي، آ يم األم ن الحك روان ب ن م ك ب د المل ن عب ام ب ن هش ة ب معاوي

وان شعر    و هو"العقد"واالطالع على أخبار الناس، وصنف آتابه  من الكتب الممتعة حوى من آل شيء، وله دي
  : جيد، ومن شعره

 خطين هاجا لوعة وبـالبـال   يا ذا الذي خط العذار بوجهـه
 حتى لبست بعارضيك حمائال   ما صح عندي أن لحظك صارم

   
  : البغداديألبي الفضل محمد بن عبد الواحد : إنهما ألبي طاهر الكاتب، وقيل: وله في هذا المعنى وقيل

   
 خدا له بدم القلوب مضرجـا   ومعذر نقش العذار بمسـكـه
  من نرجس جعل النجاد بنفسجا   لما تيقن أن عضب جفـونـه

   
  : و أخذه البهاء أسعد السنجاري، فقال من جملة قصيدة

   
  ما آنت قبل عذاره بحمائل   يا سيف مقلته آملت مالحة

  : و له أيضًا
   

 ثم قالت متى يكون التالقـي   عـتـنـاقودعتني بزفرة وا
 بين تلك الجيوب واألطـواق   وبدت لي فأشرق الصبح منها
 بين عينيك مصرع العشـاق   يا سقيم الجفون من غير سقٍم
 ليتني مت قبل يوم الفـراق   إن يوم الفراق أفـظـع يوٍم

  : و له أيضًا
   

  وين عنك وصاالبرد الشباب طإن الغواني إن رأينـك طـاويًا
 نسب يزيدك عندهن خـبـاًال   و إذا دعونك عمهـن فـإنـه

   
ن            ام ب ن هش ة ب ن معاوي ام ب ن هش م ب ن الحك رحمن ب و له من جملة قصيدة طويلة في المنذر بن محمد بن عبد ال

  : عبد الملك بن مروان الحكمي أحد ملوك األندلس من بني أمية
   

 األندلسشرفت بالد    بالمنذر بن محـمـٍد
  والوحش فيها قد أنس   فالطير فيها سـاآـن



 

   
د     : قال الوزير المغربي في آتاب أدب الخواص يم مع ي تم ى أب وقد روي أن هذه القصيدة شقت عند انتشارها عل

ي      ادي التونسي بقصيدته الت المعز لدين اهللا، وساءه ما تضمنته من الكذب والتمويه، إلى أن عارضها شاعره اإلي
   :أولها

   
  و اعتاض من نطق خرس   ربع لـزينـب قـد درس

   
  .و هذا الشاعر هو أبو الحسن علي بن محمد اإليادي التونسي

  
  : والبن عبد ربه

   
 إن لم يصدقه رغـاء بـعـير   أآذب طائٍر: نعق الغراب فقلت
  : و فيه التفات إلى قول بعضهم

 الع وحـسـيرو ال زال منها ظ   لهن الوجى لم آن عونا على النوى
 وبـعـير و ما الشـؤم إال نـاقة   و ما الشؤم في نعق الغراب ونعيه

  .و له غير ذلك آل معنى مليح

نة     ى س ادى األول و آانت والدته في عاشر رمضان سنة ست وأربعين ومائتين، وتوفي يوم األحد ثامن عشر جم
اس  ي العب رة بن ي مقب ين ف وم اإلثن ن ي ة، ودف رين وثلثمائ ان وعش ك   ثم ل ذل الج قب د أصابه الف ان ق ة، وآ بقرطب

  .بأعوام، رحمه اهللا تعالى

دة      -و القرطبي  اء الوح ا الب ى     -بضم القاف وسكون الراء المهمله وضم الطاء المهمله وفي آخره بة إل ذه النس ه
  .قرطبة، وهي مدينة آبيرة من بالد األندلس وهي دار مملكتها

راء آخر     بضم الحاء : و حدير الذي هو أحد أجداده ا وال المهمله وفتح الدال المهمله وسكون الياء المثناة من تحته
  .الحروف

 أبو العالء المعري

وربن         ن أن ة ب ن ربيع اد ب ن زي ر ب أبو العالء أحمد بن عبد اهللا بن سليمان بن محمد بن سليمان بن داود بن المطه
ة بن تيم اهللا ابن أسد بن وبرة بن تغلب  أسحم بن أرقم بن النعمان بن عدي بن غطفان بن عمر بن بريح بن جديم

رأ   بن حلوان بن عمران بن إلحاف بن قصناعة التنوخي المعري للغوي الشاعر؛ آان متضلعًا من فنون األدب، ق
رة          انيف الكثي ه التص ب، ول وي بحل عد النح ن س د اهللا ب ن عب د ب ى محم المعرة، وعل ه ب ى أبي ة عل و واللغ النح

ه         المشهورة والرسائل المأثورة، ا، ول ا يقاربه ي خمسة أجزاء أوم ع ف وله من النظم لزوم ما اليلزم وهو آبير يق
سقط الزند أيضًا، وشرحه بنفسه، وسماه ضوء السقط، وبلغني أن له آتبًا سماه األيك والغصون وهو المعروف     

اب  بالهمزة والردف يقارب المائة جزء في األدب أيضًا، وحكى لي من وقف على المجلد األول بعد ا لمائة من آت
  .وآان عالمة عصره. ال أعلم ما آان يعوزه بعد هذا المجلد: الهمزة والردف وقال

  .وأخذ عنه أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي، والخطيب أبو زآريا التبريزي وغيرهما

تين وثلثما    الث وس نة ث ع األول س هر ربي ن ش ين م ثالث بق ب الشمس ل د مغي ة عن وم الجمع ه ي ت والدت ة وآان ئ
ال    ة، ق اض وذهبت اليسرى جمل ه بي ى عيني تين، غشى يمن بع وس نة س ن الجدري أول صس المعرة، وعمي م ب

أخبرني أبو محمد عبد اهللا بن الوليد بن غريب اإليادي أنه دخل مع عمه على أبي العالء يزوره، : الحافظ السلفي
ال     د وهو شيخ، ق ى رأسي و     : فرآه قاعدًا على سجادة لب ي ومسح عل دعا ل ال   ف ه    : آنت صبيا، ق أني أنظر إلي وآ

  .الساعة وإلى عينيه غحداهما نادرة واألخرى غائرة جدا، وهو مجدر الوجه، نحيف الجسم

ال       ي وصفه فق ولما فرغ من تصنيف آتاب الالمع العزيزي في شرح شعر المتنبي وقرىء عليه أخذ الجماعة ف
  : آأنما نظر المتنبي إلي بلحظ الغيب حيث يقول: أبو العالء



 

 صمم وأسمعت آلماتي من بهأنا الذي نظر األعمى إلى أدبي
   

ي   وان المتنب د ودي ماه عبث الولي ري وس وان البحت ماه ذآرى حبيب ودي ام وشرحه وس ي تم وان أب واختصر دي
ولى االنتصار      يهم، وت وسماه معجز أحمد وتكلم على غريب أشعارهم ومعانيها ومآخذهم من غيرهم وما أخذ عل

  .د في بعض المواضع عليهم، والتوجيه في أماآن لخطئهملهم والنق
  

م رجع         بعة أشهر، ث نة وس ا س ام به ودخل بغداد سنة ثمان وتسعين وثلثمائة، ودخلها ثانية سنة تسع وتسعين، وأق
اء               ه العلم اق، وآاتب ة من اآلف ه الطلب اس، وسار إلي ه الن ذ عن ي التصنيف وأخ إلى المعرة ولزم منزله، وشرع ف

ين       والوزراء دة خمس وأربع ه، ومكث م ذهاب عيني وأهل األقدار، وسمى نفسه رهين المحبسين للزومه منزله ول
سنة ال يأآل اللحم تدينًا ألنه آان يرى رأي الحكماء المتقدمين وهم اليأآلونه آي اليذبحوا الحيوان ففيه تعذيب له 

  .وهم اليرون اإليالم في جميع الحيوانات
  

  : عشرة سنة، ومن شعره في اللزوم قوله وعمل الشعر وهو ابن إحدى
   

 قلم البليغ بغير جد مـغـزل   التطلبن بـآلٍة لـك رتـبـًه
 هذا له رمح وهـذا أعـزل   سكن السماآان السماء آالهما

   
ل  -وتوفي يوم الجمعة ثالث   اني  : وقي ل    -ث ع األول، وقي ة       : شهر ربي ين واربعمائ نة تسع وأربع ثالث عشره، س

  : بلغني أنه اوصى أن يكتب على قبره هذا البيتبالمعرة، و
  وما جنيبت على أحد   هذا جناه أبي علـي

   
ه يتعرض      : وهو أيضا متعلق باعتقاد الحكماء، فانهم يقولون ه، ألن ة علي الم جناي إيجاد الولد وإخراجه إلى هذا الع

  .للحوادث واآلفات
  

وم الثالث        وآان مرضه ثالثة أيام، ومات في اليوم الرابع، ولم  ي الي م ف ال له ه فق ي عم ر بن وا  : يكن عنده غي اآتب
وخي     د اهللا التن د عب و محم أحسن اهللا  : عني، فتناولوا الدوي واألقالم، فأملى عليهم غير الصواب، فقال القاضي أب

  : ولماتوفي رثاه تلميذه أبو الحسن علي بن همام بقوله. عزاءآم في الشيخ فإنه ميت؛ فمات ثاني يوم
   

  فلقد أرقت اليوم من جفني دمًا   ت لم ترق الدماءزهـادةإن آن
 مسك فسامعة يضمخ أو فمـا   سيرت ذآرك في البالد آأنـه
 ذآراك أخرج فدية من أحرما   وأرى الحجيج إذا أرادوا لـيلة

  .وقد أشار في البيت األول إلى ما آان يعتقده ويتدين به من عدم الذبح آما تقدم ذآره

  
رك             وقبره في س ال وت ون من اإلهم ا يك ة م ى غاي ديم، وهو عل اب صغير ق احة ب احة من دوار اهله، وعلى الس

  .القيام بمصالحه، وأهله اليحتفلون به

ة        -والتنوخي  اء معجم واو خ د ال ة وبع ون المخفف وخ،      -بفتح التاء المثناة من فوقها وضم الن ى تن بة إل ذه النس وه
ال  ديمًا ب وا ق ل اجتمع دة قبائ م لع اً وهواس موا تنوخ اك فس اموا هن ى التناصر، وأق الفوا عل وخ. بحرين، وتح : والتن

  .بهراء، وتنوخ، وتغلب: اإلقامة، وهذه القبيلة إحدى القبائل الثالث التي هي نصارى العرب، وهم

ام بلدة صغيرة بالش : وهذه النسبة إلى معرة النعمان، وهي -بفتح الخميم والعين المهملة وتشديد الراء  -والمعري 
ديرها،          ه ت ه، فإن الى عن ن بشير األنصاري، رضي اهللا تع بالقرب من حماة وشيزر، وهي منسوبة إلى النعمان ب
رنج من            دي الف زل بأي م ت ة ول ين وتسعين وأربعمائ نة اثنت فنسبت إليه، وأخذها الفرنج من المسلمين في محرم س

شاء اهللا تعالى سنة تسع وعشرين وخمسمائة،    يومئذ إلى أن فتحها عماد الدين زنكي بن آق سنقر اآلتي ذآره إن
  .ومن على أهلها بأمالآهم



 

 ابن شهيد

ن        ر ب ن عم ك ب د المل ن عب أبو عامر أحمد بن أبي مروان عبد الملك بن مروان بن ذي الوزارتين األعلى أحمد ب
لضحاك بن محمد بن عيسى بن شهيد األشجعي األندلسي القرطبي؛ هو من ولد الوضاح بن رزاح الذي آان مع ا

قيس الفهري يوم مرج راهط، ذآره ابن بسام في آتاب الذخيرة، وبالغ في الثناء عليه، وأورد له طرفًا وافرًا من  
ن حزم الظاهري         . الرسائل والنظم والوقائع ين اب ه وب ه، وبين ي فنون ًا ف وآان من أعلم أهل األندلس، متفننًا بارع

ة الب    انيف الغربي ه التص ات، ول ات وماعب ع      مكاتب ا التواب ك، ومنه اح الش دك وإيض ف ال اب آش ا آت ة، منه ديع
وادر  . والزوابع، ومنها حانوت عطار، وغير ذلك وآان فيه مع هذه الفضائل آرم مفرط، وله في ذلك حكايات ون

  : ومن محاسن شعره من جملة قصيد

 إذا لقيت صيد الكماة سبـاع   وتدري سباع الطير أن آماته
  ظباه إلى األوآار وهي شباع   هـاتطير جياعًا فوقه وتـرد

   
بكه              ي س ه أحسن ف ة واإلسالم، لكن ي الجاهلي ه جماعة من الشعراء ف بقه إلي وإن آان هذا معنى مطروقًا، وقد س

  .وتلطف في أخذه
  

  : ومن رقيق شعره وظريفه قوله
  ونام ونامت عيون العسس   ولما تمأل مـن سـكـره
 درى ما التمسدنو رفق    دنوت إليه علـى بـعـده
 واسمو إليه سمو النفـس   أدب إليه دبيب الـكـرى
 إلى أن تبسم ثغر الغلـس   وبت به ليلتي نـاعـمـًا
 وأرشف منه سواد اللعس   أقبل منه بياض الطـلـى

   
  : وما ألطف قول أبي منصور علي بن الحسن المعروف بصردر في هذا المعنى، وهو قوله

   
 فما إن وجدنا عند نارهم هدى   وعدوحي طرقناه على غير م

  سقطنا عليهم مثلما يسقط الندى   وما غفلت أحراسهم غير أننـا
   

  : وقد استعمل هذا المعنى جماعة من الشعراء، واألصل فيه قول امرىءالقيس
   

  سمو حباب الماء حاًال على حال   سموت إليها بعدما نام أهلـهـا

  .ومعظم شعره فائق

نة ست وعشرين        وآانت والدت ى س ادى األول ة سلخ جم ه سنة اثنتين وثمانين وثلثمائة، وتوفي ضحى نهارالجمع
  .ودفن ثاني يوم في مقبرة أم سلمة، رحمه اهللا تعالى. وأربعمائة، بقرطبة

  .وأبوه عبد الملك مذآور في آتاب الصلة

  .دها دال مهملةبضم الشين المثلثة وفتح الهاء وسكون الياء المثناة من تحتها وبع: وشهيد

ن ريث      -بفتح الهمزة وسكون الشين المثلثة وفتح الجيم وبعدها عين مهملة  -واألشجعي  ى أشجع ب هذه النسبة إل
  .بن غطفان، وهي قبيلة آبيرة

  
  
  
  



 

 ابن فارس

تى،          وم ش ي عل ًا ف ان إمام وي؛ آ رازي اللغ ب ال ن حبي د ب ن محم اء ب ن زآري ارس ب ن ف د ب ين أحم و الحس أب
ة   وخصوصًا اللغ اب حلي ة فإنه أتقنها، وألف آتابه المجمل في اللغة، وهو على اختصاره جمع شيئًا آثيرًا، وله آت

ي       ات اآلت ري صاحب المقام بس الحري الفقهاء، وله رسائل أنيقة، ومسائل في اللغة، ويعايي بها الفقهاء، ومنه اقت
ألة ذآره إن شاء اهللا تعالى ذلك األسلوب، ووضع المسائل الفقهية في الم ًا   . قامة الطيبة، وهي مائة مس ان مقيم وآ

ات  ذاني صاحب المقام ان الهم ديع الزم ه اشتغل ب ذان، وعلي الى  -بهم اء اهللا تع ره إن ش ي ذآ عار  -اآلت ه أش ول
  : جيدة، فمنها قوله

 ترآية تنمى لتـرآـي   مرت بنا هيفاء مجدولة
  أضعف من حجة نحوي   ترنو بطرف فاتر فاتـٍن

  : وله أيضًا
 جمع النصيحة والمقه   اسمع مقالة نـاصـح
  ت من الثقات على ثقه   إياك واحذر أن تـبـي

  : وله أيضًا
 وأنت بها آلف مـغـرم   إذا آنت في حاجة مرسًال
 وذاك الحكيم هو الدرهم   فأرسل حكيمًا وال توصه

  : وله أيضًا
  ضرمسوى ذا، وفي األحشاء نار ت   سقى همذان الغيث، لست بقـائل
 أفدت بها نسيان ما آنت أعـلـم   ومالي ال أصفي الدعاء لـبـلـدة
 درهـم مدين وما في جوف بيتي   نسيت الذي أحسنته غـير أنـنـي

  
  .وله أشعار آثيرة حسنة

  
ة    عين وثلثمائ نة تس وفي س الى   -ت ه اهللا تع ز        -رحم د العزي ن عب ي ب ي عل هد القاض ل مش ن مقاب الري، ودف ب

ة، واألول أشهر        : لوقي. الجرجاني ة بالمحمدي بعين وثلثمائ نة خمس وس ي صفر س رازي  . إنه توفي ف تح   -وال بف
د األلف زاي    ا               -الراء المهملة وبع ا آم دة فيه زاي زائ ديلم، وال الد ال ري، وهي من مشاهير ب ى ال بة إل ذه نس ه

  .زادوها في المروزي عند النسبة إلى مرو الشاهجان
  

  : ومن شعره أيضًا
 تقضى حاجة وتفوت حـاج   حالك قلت خـير وقالوا آيف

 عسى يومًا يكون لهاانفـراج   إذا ازدحمت هموم الصدر قلنا
  دفاتر لي، ومعشوقي السراج   نديمي هرتي، وأنيس نفسـي

 أبو الطيب المتنبي

اع     المتنبي الش روف ب وفي المع دي الك ي الكن د الصمد الجعف ن عب ن ب ن الحس ين ب ن الحس د ب ب أحم و الطي ر أب
  .هو أحمد بن الحسين بن مرة بن عبد الجبار، واهللا أعلم: المشهور، وقيل

هو من أهل الكوفة، وقدم الشام في صباه وجال في أقطاره، واشتغل بفنون األدب ومهر فيها، وآان من الكثيرين 
ه بكالم العرب          يها، وال يسأل عن شيء إال واستشهد في نظم   من نقل اللغة والمطلعين على غريبها وحوش من ال

ى      : إن الشيخ أبا علي الفارسي، صاحب اإليضاح والتكملة، قال له يومًا: والنثر، حتى قيل ا من الجموع عل م لن آ
ه     . فطالعت آتب اللغة ثالث ليال علي أن أجد لهذين الجمعين ثالثًا، فلم أجد: وزن فعلي ي حق ول ف وحسبك من يق

  .ئر الذي يسمى القبجالطا: جمع حجل، وهو: وحجلى. أبو علي هذه المقالة

  .وهي دويبة منتنة الرائحة -على مثال قطران  -جمع ظربان : والظربي



 

ان         ه اهللا آ دي رحم دين الكن اج ال وأما شعره فهو في النهاية، وال حاجة إلى ذآر شيء منه لشهرته، لكن الشيخ ت
ل         حيح المتص ناد الص ا باإلس ه لهم ت روايت ه وآان ي ديوان دان ف ين اليوج ه بيت روي ل ا    ي ت ذآرهم ه، فأحبب ب

  : لغرابتهما، وهما

  فأهنتني وقد فتني من حالق   أبيعين مفتقر إليك نظرتنـي
 أنزلت آمالي بغير الخالـق   لست الملوم أنا الملوم ألنني

   
ه     ه، فكتب إلي وصلتني وصلك اهللا   : ولما آان بمصر مرض، وآان له صديق يغشاه في علته، فلما أبل أنقطع عن

  .عتني مبًال، فإن رأيت أن التحبب العلة إلي، وال تكدر الصحة علي، فعلت إن شاء اهللا تعالىمعتًال، وقط
  

ال  : والناس في شعره على طبقات فمنهم من يرجحه على ابي تمام ومن بعده، ومنهم من يرجح أبا تمام عليه، وق
ي م    : أبو العباس أحمد بن محمد النامي الشاعر اآلتي ذآره عقيب هذا د بق ان ق ي،     آ ا المتنب ة دخله ن الشعر زاوي

  : وآنت أشتهي أن أآون قد سبقته إلى معنيين قالهما ماسبق إليهما، أحدهما قوله
   

 فؤادي في غشاء من نـبـال   رماني الدهر باألرزاء حتـى
  تكسرت النصال على النصال   فصرت إذا أصابتني سـهـام

  : واآلخر قوله
 بـاآلذان ا يبـصـرنفكأنم   في جحفل ستر العيون غباره

   
ين شرحًا    : واعتنى العلماء بديوانهفشرحوه، وقال لي أحد المشايخ الذين أخذت عنهم وقفت له على أآثر من أربع

ي شعره              ًال مسعودًا، ورزق ف ان رج ه آ ره، والشك أن ديوان غي ذا ب م يفعل ه ما بين مطوالت ومختصرات، ول
  .السعادة التامة

  
ؤ     وإنما قيل له المتنبي ألنه ه لؤل ادعى النبوة في بادية السماوة، وتبعه خلق آثير من بني آلب وغيرهم فخرج إلي

ذا               ك، وه ر ذل ل غي ه، وقي تتابه وأطلق م اس رق أصحابه وحبسه طويًال ث يدية فأسره وتف أمير حمص نائب اإلخش
  .أنا أول من تنبأ بالشعر: إنه قال: أصح، وقيل

  
ين     ثم التحق بالمير سيف الدولة بن حمدان في نة ست وأربع سنة سبع وثالثين وثلثمائة، ثم فارقه ودخل مصر س

ي              ان وف ه خف افور وفي رجلي دي آ ين ي ان يقف ب يد، وآ ن اإلخش وثلثمائة، ومدح آافورًا اإلخشيدي وأنوجور اب
ة            ه ليل اه وفارق م يرضه هج ا ل اطق، ولم ا بالسيوف والمن ه وهم وسط سيف ومنطقة ويرآب بحاجبين من مماليك

ة  عيد النح ر سنة خمسين وثلثمائة، ووجه آافور خلفه رواحل إلى جهات شتى فلم يلحق، وآان آافور وعده بوالي
ال           ه فق ه، وعوتب في ي شعره وسموه بنفسه خاف ه ف ا رأى تعالي د      : بعض أعماله، فلم وة بع اقوم، من ادعى النب ي

  .محمد صلى اهللا عليه وسلم، أما يدعي المملكة مع آافور؟ فحسبكم
  

آنت قرأت ديوان أبي الطيب المتنبي عليه، فقرأت عليه قوله في آافور القصيدة  : لفتح ابن جني النحويقال أبو ا
  : التي أولها

   
  وأعجب من ذا الهجر والوصل أعجب   أغالب فيك الشوق والشـوق أغـلـب

  : حتى بلغت إلى قوله
   

 وال اشتكي فيها والأتـعـتـب   أال ليت شعري هل أقول قصيدة
 قلب ولكن قلبي يا ابنة القوم   ما يذود الشعر عني أقلهوبي 

ع، ألست     : يعز عليي، آيف يكون هذا الشعر في ممدوح غير سيف الدولة؟ فقال: فقلت له ا نف ذرناه فم حذرناه وأن
  :القائل فيه

   
 أنـاقـائل والتعطين النـاس مـا   أخا الجود، أعط الناس ما أنت مالك

  .بسوء تدبيره وقلة تمييزه فهو الذي أعطاني آافورًا



 

  
ه      ن خالوي ين اب ي وب وقعبين المتنب ون بحضرته، ف ة فيتكلم ل ليل اء آ س يحضره العلم ة مجل يف الدول ان لس وآ
ى            ه يسيل عل ه، فشجه وخرج ودم ان مع اح آ ه بمفت النحوي آالم، فوثب ابن خالويه على المتنبي فضرب وجه

  .ثيابه، فغضب وخر إلى مصر وامتدح آافورًا
  

ده                 ثم ر ا رجع من عن ه، ولم أجزل جائزت ديلمي، ف ه ال ن بوي ة ب دح عضد الدول ارس، وم الد ف ه وقصد ب حل عن
دة من           ي ع ي الجهل األسدي ف ن أب ك ب ه فات قاصدًا إلى بغداد ثم إلى الكوفة في شعبان لثمان خلون منه عرض ل

القرب      اصحابه، وآان مع المتنبي أيضًا جماعة من أصحابه، فقاتلوهم، فقتل المتنبي وا ح ب ه مفل د وغالم ه محم بن
ر              د دي داد عن ي من سواد بغ ال الصافية، من الجانب الغرب ل حي من النعمانية، في موضع يقال له الصافية، وقي

  .مسافة ميلين العاقول بينهما
  

ه            ال ل ة ق ر حين رأى الغلب ا ف ا الطيب لم وذآر ابن رشيق في آتاب العمدة في باب منافع الشعر ومضاره أن أب
  : اليتحدث الناس عنك بالفرار أبدا وأنت القائل: غالمه

   
  والحرب والضرب والقرطاس والقلم   فالخيل والليل والبيداء تـعـرفـنـي

   
ين          اء ليست بق وم األربع ك ي ت، وذل ذا البي ه ه ل  -فكر راجعًا حتى قتل، وآان سبب قتل ل   : وقي ين، وقي ثالث بق : ل

إن قتله آان يوم االثنين لثمان بقين من شهر  : وخمسين وثلثمائة، وقيلمن شهر رمضان سنة أربع  -لليلتين بقيتا 
  .لخمس بقين من شهر رمضان من السنة المذآورة: رمضان، وقيل

  
ل         ة، ب ي هي قبيل دة الت ومولده في سنة ثالث وثلثمائة بالكوفة في محلة تسمى آندة فنسب إليها، وليس هو من آن

ة    ي القبيل يم وسكون ا    -هو جعف اء     بضم الج دها ف ة وبع ين المهمل ذحج،         -لع ن م يرة ب ن سعد العش ي ب وهو جعف
ان يرآب      ه آ يرة ألن واسمه مالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن آهالن، وإنما قيل له سعد العش

  .عشيرتي، مخافة العين عليهم: من هؤالء؟ قال: في ثلثمائة من ولده وولد ولده، فإذا قيل له -فيما قيل  -
  
ذا أشار بعض                  : يقالو ى ه ام، وإل ده بالش أ ول ده، ونش ام بول ى الش ل إل م انتق ة، ث قاء بالكوف ان س ي آ ا المتنب إن أب

  : الشعراء في هجو المتنبي حيث قال
 ل من الناس بكرة وعـشـيا   أي فضل لشاعر يطلب الفض
 المـحـيا ء، وحينًا يبيع ماء   عاش حينًا يبيع في الكوفة الما

  
  .حرف الحاء نظير هذا المعنى البن المعذل في أبي تمام حبيببن أوس الشاعر المشهوروسيأتي في 

  
  : ولما قتل المتنبي رثاه أبو القاسم المظفر بن علي الطبسي بقوله

 إذ دهانا في مثل ذاك اللسان   الرعى اهللا سرب هذا الزمان
 أي ثان يرى لبكر الـزمـان   مارأى الناس ثاني المتنـبـي

 ش وفي آبرياء ذي سلطـان   ن نفسه الكبيرة فيجـيآان م
  ظهرت معجزاته في المعاني   هو في شعره نبي، ولـكـن

  
ابور   -بفتح الطاء المهملة والباء الموحدة وبعدها سبن مهملة  -والطبسي  هذه النسبة إلى مدينة في البرية بين نيس

  .وإصبهان وآرمان يقال لها طبس
  

ة       ويحكى أن المعتمد بن ع ي، وهو من جمل باد اللخمي صاحب قرطبة وإشبيلية أنشد يومًا في مجلسه بيت المتنب
  : قصيدته المشهورة

   
  أثاب بها معيي المطي ورازمه   إذا ظفرت منك العيون بنظـرة

   
  : وجعل يردده استحسانًا له، وفي مجلسه أبو محمد عبد الجليل بن وهبون األندلسي، فأنشد ارتجاًال

   



 

 تجيد العطايا واللها تفتح اللهاشعر ابن الحسين فإنما لئن جاد
 بأنك تروي شعره لتـألـهـا   تنبأ عجبا بالقريض ولـو درى

   
  : وذآر اإلفليلي أن المتنبي أنشد سيف الدولة بن حمدان في الميدان قصيدته التي أولها

   
  لعداوعادات سيف الدولة الطعن في ا   لكل امرىء من دهره مـا تـعـودا

   
ا الطيب    -فلما عاد سيف الدولة إلى داره استعاده إياها، فأنشدها قاعدًا، فقال بعض الحاضرين    -يريد أن يكيد أب

  : أما سمعت أولها: لو أنشدها قائمًا ألسمع، فإن أآثر الناس اليسمعون، فقال أبو الطيب
   

  لكل امرىء من دهره ماتعودا

  .ملة فسمو نفسه وعلو همته وأخباره وما جرياته آثيرة، واالختصار أولىوهذا من مستحسن األجولة، وبالج

  .بضم الميم وفتح الحاء المهملة والسين المهملة المشددة وبعدها دال مهملة: واسم ولده محسد

 النامي الشاعر

ان من الشعراء الم     ين،  أبو العباس أحمد بن محمد الدارمي المصيصي المعروف بالنامي الشاعر المشهور؛ آ فلق
ي                 ي ف ي الطيب المتنب و أب ده تل ان عن دان، وآ ن حم ة ب داح سيف الدول ومن فحولة شعراء عصره، وخواص م
ي    ا عن اب ب روى فيه ا بحل ال أماله ه أم ة واألدب، ول ًا باللغ ًا عارف ًا بارع ان فاضًال أديب ة، وآ ة والرتب المنزل

د اهللا الك     ي عب تويه وأب ن در س د        الحسن علي بن سليمان األخفش واب ن عب راهيم ب ي بكر الصولي وإب اني وأب رم
ي وأخوه    الرحمن العروضي وأبيه محمد المصيصي، وروى عنه أبو القاسم الحسين بن علي بن أبي أسامة الحلب
و طاهر            دي والقاضي أب ر الخال و بك رى وأب ن عون الحري أبو الحسين أحمد وأبو الفرج الببغاء وأبو الخطاب اب

  .صالح بن جعفر الهاشمي

  : محاسن شعره قوله فيه من جملة قصيدةومن 

 عالءك في الدنيا وفي جنة الخلـد   أمير العال إن العوالي آـواسـب
 وطرفك مابين الشكيمةوالـلـبـد   يمر عليك الحول، سيفك في الطلى
 لـلـرفـد وقولك للتقوى وآفك   ويمضي عليك الدهر، فعلك للعال

  : ومن شعره أيضًا

 وأن عهودها تلك العهـود   زرود أحقًا أن قاتـلـتـي
 تبين موقفي أني الفـقـيد   وقفت وقد فقدت الصبرحتى
 لرسم الدار أيكما العـمـيد   فشكت في عذالي فقـالـوا

  

  .وله مع المتنبي وقائع ومعارضات في األناشيد

ال           امي ق اس الن ي العب ى أب اعرأنه دخل عل ري النحوي الش ًا   : وحكى أبو الخطاب ابن عون الحري ه جالس فوجدت

ال : ورأسه آالثغامة بياضًا وفيه شعرة واحد سوداء، فقلت له ة    : ياسيدي في رأسك شعرة سوداء، فق ذه بقي م، ه نع

  : أنشدنيه، فأنشدني: شبابي وأنا أفرح بها ولي فيها شعر، فقلت

 سوداء تهوى العيون رؤيتها   رأيت في الرأس شعرة بقيت



 

  أال رحمت غربتـهـاباهللا   فقلت للبيض إذ تروعـهـا
 تكون فيه البيضاء ضرتهـا   فقل لبث الوداء فـي وطـن

  

وينسب   -ومن شعره ! بأبا الخطاب بيضاء واحدة تروع ألف سوداء، فكيف حال سوداء بين ألف بيضاء؟: ثم قال

  : -إلى الوزير أبي محمد المهلبي، وليس األمر آذلك 

 ب بـالـحـبـيبعدو لي يلق   أتاني في قميص الالذ يسعـى
 فصير خده آسنا الـلـهـيب   وقد عبث الشراب بمقـلـتـيه
 لقد أقبلت في زي عـجـيب   فقلت له بما استحسنـت هـذا
 أم انت صبغته بدم القالـوب؟   أحمرة وجنتيك آسـتـك هـذا
  آلون الشمس في شفق المغيب   فقال الراح أهدت لي قميصـًا
 قريب من قريب من قـريب   فثوبي والمـدام ولـون خـدي

ه اهللا     : وتوفي سنة تسع وتسعين وثلثمائة، وقيل نة، رحم ره تسعون س سنة سبعين أو إحدى وسبعين، بحلب، وعم
  .تعالى

يم    -والدارمي  م م ر من         -بفتح الدال المهملة وبعد اللف راء مكسورة ث ك، بطن آبي ن مال ى دارم ب هذهالنسبة إل
  .تميم

ة         بكسر الميم -والمصيصي  ة مهمل دها صاد ثاني ا، وبع اة من تحته  -والصاد المهملة المشددة وسكون الياء المثن
ا    واحي، بناه هذه النسبةإلى المصيصة، وهي مدينة على ساحل البحر الرومي تجاور طرطوس والسيس وتلك الن

  .صالح بن علي عم أبي جعفر المنصور في سنة أربعين ومائة بأمر المنصور

 انيبديع الزمان الهمذ

ائل                ان؛ صاحب الرس ديع الزم ذاني، الحافظ المعروف بب عيد الهم ن س ى ب ن يحي ن الحسين ب د ب أبو الفضل أحم
ه    ي خطبت الرائقة، والمقامات الفائقة، وعلى منواله نسج الحريري مقاماته واحتذى حذوه واقتفى أثره، واعترف ف

ن       بفضله، وأنه الذي أرشده إلى سلوك ذلك المنهج، وهو أحد الفضال د ب ي الحسين احم ء الفصحاء، روى عن أب
الد خراسان   "المجمل"فارس صاحب . في اللغة وعن غيره، وله الرسائل البديعة والنظم الميح، وسكن هراة من ب
اؤه، إذا طال    . وإذا سكن متنه، تحرك نتنه. الماء إذا طال مكثه، ظهر خبثه: فمن رسائله وآذلك الضيف يسمج لق

  .والسالم. نتهى محلهثواؤه، ويثقل ظله، إذا ا

   
ى الضيف،   . ومشعر الكرم، ال مشعر الحرم . حضرته التي هي آعبة المحتاج، الآعبة الحجاج: ومن رسائله ومن
  .وقبلة الصالت، القبلة الصالة. ال منى الخيف

  
ى صار الموت     . الموت خطب قد عظم حتى هان، ومس قد خشن حتى الن: وله من تعزية والدنيا قد تنكرت حت

رى إال         . خطوبها، وجنت حتى صار أصغر ذنوبهااخف  م انظر يسرة هل ت ة؟ ث رى إال محن فلتنظر يمنة، هل ت
  .حسرة؟

  
  : ومن شعره من جملة قصيدة طويلة

   
 لو آان طلق المحيا يمطر الذهـبـا   وآاد يحكيك صوب الغيث منسكـبـًا

 عـذالـو والليث لو لم يصد والبحر   والدهر لولم يخن، والشمس لو نطقت
  : ومن شعره في ذم همذان، ثم وجدتهما ألبي العالء محمد بن علي بن حسول الهمذاني



 

 لكنه من أقبـح الـبـلـدانهمذان لي بلد أقول بفضلـه
  وشيوخه في العقل آالصبيان   صبيانه في القبح مثل شيوخه

  .وله آل معنى مليح حسن من نظم ونثر

  .مائة مسمومًا بمدينة هراة، رحمه اهللا تعالىوآانت وفاته سنة ثمان وتسعين وثلث

ه             ا مثال ن دوست م د ب ن محم رحمن ب د ال عيد عب و س اآم أب ا الح ذا آخر   : ثم وجدت في آخر رسائله التي جمعه ه
عين         ان وتس نة ثم رة س ادى اآلخ ن جم ر م ادي عش ة الح وم الجمع راة ي الى به ة اهللا تع وفي رحم ائل، وت الرس

ره وسمع          : وثلثمائة؛ قال الحاآم المذآور ي قب اق ف ه، فأف كنة وعجل دفن ات من الس وسمعت الثقات يحكون أنه م
  .صوته بالليل، وأنه نبش عنه فوجدوه قد قبض على لحيته ومات من هول القبر

 ابن طباطبا

ي             ن أب ي ب ن عل ن حسن ب ن حسن ب راهيم اب ن إب أبو القاسم أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم طباطبا بن إسماعيل ب
ي ا  ب، رض ابر         طال ن أآ ان م ر، وآ البين بمص ب الط ان نقي ري؛ آ ي المص ني الرس ريف الحس ه، الش هللا عن

ه          ر ل ة وذآ اب اليتيم ي آت البي ف و منصور الثع رؤسائها، وله شعر مليح في الزهد والغزل وغير ذلك، وذآره أب
  : مقاطيع، ومن جملة ما أورد له قوله

   
  ن لواجدوإني على ريب الزما   خليلي إني للثـريا لـحـاسـد

 واحـد وأفقد من أحببته وهو   أيبقي جميعًا شملها وهي ستة
   

  : وأورد له أيضًا، وذآرها في أوائل الكتاب لذي القرنين بن حمدان، قوله
   

 باهللا صفه وال تنقـص وال تـزد   قالت لطيف خيال زارني ومضى
 وقلت قف عن ورود الماء لم يرد   فقال أبصرته لو مات من ظـمـإ

 آبدي يا برد ذلك الذي قالت على   قالت صدقت الوفا في الحب عادته
   

  .وله غير هذا أشياء حسنة
  

  : ومن شعره المنسوب إليه في طول الليل، وهو معنى غريب
   

  فوافت عشاء وهي أنضاء أسفار   آأن نجوم الليل سارت نهارهـا
 يفال فلك جاروال آوآب سـار   وقد خيمت آي يستريح رآابهـا

   
  .ثم وجدت هذين البيتين في ديوان أبي الحسن ابن طباطبا من جملة قصيدة طويلة

  
  : ونقلت من ديوان أبي الحسن المذآور من جملة أبيات

   
 وجدًا إذا ظعن الخليط أقامـا   بانوا وأبقوا في حشاي لبينهـم

 آانت لسرعة مرها أحالمـا   هللا أيام الـسـرور آـأنـمـا
 أل قام لي ذاك السرور وداما   ًة أل خي هًوىلودام عيش رحم

 أيامـا عامًا ورد من الصبـا   ياعيشنا المفقود خذ من عمرنا
  .وال أدري من هذا أبو الحسن، وال وجه النسبة بينه وبين أبي القاسم المذآور، واهللا أعلم

  
خمس وأربعين وثلثمائة، رحمه توفي في سنة : وذآره األمير المختار المعروف بالمسبحي في تاريخ مصر وقال



 

د بمصر،             : اهللا تعالى؛ وزاد غيره رتهم خلف المصلى الجدي ي مقب ن ف ين من شعبان، ودف اء لخمس بق ليلة الثالث
  .وعمره أربع وستون سنة

  
غ     -بفتح الطاءين المهملتين والباءين الموحدتين  -وطباطبا  ان يلث ه آ وهو لقب جده إبراهيم، وإنما قيل له ذلك ألن

ه       : أجيء بدراعة؟ فقال: عل القاف طاء، وطلب يومًا ثيابه، فقال له غالمهفيج ي علي ا، فبق ا قب رد قب ا، ي ال، طباطب
  .لقبًا، واشتهر به

  
  .هذه نسبة إلى بطن من بطون السادة العلوية: بفتح الراء والسين المشددة المهملة، قال ابن السمعاني: والرسي

 أبو الرقعمق

ي         أبو حامد أحمد بن محمد  ال ف ة فق ي اليتيم البي ف ره الثع األنطاآي المنبور بأبي الرقعمق الشاعر المشهور؛ ذآ
هو نادرة الزمان، وجملة اإلحسان، وممن تصرف بالشعر في أنواع الجد والهزل، وأحرز قصب الفضل،    : حقه

  .وهو أحد المداح المجيدين، والشعراء المحسنين، وهو بالشام آابن حجاج بالعراق

  
يأتي   فمن غرر م حاسنه قوله يمدح أبا الفرج يعقوب بن آلس وزير العزيز بن المعز العبيدي صاحب مصر، وس

  : ذآرهما إن شاء اهللا تعالى
   

 وأقلـنـاه ذنـبـه وعـثـاره   قد سمعنا مقالـه واعـتـذاره
 بك عرضت فاسمعي ياجـاره   والمعاني لمن عنـيت ولـكـن
 راه مـحـلـًال أزرارهر تـ   من تـراديه أنـه أبـد الــده
 ه متاح ألعـين الـنـظـاره   عالم أنـه عـذاب مـن الـل
 ك من ذي تسـتـر أسـتـاره   هتك اهللا ستره فـلـكـم هـت
 ل مليح ألحـاظـه سـحـاره   سحرتني ألحـاظـه وآـذا ك
  راض لو آثر الرضى والزياره   ماعلى مؤثر التـبـاعـد واإلع

 ذب بالهجر مـؤثـر إيثـاره   قـد ع وعلى أننـي وإن آـان
 أشتهي قربه وآبـى نـفـاره   لم أزل العدمته مـن حـبـيب

   
  : ومن مديحها

   
 ض عدوًا إال وأخمـد نـاره   لم يدع لي العزيز في سائراألر

 ر وآر الخطوب بالبذل غاره   آل يوم له علـى نـوب الـده
 ة الندى آـرارهل وفي حوم   ذو يد شأنها الفرامـن الـبـخ
 بالعطايا وآثـرت أنـصـاره   هي فلت عن العـزيز عـداه
 سي وتضحي نفاعة ضـراره   هكذا آـل فـاضـل يده تـم
 من تفيا ظالله واستـجـاره   فاستجـره فـلـيس يأمـن إال
 مل فـيمـا يريده أفـكـاره   وإذا ما رأيته آـطـرقـًا يع

 في ضمير الغيوب إال أثـاره   لم يدع بالذآاء والذهـن شـيئًا
 آان بالرأي مدرآًا أقـطـاره   الوال موضعًا مـن األرض إال

 خوفة من زمانـه وحـذاره   زاده اهللا بـسـطة زآـفـاه

  .وأآثر شعره جيد، وهو على أسلوب شعر صريع الدالء القصار البصري



 

ن       وأقام بمصر زمانًا طويًال، ومعظم شعره في ملوآها ورؤسائها، و ن المنصور ب د ب يم مع ا تم مدح بها المعز أب
س،                 ن آل رج اب ا الف وزير أب د جوهرًا، وال ز، والقائ ن العزي اآم ب ز، والح ده العزي د اهللا، وول ن المهدي عب القائم ب

  .وغيرهم من أعيانها، وآل هؤالء الممدوحين سيأتي ذآرهم في تراجمهم إن شاء اهللا تعالى

ره      : تاريخ مصر وقال وذآره األمير المختار المسبحي في ة، وزاد غي نة تسع وتسعين وثلثمائ وفي س وم   : ت ي ي ف
  .في شهر ربيع اآلخر، رحمه اهللا تعالى؛ وأظنه توفي بمصر: الجمعة لثمان بقين من شهر رمضان، وقيل

د األلف آاف       -واألنطاآي  ة وبع ة وهي       -بفتح الهمزة وسكون النون وفتح الطاء المهمل ى أنطاآي بة إل ذه النس ه
  .دينة بالشام بالقرب من حلبم

  .وهو لقب عليه -بفتح الراء والقاف وسكون العين المهملة وفتح الميم وبعدها قاف  -والرقعمق 

 جحظة البرمكي

ان فاضًال     ديم؛ آ أبو الحسن أحمد بن جعفر بن موسى بن يحيى بن خالد بن برمك المعروف بجحظة البرمكي الن
وادر ومن  ان من            صاحب فنون وأخبار ونجوم ون اره وأشعاره، وآ ان أخب ن المرزب و نصر اب ع أب د جم ة، وق ادم

  : ظرفاء عصره، وهو من ذرية البرامكة، وله األشعار الرائقة، فمن شعره قوله

   
 فأضحوا حديثًا للنوال المشهـر   أنا ابن أناس مول الناس جودهـم
  ولم يخل من تقريظهم بطن دفتر   فلم يخل من إحسانهم لفظ مخبر

  : ه أيضًاول
 فجودي في المنام لمستهـام   فقلت لها بخلت علي يقظـى
  وتطمع أن أزورك في المنام   فقالت لي وصرت تنام أيضا

  : وله أيضًا
 وتقبلوا األخالق من أسالفـهـم   أصبحت بين معاشٍر هجروا الندى

 حاولت نتف الشعر من آنافهـم   قوم أحاول نيلهـم فـكـأنـمـا
 أآنافـهـم ذهب الذين يعاش في   ا بالكبير وغـنـنـيهات اسقنيه

  : وله أيضًا
  ن فراقهم إحدى البليه   يا أيها الرآب الـذي
 م بقلبه خير الوصيه   وصيكم الصب المقي

  : وله أيضًا
  أفي ثوب مثٍر أنت أم ثوب مقتر   وقائلة لي آيف حالك بـعـدنـا
 أغدو في حراٍم مقتـرأروح و   فقلت لها التسألينـي فـإنـنـي

  
  : وله ديوان شعر أآثره جيد، وقضاياه مشهورة، ومن أبياته السائرة قوله

  عتاب بين جحظة والزمان   ورق الجو حتى قيل هـذا
  : والبن الرومي فيه، وآان مشوه الخلق

  من فيل شطرنج ومن سرطان   نبئت جحظة يستعير جحوظـه
 اآلذان الـعـيون لـلـذة ألم   وارحمتا لمنادميه تحـمـلـوا

داد،   : سنة أربع وعشرين، بواسط، وقيل: وتوفي سنة ست وعشرين وثلثمائة، وقيل ى بغ حمل تابوته من واسط إل
  .رحمه اهللا تعالى

اء    -وجحظة  دها ه د اهللا        -بفتح الجيم وسكون الحاء المهملة وفتح الظاء المعجمة وبع ه عب ه ب ه لقب وهو لقب علي
  .بن المعتز



 

ال ال  ائتين    : خطيب ق ع وعشرين وم نة أرب ي شعبان س ه ف اب    . وآانت والدت داد، وفي آت اريخ بغ ي ت ه ذآر ف ول
  .األغاني

 ابن دراج القسطلي

ب؛   أبو عمر أحمد بن محمد بن العاصي بن أحمد بن سليمان بن عيسى بن دراج األندلسي القسطلي الشاعر الكات
في تاريخ األندلس من جملة الشعراء المجيدين والعلماء آان آاتب المنصور بن أبي عامر وشاعره، وهو معدود 

ام،   : المتقدمين، ذآره أبو منصور الثعالبي في يتيمة الدهر، وقال في حقه آان بصقع األندلس آالمتنبي بصقع الش
ي      ام ف ن بس وهو احد الشعراء الفحول، وآان يجيد ما ينظم ويقول، واورد له أشعارًا حسنًة، وذآره أبو الحسن اب

ه  آت ي عامر      -وهو جزءان    -اب الذخيرة، وساق طرفًا من رسائله ونظمه، ونقلت من ديوان ن أب أن المنصور ب
ي        د صاحب الخراج بمصر الت د الحمي أمره أن يعارض قصيدة أبي نواس الحكمي التي مدح بها الخطيب بن عب

  : أولها

   
  وميسور ما يرجى لديك عسير   أجارة بيتـينـا أبـوك غـيور

  : ها بقصيدة بليغة، من جملتهافعارض
 وأن بيوت العاجزين قـبـور   ألم تعلمي أن الثواء هو التوى
 لتقبيل آف العامري سـفـير   تخوفني طول السفـار، وإنـه
  إلى حيث ماء المكرمات نمير   دعيني أرد ماء المفاوز آجنـًا
 خـطـير لراآبها أن الجزاء   فإن خطيرات المهالك ضمـن

   
  : ها في وصف وداعه لزوجته وولده الصغيرومن

   
 بصـبـري مـنـهـا أنة وزفـير   ولما تدانت لـلـوداع وقـد هـفـا
 وفي المهد مبغوم النداء صـغـير   تناشدني عهد الـمـودة والـهـوى
 بموقع أهواء النـفـوس خـبـير   عيي بمرجوع الخطاب ولـحـظـه
 أذرع مـحـفـوفة ونـحـورله    تبوأ ممنوع الـقـلـوب ومـهـدت
 وآل محياة الـمـحـاسـن ظـير   فكل مفـداة الـتـرائب مـرضـع

 رواح لتدآب الـسـرى وبـكـور   عصيت شفيع النفس فيه وقـادنـي
 جوانح من ذعر الفـراق تـطـير   وطار جناح البين بي وهفت بـهـا
 ـيورعلى عزمتي من شجوها لـغ   لئن ودعت مني غـيورًا فـإنـنـي
 علي ورقراق الـسـراب يمـور   ولو شاهدتني والهواجر تلـتـظـي
 على حر وجهي واألصيل هجـير   أسلط حر الهـاجـرات إذا سـطـا
 وأستوطىء الرمضاء وهي تفـور   وأستنشق النكبـاء وهـي لـوافـح
 وللذعر في سمع الجريء صفـير   وللموت في عين الجـبـان تـلـون

 وأني على مضى الخطوب صبـور   مـن الـبـين جـازعلبان لها أني 
 إذا ريع إال الـمـشـرفـي وزير   أمير على غول التـنـائف مـالـه

 وجرسي لجنان الـفـالة سـمـير   ولو بصرت بي والسرى جل عزمتي
 ولألسد في غـيل الـغـياض زئير   وأعتسف الموماة في غسق الدجـى
 آواآب في خضر الحـدائق حـور   اوقد حومت زهر النجوم آـأنـهـ

 آؤوس مها والـى بـهـن مـدير   ودارت نجوم القطب حتى آأنـهـا
 على مفرق الليل البـهـيم قـتـير   وقد خيلت طرق المـجـرة انـهـا
 فـتـور وقد غضن أجفان النجـوم   وثاقب عزمي والـظـالم مـروع
 عامري جـديروأني بعطف ال   لقد أيقنت أن المنى طوع همتي



 

   
واس      . وهي طويلة، وفي هذا القدر منها آفاية ي ن يئًا من قصيدة أب وإذا قد ذآرت هذه القصيدة فينبغي أن أذآر ش

د       د الحمي ن عب التي وازنها أبو عمر؛ وآان أبو نواس قد خرج من بغداد قاصدًا مصر ليمدح أبا نصر الخطيب ب
ًا      صاحب ديوان الخراج بها، فأنشده هذه القصيدة،  ا بيت د ذآرت منه ه، وق وذآر المنازل التي مر عليها في طريق

ذي               ة، ولكن أذآر ال ا طويل ا فإنه ر جميعه ى ذآ زي، وال حاجة إل ان الغ ن عثم راهيم ب في ترجمة ابي إسحاق إب
  : أختاره منها، فمن ذلك

   
 عزيز علينا أن نـراك تـسـير   تقول التي من بيتها خفف محملي

 بلى إن أسباب الغنى لـكـثـير   طـلـبأما دون مصر للغنى مت
 جرت فجرى من جريهن غدير   فقلت لها واستعجلتـهـا بـوادر
 إلى بلدة فيها الخطـيب أمـير   ذريني أآثر حاسـديك بـرحـلٍة

 فأي فتى بعد الخطـيب تـزور   إذا لم تزر أرض الخصيب رآابنا
 ث يصـيرولكن يصير الجود حي   فما جازه جود وال حـل دونـه
 تـدور ويعـلـم أن الـدائرات   فتى يشتري حسن الثناء بمـالـه

   
  : ومنها أيضًا

   
 فإن أمير المؤمنـين خـبـير   فمن آان أمسى جاهًال بمقالتي
  إلى أن بدا في العارضين قتير   ومازلت توليه النصيحة يافعـًا

 يروإما عليه بالكفـي تـشـ   إذا هاله أمر فإمـا آـفـيتـه
   

  : ثم شرع من ههنا في ذآر المنازل، ثم قال في أواخرها
   

 وفي السلم يزهـو مـنـبـر وسـرير  زها بالخصيب السيف والرمح في الوغى
 ومن دون عورات الـنـسـاء غـيور   جواد إذا األيدي قبضـن عـن الـنـدى

 روأنت لـمـا أمـلـت مـنـك جـدي   فإني جدير إن بلـغـتـك لـلـغـنـى
 وشــكـــور وإال فـإنـي عـاذر   فإن تولني منك الـجـمـيل فـأهـلـه

   
ه       ل ل ة، فقي دح الخليف داد م ى بغ د أن     : ثم مدحه بعد هذه بعدة قصائد، ويقال إنه لما عاد إل ا بع ول فين وأي شيء تق

  : قلت في بعض نوابنا
   

  إذا لم تزر أرض الخصيب رآابنا
  : ثم رفع رأسه وأنشد يقولالبيتان المذآوران؛ فأطرق ساعة 

  فأنت آما نثني وفوق الذي نثني   إذا نحن أثنينا عليك بـصـالـح
 نعنـي لغيرك إنسانًا فأنت الذي   وإن جرت األلفاظ منا بمـدحٍة

  
  : ومن شعرأبي عمر المذآور من جملة ابيات
 ألقاك وادي الكرى فلعلي فيه   إن آان واديك ممنوعًا فموعدنا

  
  : في هذا البيت بقول اآلخروقد ألم 

  ع فإن الحمى آثير الوشاة   هل سبيل إلى لقائك بالجز

ادى                ة بقيت من جم ع عشرة ليل ة األحد ألرب وفي ليل ة، وت ين وثلثمائ نة سبع وأربع وآانت والدته في المحرم س
ددة وب  -اآلخرة سنة إحدى وعشرين وأربعمائة، ودراج  يم    بفتح الدال المهملة وفتح الراء المش د اللف ج وهو   -ع

  .اسم جده



 

ى قسطله، وهي      -بفتح القاف وسكون السين المهملة وفتح الطاء المهملة وتشديد الالم  -والقسطلي  بة إل هذه النس
ره، واهللا سبحانه       ى غي ذآور أم إل ده دراج الم مدينة باألندلس يقال لها قسطلة دراج، وال أعلم أهي منسوبة إلى ج

  .أعلم

 ابن زيدون

ن      أبو الول ال اب يالقرطبي الشاعر المشهور؛ ق يد أحمد بن عبد اهللا بن احمد بن غالب بن زيدون المخزومي الندلس
ي مخزوم      : بسام صاحب الذخيرة في حقه ة شعراء بن ور ومنظوم، وخاتم أخذ من حر    . آان أبو الوليد غاية منث

ان        ًا وضرًا، ووسع البي راً  األيام حرًا، وفاق األنام طرًا، وصرف السلطان نفع ًا ونث يس للبحر     . نظم ى اديب ل إل
ه در تألق ه، وال للب ه. تدفق ر اقتران وم الزه ه، وال للنج يس للسحر بيان عر ل اني، . وش ر غريب المي ن النث وحظ م
ق         . شعري األلفاظ والمعاني أنه، وانطل اد شعره، وعال ش ه، وج رع أدب ة، وب وآان من أبناء وجوه الفقهاء بقرطب

ه من             ثم انتقل عن قرطبة إ. لسانه ة، فجعل ين وأربعمائ نة إحدى وأربع ي س بيلية ف اد صاحب إش ى المعتضد عب ل
ائل   . وآان معه في صورة وزير. يجالسه في خلواته، ويرآن إلى إشاراته: خواصه وذآر له شيئًا آثيرًا من الرس

  : والنظم، فمن ذلك قوله

 سر إذا ذاعت األسرار لم يذع   بيني وبينك ما لو شئت لم يضع
 لي الحياة بحظي منـه لـم أبـع   ًا حظه مني، ولـو بـذلـتيا بائع

 ال تستطيع قلوب الناس يستـطـع   يكفيك أنك إن حملت قلـبـي مـا
 أطـع وول أقبل وقل أسمع ومر   ته أحتمل واستطل أصبر وعز أهن

   
  : ومن شعره أيضًا

   
 ذائع من سرع ما استودعك   ودع الصبر محـب ودعـك

  زاد في تلك الخطا إذ شيعك   ى أن لم يكـنيقرع السن عل
 حفظ اهللا زمانًا أطلـعـك   يا أخا البدر سنـاء وسـنـًا
 بت أشكو قصر الليل معك   إن يطل بعدك ليلي فلـكـم

   
  .وله القصائد الطنانة، ولوال خوف اإلطالة لذآرت بعضها

   
  : ومن بديع قالئده قصيدته النونية التي منها

   
  يقضي علينا األسى لوال تأسينا   ناجيكم ضمـائرنـانكاد حين ت

 سودا وآانت بكم بيضًا ليالينـا   حالت لبعدك أيامنـا فـغـدت
 تالقينا واليوم نحن وما يرجى   باألمس آناوما يخشى تفرقنـا

  .وهي طويلة، وآل أبياتها نخب، والتطويل يخرج بنا عن المقصود

  .وستين وأربعمائة بمدينة إشبيلية، رحمه اهللا تعالى، ودفن بها وآانت وفاته في صدر رجب سنة ثالث

ال    ه، وق ى علي اه وأثن اب الصلة أب ي آت كوال ف ن بش ر اب ر : وذآ ا بك ى أب ان يكن نة خمس  . آ البيرة س وفي ب وت
نة       ع اآلخر من الس ه   . وأربعمائة، وسيق إلى قرطبة فدفن بها يوم االثنين لست خلون من شهر ربي وآانت والدت

و        . بع وخمسين وثلثمائةسنة أر ه أب ال ل ن يق ذور اب د الم ي الولي وآان يخضب بالسواد، رحمه اهللا تعالى وآان ألب
ا استولى       ذآور لم اد الم ن عب بكر، وتولى وزارة المعتمد بن عباد، وقتل يوم أخذ يوسف بن تاشفين قرطبة من اب

فين إن   اني       على مملكته، آما سيشرح بعد هذا في ترجمة المعتمد وابن ناش اء ث وم األربع ك ي الى، وذل اء اهللا تع ش
  .صفر سنة أربع وثمانين وأربعمائة، وآان قتله بقرطبة

  .بفتح الزاي وسكون الياء المثناة من تحتها وضم الدال المهملة وعدها واو ونون: وزيدون



 

د ر            ن عب د ب ة أحم ي ترجم ك ف ه، وذل ى إعادت ه، مصنف   واما القرطبي فقد تقدم الكالم في ضبطه فال حاجة إل ب
  .آتاب العقد، وأخذها الفرنج من المسلمين في شوال سنة ثالث وثالثين وستمائة

 ابن زيدون

ن       ال اب يالقرطبي الشاعر المشهور؛ ق أبو الوليد أحمد بن عبد اهللا بن احمد بن غالب بن زيدون المخزومي الندلس
ور ومنظوم، وخات  : بسام صاحب الذخيرة في حقه ي مخزوم    آان أبو الوليد غاية منث ة شعراء بن أخذ من حر    . م

راً         ًا ونث ان نظم ًا وضرًا، ووسع البي يس للبحر     . األيام حرًا، وفاق األنام طرًا، وصرف السلطان نفع ى اديب ل إل
ه در تألق ه، وال للب ه. تدفق ر اقتران وم الزه ه، وال للنج يس للسحر بيان عر ل اني، . وش ر غريب المي ن النث وحظ م
ق         وآ. شعري األلفاظ والمعاني أنه، وانطل اد شعره، وعال ش ه، وج رع أدب ة، وب ان من أبناء وجوه الفقهاء بقرطب

ه من             . لسانه ة، فجعل ين وأربعمائ نة إحدى وأربع ي س بيلية ف اد صاحب إش ى المعتضد عب ثم انتقل عن قرطبة إل
ائل   وذآر له شيئًا آثيرًا . وآان معه في صورة وزير. يجالسه في خلواته، ويرآن إلى إشاراته: خواصه من الرس

  : والنظم، فمن ذلك قوله

 سر إذا ذاعت األسرار لم يذع   بيني وبينك ما لو شئت لم يضع
 لي الحياة بحظي منـه لـم أبـع   يا بائعًا حظه مني، ولـو بـذلـت
 ال تستطيع قلوب الناس يستـطـع   يكفيك أنك إن حملت قلـبـي مـا

 أطـع وقل أسمع ومروول أقبل    ته أحتمل واستطل أصبر وعز أهن
   

  : ومن شعره أيضًا
   

 ذائع من سرع ما استودعك   ودع الصبر محـب ودعـك
  زاد في تلك الخطا إذ شيعك   يقرع السن على أن لم يكـن
 حفظ اهللا زمانًا أطلـعـك   يا أخا البدر سنـاء وسـنـًا
 بت أشكو قصر الليل معك   إن يطل بعدك ليلي فلـكـم

   
  .د الطنانة، ولوال خوف اإلطالة لذآرت بعضهاوله القصائ

   
  : ومن بديع قالئده قصيدته النونية التي منها

   
  يقضي علينا األسى لوال تأسينا   نكاد حين تناجيكم ضمـائرنـا
 سودا وآانت بكم بيضًا ليالينـا   حالت لبعدك أيامنـا فـغـدت

 تالقينا واليوم نحن وما يرجى   باألمس آناوما يخشى تفرقنـا

  .وهي طويلة، وآل أبياتها نخب، والتطويل يخرج بنا عن المقصود

  .وآانت وفاته في صدر رجب سنة ثالث وستين وأربعمائة بمدينة إشبيلية، رحمه اهللا تعالى، ودفن بها

ال    ه، وق ى علي اه وأثن اب الصلة أب ي آت كوال ف ن بش ر اب ر : وذآ ا بك ى أب ان يكن نة خمس  . آ البيرة س وفي ب وت
نة      وأرب ع اآلخر من الس ه   . عمائة، وسيق إلى قرطبة فدفن بها يوم االثنين لست خلون من شهر ربي وآانت والدت

و        . سنة أربع وخمسين وثلثمائة ه أب ال ل ن يق ذور اب د الم ي الولي وآان يخضب بالسواد، رحمه اهللا تعالى وآان ألب
ا استولى      بكر، وتولى وزارة المعتمد بن عباد، وقتل يوم أخذ يوسف بن تاشفين  ذآور لم اد الم ن عب قرطبة من اب

اني         اء ث وم األربع ك ي الى، وذل اء اهللا تع فين إن ش على مملكته، آما سيشرح بعد هذا في ترجمة المعتمد وابن ناش
  .صفر سنة أربع وثمانين وأربعمائة، وآان قتله بقرطبة

  .دها واو ونونبفتح الزاي وسكون الياء المثناة من تحتها وضم الدال المهملة وع: وزيدون



 

ه، مصنف               د رب ن عب د ب ة أحم ي ترجم ك ف ه، وذل ى إعادت واما القرطبي فقد تقدم الكالم في ضبطه فال حاجة إل
  .آتاب العقد، وأخذها الفرنج من المسلمين في شوال سنة ثالث وثالثين وستمائة

 ابن األبار الخوالني

ان من شعراء        أبو جعفر أحمد بن محمد الخوالني األندلسي اإلشبيلي المعروف ار الشاعر المشهور؛ آ بابن األب
ي    ه ف ع وصنف، ول ًا فجم ان عالم ه، وآ ي فنون دين ف بيلية، المجي ي صاحب إش د اللخم ن محم اد ب المعتضد عب

  : صناعة النظم فضل اليرد، وإحسان اليعد، فمن محاسن شعره قوله

 من الغرام وال ما آابدت آـبـدي   لم تدر ما خلدت عيناك في خلـدي
 يسطعه من غرق في الدمع متقـد   فديه من زائر رام الـدنـو فـلـمأ

 معطـال جـيده إال مـن الـجـيد   خاف العيون فوافاني على عـجـل
 من ذاك الشنب لعسول والـبـرد   عاطيته الكأس فاستحيت مدامتـهـا
 وصيرته بيد الصهباء طـوع يدي   حتى إذا غازلت أجـفـانـه سـنة

 آفك عندي أفضل الـوسـد: فقال   ه خـدي وقـل لـهأردت توسـيد
 وبت ظمآن لـم أصـدر ولـم ارد   فبات فـي حـرم الغـدر يذعـره
 واألفق محلولك األرجاء من حسد   بدر ألم وبدر التـم مـمـتـحـق
  أما درى الليل أن البدر في عضدي   تحير الليل منـه أين مـطـلـعـه

ي المجم     ة ف ات ثابت اطيع            وله أبي ذا األسلوب مق ى ه ه عل ول باإلسكندرية ول ي الكراس المنق ر بخطي ف وع الكبي
  .مالح، وله ديوان شعر، وذآره ابن بسام في الذخيرة

  .وتوفي سنة ثالث وثالثين وأربعمائة، رحمه اهللا تعالى

  .بفتح الهمزة وتشديد الباء الموحدة وبعد األلف راء: واألبار

رو، وهي       -جمة وسكون الواو وبعد الالم ألف ونون بفتح الخاء المع -والخوالني  ن عم ى خوالن ب هذه النسبة إل
  .قبيلة آبيرة نزلت الشام

اة من         -نسبة إلى إشبيلية : واإلشبيلي اء المثن اء الموحة وسكون الي بكسر الهمزة وسكون الشين المثلثة وآسر الب
  .من اعظم بال األندلس وهي -تحتها وآسر الالم وفتح الياء تحتها نقطتان وبعدها هاء 

 المنازي الكاتب

ي نصر        ل الشعراء، وزرأل ب ان الفضالء وأماث أبو نصر احمد بن يوسف السليكي المنازي الكاتب؛ آان من أعي
ر   ار بك ارقين ودي ردي، صاحب مياف روان الك ن م د ب الى   -أحم اء اهللا تع ره إن ش يأتي ذآ ان فاضًال . -وس وآ

نطينية مرارًا، وجمع آتبًا آثيرة ثم وقفها على جامع ميافارقين وجامع آمد، وهي شاعرًا آافيًا، وترسل إلى القسط
ازي   ب المن ة بكت امعين، ومعروف زائن الج ودة بخ ى اآلن موج رة   . إل ري بمع الء المع أبي الع ع ب د اجتم ان ق وآ

ال      ه، فق م يؤذن اس وه د    : النعمان، فشكا أبو العالء إليه حاله، وأنه منقطع عن الن ك وق الهم ول دنيا    م م ال ترآت له
د     ! واآلخرة أيضًا؟: واآلخرة؟ فقال أبو العالء ان ق ام، وآ ى أن ق وجعل يكررها، ويتألم لذلك، وأطرق فلم يكلمه إل

  : اجتاز في بعض أسفاره بوادي بزاعا فأعجبه حسنه وما هو عليه، فعمل فيه هذه األبيات

 وقاه مضاعف النبت العميم   وقانا لفحه الرمـضـاء واد
  حنو المرضعات على الفطيم   ا دوحه فحنـا عـلـينـانزلن

 ألذ من المـدامة لـلـنـديم   وأرشفنا على ظـمـإ زالًال
 فيحجبها ويأذن لـلـنـسـيم   يراعي الشمس أنى قابلـتـه

 فتلمس جانب العقد النظـيم   تروع حصاه حالية العـذارى



 

   
  .وهذه األبيات بديعة في بابها

   
  : عالي الحظيري في آتاب زينة الدهر وأورد له شيئًا من شعره، فمما أورد له قولهوذآره أبو الم

   
  آحظ إقليدس العرض له   ولي غالم طال فـي دقة
 فصار آالنقطة الجزء له   وقد تناهى علقلـه خـفة

   
اطيع    اس مق دي الن ي أن القاضي الفاضل        . ويوجد له بأي ز الوجود، وبلغن ه فعزي ا ديوان الى  رحم  -وأم  -ه اهللا تع

ر،            ى خب ه عل ع ل م يق ا فل ي انتهى إيه بالد الت ي ال أوصى بعض األدباء السفارة أن يحصل له ديوانه، فسأل عنه ف
  : فكتب إلى القاضي الفاضل آتابًا يخبره بعدم قدرته عليه، وفيه أبيات من جملتها عجز بيت وهو

   
  وأقفرمن شعر المنازي المنازل

  .الثين وأربعمائة، رحمه اهللا تعالىوآانت وفاته سنة سبع وث

از جرد     -بفتح الميم والنون، وبعد اللف زاي  -والمنازي  ى من دها راء      -هذه النسبة إل يم مكسورة وبع ادة ج بزي
ة   ال خالط               -ساآنة ثم دال مهمل ة من أعم رد القلع از آ ر من رت، وهي غي د خرت ب ة عن يأتي   -وهي مدين وس

  .-احب حماة ذآرها في ترجمة تقي الدين عمر ص

  .هي حصن زياد المشهور: وخرت برت

بج       -بضم الباء الموحدة وفتح الزاي وبعد األلف عين مهملة ثم ألف  -وبزاعا  ابين حلب ومن رة م ة آبي وهي قري
  .في نصف الطريق

 ابن الخياط الدمشقي

اط الش   ب؛   أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن علي بن يحيى بن صدقة التغلبي المعروف بابن الخي اعر الدمشقي الكات
ان      أبي الفتي ع ب ا اجتم آان من الشعراء المجيدين، طاف البالد، وامتدح الناس، ودخل بالد العجم وامتدح بها، ولم

ال         ه شعره ق أ ذو         : ابن حيوس الشاعر المشهور بحلب وعرض علي ا نش ى نفسي، فقلم ذا الشاب إل اني ه د نع ق
ق الحال ال           صناعة ومهر فيها إال وآان دليًال على موت ال ى حلب وهو رقي رة إل اء جنسه، ودخل م أ بن شيخ من

  : يقدر على شيء، فكتب إلى ابن حيوس المذآور يستمنحه شيئا من بره بهذين البيتين

  وآفاك علما منظري عن مخبري   لم يبق عندي مـا يبـاع بـحـبة
 المشتـري عن أن تباع وأين أين   إال بقية ماء وجـه صـنـتـهـا

   
  .لو قال وأنت نعم المشتري لكان أحسن: وقف عليهما ابن حيوس قالفلما 

   
  : وال حاجة إلى ذآر شيء من شعره لشهرة ديوانه، ولو لم يكن له إال قصيدته البائية التي أولها

   
 بلبـه فقد آاد رياها يطير   خذا من صبا نجد أمانًا لقلبه

   
  : لكفاه، وأآثر قصائده غرر، وتتمة هذه القصيدة

   
 متى هب آان الوجد أيسر خـطـبـه   وإياآـمـا ذاك الـنـسـيم فـإنــه
 محل الهوى من مغرم القلب صـبـه   خليلي لو أحببتـمـا لـعـلـمـتـمـا

 يتوق ومن يعلق به الحـب يصـبـه   تذآر والذآرى تشـوق وذو الـهـوى



 

 ـهوشوق على بعد الـمـزار وقـرب   غرام علـى يأس الـهـوى ورجـائه
 متى يدعه داعـي الـغـرام يلـبـه   وفي الرآب مطوي الضلوع على جوى

 تضمن مـنـهـا داؤه دون صـحـبة   إذا خطرت من جانب الرمل نـفـحة
 حجـبـه وفي القلب من غراضه مثل   ومحتجـب بـين األسـنة مـعـرض

 حذرًا وخوفًا أن تكون لحبه   أغار إذا آنست في الحي أنة
   

  .لة فنقتصر منها على هذا القدروهي طوي
  

  : ومن شعره أيضا قوله
 أعند القلوب دم لـلـحـق   سلوًا سيف الحاظه الممتشق
 إذا عنف الشوق يوما رفـق   أما من مـعـين وال عـاذر
 ن مضنى الموشح والمنتظق   تجلى لنا صارم المقـلـتـي

 بأفتك من طرفه إذ رمـق   من الترك ما سهمه إذ رمى
 سمير السهاد ضجيع القلـق   ـيلة وافـيتـــه زائرًاول

 إليه، وآم مقدم مـن فـرق   دعتني المخافة من فتـكـه
 ووقر بالسكر منه الـنـزق   وقد راضت الكأس أخالقـه

 شهي المقبل والمعـتـنـق   وحق العناق فـقـبـلـتـه
 أزور طرًا أم خيال طـرق   وبت أخالـج فـكـري بـه

 وأعجب للوصل آيف اتفق   الهجر آيف انقضىأفكر في 
 وللحسن ما جل منـه ودق   وللحب ماعز منـي وهـان

   
  : ويعجبني من شعره بيتان من جملة قصيدة، وهما في غاية الرقة

   
  أمات الهوى مني فؤادًا وأحياه   وبالجزع حي آلما عن ذآرهم
 أتمناه مابوادي الغضا يا بعد    تمنيتهم بالرقمـتـين ودارهـم

   
  : ومن شعره أيضًا يعتب على أهله وأصحابه

   
 بكم رياحي فقد قدمت أعـذاري   يا من بمجتمع الشطين إن عصفت

 بصـبـار ليس الكريم على ضيم   التنكرن رحيلـي عـن ديارآـم
   

  : وله أيضًا
   

  يع أحيل عنك الدهر ودي   أتظـنـنـي ال أسـتـط
 إن مـنـه ألـف بـده ف   من ظـن أن البـد مـن

  
رة           بع عش نة س ان س هر رمض ر ش اي عش ي ح ا ف وفي به ق، وت ة بدش ين وأربعمائ نة خمس ه س ت والدت وآان

  .إنه مات في سابع عشر شهر رمضان، والول أصح: وخمسمائة، رحمه اهللا تعالى، وقيل

 الميداني

ب،   ابوري األدي ة، اختص       ابو الفضل أحمد بن محمد بن احمد بن إبراهيم الميداني النيس ًا باللغ ان فاضًال عارف آ
ال          ة وأمث ة خصوصًا اللغ ن العربي ن ف ره، وأتق ى غي رأ عل م ق ير، ث ي الحسن الواحدي صاحب التفس بصحبة أب
ي    العرب، وله فيها التصانيف المفيدة، منها آتاب األمثال المنسوب إليه ولم يعمل مثله في بابه، وآتاب السامي ف

  : ن قد سمع الحديث ورواه، وآان ينشد آثيرًا واظنهما لهاألسامي وهو جيد في بابه، وآا



 

 فقلت عساه يكتـفـي بـعـذاريتنفس صبح الشيب في ليل عارضي
 نـهـار أيا هل ترى صبحًا بغير   فلما فشا عاتبـتـه فـأجـابـنـي

ابور، و        اني عشرة وخمسمائة بنيس نة ثم ى   وتوفي يوم األربعاء الخامس والعشرين من شهر رمضان س ن عل دف
  .باب ميدان زياد

ون              -والميداني  د األلف ن ة وبع دال المهمل تح ال ا وف اة من تحته اء المثن يم وسكون الي ى     -بفتح الم بة إل ذه النس ه
ه      ًا، ول ميدان زياد بن عبد الرحمن، وهي محلة في نيسابورز وابنه أبو سعد سعيد بن أحمد آان أيضًا فاضًال دين

  .وفي سنة تسع وثالثين وخمسمائة، رحمه اهللا تعالىآتاب األسماء في األسماء، وت

 ابن الخازن الكاتب

دينوري الصل            ازن، الكاتب الشاعر ال ابن الخ الق المعروف ب د الخ ن عب أبو الفضل أحمد بن محمد بن الفضل ب
تح نصر اهللا الك    ي الف د اب و وال ه، وه ه في د وقت ي الخط أوح ادرة ف ان فاضًال ن اة؛ آ د والوف دادي المول ب البغ ات

ه    ع من ده فجم ع شعر وال ي بجم اس، واعتن دي الن ودة بأي رة وهي موج خًا آثي ات نس ن المقام هور، آتب م المش
  : ديوانًا، وهو شعر جيد حسن السبك جميل المقاصد، فمن ذلك قوله، وهو من المعاني البديعة

   
 يختص باإلسعاف والتـكـين   من يستقم يحرم مناه، ومن يزع

 عجم وفاز به اعوجاج النـون   ام ففاتـهانظر إلى األلف استق
   

  : وله أيضًا
   

 في لونه والقد والـعـسـالن   من لي بأسمر حجبوه بمثـلـه
  طرف السنان وطرفه الوسنان   من رامه فليدرع صبرًا علـى
 سكران بي من حبه سكـران   راح الصبا تثنيه ال ريح الصبا
 نه عنـانـيأرسلت فضل عنا   طرف آطرف جامح مرحمتى

   
  : وله أيضاك

   
  بضعف اصطباري عن مداراة خلقه   أيا عالـم األسـرار إنـك عـالـم
  وأحسن عزائي فيه تحسين خلقه   ففتر غرامي فيه تفتير لحظـه

 عشقه بقلبي المعنى من تكاليف   فحمل الرواسي دون ما أنا حامل
   

  : فآلمهوآتب إلى الحكيم أبي القاسم الهوازي، وقد فصده 
   

 من ساعديك مبضع بالمبـضـع   رحم اإلله مجدلين سـلـيمـهـم
  نشرت فتطوي أذرعًا في األذرع   فعصائب تأتيهـم بـمـصـائب
 وخزًا بأطراف الرماح الشـرع   أفصدتهم باهللا أم أقـصـدتـهـم

أم ذو الفقار مع البطين األنـزعدست المباضع أم آنانة أسـهـم
 مـدرع ياعنتر العبسـي غـير   إن لقيتك بعـدهـاغررًا بنفسي 

   
و               ا، فعمل أب ه إليهم ام فأدخل تان وحم ي داره بس ان ف ه، وآ ي خدمت ًا وزاد ف د أضافه يوم وآان الحكيم المذآور ق

  : الفضل المذآور
   

 إال تلقاني بسـن ضـاحـك   وافيت منزله فلم أرحاجـبـًا



 

 ياء وجه المالـكلمقدمات ح   والبشر فيوجه الغالم أمـارة
  فشكرت رضوانًا ورأفة مالك   ودخلت جنته وزرت جحيمـه

   
ا      ثم إني وجدت هذه األبيات للحكيم أبي القاسم هبة اهللا بن الحسين بن علي األهوازي الطبيب األصبهاني، ذآره

ي       : العماد الكاتب في الخريدة له، وقال ة أب ي ترجم ا ف مائة، وذآره ن    توفي سنة نيف وخمسين وخمس الفضل اب
  .الخازن المذآور، واهللا أعلم لمن هي منهما

  
  : -أعني ابن الخازن  -ومن شعره أيضًا 

   
 وناظره الفتان يعزي إلى الهـنـد   وأهيف ينميه إلى العرب لفـظـه
 لساعة وصل منه أحلى من الشهد   تجرعت آأس الصبر من رقبـائه
 هم غيور على الخدسوى واحد من   وهادنت أعمـامـًا لـه وخـؤولًة
  رأيت بها غرس البنفسج في الورد   آنقطة مسك أودعت جـلـنـارة

   
ه     ح من اه أمل وآان أبو بكر الخوارزمي يروي لمعًا من شعره آقوله في وصف العيار، وذآر أنه لم يسمع في معن

  : إن هذا العيار ألبس عطفي عسليًا وديني التوحيد وله أيضًا: وهو
   

  من أعين الرقباء غمض مروع   تعارت مقلتـيوافى خيالك فاس
 منه وال آفـاي ضـم مـودع   ما استكملت شفتاي لئم مسـلـٍم
 لو لم يزره خيالها لم يهـجـع   وأظنهم فطنـوا فـكـل قـائل

 يطلع طلع الصباح بها وإن لم   فانصاع يسرق نفسه فكأنـمـا

  .وجل شعره مشتمل على معان حسان

ي      وآانت وفاته في  ن الخوري ف ال الحافظ اب صفر سنة ثماني عشرة وخمسمائة، وعمره سبع وأربعون سنة، وق
  .توفي سنة اثنتيي عشرة وخمسمائة، واهللا أعلم، رحمه اهللا تعالى: آتابه المنتظم

  .وآان ولده أبو الفتح نصر اهللا المذآور حيًا في سنة خمس وسبعين وخمسمائة ولم أقف على تاريخ وفاته

 ن األرجانيناصح الدي

دين؛        ن الحسين األرجاني الملقب ناصح ال رم       -أبو بكر أحمد بن محمد ب ان قاضي تستر وعسكر مك ه  -آ ، ول
ال  وان     : شعر رائق في نهاية الحسن، ذآره العماد الكاتب األصبهاني في آتاب الخريدة فق ي عنف ان األرجاني ف آ

ام     د نظ ى         عمره بالمدرسة النظامية بأصبهان، وشعره من آخر عه ة، إل انين وأربعمائ نة نيف وثم ذ س ك، من المل
رم، وشعره     آخرعهده، وهو سنة أربع وأربعين وخمسمائة، ولم يزل نائب القاضي بعسكر مكرم، وهو مبجل مك
ده               ا ول مائة لقيت به ين وخمس نة تسع وأربع رم س ا وافيت عسكر مك آثير والذي جمع منه ال يكون عشره، ولم

  .بارة آبيرة من شعر والدهمحمدًا رئيس الدين أعارني إض

ده، فمن        م مول ي العج ان ف منبت شجرته أرجان، وموطن أسرته تستر وعسكر مكرم من خوزستان، وهو وإن آ
ه، قسي النطق       العرب محتده، سلفه القديم من األنصار، لم يسمح بنظيره سالف األعصار، أوسي األس خزرجي

ين      إياديه، فارسي القلم وفارس ميدانه، وسلمان برهانه ع ب ا، جم ق بالثري م المتعل ، من أبناء فارس الذين نالوا العل
  .انتهى آالم العماد. العذوبة والطيب في الري والريا

رة عن            : قلت رم، م ارة بعسكر مك ارة بتستر وت تان، ت بالد خوزس ي القضاء ب ونقلت من ديوانه أنه آان ينوب ف
د، ومن ب     ن محم اهر ب ك          قاضيها ناصر الدين أبي محمد عبد الق اء، وفي ذل ي العالء رج دين أب اد ال ده عن عم ع

  : يقول

   



 

 في مثل هذا الشغل نائبومن الـنـوائب أنـنـي
  صبرًا على هذي العجائب   ومن العـجـائب أن لـي

   
  : وآان فقيهًا شاعرًا، وفي ذلك يقول

   
  في العصر، أو أنا أفقه الشعراء   أنا أشعر الفقهاء غير مـدافـٍع

 بالطبع ال بتكـلـف اإللـقـاء   ماقلت دونه الـورى شعري إذا
 للسمع هاج تجـاوب األصـداء   آالصوت في قلل الجبال إذا عال

   
  : ومن شعره أيضًا

   
  يومًا وإن آانت من أهل المشورات   شارو سـواك إذا نـابـتـك نـائبة
 آةوال ترى نفـسـهـا إال بـمـر   فالعين تلقى آفاحًا مـادنـا ونـأى
 إال وانتم في الورى متطـلـبـي   ماجبت آفاق الـبـالد مـطـوفـًا

 تجدون عنكم فهو سعي الدهر بـي   سعيي إليكم في الحقـيقة، والـذي
 عنكم فسيري مثل سير الكـوآـب   أنحوآم ويرد وجهي القـهـقـرى

 المغـرب والسير رأي العين نحو   فالقصد نحو المشرق األقصى لكـم
   

  : شعره أيضًا ما آتبه إلى بعض الرؤساء يعتب عليه لعدم سؤاله عنه وقد انقطع عنه مدةومن 
   

 يامن هواه علي فرض واجب   نفسي فداؤك أيهذا الصاحـب
 فأنا الغداة مقصر ومعـاتـب   لم طال تقصيري وما عاتبتنـي
 قد غبت أيامًا ومالي طالـب   ومن الدليل على ماللك أننـي

  يطلب فمولى العبد منه هارب   لعبد يهرب ثم لـموإذا رأيت ا
   

  : وله أيضًا، وهومعنى غريب
   

 خيالي لما لم يكن لي راحـم   رثى لي وقد ساويته في نحوله
 وأوهمت إلفي أنه بي حالـم   فدلس بي حتى طرقت مكانه
 أنا ساهر في جفنه وهو نائم   وبتنا ولم يشعر بنا الناس لـيلة

   
  : دة وأجاد فيهاوله من قصي

   
 الـزوايا لتعلم آم خبايا في   تأمل تحت ذاك الصدغ خاًال

   
  : وله أيضًا

   
 وبان عني وبنت عنـه   شبت أنا والتحى حبيبي
  وأسود ذاك البياض منه   وأبيض ذاك السواد مني

   
  : وله أيضًا

   
 آيما يجيب فقال مثل مقـالـه   سأل الفضا عنه وأصغى للصدى

 فأجاب أين ترى محط رحالـه   أين ترى محـط رحـالـهناداه 



 

  : وله أيضًا
 جهلي آما قد ساءني ما أعـلـم   لو آنت أجهل ما علمت لسرنـي
 يتـرنـم حبس الهـزار ألنـه   آالصعو يرتع في الرياض، وإنما

   
  : ومثله قول بعضهم

   
 مصائب الدنـيا وآفـاتـهـا   يقصد أهل الفضل دون الورى

 إال التي تطرب أصواتـهـا   ير ال يحبس من بينـهـاآالط
   

  : وهذا ينظر إلى قول الغزي أبي إسحاق المقدم ذآره من جملة قصيدة طويلة
   

 دخانـه سبب احتراق المندلي   ال غرو أن تجني علي فضائلي
   

  .من اإلطالة ونقتصر على هذه المقاطيع من شعره، وال حاجة إلى ذآر شيء من قصائده المطوالت خوفًا
  

  : وله أيضًا
   

 لصاحبه وباطنه سـلـيم   أحب المرء ظاهره جميل
 وهل آل مودتـه تـدوم   مودته تدوم لكـل هـول

   
  .يقرأ معكوسًا، ويوجد في ديوان الغزي المذآور أيضًا، واهللا أعلم -أعني الثاني منهما  -وهذا البيت 

  
  .وله ديوان شعر فيه آل معنى لطيف

  
ه اهللا  ومولده س نة ستين وأربعمائة، وتوفي في شهر ربيع األول سنة أربع وأربعين وخمسمائة بمدينة تستر، رحم

  .تعالى، وقيل بعسكر مكرم
  

ان، وهي من       -بفتح الهمزة وتشديد الراء المهملة وفتح الجيم وبعد األلف نون  -واألرجاني  ى أرج بة إل هذه النس
ة        : اس يقولونآور الهواز من بالد خوزستان، وأآثر الن ي شعره مخفف ي ف تعملها المتنب ة، واس الراء المخفف إنها ب

  : في قوله
   

  عزمي الذي يذر الوشيج مكسرا   أرجان أيتهـاالـجـياد، فـإنـه

  .وحكاها الجوهري في الصحاح، والحازمي في آتابه الذي سماه ما اتفق لفظه وافترق مسماه يتشديد الراء

تر  اة  -وتس اء المثن دها راء بضم الت ة وبع اء الثاني تح الت ة وف ين المهمل ا وسكون الس ن فوقه هورة  -م ة مش مدين
  .بخوزستان، والعامة تسميها ششتر

وان       -وعسكر مكرم   ن ذآ ة ب ن عقيل يدان ب قد اختلفوا في مكرم، فأآثر العلماء على أنه مكرم اخو مطرف بن س
ن       بن حيان بن الخرزق بن عيالن بن حاوة بن معن بن مالك بن أ ن مضر ب ن عيالن ب يس ب عصر بن سعد بن ق

ي             يس ف ي، ول ن الكلب رة الب اب الجمه ذه الصورة من آت ى ه نزار ابن معد بن عدنان، هكذا نسبه استخرجته عل
م      اوي، واهللا اعل اهلي الح رم الب رف بمك ذآور يع رم الم ة، ومك به باهل ل. نس ة   : وقي ي جعون د بن رم أح و مك ه

  .العامري

  .اج بن يوسف الثقفي، نزله لمحاربة خرزاد ابن بارس فسمي بذلكهو مكرم مولى الحج: وقيل

  .وهوإقليم متسع بين البصرة وفارس -بضم الخاء المعجمة وبعد الواو زاي ثم سين مهملة  -وخوزستان 



 

 ابن منير الطرابلسي

ان الشاعر ال      دين عين الزم ه   أبو الحسين أحمد بن منير بن أحمد بن مفلح الطرابلسي الملقب مهذب ال مشهور؛ ل
رآن             ظ الق ذآور، وحف و الحسين الم أ أب ي أسواق طرابلس، ونش ي ف ديوان شعر، وآان أبوه ينشد األشعار، ويغن
ا            اء خبيث اللسان، ولم ر الهج ان رافضيًا آثي كنها، وآ دم دمشق فس الكريم وتعلم اللغة واألدب، وقال الشعر، وق

دة      ين صاحب دمشق م اه،          آثر منه ذلك سجنه بوري بن أتابك طغتك ه فنف م شفعوا في انه، ث ى قطع لس وعزم عل
اة،              ة ومهاج ات وأجوب ابن القيسراني مكاتب ن صغير المعروف ب ن نصر ب د ب د اهللا محم وآان بينه وبين أبي عب

  .وآانا مقيمين بحلب ومتنافسين في صناعتهما آما جرت عادة المتماثلين

  
  : ومن شعره من جملة قصيدة

   
 في منزل فالحزم أن يتـرحـال   ـهوإذا الكريم رأى الخمول نزيل

 رنق ورزق اهللا قد مأل المـال   سفها لحلمك أن رضيت بمشرٍب
 أفال فليت بهن ناصية الـفـال   ساهمت عيسك مر عيشك قاعدًا
 متنيه ما أخفى القراب وأخمـال   فارق ترق آالسيف سل فبان في
 مذلـًالما الموت إال أن تعيش    التحسبن ذهاب نفـسـك مـيتًة
 مغناك ما أغناك أن تتـوسـال   للقفر ال للفقر هبـهـا إنـمـا

 دنس وآن طيفًا جال ثم انجلـى   الترضى من دنياك ماأدناك مـن
 أمطرتهم شهدًا جنوا لك حنظال   وصل الهجير بهجر قوم آلـمـا
 فإذا محضت له الوفـاة تـأوال   من غادر خبثت مـغـارس وده

 ذنب الفضيلة عندهم أن تكمـال   ـان وأهـلـههللا علمي بالـزم
 إن قلت قال وإن سكت تقـوال   طبعوا على لؤم الطباع فخيرهم
 سامته همته السمـاك األعـزال   أنا من إذا ما الدهر هم بخفضـه
 راٍع أآل العيس من عدم الكـال   واٍع خطاب الخطب وهو مجمجم
 السيف صادف مقتالعزم آحد    زعم آمنبلج الـصـبـاح وراءه

   
  : ومن محاسن شعره القصيدة التي أولها

   
 وموه السحر في حد اليمـانـي   من رآب البدر في صدر الرديني

 مداره في القباء الخسـروانـي   وأنزل النير األعلى إلى فـلـك
 وأغيد ماس أم أعطاف خطـي   طرف رنا أم قراب سل صارمه
 الكنـاسـي يستعبد الليث للظبي   أذلني بعد عـز والـهـوى أبـدًا

   
  : ومنها أيضًا

   
 على أعالي القضيب الخيزرانـي   أما وذائب مـسـٍك مـن ذوائبـه
 ريق الرحيقي والثغر الجمـانـي   ومايجن عقيقي الشـفـاه مـن ال

 إذا تجلس لقال ابـن الـفـالنـي   لو قيل للبدر من في األرض تحسده
 تألفت بين مـسـمـوع ومـرئي   ـاسـنـهأربى علي بشتى من مح

 رف العراقي والنطق الحجـازي   إباء فارس في لين الشآم مع الـظ
 تـرآـي فصاحة البدو في ألفاظ   وما المدامة باأللباب أفـتـك مـن

  : وله أيضًا
 وعلى وجنته فاعـتـرفـت   أنكرت مقلته سفـك دمـي



 

 م جفني نطفـتقطرة من د   التخالوا خـالـه فـي خـده
  فيه ساخت وانطفت ثم طفت   ذاك من نار فـؤادي جـذوة

  
  : وله من جملة قصدة

 فى عالمات المـريب   التغالطني فـمـا تـخ
  الي من هذا القطوب؟   أين ذاك البشـر يامـو

   
ذري المصري رحم    الى  ونقلت من خط الشيخ الحافظ المحدث زآي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المن ه اهللا تع

ر          : حكى لي أبو المجد قاضي السويداء، قال: قال ن مني ان اب ن القيسراني، وآ ر واب ن مني اعران اب ام ش آان بالش
اه    ام غن آثيرًا ما يبكت ابن القيسراني بأنه ما صحب أحدا إال نكب، فاتفق أن أتابك عماد الدين زنكي صاحب الش

  : مغن على قلعة جعبر، وهو يحاصرها، قول الشاعر
   

 واشـي إلـيه حـديثـا آـلـه زور   ويلي من المعرض الغضبان إذ نقل ال
 مـخـمـور آأنني آأس خمر وهو   سلمت فازور يزوي قوس حاجـبـه

   
ال    ي، وق نها زنك ل  : فاستحس ذه؟ فقي ريعًا،          : لمن ه ه س يره إلي ي حلب يس ى وال ب، فكتب إل و بحل ر، وه ن مني الب

ل   ك زنكي   فسيره، فليلة وصل ابن منير قت ة          : قلت  -أتاب ي ترجم ى التفصيل ف ك عل ي ذل يأتي شرح الحال ف وس
ن زنكي وعسكر        : قال -زنكي إن شاء اهللا تعالى  ود ب دين محم ور ال فأخذ أسد الدين شيرآوه، صاحب حمص، ن

م            اد به الد الشرق وع ل عساآر ب دين صاحب إرب ر ال د مظف الشام وعاد بهم إلى حلب، وأخذ زين الدين علي ول
ى حلب صحبة العسكر،     إلى ال موصل، وإلى سيف الدين غازي بن زنكي وملكه الموصل، فلما دخل ابن منير إل

ه  : قال له ابن القيسراني ي ب د         : قلت ! هذه بجميع ما آانت تبكتن ان ق ر، وآ ن مني ي اب ذآور ف ن القيسراني الم والب
  : هجاه

   
  حبرًا أفاد الورى صوابه   ابن منير هجوت منـي

 فإن لي أسوة الصحابـه   صدري ولم تضيق بذاك
   

  .أشعاره لطيفة فائقة
  

ين                ان وأربع نة ثم ادى اآلخرة س ي جم ه ف ة بطرابلس، وآانت وفات بعين وأربعمائ نة ثالث وس ه س وآانت والدت
  .وخمسمائة بحلب، ودفن في جبل جوشن، بقرب المشهد الذي هناك، رحمه اهللا تعالى

  
  : وزرت قبره ورأيت عليه مكتوبا

   
 أن الـذي أقـاه يلـقـاه   ار قبري فليكن مرقنًامن ز

 يرحمك الـلـه: وقال لي   فيرحم اهللا امرءا زارنـي
   

ن         : وذآره الحافظ ابن عساآر في تاريخ دمشق، فقال في ترجمته اهر ب د الق د عب و محم ديد أب حدث الخطيب الس
ي ا     : عبد العزيز خطيب حماة، قال ر الشاعر ف ن مني تان        رأيت أبا الحسين اب ة بس ى قرن ا عل ه، وأن د موت وم بع لن

ال   : ما أقدر من رائحتي، فقلت: اصعد إلي، فقال: مرتفعة، فسألته عن حاله وقلت له ر؟ فق رًا من   : تشرب الخم ش
اس؟ فقلت         : ماهو؟ فقال: الخمر ياخطيب، فقلت له ي مثالب الن ا ف ي قلته ذه القصائد الت تدري ماجرى علي من ه

د صارت       : ماجرى عليك منها؟ فقال: له ا ق رأت قصيدة منه ا ق لساني قد طال وثخن حتى صار مد البصر، وآلم
وقهم              م من ف ه له رأ من فوق ا يق ة، وسمعت قارئ ى غاي ة إل اب رث آالبا تتعلق في لساني، وأبصرته حافيًا عليه ثي

  .اآلية ثم انتبهت مرعوبا -ظلل من النار 
  
اه         ثم وجدت في ديوان أبي الحكم عبيد اهللا اآلتي ذ: قلت ين، ورث نة سبع وأربع وفي بدمشق س ر ت ن مني آره أن اب

  : بأبيات تدل على أنه مات بدمشق منها وهي هزلية على عادته في ذلك
   



 

 وغسلوه بشطي نهـر قـلـوطأتوا به فوق أعواد تـسـير بـه
 بـلـوط وأشعلوا تحته عـيدان   وأسخنوا الماء في قدر مرصصة

دفن      وعلى هذا التقدير فيحتاج إلى  ى حلب ف ل إل م نق الجمع بين هذين الكالمين، فعساه أن يكون قد مات بدمشق ق
  .بها، واهللا أعلم

  .بضم الميم وآسر النون وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها راء: ومنير

  .بضم الميم وسكون الفاء وآسر الالم وبعدها حاء مهملة: ومفلح

راء و -والطرابلسي  ة وال اء المهمل تح الط ة بف ين مهمل م س دة مضمونة ث اء موح د األلف ب ى  -بع بة إل ذه النس ه
رنج      ال أطرابلس، وأخذها الف طرابلس، وهي مدينة بساحل الشام قريبة من بعلبك، وقد تزاد الهمزة إلى أولها فيق
نين،     بع س د أن حوصرت س ار، بع ن عم د ب ن محم ار ب ي عم و عل ذ أب مائة، وصاحبها يومئ الث وخمس نة ث س

  .ك يطولوالشرح في ذل

  .بفتح الجيم وسكون الواو وفتح الشين المثلثة ثم نون جبل بحلب: وجوشن

 القاضي الرشيد ابن الزبير

راهيم        ي إسحاق إب يد أب ن القاضي الرش القاضي الرشيد أبو الحسين أحمد ابن القاضي الرشيد أبي الحسن علي اب
ان       بن محمد بن الحسين بن الزبير الغساني األسواني؛ آان من أهل ال اب جن ة، صنف آت ة والرياس فضل والنباه

ي           ه القاضي المهذب أب وان شعر، وألخي ه دي الجنان وياض األذهان وذآر فيه جماعة من مشاهير الفضالء، ول
  .محمد الحسن ديوان شعر أيضًا، وآان مجيدين في نظمهما ونثرهما

  : من جملة قصيدة بديعة -وهو معنى لطيف غريب  -ومن شعر القاضي المهذب 
   

 تسقي الرياض بجدول مآلن   وترى المجرة والنجوم آأنما
 أبدًا نجوم الحوت والسرطان   لو لم تكن نهرًا لما عامت بها

   
  : وله أيضا من جملة قصيدة

   
 زمـزم ولو أنه، أستغفر اهللا،   ومالي إلى ماٍء سوى النيل غلة

   
مائ نة ست وعشرين وخمس ه س ى حسن، وأول شعر قال ل معن ه آ يل . ةول اب الس ي آت اد الكاتب ف ره العم وذآ

مائة     تين وخمس والذيل وهو أشعر من الرشيد، والرشيد أعلم منه في سائر العلوم، وتوفي بالقاهرة سنة إحدى وس
  .في رجب، حمه اهللا تعالى

  
لفي        و الطاهر الس ره الحافظ أب د ذآ الى    -وأما القاضي الرشيد فق ه اهللا تع ال     -رحم ه، وق ي بعض تعاليق ي  : ف ول

ًا               ل ظلم م قت نة تسع وخمسين وخمسمائة، ث ي س اره ف ر اختي لطانية بغي دواوين الس ي ال النظر بثغر اإلسكندرية ف
ذيل       اب السيل وال ي آت وعدوانًا في المحرم سنة ثالث وستين وخمسمائة، رحمه اهللا تعالى؛ وذآره العماد أيضًا ف

ه شاور         الخضم الزاخر، والبحر الع: الذي ديل به علىالخريدة فقال ذب، قتل اه المه دة وأخ ي الخري ه ف اب، ذآرت ب
د عصره    ظلمًا لميله إلى أسد الدين شيرآوه في سنة ثالث وستين وخمسمائة، آان أسود الجلدة، وسيد البلدة، أوح
و       ة أب ر عضد الدول ه األمي في علم الهندسة والرياضات، والعلوم الشرعيات، واآلداب الشعريات، ومما أنشدني ل

  : هف بن أسامة بن منقذ، وذآر أنه سمعها منهالفوارس مر
   

 وهل يضر جالء الصارم الـذآـر   جلت لدي الرزايا بل جلت هممـي
 صرف الزمان وما ياتي من الغـير   غيري يغيره عن حسن شـيمـتـه
 لكان يشتبه الياقوت بـالـحـجـر   لو آانت النار للياقـوت مـحـرقة



 

  فالذنب في ذاك محمول على البصر   وال تظن خفاء النجم مـن صـغـٍر
   

  : وهذا البيت مأخوذ من قول أبي العالء المعري في قصيدته الطويلة المشهورة، فإنه القائل فيها: قلت
   

  والذنب للطرف ال للنجم في الصغر   والنجم تستصغر األبصـار رؤيتـه
   

  : بن شاوروأورد له العماد الكاتب في الجزيرة أيضًا قوله في الكامل 
   

  ولم يرتحل عنها فليس بذي حزم   إذا مانبت بالـحـر دار يودهـا
 رغم سيزعجه منها الحمام على   وهب بها صبـًا ألـم يدر أنـه

   
ال      : وقال العماد ين، ق نة إحدى وخمس داد س ي ببغ اليمن     : أنشدني محمد بن عيسى اليمن يد ب أنشدني القاضي الرش

  : لنفسه في رجل
   

 ظننت بأني قد ظفرت بمنصـف   ظـنـي بـعـدمـالئن خـاب 
  ملكت بها شكري لدى آل موقف   فإنك قد قلـدتـنـي آـل مـنٍة

   
  : وآان الرشيد أسود اللون، وفيه يقول أبو الفتح محمود بن قادوس الكاتب الشاعر يهجوه

   
 وخاسرًا في العلم ال راسخـًا   ياشبه لقمـان بـال حـكـمٍة

  فصرت تدعى األسود السالخا   ورى آلـهـاسلخت أشعار ال
   

  : وفيه أيضًا آما يغلب على ظني هذا
   

 ت وفقت آل الناس فهما   إن قلت من نار خـلـق
  أضناك حتى صرت فحما   قلنا صدقت فـمـا الـذي

   
اتم اله      ن ح ي ب نهم عل ال   وآان الرشيد سافر إلى اليمن رسوًال، ومدح جماعة من ملوآها، وممن مدحه م داني ق م

  : فيه
   

  فلست أنال القحط في أرض قحطان   لئن أجدبت أرض الصعيد وأقحطـوا
 فلست علىأسوان يومـًا بـأسـوان   ومذ آفلت لي مـأرب بـمـآربـي

 همدان فقد عرفت فضلي غطارف   وإن جهلت حقي زعانف خـنـدٍف
   

ذه    فحسده الداعي في عدن على ذلك، فكتب باألبيات إلى صاحب مصر، فكانت سبب الغضب عليه، فأمسكه وأنف
ه     اه، وآتب إلي إليه مقيدًا مجردًا، وأخذ جميع موجوده، فأقام باليمن مدة ثم رجع إلى مصر، فقتله شاور آما ذآرن

  : الجليس بن الحباب
   

 ومحل العال ببعدك قفـر   ثروة الممكرمات بعدك فقر
 ـمـروتمر األيام حيث ت   بك تجلى إذا حللت الدياجي 

 عذر ليس منه سوى إيا بك   أذنب الدهر في مسيرك ذنبًا

رة من         -بفتح الغين المعجمة والسين المهملة وبعد األلف نون  -والغساني  ة آبي ى غسان وهي قبيل بة إل هذه النس
  .األزد شربوا من ماء غسان، وهو باليمن فسموا به



 

دة   -او وبعد األلف نون بضم الهمزة وسكون السين المهملة وفتح الو -واألسواني  هذه النسبة إلى أسوان، وهي بل
و             : بصعيد مصر، قال السمعاني دين أب افظ زآي ال ي الشيخ الح ال ل ذا ق زة، والصحيح الضم، هك تح الهم هي بف

  .محمد عبد العظيم المنذري حافظ مصر، نفعنا اهللا به آمين

 أحمد القطرسي النفيس

د ال   م عب ي القاس ين أب د ب اس أحم و العب الكي    أب ي الم لم اللخم ن مس ف ب ن خل رحمن ب د ال ن عب د ب ن أحم ي ب غن
ر              ا األمي دح به ه قصيدة يم ه، ونقلت من اد في وان شعر أج ه دي اء، ول القطرسي، المنعوت بالنفيس؛ آان من األدب

  : شجاع الدين جلدك التقوي، المعروف بوالي دمياط، أولها

 وجعلت قتلي فيك وآدك   قل للحبيب أطلت صـدك
 علي قلبي فهو عـنـدك   أن أسلـو فـرد إن شئت

 رتنا بطيف منك وعـدك   أخلفت حـتـى فـي زيا
 وإن نقضت علي عهـدك   وأنا عليك آـمـا عـهـد
 ب حشاي لما ذقت بردك   أحرقت ياثغر الـحـبـي
 لما طلبت إليك شـهـدك   وشهـدت انـي ظـالـم

 جبني وقد عاينت قـدك؟   أتظن غصـن الـبـان يع
 حاظي وقد شاهدت خدك   أم يخـدع الـتـفـاح أل

  منشوق يحمي منك وردك   أم خلت آس عـذارك ال
  موالي حتى صرت عبدك   ال والذي جعل الـهـوى
 طفه علينـا مـا أشـدك   يا قلب من ال نت مـعـا
 أو أن لي عزمات جلدك   أتظنني جـلـد الـهـوى

   
  .هذا القدر خوف اإلطالة وهي قصيدة جيدة، ونقتصر منها على

  
  .زجاب النفيس المذآور البالد، ومدح الناس، واستجدى بشعره

  
  : فقيه مالكي المذهب، له يد في علوم الوائل والدب، ومن شعره قوله: وذآره العماد الكاتب في الخريدة، فقال

   
 من الثراء، وأما المقـتـرن فـال   يسر بالعـيد أقـوام لـهـم سـعة

  أو راقني وعلى رأسي به ابن جال   وثيابي فيه قوم سـبـاهل سرني 
   

  : يعني قوم سبأ مزقناهم آل ممزق، وابن جال ماله عمامة، يشير إلى قول الشاعر سحيم بن وثيل الرباحي
   

  متى أضع العمامة تعرفوني   أنا ابن جال وطالع الثـنـايا
   

ال  يل فق اب الس ي آت ًا ف اد أيض ره العم ن: وذآ ان م ه،   آ ي علي ت القاضي الفاضل يثن د رأي اء بمصر، وق الفقه
  : ووجدت له قصيدة آتبها من مصر إليه ونقلت من ديوانه أيضًا

   
 هل من سبيل إلى لقياك يتفـق   يا راحال وجميل الصبر يتبعـه
  وال وفى لك قلبي وهو محترق   ما أنصفتك جفوني وهي دامية

   
  : ين إسماعيل بن ثعلبومن شعره أيضًا في األمير فخر الد

   
 يداه فظن مدحي لـلـثـواب   مدحت الجعفري فما أثـابـت



 

  على آذب المدائح في الحساب   وما آان احتساب األجـر فـيه
   

  : ومن شعره أيضًا
   

  وآمال بهجة حسنه المنعوت   يأبى العذار المستدير بوجهه
 متلقف آرة من الـياقـوت   فكانما هو صولجان زمـرد

   
  : وله في آأس سقطت وهو معنى بديع

   
 لكن يد الفضل بتبـديدهـا   ما سقطت آاسك من عـلة
  ما حفظت قط سوى جودها   هيهات ان تحفظهـا راحة

  : وله
 وعيني تشكو لك الحاجبـا   فؤادي إليك شديد الظـمـا

 فإني أرضى به راتـبـًا   فرتب لي األذن سهًال لديك
   

  : األسعد بن عثمان يستدعيه من جملة ابياتوآتب إلى القاضي 
   

  جاءك العتب بعد فوت المراد   صر إلينا على الـبـراق وإال
   

  : وصار إليه وأنشده ارتجاًال
  مجد ولو آنت موثقًا في صفاد   قد اجبت لنـداء يا داعـي ال
 وبراقي عزيمتي في الـوداد   فودادي يصونني عن عـتـاب

   
  : حسام ويعرف باألقرع وهي من الشعر المختار وله في مغن اسمه

   
  أزمة امرهم ملك األميروفتيان تملكت الحـمـيا

 ليطربهم وذاك من الغرور   أرادوا من حسام أن يغنـي
  حسام قط في زمن السرور   فقلت لهم متى باهللا غـنـى

   
  : ومن شعره أيضًا

   
 دي دواهي الحسن والقـدردهت فؤا   التسأل اليوم عن حالي وعن خبـري
  فأعجب لمن ضل بين الشمس والقمر   أصبحت قد ضل قلبي في هوى قمر

   
  : وله أيضا وآتب بهما إلى بعض أصدقائه يعاتبه

   
 فيه النعيم تكاليف من الشظـف   إن مسني من جناٍب آنت أعهد لي
 والشـرف وربما آسفا في البيت   فالشمس والبدر حسبي أسوة بهما

   
  : ومن شعره يصف دير القصير أولها

   
 ليالي قضاها السرور قصـارا   قصرنا على دير القصير رآابنـا
 ويدني من النجم البعـيد مـزارا   محل يريك النيل والروض والمها
 وقـدارا بغـير عـنـاء قـوة   وتهدي إألى أبصارنا وقلوبـنـا

   



 

  .ويقتصر من شعره على هذا القدر
  

وص،        وآان جده يق ة ق تمائة بمدين نة ثالث وس ع األول س ال له قطرس وتوفي في الرابع والعشرين من شهر ربي
  .وقد ناهز سبعين سنة من عمره، رحمه اهللا تعالى

  
يم   -واللخمي  ك، وهو           -بفتح الالم وسكون الخاء المعجمة وبعدها م ن عدي، واسمه مال م ب ى لخ بة إل ذه النمس ه

ة   -أي لطمه  -ي، وآانا قد تشاجرا فلخم عمرو مالكا أخو جذام، واسم جذام عمر بن عد فضرب مالك عمرا بمدي
  .فسمي مالك لخما، وسمي عمرو جذامًا لهذا السبب -أي قطعها  -فجذم يده 

  
رًا      -بضم القاف وسكون الطاء المهملة وضم الراء وبعدها سين مهملة  -والقطرسي  ا آثي بة آشفت عنه هذه النس

د الكاتب الشاعر         ولم اقف لها على حقيقة، ن محم ر ب دين زهي اء ال  -غير انه آان من أهل مصر، ثم أخبرني به
  .أن هذه النسبة إلى جده قطرس، وآان صاحبه، وروى عنه شيئا من شعره -اآلتي ذآره إن شاء اهللا تعالى 

  
اة   : وجلدك الى      -أبو المظفر عتيق تقي الدين عمر، صاحب حم اء اهللا تع ره إن ش ي ذآ ان   -اآلت ًا فاضالً  وآ . دين

ه شعر،        نة، ول انين س اهز ثم د ن ومات في الثامن والعشرين من شعبان سنة ثمان وعشرين وستمائة بالقاهرة، وق
ى الهندسة       تعلم عل ي غالم ي وروى عن الحافظ السلفي وغيره، ومن جملة ما روى بهاء الدين زهير من شعره ف

  : والهيئة
   

 يوم وأبـعـثأموت به آل    وذي هيئة يزهو بوجه مهندس
 آأن به إقليدسـًا يتـحـدث   محيط بأشكال المالحة وجهه
 به نقطة والصدغ شكل مثلث   فعارضه خط استواء وخالـه

  
  .وتنسب هذه اليات إلى أبي جعفر العلوي المصري، واهللا أعلم

 ابن الرشيد

ن المنصور الهاشمي المعروف با         ن المهدي ب يد ب ارون الرش دًا صالحًا،     أبو العباس أحمد بن ه ان عب بتي؛ آ لس
ة،               دنيا، وآثراالنقطاع والعزل ة ال وه خليف ا، وأب ق بشيء من أموره م يتعل درة، ول ع الق ه م ترك الدنيا في حياة أبي
ادة،    وإنما قيل له السبتي ألنه آان يتكسب بيده في يوم السبت شيئًا ينفقه في بقية األسبوع، ويتفرغ لالشتغال بالعب

ا اهللا      فعرف بهذه النسبة، ول ه، رحمهم ل موت أبي ة قب م يزل على هذه الحال إلى أن توفي سنة أربع وثمانين ومائ
تعالى؛ وأخباره مشهورة، فال حاجة إلى التطويل فيها، وذآره ابن الجوزي في شذور العقود وفي صفوة الصفوة   

  .وهو مذآور في آتاب التوابين وفي المنتظم أيضا

 ابن العريف

ان          أبو العباس أحمد بن مح ف؛ آ ابن العري ي المعروف ب ن عطاء اهللا الصنهاجي األندلسي المري مد بن موسى ب
ة        ره من الكتب المتعلق اب المجالس وغي من آبار الصالحين والولياء المتورعين، وله المناقب المشهورة، وله آت

  : بطريق القوم، وله نظم حسن في طرقهم أيضًا، ومن شعره

 وآلهم بأليم الشوق قـد بـاحـاىشدوا المطي وقد نالوا المنى بمن
 طيبا بما طاب ذاك الوفد أشباحًا   سارت رآائبهم تندى روائحـهـا
 روح إذا شربوا من ذآره راحا   نسيم قبر النبي المصطفى لـهـم

 زرتم جسوما وزرنا نحن أرواحا   يا واصلين إلى المختار من مضٍر
 راحـا على عذٍر آمنومن أقام    إنا أقمنا على عذٍر وعـن قـدر

وم،              ياء من العل ي أش ارآة ف ده مش نة، وآانت عن ات حس ن موسى اليحصبي مكاتب وبينه وبين القاضي عياض ب
  .وعنتية بالقراءات وجمع الروايات واهتمام بطرقها وحملتها، وآان العباد وأهل الزهد يألفونه ويحمدون صحبته



 

ابن حزم           وحكى بعض المشايخ الفضالء أنه رأى بخطه فصال     د المعروف ب ن أحم ي ب د عل ي محم ي حق أب ف
ك          : الظاهري األندلسي، وقال فيه ال ذل ا ق قيقين، وإنم ن يوسف ش ذآور وسيف الحجاج ب آان لسان ابن حزم الم

ه أحد          لم من د يس م يك اخرين، ل دمين والمت ة المتق ي الئم د     . ألن ابن حزم آان آثير الوقوع ف وم األحد بع ده ي ومول
  .جمادى األولى سنة إحدى وثمانين وأربعمائةطلوع الفجر ثاني 

ة أول         ة الجمع الى، ليل ه اهللا تع راآش، رحم ين وخمسمائة بم نة ست وثالث ذآور س ن العريف الم اة اب وآانت وف
ا                راآش، فأحضره إليه ى صاحب م ه إل ان سعي ب د آ ة الثالث والعشرين من صفر، وق الليل، ودفن يوم الجمع

ذي استدعاه هو           فمات، واحتفل الناس بجنازته وظ راآش ال تدعائه؛ وصاحب م ى اس دم عل ات، فن ه آرام هرت ل
  .-اآلتي ذآره في ترجمة ابيه يوسف إن شاء اهللا تعالى  -علي بن يوسف بن ناشفين 

اء، وهي     : والمريي دها ه ا وبع هذه النسبة إلى المرية، وهي بفتح الميم وآسر الراء وتشديد الياء المثناة من تحته
  .ندلسمدينة عظيمة باأل

 ابن الحطيئة اللخمي

انهم،   أبو العباس أحمد بن عبد اهللا بن احمد بن هشام بن الحطيئة اللخمي الفاسي؛ آان من مشاهير الصلحاء وأعي
را من آتب                بع، ونسخ بخطه آثي راءات الس ي الق ًا ف ان رأس األدب، وآ ة ب ه فضيلة ومعرف وآان مع صالحه في

  .بط، والكتب التي توجد بخطه مرغووب فيها للتبرك بها وإلتقانهااألدب وغيرها، وآان جيد الخط، حسن الض

اس،      ة ف ة بمدين بعين وأربعمائ ومولده في الساعة الثامنة من يوم الجمعة سابع عشر جمادى اآلخرة سنة ثمان وس
تو    ام، واس طن وانتقل إلى الديار المصرية، وألهلها فيهاعتقاد آبير لما رأوه من صالحه، وآان قد حج ودخل الش

ديدة            راء، واتفق بمصر مجاعة ش ى اإلق زق عل يئا وال يرت ل ألحد ش خارج مصر في جامع راشدة، وآان ال يقب
ا وسأل أن تكون      اهرة، فتزوجه فمشى إليه أجالء المصريين وسألوه قبول شيء فامتنع، وآان عدًال بزازًا في الق

ان يعرض    أمها عندها، فأذن في ذلك، وآان قصدهم تخفيف العائلة عنه، وبقي  منفردا ينسخ ويأآل من نسخه وآ
ك    : جاء بعض التجاربمئزر أسود صوف وحلف عليه به، فقال: عليه المال فال يقبل منه شيئا؛ قيل ى ذل ه عل اجعل
  .لم يزل بالشرق إلى نوبة مصر المشهورة وحريقها فنزل في دويرة بها. الوتد، فأقام ثالثين سنة موضعه

يال     وتوفي في أواخر المحرم سنة ست ه ل ا، وزرت زار به ين وخمسمائة بمصر، ودفن في القرافة الصغرى وقبره ي
  .فوجدت عنده أنسا آثيرا، رحمه اهللا تعالى

ي           : وآان يقول زل ف م ي ى اإلسالم ل ه، أشار إل ن الخطاب رضي اهللا عن أدرجت سعادة اإلسالم في أآفان عمر ب
  .أيامه في نمو وازدياد، وشرع بعده في التضعضع واالضطراب

ال قاض            اموا ب اس أق د صاحب مصر أن الن د المجي ون عب ي الميم وذآر في آتاب الدول المنقطعة في ترجمة أب
ة، فاشترط أن ال              ن الحطيئ اس اب و العب دة أب ي ذي القع ر ف م اختي مائة ث ين وخمس ثالثة أشهرفي سنة ثالث وثالث

  .يقضي بمذهب الدولة فلم يمكن من ذلك، وتولى غيره، واهللا تعالى أعلم

  .بضم الحاء المهملة وفتح الطاء المهملة وسكون الياء المثناة من تحتها وبعد الهمزة هاء: والحطيئة

بتة    -بفتح الفاء وبعد األلف سين مهملة  -والفاسي  هذه النسبة إلى فاس وهي مدينة آبيرة بالمغرب بالقرب من س
  .خرج منها جماعة من العلماء

 ابن الرفاعي

ا            أبو العباس أحمد بن أب ًال صالحًا فقيه ان رج اعي؛ آ ابن الراف د المعروف ب اس أحم ي العب ن أب ي الحسن علي ب
ا         ال له ة يق ي البطائح بقري ق عظيم من       : شافعي المذهب، أصله من العرب، وسكن ف ه خل دة، وانضم إلي أم عبي

وه    ه وتبع اد في نوا االعتق راء، وأحس ر    . الفق ن الفق ة م ة والبطائحي ة بالرفاعي ة المعروف ه،  والطائف وبة إلي اء منس
ال       : وألتباعه أحوال عجيبة ا، ويق ار فيطفئونه انير وهي تتضرم بالن ي الن : من أآل الحيات وهي حية، والنزول ف

د وال   الم اليع راء ع ن الفق دهم م ع عن م يجتم م مواس باهه، وله ذا وأش ل ه ود، ومث ون األس م يرآب ي بالده م ف إنه



 

ى      ولم يكن له عقب، و. يحصى، ويقومون بكفاية الكل ة عل ون المشيخة والوالي ه، وأوالده يتوارث إنما العقب ألخي
  .تلك الناحية إلى اآلن، وأمورهم مشهورة مستفيضة، فال حاجة إلى اإلطالة فيها

  : شعر، فمنه على ما قيل -مع ماآان عليه من االشتغال بعبادته  -وآان للشيخ أحمد 
   

  م المطوفأنوح آما ناح الحما   إذا جن ليلي هام قلبي بذآرآم
 وتحتي بحار باألسى تـتـدفـق   وفوقي سحاب يمطر الهم واألسى
 تفك األسارى دونه وهو موثـق   سلوا أم عمرو آيف بات أسيرها
 وال هو ممنون عليه فيطـلـق   فال هو مقتول ففي القتـل راحة

ادى             اني والعشرين من جم وم الخمسين الث وفي ي ى أن ت ك الحال إل ى تل بعين     ولم يزل عل ان وس نة ثم ى س األول
  .وخمسمائة بأم عبيدة، وهو في عشر السبعين، رحمه اهللا تعالى

ه رفاعة،          -بكسرالراء وفتح الفاء وبعد األلف عين مهملة  -والرفاعي  ال ل ى رجل من العرب، يق بة إل هذه النس
  .هكذا نقلته من خط بعض أهل بيته

ة المفتوحة        بفتح العين المهملة وآسر الباء الموح: وأم عبيدة دال المهمل د ال ا وبع اة من تحته دة وسكون الياء المثن
  .هاء

ة        -والبطائح  اء مهمل م ح ا ث اة من تحته رى     -بفتح الباء الموحدة والطاء المهملة وبعد األلف ياء مثن دة ق وهي ع
  .مجتمعة في وسط الماء بين واسط والبصرة، ولها شهرة بالعراق

 أحمد بن طولون

د واله مصر،   األمير أبو العباس  أحمد بن طولون، صاحب الديار المصرية والشامية والثغور؛ آان المعتز باهللا ق
ل،               ن المتوآ د طلحة ب ي أحم ق أب تغال الموف دة اس ي م ور ف ة والثغ ع وانطاآي ام أجم ثم استولى على دمشق والش

  .الزنجوآان نائبا عن أخيه المعتمد على اهللا الخليفة وهو والد المعتضد باهللا، بحرب صاحب 

د    بالد ويتفق وآان أحمد عادًال جوادًا شجاعًا متواضعًا حسن السيرة صادق الفراسة، يباشر األمور بنفسه ويعمر ال
ي آل          ار ف ه ألف دين ان ل ام، وآ أحوال رعاياه ويحب أهل العلم، وآانت له مائدة يحضرها آل يوم الخاص والع

أتيني ال  : شهر للصدقة، فأتاه وآيله يومًا فقال ي ت أ          إن ي، أف ذهب فتطلب من اتم ال دها خ ا اإلزار وفي ي رأة وعليه م
ال القضاعي    -مع ذلك آله  -وآان . من مد يده إليك فأعطه: عطيها؟ فقال له ه أحصي    : طائش السيف، ق ال إن يق

ريم، ورزق    . من قتلهابن طولون صبرًا ومن مات في حبشه فكان عددهم ثمانية عشر ألفا رآن الك ظ الق وآان يحف
نة             حسن الصو ي س اهرة ومصر ف ين الق ذي ب ه ال ى الجامع المنسوب إلي رآن، وبن اس الق ت، وآان من أدرس الن

ي   تسع وخمسين ومائتين، وهذه الزيادة حكاها الفرغاني في تارخه، وذآر القضاعي في آتاب الخطط أنه شرع ف
ة     عمارته سنة أربع وستين ومائتين، وفرغ منه في سنة ست وستين ومائتين، واهللا أعلم، ه مائ ى عمارت وأنفق عل

ن يوسف مؤلف سيرته           د ب اه أحم ا حك ارعلى م ن أسد        . ألف وعشرين ألف دين وح ب داه ن ًا أه وه مملوآ ان أب وآ
ين           نة أربع ي س ون ف ات طول ائتين، وم نة م ي س ه ف الساماني عامل بخارى إلى المأمون في جملة رقيق حمله إلي

ث والعشرين من شهر رمضان سنة عشرين ومائتين، ويقال إن وآانت والدة ولده أحمد بسامرا في الثال. ومائتين
ع   ه، ودخل مصر لتس ن ابن م يك اه ول ون تبن ل -طول بع : وقي ين   -لس ع وخمس نة أرب هر رمضان س ن ش ين م بق

  .يوم االثنين لخمس بقين منه: ومائتين، وقيل

ون   : وقال الفرغاني -وتوفي بها في ليلة األحد لعشر بقين  ق     من ذي القع   -لعشر خل ائتين بزل بعين وم نة س دة س
ى  . األمعاء، رحمه اهللا تعالى وزرت قبره في تربة عتيقة بالقرب من الباب المجاور للقلعة على طريق المتوجه إل

  .القرافة الصغرى بسفح المقطم

  .بضم الطاء المهملة وسكون الواو وضم الالم وسكون الواو وبعدها نون، وهو اسم ترآي: وطولون



 

ون   بف -والساماني  ة ن امام، وهو       -تح السين المهملة وبعد األلف ميم مفتوحة وبعد األلف الثاني ى س بة إل ذه النس ه
  .جد الملوك السامانية بما وراء النهر وخراسان

ا المعتصم     -بفتح السين المهملة وبعد األلف ميم مفتوحة ثم رارء مشددة وبعدها ألف  -وسامرا  رة بناه مدينة آبي
ي فصل رأى     في سنة عشرين ومائتي ات ف ن بالعاق فوق بغداد، وحكى فيها الجوهري في آتاب الصحاح ست لغ

  .وهذه اللغة إحدى تلك الست، وليس هذا موضع استقصاء الست، وقد ذآرتها في ترجمة إبراهيم بن المهدي

 معز الدولة ابن بويه

ن شيرزيل األ              وهي ب ن آ ام ب ن تم ن فناخسر وب ه ب ي شجاع بوي ن ب د ب ن     أبو الحسين أحم يرآوه ب ن ش صغر اب
رام جور           ن به ناد ب ن س ن شروذيل ب رو ب شيرزيل األآبر ابن شيران شاه بن شيرفنه بن شستان شاه ين سسن ف
ي ساسان          وك بن ي مل ة ف ة النسب معروف اف، وبقي الملك بن يزد جردين بن هرمز آرمانشاه بن سابور ذي األآت

م       وأبة الحسين المذآور يلقب معز. فال حاجة إلى اإلطالة ع، وهو ع ر الجمي يأتي ذآ الدولة، وهم ثالثة إخوة، وس
د                 ان مقطوع الي ه آ ه األقطع ألن ال ل ان يق واز وآ راق واأله ان صاحب الع ديلم، وآ وك ال عضد الدولة وأحد مل
د    ان ق اليسرى وبعض أصابع اليمنى، وسبب ذلك أنه آان في مبدأ عمره وحداثة سنه تبعًا ألخيه عماد الدولة، وآ

ى               توجه إلى آ ا ورحل إل ه صاحبها فترآه ا وصلها سمع ب ة، فلم ة ورآن الدول اد الدول ه عم رمان بإشارة أخوي
انوا               ا، وآ وا عليه د تغلب راد ق ة من األآ ال طائف ك األعم ان بتل ة، وآ ز الدول ا مع سجستان من غير حرب، فملكه

ه      يحملون لصاحب آرمان في آل سنة شيئًا من المال بشرط أن اليطأوا بساطه، فلما وصل  ة سير إلي معز الدول
د وأن           نقض العه ه ب ه آاتب م أشار علي ك، ث ادتهم، ففعل ذل ى ع إجرائهم عل ه ب وده ومواثيق ذ عه وم وأخ يس الق رئ
وعرة،          ق مت ي طري ي الليلف ك، وقصدهم ف ة ذل يسري إليهم على غفلة ويأخذ أموالهم وذخائرهم، ففعل معز الدول

م   فأحسوا به فقعدوا له على مضيق، فلما وصل إليه م بعسكره ثاروا عليهم من جميع الجوانب، فقتلوا وأسروا، ول
يفلت منهم إال اليسير، ووقع بمعز الدولة ضربات آثيرة، وطاحت يده اليسرى وبعض أصابع يده اليمنى، وأثخن  
ى              ان وصوله إل ك يطول، وآ ك، وشرح ذل د ذل لم بع م س ى، ث ين القتل بالضرب في رأسه وسائر جسده، وسقط ب

ين    بغداد من جه ع وثالث نة أرب ة األهواز، فدخلها متملكا يوم السبت إلحدى عشرة ليلة خلت من جمادى األولى س
  .وثلثمائة، في خالفة المستكفي، وملكها بال آلفة

ره يحمل الحطب          ي أول أم ان ف ذآور آ ة الم ز الدول وذآر أبو الفرج ابن الجوزي في آتاب شذور العقود أن مع
دة    على رأسه، ثم ملك هو وإخوته  ة، وآانت م البالد وآل أمرهم إلى ماآل، وآان معز الدولة أصغر اإلخوة الثالث

  .لمكه العراق إحدى وعشرين سنة وأحد عشر شهرًا

ى مشهد      ل إل م نق وتوفي يوم االثنين سابع عشر ربيع اآلخر سنة ست وخمسين وثلثمائة ببغداد، ودفن في داره، ث
  .ث وثلثمائة، رحمه اهللا تعالىومولده في سنة ثال. بني له في مقابر قريش

  .ولما حضره الموت أعتق مماليكه وتصدق بأآثر ماله، ورد آثيرًا من المظالم

وي  رق،             : قال أبو الحسين أحمد العل يم ورعد وب ة ذات غ ي ليل ة بمشرعة القصب ف ى دجل ي داري عل ا ف ا أن بين
  : سمعت صوت هاتف يقول

  لبن مراد نفسك في الط   لما بلغت أبا الـحـسـي
 لي واحتجبت عن النوب   وأمنت من حدث الـلـيا
 وأخذت من بيت الذهـب   مدت إلـيك يد الــردى

  .فإذا بمعز الدولة قد توفي في تلك الليلة: قال

  .ولما توفي ملك موضعه ولده عز الدولة أبو المنصور بختيار، وسيأتي ذآره إن شاء اهللا تعالى

  .واو وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها هاء ساآنةبضم الباء الموحدة وفتح ال: وبويه



 

م راء  : وفناخسرو بفتح الفاء وتشديد النون وبعد اللف خاء معجمة مضمومة ثم سين مهملة ثم سين مهملة ساآنة ث
  .مضمومة وبعدها واو

  .بفتح التاء المثناة من فوقها وبعدها ميم مخففة مفتوحة وبعد األلف ميم: وتمام

و صحيح،        ولوال خوف ا ذه الصورة فه ى ه ه عل ه فلينقل لتطويل لقيدت بقية األجداد، وقد ضبطته بخطي، فمن نقل
  .وسيأتي ذآر أخويه عماد الدولة علي ورآن الدولة حسن

 نصر الدولة ابن مروان الكردي

ر؛ مل    ار بك ك أبو نصر أحمد بن مروان بن دوستك، الكردي الحميدي الملقب نصر الدولة صاحب ميافارقين ودي
نة               ولى س ادى ال ة الخميس خامس جم اخ ليل ة الهت ي قلع روان ف ن م عيد منصور اب البالد بعد أن قتل أخوه أبو س
إحدى وأربعمائة، وآان رجًال مسعودًا عالي الهمة حسن السياسة آثير الحزم، قضى من اللذات وبلغ من السعادة  

  .ما يقصر الوصف عن شرحه

ه، سوى شخص      وحكى ابن األزرق الفارقي في تاريخه أ ي أيام نه لم ينقل أن نصر الدولة المذآور صادرأحدا ف
ان   واحد، وقص قصته وال حاجة إلى ذآرها، وأنه لم تفته صالة الصبح عن وقتها مع انهماآه في اللذات، وأنه آ

ك ا         ل تل ي مث ا إال ف ة إليه ود النوب ال تع دة، ف ة من   له ثلثمائة وستون جارية يخلو آل ليلة من ليالي السنة بواح لليل
اع            : العام الثاني، وأنه قسم أوقاته ه واالجتم ى لذات ه عل وفر في ا يت ا م ه، ومنه ي مصالح دولت ه ف فمنها ما ينظر في

  .بأهله وألزامه، وخلف أوالدًا آثيرة، وقصده شعراء عصره ومدحوه وخلدوا مدائحه في دواوينهم

ابن      أح: ومن جملة سعاداته أنه وزر له وزيران آانا وزيري خليفتين ي العروف ب ن عل دهما أبو القاسم الحسين ب
دم          ه، وق ة مصر وأنفصل عن ر خليف ان وزي المغربي صاحب ديوان الشعر والرسائل والتصانيف المشهورة، وآ
ل           م انتق ره ث ان وزي ر، آ ن جهي و نصر ب ة أب على األمير أبي نصر المذآور فوزر له مرتين، واآلخر فخر الدول

  .-رهما إن شاء اهللا تعالى وسيأتي ذآ -إلى وزارة بغداد 

ين         الث وخمس نة ث وال س ن ش رين م ع والعش ي التاس وفي ف ى أن ت اره إل اء أوط عادته وقض ى س زل عل م ي ول
امع          : وأربعمائة، ودفن بجامع المحدثة، وقيل م المالصقة لج ة به ة المعروف ى القب ل إل م نق ي، ث في القصر بالسد ل

  .المحدثة

  .ه اثنتين وخمسين سنة، وقيل اثنتين وأربعين سنة، رحمه اهللا تعالىوعاش سبعا وسبعين سنة، وآانت إمارت

  .وميافا رقين مشهورة فالحاجة إلى ضبطها

  .رباط بظاهر ميافارقين -بضم الميم وسكرن الحاء المهملة وفتح الدال المهملة وبعدها ناء مثلثة  -والمحدثة 

دها الم     -والسدلي  ة وبع دال المهمل ة وال ى       -مشددة مكسورة أيضا     بكسر السين المهمل ة عل ي القصر مبين ة ف قب
  .ثالث دعائم، وهو لفظ عجمي معناه ثالث قوائم

  .وملك بعده ابنه نظام الدين أبو القاسم نصر

 المستعلي الفاطمي

ن           زبن المنصور ب زابن المع ن العزي اآم ب ن الح ن الظاهر ب أبو لقاسم أحمد المنعوت بالمستعلي ابن المستنصر ب
اء    القائم بن ال ه، إن ش مهدي عبيد اهللا، وستأتي تتمة النسب عند ذآر المهدي في حرف العين وآيفية االختالف في
  .اهللا تعالى

رهم، وانقطعت      تهم، وضعف أم ولي األمر بعد أبيه المستنصر بالديار المصرية والشامية، وفي أيامه اختلت دول
ين األ         امية ب بالد الش ام دعوتهم، وانقسمت ال دن الش ر م رنج   من أآث راك والف الى    -ت ذلهم اهللا تع وا    -خ إنهم دخل ف

نة إحدى        ي سادس عشر رجب س الشام ونزلوا على انطاآية في ذي القعدة سنة تسعين وأربعمائة، ثم تسلموها ف



 

ين وتسعين               نة اثنت عبان س ي ش ذوا البيت المقدس ف ين وتسعين وأخ نة اثنت ي س ان ف وتسعين، وأخذوا معرة النعم
ه          أيضًا، وآان الفرنج  ل في ة، وقت وم الجمع ه ضحى ي ان أخذهم ل ذه، وآ قد أقاموا عليه نيفًا وأربعين يومًا قبل أخ

د الصخرة           ذوا من عن ًا، وأخ بعين ألف ى س د عل ا يزي من المسلمين خلق آثير في مدة أسبوع، وقتل في األقصى م
الد اإلسالم          ع ب ي جمي زعج المسلمون ف اال يضبطه الوصف، وان ة     من أواني الذهب والفضة م بسبب أخذه غاي

اء         -االنزعاج  ي حرف الشين إن ش ر الجيوش ف ن أمي وسأتي ذآر طرف من هذه الواقعة في ترجمة األفضل اب
ة                . -اهللا تعالى  وم الجمع ي ي ق ف ن أرت لمه من سكمان ب د تس وش ق أمير الجي اه المنعوت ب ان األفضل شاهنش وآ

ل   عبا  : لخمس بقين من شهر رمضان سنة إحدى وتسعين، وقي ي ش م بالصواب،      ف انين، واهللا أعل نة تسع وثم ن س
م    لمين، ث وولي فيه من قبله فلم يكن لمن فيه طاقة بالفرنج فتسلموه منه، ولو آان في يد األرتقية لكان أصلح للمس
ي            اربة ف نة ثالث وتسعين، وقيس ي شوال س ا ف وا حيف ه، فملك استولى الفرنج على آثير من بالد الساحل في أيام

زار هو   . سنة أربع وتسعين ولم يكن للمستعلي مع األفضل حكم، وفي أيامه هرب أخوه نزار إلى اإلسكندرية، ون
  .األآبر وهو جد أصحاب الدعوة بقلعة األ موت ولك القالع وآان من أمره ما قد شهر، والشرح يطول

اهرة، وبوي           ة بالق تين وأربعمائ نة تسع وس ين من المحرم س ال بق د    وآانت والدة المستعلي لعشر لي وم عي ي ي ع ف
ثالث                 اء ل وم الثالث وفي بمصر ي ة، وت انين وأربعمائ نة سبع وثم امن عشر من ذي الحجة س غدير خم، وهو الث
نة       ان وعشرون س ر ثم عشرة ليلة بقيت من صفر سنة خمس وتسعين وأربعمائة، رحمه اهللا تعالى، وله من العم

ر         وأيام، فكانت مدة واليته سبع سنين وآسرًا؛ وتولى بعده ولده ه من الهم اآلمر، ول ي المنصور الملقب ب أبو عل
ان         ن المستنصر، وآ ه وم ط أصغر من ة ق مى بالخالف ن تس ي م ن ف م يك ام، ول ة أي هر وأربع نين وش س س خم

ام    . المستنصر أآبر من هذا، ولم يقدر يرآب وحده الفرس وقام بتدبير دولته األفضل ابن أمير الجيوش أحسن قي
  .آور في بابه في حرف الشيرن إلى أن قتل في التاريخ المذ

 عماد الدين ابن المشطوب

ن     ل اب ي الخلي أبو العباس أحمد ابن األمير سيف الدين أبي الحسن علي بن أحمدبن أبي الهيجاء ابن عبد اهللا بن أب
ك لشطبة    مرزبان الهكاري المعروف بابن المشطوب الملقب عماد الدين، والمشطوب لقب والده، وإنما قيل له ذل

ة آان  الي الهم ان ع نهم، وآ د م ل واح نهم مث دودًا بي وك، مع د المل ة عن ر الحرم رًا واف رًا آبي ان أمي ه؛ آ ت بوجه
ى     يهم، وال حاجة إل غزيرة الجود واسع الكرم شجاعًا أبي النفس تهابه الملوك وله وقائع مشهورة في الخروج عل

  .ذآرها

دين  وآان من أمراء الدولة الصالحية، فإن والده لما توفي وآا نت نابلس إقطاعًا له أرصد منها السلطان صالح ال
ا             ذآور باقيه دين الم اد ال ده عم دس وأقطع ول الى الثلث لمصالح بيت المق ه اهللا تع ان    . رحم اء آ و الهيج ده أب وج

  .صاحب العمادية وعدة قالع من بالد الهكارية

د شهر،       ا ق اط م نة دمي ك       ولم يزل قائم الجاه والحرمة إلى أن صدر منه في س ة المل ي ترجم ك ف د شرحت ذل وق
ين     ي ب ة الت الكامل، فانفصل عن الديار المصرية، وآلت حاله إلى أن حوصر في شهر بيع اآلخر بتل يعفور القلع
زل يخدعه              م ي ك صاحب الموصل ول ؤ أتاب دين لؤل در ال ر ب له األمي الموصل وسنجار، والقصة مشهورة، فراس

ك         ويطمنه إلى أن أدعن لالنقياد، وحلف له ع ه، وذل م قبض علي يًال، ث ا قل ام به لى ذلك، فانتقل إلى الموصل، وأق
ادل  ًا     . في سنة سبع عشرة وستمائة وأرسله إلى الملك األشرف مظفر الدين ابن الملك الع ه تقريب ا قبض علي وإنم

ه تضيي             ة حران، وضيق علي ي قلع ك األشرف ف ه المل ه، فاعتقل ان علي ة آ قا إلى قلبه، فإن خروجه في هذه الدفع
ى   شديدا، من الحديد الثقيل في رجليه والخشب في يديه، وحصل في رأسه ولحيته وثيابه من القمل شيء آثير عل
ى    ماقيل، وآنت أسمع بذلك في وقته وأنا صغير، وبلغني أن بعض من آان متعلقًا بخدمته آتب في ذلك الوقت إل

  : الملك األشرف دوبيت في معناه وهو

 ما أنت من الملوك بل أنـت مـلـك   فـلــك يامـن بـدوام سـعـده دار
 ولـك أطلـقـه فـإن األمـر لـلـه   مملوآك ابن المشطوب في السجن هلك

   
ه       ه ابنت تمائة، وبنت ل ومكث على تلك الحال إلى أن توفي في االعتقال في شهر ربيع اآلخر سنة تسع عشرة وس

  .دفنته بها، رحمه اهللا تعالى؛ ورأيت قبره هناكقبة على باب مدينة رأس عين، ونقلته من حران إليها و
  

  : ولما آان في السجن آتب إليه بعض األدباء دوبيت، وهو



 

 يا أشجع من أمسك رمحًا بيمـينيا أحمد مازلت عـمـادًا لـلـدين
  ها يوسف قد أقام في السجن سنين   ال تأس إذا حصلت في سجنـهـم

  
  : أبيات وهذا مأخوذ من قول البحتري من جملة

 لمثلك محبوسًا على الظلم واإلفك   أما في رسول اهللا يوسـف أسـوة
 الملك فآل به الصبر الجميل إلى   أقام جميل الصبر في السجن برهة

  
  .وآانت والدة األمير عماد الدين في سنة خمس وسبعين وخمسمائة تقديرًا

  
دين    اري المعروف        ورأيت في بعض رسائل القاضي الفاضل أن األمير سيف ال د الهك ن أحم ي اب ا الحسن عل أب

ده               د، وأن عن اس أحم ي العب دين أب اد ال ده عم والدة ول ره ب دين يخب ك الناصر صالح ال بالمشطوب آتب إلى المل
ه      امًال، فكتب القاضي الفاضل جواب ى         "امرأة أخرى ح دين، الحال عل ر بالول ى الخب ر داًال عل اب األمي وصل آت

ة    التوفيق، والسائر آتب اهللا الثمرة الباقي سالمته في الطريق، فسررنا بالغرة الطالعة من لثامها، وتوقعنا المسرة ب
  .في أآمامها

  
رنج، هو    وأما والده سيف الدين المشطوب فإن السلطان صالح الدين آان قد رتبه في عكا لما خاف عليها من الف

الى      -بهاء الدين قراقوش  اء اهللا تع ره إن ش ي ذآ زل به    -اآلت م ي ا وأخذوها     ول رنج به ى حاصرها الف ا  . ا حت ولم
مائة   انين وخمس . خلص منها وصل إلى السلطان وهو بالقدس، يوم الخميس مستهل جمادى اآلخرة سنة ثمان وثم

ًا،  : قال ابن شداد دخل على السلطان بغته، وعنده أخوه الملك العادل، فنهض إليه واعتنقه، وسر به سرورًا عظيم
  .طويًالوأخلى المكان وتحث معه 

  
ه      ابلس، رحم مائة بن انين وخمس وآانت وفاة سيف الدين يوم الخميس السادس والعشرين من شوال سنة ثمان وثم

يرة    . اهللا تعالى؛ هكذا ذآره العماد الكاتب األصبهاني في آتاب البرق الشامي ه س ي آتاب وقال بهاء الدينبن شداد ف
د الثالث والعشرين م     ي         صالح الدين إنه نزفي يوم االح ن ف ذآورة بالقدس الشريف، ودف نة الم ن شوال من الس

  .داره بعد أن صلي عليه بالمسجد األقصى
  
ر            انوا يسمونه األمي ة، وآ و المرتب ة وعل ي المنزل ه ف ولم يكن في أمراء الدولة الصالحية أحد يضاهيه وال يداني

ر    "ي الفاضل الكبير، وآان ذلك علمًا عليه عندهم اليشارآه فيه غيره، ورأيت بخط القاض  اة األمي ر بوف ورد الخب
  . سيف الدين المشطوب، أمير األآراد وآبيرهم

   
ابلس      ه بن وم وفات زه ي دس، وخب ذآورة بالق نة الم ن الس وال م ن ش رين م اني والعش د الث وم األح ه ي ت وفات وآان

  .وغيرها ثلثمائة ألف دينار، وآان بين خالصه من أسره وحضور أجله دون مائة يوم
  

  .ي الذي ال يموت، وتهدم به بنيان قوم، والدهر قاض ما عليه لومفسبحان الح
  
  : وقوله وتهدم به بنيان قوم هذا الكالم حل فيه بيت الحماسةوهو: قلت

   
 تـهـدمـا ولكنه بنيان قـوم   فما آان قيس هلكه هلك واحد

   
ن عاصم التميم       يس ب ا ق ى به ى      وهذا البيت من جملة مرثية عبدة بن الطبيب التي رث ة عل دم من البادي ذي ق ي ال

ي           لم ف ه وس ي صلى اهللا علي ال النب لم، وق النبي صلى اهللا عليه وسلم في وقد بني تميم في سنة تسع للهجرة، وأس
يس       : حقه الم ل ه آ ي إعراب ة ف هذا سيد أهل الوبر، وآان عاقًال مشهورًا بالحلم والسودد، وهذا البيت ألهل العربي

  : تمام الطائي في باب المراثي من جملة ثالثة ابيات، وهي هذا موضع ذآره، وقد ذآره أبو
   

 ورحمته ما شاء أن يترحمـا   عليك سالم اهللا قيس بن عاصم
 إذا زار عن شحط بالدك سلما   تحية من غادرته غرض الردى
 تـهـدمـا ولكنه بنيان قـوم   فما آان قيس هلكه هلك واحد

   



 

  .اهلية للغيرة واألنفة من النكاح، وتبعه الناس في ذلك إلى أن أبطله اإلسالموهذا قيس أول من وأد البنات في الج
  

ة  تمائة بقلع بع وخمسين وس نة س عبان س ة ثالث ش وم الجمع وفي ي ه ت ذآور، فإن ؤ الم دين لؤل در ال ر ب ا األمي وأم
  .الموصل، ودفن بها في مشهد هناك، وعمره مقدار ثمانين سنة، رحمه اهللا تعالى

 ربليصالح الدين اإل

دين، وهو من        ي الملقب صالح ال أبو العباس أحمد بن عبد السيد بن شعبان بن محمد بن جابر بن قحطان اإلربل
ه         ه واعتقل ر علي ل، فتغي دين صاحب إرب ن ال بيت آبير بإربل؛ وآان حاجبًا عن الملك المعظم مظفر الدين بن زي

ال   نة ث وب        مدة، فلما أفرج عنه خرج منها قاصدًا بالد الشام في س دين أي اء ال اهر به ك الق تمائة صحبة المل ث وس
ده،     ه عن ابن الملك العادل، فاتصل بخدمة الملك المغيث ابن الملك العادل، وآان قد عرفه من إربل، وحسنت حال
ه        ده، ووصل من ه عن ل، فعظمت منزلت فلما توفي المغيث انتقل الصالح إألى الديار المصرية، وخدم الملك الكام

  .إليه غيره، واختص به في خلواته وجعله أميرًا إلى ما لم يصل

نة  ه           . وآان الصالح ذا فضيلة تامة ومشارآات حس ي، ول ام الغزال ه لإلم ي الفق ظ الخالصة ف ان يحف ه آ ي أن بلغن
  .نظم حسن ودوبيت رائق، وبه تقدم عند الملوك

رنج،     ثم إن الملك الكامل تغير عليه واعتقله في المحرم سنة ثماني عشرة وستمائة وه  ة الف ي قبال و بالمنصورة ف
نة ثالث                  ع اآلخر س ى شهر ربي ذه الحال إل ى ه ه عل ال مضيقا علي ي االعتق زل ف م ي اهرة، ول ويره إلى قلعة الق
أله       نه وس ل، فاستحس ك الكام د المل اه عن : وعشرين وستمائة، فعمل الصالح دوبيت وأماله على بعض القيان، فغن

  : اج عنه، والدوبيت المذآورللصالح، فأمر باإلفر: لمن هذا؟ فقال

 أفنيت زماني باألسى واألسـف   ما أمر تجنبيك على الصب خفي
 تـلـفـي بالغت وما أردت إال   ماذا غضب بقدر ذنبي ولـقـد

  
  : إن الدوبيت الذي آان سبب خالصه قوله: وقيل

 مالي ذنب، بلى آما قلت ذنوب   اصنع ماشئت انت أنت المحبوب
 وأتوب تجلو صدأ القلب وتعفو   في ليلتـنـا هل تسمح بالوصال

  
  .فلما خرج عادت مكانته عنده إلى أحسن مما آانت عليه

  
ادل      -وآان الملك الكامل قد تغير على بعض إخوته  ك الع ن المل راهيم اب دخل   -وهو الملك الفائز سابق الدين إب ف

  : صالح إليهعلى الصالح وسأله أن يصلح أمره مع أخيه الملك الكامل، فكتب ال

  قد آـان يوســف فـي الـحــســــنى إلخـوتـه     من شـــرط صـاحـــب مــصــــر أن يكن آــمــا 

  فبـرهـم، وتوالهــم رحـمــتـه         أســـوا فـــقـــابلـهم بــالــعـــفــو، وافـــتـقـــروا 

نة ست            ي س ام ف ى ساحل الش رور صاحب صقلية إل د وصول األنب ك الكامل     وعشر  وعن تمائة بعث المل ين وس
   :آتب إلى الملك الكامل الصالح إليه رسوًال، فلما قرر القواعد واستحلفه

 سلم يدوم لنا على أقـوالـه   زعم الزعيم األنبرور بـأنـه
 فليأآلن لذاك لحم شـمـالـه   شرب اليمين فإن تعرض ناآثًا

  
  : ومن شعره أيضًا

 قطعوا إليك مسافة اآلجال   وإذا رأيت بنيك فاعلم أنهـم
 للتـرحـال وتجهز اآلباء   وصل البنون إلى محل أبيهم

  



 

  : وأنشدني بعض أصحابنا له
 من آل هول فكن منه على حذر   يوم القيامة فيه ما سمـعـت بـه
  إال إذا ذقت طعم الموت في السفر   يكفيك من هوله أن لست تبلـغـه

  
ي صاحبنا عفيف    وآتب إليه شرف الدين ابن عنين ا لشاعر الدمشقي آتابنًا من دمشق إلى الديار المصرية، قال ل

رجم الموصلي       ن عدالن النحوي المت ي ب ده، وتضمن الوصية        : الدين أبو الحسن عل ى ي ان عل اب آ ذا الكت إن ه
  : عليه، وفي أوله

 فقد قصت نوائبها جنـاحـي   أبثك ما لقيت من الـلـيالـي
  مريض ما يرى وجه الصالح   ياوآيف يفيق من عنت الـرزا

وك            د المل ده وعن ة عن الي المنزل ة ع ر الحرم ا زال واف ت، وم وان دوبي ا  . وللصالح المذآور ديوان شعر ودي فلم
ات   قصد الملك الكامل بالد الروم وهو في الخدمة مرض في المعسكر بالقرب من السويداء، فحمل إلى الرها، فم

ل    قبل دخولها في الخامس والعشرين من ا، وقي ن بظاهره وم   : ذي الحجة سنة إحدى وثالثين وستمائة ودف ات ي م
ديار         ى ال اك إل ن هن ده م ه ول م نقل ران، ث اب ح رة ب ا بمقب اهر الره ن بظ ة ودف ن ذي الحج رين م بت العش الس
ذ    تمائة، وآنت يومئ ين وس بع وثالث نة س ي آخر شعبان س ة الصغرى ف اك بالقراف ة هن ي ترب ه ف المصرية، فدفن

  .بالقاهرة

نة       ع اآلخر س ي شهر ربي وآان تقدير عمره يوم وفاته ستين سنة، رحمه اهللا تعالى؛ ثم وقفت على تاريخ مولده ف
  .اثنتين وسبعين وخمسمائة بإربل

دها الم         -واإلربلي  دة وبع اء الموح راء وآسر الب زة وسكون ال ة        -بكسر الهم ل، وهي مدين ى إرب بة إل ذه النس ه
  .جهتها الشرقيةآبيرة بالقرب من الموصل، من 

 ابن عبد الحميد الجرجاني

ر المستنصر           اني األصل؛ آل وزي ن الضحاك الجرج د ب د الحمي أبو العباس أحمد بن أبي نصر الخصيب بن عب
ه        48باهللا، ونفاه المستعين إلى جزيرة أقريطش بجريرة صدرت منه سنة  ور، ول ى الطيش والته ان ينسب إل وآ

ؤاده     في ذلك أخبار؛ وآان قد رآب يومًا ي ف تكلم ف فوقف له متظلم وشكا حاله فأخرج رجله من الرآاب وزج الم
  : فقتله، فتحدث الناس بذلك فقال بعض الشعراء في ذلك الزمان هذين البيتين

 أشـكـل وزيرك إنـه رآـال   قل للخليفة بابن عم مـحـمـد
 األمـوال ماًال فعـنـد وزيرك   أشكله عن رآل الرجال وإن ترد

   
ال ي   : يق ًا ف رأ يوم يد ق ه أن الرش بب توليت ان س ي، آ واس الحك ي ن دوح أب وه الخصيب مم ه، وأب ه إذا رفس رآل

ال       : المصحف فانتهى إلى قوله تعالى ة فق ي، اآلي ار تجرى من تحت ذه األنه ا   : أليس لي ملك مصر وه ه اهللا م لعن
ي  . لخصيب وآان على وضوئه آان أرقعه، ادعى الربوبية بملك مصر، واهللا ألولينها أخس خدمي، فوالها ا وألب

  : نواس فيه قصيدتاه الرائيتان وآان قد قصده بهما إلى مصر وهو أميرها، وما أحسن قوله في إحداهما
   

 عزيز علينا أن نراك تـسـير   تقول التي من بيتها خف مرآبي
 بلى إن أسباب الغنى لكـثـير   أما دون مصر للغنى متطلـب

 جرت فجرى من جريهن عبير   ـوادرفقلت لها واستعجلتهـا ب
 أمـير إلى بلٍد فيه الخصـيب   دعيني أآثر حاسديك بـرحـلٍة

  .وهي طويلة وأجازه عليها جائزة سنية

نة   نة      265وآانت وفاة أحمد المذآور س ي س ريطش ف ى أق ه إل ان نفي بالد المغرب     . 248وآ رة ب ريطش جزي وأق
  .350ةخرج منها جماعة من العلماء وأخذها الفرنج سن



 

 عزيز الدين المستوفي

ز           ه األصبهاني الملقب عزي ن أل ة اهللا ب ن هب ود ب ن محم أبو نصر أحمد بن حامد بن محمد بن عبد اهللا بن علي ب
  .الدين المستوفي عم العماد الكاتب األصبهاني، وسيأتي ذآره إن شاء اهللا تعالى

ا، قصده         آان العزيز المذآور رئيسا آبير القدر، ولي المناصب العلية في دمًا فيه زل مق م ي ة السلجوقية، ول الدول
دادي           . بنو الحاجات، ومدحه الشعراء، وأحسن جوائزهم      ا البغ ن جكين د ب ن أحم د الحسن ب و محم ول أب ه يق وفي

  : الشاعر المشهور من جملة قصيدة

  لنكتال من مال العزيز بصاعه   أميلو بنا نحو العراق رآابكـم

ه هي       وللقاضي أبي بكر أحمد بن مح ي ترجمت ذآورة ف ة الم ات البائي مد األرجاني المقدم ذآره فيه مادائح، واألبي
ي             ره ف د ذآ رًا، وق ه آثي اد يفتخر ب ه العم ن أخي ان اب ذآور، وآ من جملة قصيدة طويلة يمدح بها عزيز الدين الم

ن أل        اه ب ن ملكش د ب ن محم ود ب لطان محم ة للس ولي الخزان ره مت ر أم ي آخ ان ف ه، وآ ر تواليف الن أآث ب أرس
  .السلجوقي

ا خرج           ه بم ه عم ده فطالب اه، فماتت عن ن ملكش وآان السلطان محمود المذآور زوج بنت عمه السلطان سنجر ب
ود، وخاف من                وك، فجحدها محم ي خزائن المل د ف ي ال توج واع التحف والغرائب الت ا من ان معها في جهازه

ة         عزيز الدين ان يشهد بما وصل صحبتها ألنه آان مطلعًا علي  ى قلع يرة إل ه وس ة، فقبض علي ة الخزان ه من جه
ه         نة خمس وعشرين وخمسمائة، رحم ل س ي أوائ تكريت، وآانت القلعة له إذ ذاك، فحبسه بها ثم قتله بعد ذلك ف

  .اهللا تعالى

نة         "الخريدة"وذآر ابن أخيه العماد الكاتب في آتاب ه س ة، وقتل بعين وأربعمائ ين وس نة اثنت ده بأصبهان س أن مول
دين       ست وع م ال ران نج ان المي ل آ ا قت شرين وخمسمائة بتكريت، وآان قبضه ببغداد، وذآر العماد الكاتب أنه لم

ه          ا عن ا دافع ا وأنهم وليي أموره ذآورة مت ة الم ي القلع أيوب أبو السلطان صالح الدين واخوه أسد الدين شيرآو ف
  .فما أجدى الدفاع

ي ضبط         لفظ -بفتح الهمزة وضم الالم وسكون الهاء  -وأله  دم الكالم ف اب، وق تق ة العق ا بالعربي ة معناه ة عجمي
  .اصبهان فال حاجة إلى اإلعادة

 ابو العباس القسطالني

ه وروى    ه برآت الشيخ أبو العباس أحمد بن علي القسطالني صحب الشيخ أباعبد اهللا القرشي وانتفع به وتمت علي
ر ووق  ه      عنه وجمع جميع آالمه وما آان يصدر عنه في مجلد آبي ا مثال ه م ه ونقلت من اس    : فت علي و العب ال أب ق

ول        د اهللا القرشي يق ا عب تمائة سمعت الشيخ أب : أحمد بن علي القسطالني رحمه اهللا في ذي الحجة سنة عشر وس
أله  ى      : آنت عند الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن طريف حاضرًا فأتى ليه إنسان فس د عل هل يجوز لإلنسان أن يعق

ه   دًا ال يحل ه عق يخ نفس ال الش ه؟ فق ل مطلوب ي    : إال بني ي قصة بن ة األنصاري ف ي لباب ديث أب تدل بح م، واس نع
م     : النضير، وقوله صلى اهللا عليه وسلم ى يحك دعوه حت أما أنه لو أتاني الستغفرت له ولكن إذا فعل ذلك بنفسه، ف

ال   ه؛ ق ار       : اهللا في يئا إال بإظه اول ش ي الأتن ى نفسي أنن دت عل ألة وعق ذه المس ام    فسمعت ه ة أي دره فمكثت ثالث ق
اء          ي إن ده شيء ف ي شخص بي ر ل وآنت إذذاك أعمل في الحانوت صناعتي، فبينا أنا جالس على الكرسي إذ ظه

ي   ال ل دار              : فق اءين إذ انشق الج ين العش ي وردي ب ا ف ا أن ي، فبين م غاب عن ذا، ث ى العشاء تاآل من ه اصبر إل
ي          وظهرت لي حوراء بيدها ذلك اإلناء الذي آان بيد  ي وألعقتن دمت إل به العسل، فتق ه شيء يش ك الشخص في ذل

ك الصورة        ي تل ي قلب ام، وأشربت ف منه ثالثا فصعقت وغشي علي ثم أفقت وقد ذهبت فلم يطب لي بعد ذلك طع
  .فما استحسنت بعدها شخصا وال آنت أتمكن من سماع آالم الخلق

 أرتق

ا       أرتق بن اآسب جد الملوك األرتقية؛ هو رجل من الترآمان ام مفارق ى الش م سار إل تغلب على حلوان والجبل ث
ين      ان أوتسع واربع نة ثم لفخر الدولة أبي نصر محمد بن جهير خائفا من السلطان محمد بن ملكشاه، وذلك في س
ي      ق ف وفي أرت ا ت وأربعمائة، وملك القدس من جهة تاج الدولة تتش السلجوقي اآلتي ذآره إن شاء اهللا تعالى، ولم



 

اه        التاريخ الم ى قصدهما األفضل شاهنش ه حت زاال ب م ي ذآور فيه تواله بعده ولداه سكمان وإبلغازي ابنا أرتق، ول
نة إحدى وتسعين               ي شوال س ا ف اآر، واخذه منهم الى من مصر بالعس اء اهللا تع ره إن ش أمير الجيوش اآلتي ذآ

  .وأربعمائة، وتوجها إلى بالد الجزيرة الفراتية وملكا ديار بكر

ة    مائة،            وصاحب قلع نة إحدى وخمس اردين س ة م ازي مدين دين إيلغ م ال ده نج ك ول اردين اآلن من أوالده، ومل م
ين طرابلس     رات ب وآان واله السلطان محمد شحنكية بغداد، وتوفي سكمان بن أرتق بعلة الخوانيق في طريق الف

  .والقدس، سنة ثمان وتسعين وأربعمائة

  .وتوفي سنة أربع وثمانين وأربعمائة، رحمه اهللا تعالى. جتهادوآان أرتق رجال شهما ذا عزمة وسعادة وجد وا

  .وهو بضم الهمزة وسكون الراء وضم التاء المثناة من فوقها وبعدها قاف

اء     -هو أآسك   : وقيل. بفتح الهمزة وسكون الكاف وفتح السين المهملة وبعدها باء موحدة: وأآسب د الب بالكاف ب
  .واهللا أعلم -

 أرسالن البساسيري

ال   أ داد، يق رك ببغ ن       : بو الحارث أرسالن بن عبد اهللا البساسيري الترآي مقدم األت ة ب اء الدول وك به ان ممل ه آ إن
ع         ى جمي ه عل د قدم ان ق داد، وآ أمر اهللا ببغ عضد الدولة بن بويه، واهللا أعلم؛ وهو الذي خرج على اإلمام القائم ب

را      ابر الع ى من ه عل م خرج       التراك، وقلده األمور بأسرها، وخطب ل وك، ث ه المل تان فعظم أمرهوهابت ق وخوزس
ر             ى أمي ائم إل ام الق راح اإلم دي صاحب مصر، ف داد، وخطب للمستنصر العبي على اإلمام القائم وأخرجه من بغ
اج        ا يحت ع م ام بجمي آواه وق ة ف العرب محيي الدين أبي الحارث مهارش بن المجلي العقيلي صاحب الحديثة وعان

ائم      إليه مدة سنة آاملة حتى اد الق ه وع ذآور وقتل جاء طغر لبك السلجوقي المذآور بعد هذا وقاتل البساسيري الم
اق                  ك من غرائب االتف ان ذل ل، وآ د حول آام ا بع ذي خرج منه وم ال ل الي ي مث ا ف ه إليه إلى بغداد، وآان دخول

ال   وقصته مشهورة، وقتله عسكر السلطان طغر لبك السلجوقي ببغداد يوم الخميس خامس عشر ذي ا    ة، وق لحج
ي ن العظيم داد  : اب ي بغ ه ف ة وطيقف برأس ين وأربعمائ نة إحدى وخمس ة س ادي عشر ذي الحج اء ح وم الثالث ي

  .وصلب قبالة باب النوبي

ا        -والبساسيري  اة من تحته اآنة مثن اء س م ي بفتح الباء الموحدة والسين المهملة وبعد اللف سين مهملة مكسورة ث
ا الشيخ    هذه النسبة إلى ب -وبعدها راء  لدة بفارس يقال لها بسا، والعربية فسا، والنسبة إلها بالعربي فسوي، ومنه

ا    بة إليه ي النس ون ف ارس يقول ل ف ه قسوي أيضا، وأه ال ل ي الفارسي النحوي صاحب اإليضاح، ويق و عل : أب
ه  وك إلي ن بسافنسب الممل ذآور م يد أرسالن الم ان س ى خالف األصل، وآ اذة عل بة ش يري، وهي نس ، البساس

ذه      ه القاشي، وفي ه واشتهر بالبساسيري، هكذا ذآره السمعاني نقًال عن الديب أبي العباس احمد بن علي ابن باب
  .اللفظة زيادة ليست في األصل

ن    ارش ب ومات األمير مهارش بن المجلس في صفر سنة تسع وتسعين وأربعمائة وقد ناهز ثمانين سنة، وهو مه
د    المجلي بن عليث بن قبان بن شعب ب ة المقل ي ترجم ن المقلد بن جعفر بن عمرو بن المهنا، وبقية نسبة ستأتي ف

  .بن المسبب، إن شاء اهللا تعالى

 الملك العادل أتابك

نقر صاحب      ن آق س أبو الحارث أرسالن شاه بن عز الدين مسعود بن قطب الدين مودود بن عماد الدين زنكي ب
الى،     الموصل المعروف بأتابك الملقب الملك العادل نو اء اهللا تع ه إن ش ر الدين، وسيأتي ذآر جماعة من أهل بيت

  .آل واحد في حرفة

األمور،                ا ب ا شهما عارف ان ملك اك، وآ ذآور هن اريخ الم ي الت ه ف اة أبي د وف ذآور الموصل بع ملك نور الدين الم
افعي     ى مدرسة الش ل   وانتقل إلى مذهب الشافعي رضي اهللا عنه، ولم يكن في بيته شافعي سواه، وبن ة بالموصل ق

  .أن توجد مدرسة في حسنها



 

بارة بالشط ظاهرالموصل            ي ش تمائة ف نة سبع وس بارة   -وتوفي ليلة األحد التاسع والعشرين من رجيب س والش
ته    . وآتم موته حتى دخل به إلى دار السلطنة بالموصل -عندهم هي الحراقة بمصر  ي بمدرس ه الت ودفن في تربت
  .المذآورة، رحمه اهللا تعالى

دين زنكي و اد ال ك المنصور عم دين مسعود، والمل اهر عز ال ك الق ا المل دين هم ي . خلف ول ذآوران ف ا م وهم
ده              ده ول ة بع ام بالمملك الى، وق اء اهللا تع ه إن ش ن زنكي فليطلب من ودود ب ن م ترجمة جدهما عز الدين مسعود ب

ي الفضا       دين أب در ال ر ب تاذ األمي ى الموصل      الملك القاهر آما هومشروح هناك، وهو أس ذي تغلب عل ؤ ال ئل لؤل
ة   . وملكها في سنة ثالثين وستمائة في أواخر شهر رمضان، وآان قبل نائبا بها ثم استقل ي ترجم وهو المذآور ف

  .عماد الدين بن المشطوب

 أزهر السمان

ه أهل  ل، وروى عن د الطوي الوالء البصري؛ روى الحديث عن حمي اهلي ب مان الب عد الس ن س ر ب ر أزه و بك أب
ه المنصور            ال ا، فحجب اءه أزهر مهنئ ا ج ا وليه ة، فلم ي الخالف ل أن يل عراق، آان يصحب أبا جعفر المنصور قب

ال المنصور   : ما جاء بك؟ قال: فترصد له يوم جلوسه العام وسلم عليه، فقال له المنصور األمر، فق : جئت مهنئا ب
ي   قد قضيت وظيفة الهناء، فالتعد إلي، : أعطوه ألف دينار، وقولو له ه ف فمضى وعاد في قابل، فحجبه فدخل علي

أعطوه ألف  : سمعت أنك مرضت فجئتك عائدا، فقال: ما جاء بك؟ فقال له: مثل ذلك المجلس وسلم عليه، فقال له
ي       . قد قضيت وظيفة العيادة فال تعد إلي، فإني قليل األمراض: دينار وقولوا له ه ف ال ل ل، فق ي قاب اد ف فمضى وع
ال ماج: مثل ذلك المجلس ه         : اء بك؟ فق ال ل ك، فق ه من تجابا فجئت ألتعلم اء مس ك دع ر    : سمعت من ه غي ذا، إن ياه

نة  . وله وقائع وحكايات مشهورة. مستجاب، إني في آل سنة أدعو اهللا به أن التاتيني وأنت تأتي وآانت والدته س
  .سبع ومائتين، رحمه اهللا تعالى: وتوفي سنة ثالث ومائتين، وقيل. إحدى عشرة ومائة

  .وهو اسمم علم -بفتح الهمزة وسكون الزاي وفتح الهاء وبعدها راء  -أزهر و

  .هذه النسبة إلى بيع السمن وحمله -بفتح السين المهملة وتشديد الميم وبعد األلف نون  -والسمان 

من  هذه النسبة إلى البصرة، وهي   -بفتح الباء الموحدة وآسرها وسكون الصاد المهملة وبعدها راء  -والبصري 
في سنة أربع عشرة للهجرة على يد  -رضي اهللا عنه  -أشهر مدن العراق وهي إسالمية، بناها عمر بن الخطاب 

ه     ن غزوان، رضي اهللا عن بالد              . عتبةى اب ر من أسماء ال ا تغي اب م ي ب اب أدب الكاتب ف ي آت ة ف ن قتيب ال اب ق
اء  بكسر ال -البصر : الحجارة الرخوة فإن حذفوا الهاء قالوا: البصرة ذلك،        -ب ي النسب بصري ل ازوا ف ا اج وإنم

  .الحجارة الرخوة، قاله في الصحاح: والبصر أيضًا

 أسامة بن منقذ

ة مجد           د الدول ي الشيزري الملقب مؤي اني الكلب ذ الكن ن منق أقبو المظفر أسامة بن مرشد بن علي مقلد بن نصر ب
  .، له تصانيف عديدة في فنون األدبالدين، من اآابر بني منقذ أصحاب قلعة شيزر وعلمائهم وشجعانهم

اطيع من     ه مق ذآره أبو البرآات ابن المستوفي في تاريخ إربل وأثنى عليه وعده في جملة من ورد عليه وأورد ل
  .شعره

ى   : وذآره العماد الكاتب في الخريدة وقال بعد الثناء عليه ل إل سكن دمشق ثم نبت به آما تنبو الدار بالكريم، فانتق
اه      . ا مؤمرًا مشارًا إليه بالتعظيم إلى أيام الصالح بن رزيكمصر فبقي به م رم ام وسكن دمشق، ث ثم عاد إلى الش

دين         ك السلطان صالح ال ى مل ه حت ام ب الى    -الزمان إلى حصن آيفا، فأق ه اهللا تع دمشق، فاستدعاه وهو     -رحم
  .شيخ قد جاوز الثمانين

ه     إن قدومه مصر آان في أيام الظاف: وقال غير العماد ن السالر، فأحسن إلي ر بن الحافظ والوزير يومئذ العادل ب
  .وعمل عليه حتى قتل حسبما هو مشروح في ترجمته



 

نة       : قلت ه بمصر س ه آتب ه أن ثم وجدت جزءا آتبه بخطه للرشيد بن الزبير حتى يلحقه بكتاب الجنان، وآتب علي
ه  إحدى وأربعين وخمسمائة، فيكون قد دخل مصر في أيامه وأقام بها ح تى قتل العادل بن السالر، إذ ال خالف أن

  .حضر هناك وقت قتله

  : ونقلت منه قوله. وله ديوان شعر في جزأين موجود في أيدي الناس ورأيته بخطه

  فقواك تضعف من صدود دائم        التستعر جلدًا على هجرانهـم

  طوعًا وإال عدت عودة راغم        واعلم بأنك إن رجعت إليهـم 

  : نه في ابن طليب المصري، وقد احترقت دارهونقلت م

  قسرًا إلى اإلقرار باألقدار          انظر إلى األيام آيف تسوقنا

  نارًا وآان خرابها بالنـار            ما أوقد ابن طليب قط بداره

ه بمصر دار موصوفة بالحس              ن صورة المصري دالل الكتب آانت ل ه اب ة أن الوجي ذه الواقع ن ومما يناسب ه
دار          نجم المعري األصل المصري ال ابن الم رج المعروف ب فاحترقت، فعمل نشء الملك أبو الحسن علي ابن مف

  : والوفاة

  وللنار فيها مـارج يتـضـرم       أقول وقد عاينت دار ابن صورة 

  فعما قليل في نهـابـر يعـدم        آذا آل مال أصله من مهاوش

  فجاءته لما استبطأته جهـنـم             وما هو إال آافر طال عمـره

اوش    ابر، والمه ي نه : والبيت الثاني مأخوذ من قوله صلى اهللا عليه وسلم من أصاب ماًال من مهاوش أذهبه اهللا ف
ذآور . المهالك: الحرام، والنهابر ن خلف األنصاري            : والوجيه الم ي ب ي الحسن عل ن أب وح ناصر ب و الفت هو أب

ز داره           المعروف بابن صورة، وآان س ي دهلي ان يجلس ف ر، وآ ك حظ آبي ي ذل ه ف مسارًا في الكتب بمصر، ول
اع، وال        ي تب يهم الكتب الت لذلك، ويجتمع عنده في يومي األحد واألربعاء أعيان الرؤساء والفضالء ويعرض عل

دس عشر  يزالون عنده إلى انقضاء وقت السوق، فلما مات السلفي سار إلى اإلسكندرية لبيع آتبه، ومات في السا
الى      ه اهللا تع ا، رحم ن بقرافته ر ودف تمائة بمص بع وس نة س ر س ع اآلخ هر ربي ن ش   .م

  : والبن منقذ من قطعة يصف ضعفه

  من بعد حطم القنا في لـبة األسـد           فاعجب لضعف يدي عن حملها قلما 

  : إليه، وهيونقلت من ديوانه أيضًا أبياتًا آتبها إلى أبيه مرشد جوابا عن ابيات آتبها أبوه 

  ولو أجدت شكيتهم شكـوت          وما أشكو تلـون أهـل ودي

  فما أرجوهم فيمن رجـوت    مللت عتابهم ويئست منـهـم 

  آظمت على أذاهم وانطويت           إذا أدمت قوارصهم فـؤادي

  آأني ما سمعـت وال رأيت        ورحت عليهم طلق المحـيا

  يداي وال أمرت والنهـبـت         تجنوا لي ذنوبًا ما جنـتـهـا 

  آما قد أظهروه وال نـويت           وال واهللا ما أضمرت غـدرًا 



 

  صحيفة ماجنوه وما جنـيت       ويوم الحشر موعدنا وتـبـدو 

  :وله بيتان في هذا الروي والوزن آتبهما في صدر آتاب إلى بعض أهل بيته في غاية الرقة والحسن، وهما

  وروع بالنوى حي ومـيت          اق الناس قبلـيشكا ألم الفر

  فإني ما سمعـت وال رأيت             وأما مثل ما ضمت ضلوعي 

ي       الجزار المصري لنفسه ف والشيء بالشيء يذآر، أنشدني األديب أبو الحسين يحيى بن عبد العظيم المعروف ب
  : فلما بلغني ذلك آتبت إليه: لكبريت، قالبعض أدباء مصر، وآان شيخًا آبيرًا، وظهر عليه جرب فالتطخ با

  من محب خال من التنكيت          أيها السـيد األديب دعـاًء 

  رفكيف ادهنت بالكبـريت      أنت شيخ وقد قربت من النا

ا ونحن بظاهر    : ونقلت من خط األمير أبي المظفر أسامة بن منقذ المذآور لنفسه، وقد قلع ضرسه، وقال عملتهم
  : و معنى غريب ويصلح أن يكون لغزًا في الضرسخالط، وه

  يشقى لنفعي ويسعى سعي مجتهد             وصاحب ال أمل الدهر صحبتـه

  لناظري افترقنـا فـرقة األبـد          لم ألقه مذ تصاحبنا فـحـين بـدا

ألته      وآنت أتمنى أبدًا لقياه وأشيم على البعد حياه حتى لقيته في صفر : قال العماد الكاتب بعين وس نة إحدى وس س
ال  ده، فق ة : عن مول انين وأربعمائ ان وثم نة ثم ادى اآلخرة س ابع والعشرين من جم د الس وم األح ة : قلت. ي بقلع

ه اهللا     . شيرز مائة بدمشق، رحم انين وخمس وتوفي ليلة الثالثاء الثالث والعشرين من شهر رمضان سنة اربع وثم
يئا      تعالى؛ ودفن من الغد شرقي جبل قاسيون و ده ش رأت عن مالي، وق د الش دخلت تربته وهي على جانب نهر يزي

  .من القرآن وترحمت عليه

  .وتوفي والده أبو أسامة مرشد سنة إحدى وثالثين وخمسمائة، رحمه اهللا تعالى

اة     -بفتح الشين المثلثة وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها زاي مفتوحة ثم راء  -وشيزر  القرب من حم قلعة ب
  .هي معروفة بهم، وسيأتي ذآرها في حرف العين عند ذآر جده علي بن مقلد، إن شاء اهللا تعالىو

 ابن راهويه

ن           ن غالب ب د اهللا ب ن عبي ن مطر ب د اهللا اب ن عب أبو يعقوب إسحاق بن أبي الحسن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم ب
ن         عبد الوارث بن عبيد اهللا بن عطية بن مرة بن آعب بن همام بن أسد ك ب ن مال ة ب ن حنظل رو ب ن عم بن مرة ب

ان          ورع، وآ ه وال ين الحديث والفق ع ب ة؛ جم ابن راهوي زيد مناة بن تميم ابن مرة الحنظلي المروزي المعروف ب
افعي،   احد أئمة اإلسالم، ذآره الدارقطني فيمن روى عن الشافعي رضي اهللا عنه، وعدة البيهقي في أصحاب الش

ي م افعي ف اظر الش د ن ان ق ك  وآ رازي صورة ذل دين ال يخ فخر ال توفى الش د اس ة، وق ع دور مك واز بي ألة ج س
ه   المجلس الذي جرى بينهما في آتابه الذي سماه مناقب اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه فلما عرف فضله نسخ آتب

  .وجمع مصنفاته بمصر

ال  إسحاق عندنا إمام من ائمة المسلمين، وما عب: قال أحمد بن حنبل رضي اهللا عنه ر الجسر أفقه من إسحاق، وق
يئا          : إسحاق ه، وال حفظت ش ط إال حفظت يئًا ق ا سمعت ش أحفظ سبعين ألف حديث، وأذاآر بمائة ألف حديث، وم

ة          ن عيين فيان ب ام، وسمع من س يمن والش راق وال قط فنسيته، وله مسند مشهور، وآان قد رحل إلى الحجاز والع
  .الترمذيومن في طبقته، وسمع منه البخاري ومسلم و



 

ره   : سنة ثالث وستين، وقيل: وآانت والدته سنة إحدى وستين، وقيل سنة ست وستين ومائة، وسكن في آخر عم
ة الخميس النصف من شعبان         ا ليل وفي به ل  -نيسابور، وت ل  : وقي ل    -السبت  : األحد، وقي ان، وقي نة ثم نة  : س س

  .سنة ثالثين ومائتين، رحمه اهللا تعالى: ثالثين ومائتين، وقيل

اء                 -وراهويه  دها ه اآنة وبع ا س اة من تحته اء مثن دها ي م واو مفتوحة وبع اآنة ث اء س د األلف ه راء وبع بفتح ال
اآنة  ق            -س ة، والطري ق مك ي طري د ف ه ول ذلك آلن ب ب ا لق راهيم، وإنم ن إب ي الحس ه أب ب أبي لق
تح  بض"راهويه"معناه وجد، فكأنه وجد في الطريق، وقيل فيه أيضا"ويه"و"راه"بالفارسية م الهاء وسكون الواو وف

ذا؟         : قال لي عبد اهللا بن طاهر أمير خراسان: الياء، وقال إسحاق المذآور ى ه ا معن ه؟ وم ن راهوي ك اب ل ل م قي ل
ي        : وهل تكره أن يقال لك هذا؟ قلت د ف ه ول ه ألن راوزة راهوي ق فقالت الم اعلم أيها األمير أن أبي ولد في الطري
  .ما أنا فلست أآره ذلكالطريق، وآان أبي يكره هذا، وأ

  .بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الالم وبعدها دال مهملة: ومخلد

ي  دها الم  -والحنظل ة وبع اء المعجم تح الظ ون وف ة وسكون الن اء المهمل تح الح ن  -بف ة ب ى حنظل بة إل ذه النس ه
  .مالك، ينسب إليه بطن من تميم

  .قد تقدم القول فيه في المروروذي: والمزوزي

 ابن مرار الشيباني

والي،        داد، وهو من الم ى بغ زل إل أبو عمرو إسحاق بن مرار الشيباني النحوي اللغوي؛ هو من رمادة الكوفة ون
ه، وهي          ي فنون ة األعالم ف ان من األئم ا، وآ ر     : وجاور شيبان للتأديب فيها فنسب إليه ان آثي ة والشعر، وآ اللغ

ة  . من أهل العلم والرواية مشهور معروف الحديث آثير السماع ثقًة، وهو عند الخاصة والذي قصر به عند العام
  .من أهل العلم أنه آان مشتهر بشرب النبيذ

ن للسكيت صاحب              : وأخذ عنه جماعة آبار، منهم ن سالم ويعقوب ب د القاسم ب و عبي ل وأب ن حنب د ب ام أحم اإلم
ه ي حق ال ف ان يكتب: إصالح المنطق، وق نة، وآ رة س اني عش ة وثم ا  عاش مائ ان ربم ات، وآ ى أن م ده إل بي

  .استعارالكتاب مني وأنا إذ ذاك صبي آخذ عنه وأآتب من آتبه

نة ثالث      : وقال ابن آامل ديم الموصلي س راهيم الن مات إسحاق بن مرار في اليوم الذي مات فيه أبو العتاهية وإب
ه      بل توفي سنة ست ومائتين، وعمره مائة وعشر: وقال غيره. عشرة ومائتين ببغداد نين، وهو األصح، رحم س

  .اهللا تعالى

اب             اب الحروف، وآت الجيم ويعرف أيضا بكت ات وهو المعروف ب اب اللغ ل، وآت وله من التصانيف آتاب الخي
رأ  . النوادرالكبير ثالث نسخ، وآتاب غريب الحديث، وآتاب النخلة، وآتاب اإلبل وآتاب خلق اإلنسان وآان قد ق

ى المفضل الضب    ز العرب        . يدواوين الشعراء عل ظ الغريب وأراجي وادر وحف ه الن ان الغالب علي ده   . وآ ال ول ق
ى             : عمرو ا إل ة واخرجه ا قبيل ا عمل منه ان آلم ة، وآ انين قبيل ا وثم ا آانت نيف لما جمع أبي أشعارالعرب ودونه

  .الناس آتب مصحفًا وجعله بمسجد الكوفة، حتى آتب نيفًا وثمانين مصحفًا بخطه

  .قد تقدم القول فيه: والشيباني. -دها راءان بينهما ألف بكسر الميم وبع -ومرار 

  .توفي يوم الشعانين سنة عشر، واهللا أعلم: وقيل

 اسحاق الموصلي

ديم   أبو محمد إسحاق بن إبراهيم بن ماهان بن بهمن بن نسك التميمي بالوالء األرجاني األصل المعروف بابن الن
ه الظرف          الموصلي، وقد سبق ذآر أبيه والكالم في نسبته اء ول دماء الخلف ان من ن ادة؛ آ ونسبه فأغنى عن اإلع

ا  اس،          . المشهور والخالعة والغناء اللذان تفرد بهم ام الن ار الشعراء وأي ة واألشعار وأخب اء باللغ ان من العلم وآ
م  . وروى عنه مصعب بن عبد اهللا الزبيري والزبير ابن بكار وغيرهما ه وعل  وآان له يد طولى في الحديث والفق

  .الكالم



 

اعر  وي الش ة العط ن عطي د ب ال محم راهيم    : ق ن إب حاق ب وافى إس ثم، ف ن أآ ى ب س القاضي يحي ي مجل ت ف آن
ي الشعر     م ف الموصلي، وأخذ يناظر أهل الكالم حتى انتصف منهم، ثم تكلم في الفقه، فأحسن وقاس واحتج، وتكل

ه      ال ل ى فق ى القاضي يحي ل عل م أقب اق من حضر، ث ة، فف ه  !  القاضي أعز اهللا: واللغ اظرت في ا ن ي شيء مم أف
د اقتصر   : ال، قال: وحكيته نقص أو مطعن؟ قال فما بالي أقوم بسائر هذه العلوم قيام أهلها وانسب إلى فن واحد ق
اء ي الغن ه؟ يعن اس علي ال العطوي. الن ي: ق ال ل ى وق ي القاضي يحي ت إل ان : فالتف ك، وآ ذا علي ي ه الجواب ف

ال  . الجواب علي! نعم، أعز اهللا القاضي: لقاضي يحيىالعطوي من أهل الجدل، فقال ا ا  : ثم أقبل على إسحاق فق ي
ال ي النحو؟ فق الفراء والخفش ف د، انت آ ا محم ال: أب ي : ال، فق ة الشعر ماألصمعي وأب ة ومعرف ي اللغ فأنت ف

ال  ال : عبيدة؟ ق ال          : ال، ق ام ابلخي؟ ق ذيل العالف والنظ أبي اله م الكالم آ ي عل ال : فأنت ف ه     :ال، ق ي الفق فأنت ف
ال : آالقاضي؟ واشار إلى القاضي يحيى، قال ال         : ال، ق واس؟ ق ي ن ة وأب أبي العتاهي ول الشعر آ ي ق ال، : فأنت ف

ام                 ه، فضحك وق اء أهل ره دون رؤس ي غي ه، وأنت ف ك في ر ل ه ال نظي ه ألن ى مانسبت إلي قال فمن ههنا نسبت إل
ي          لقد وفيت الحجة ح  : فقال القاضي يحيى العطوي. وانصرف ل ف ه ممن يق ل إلسحاق، وغن م قلي ا ظل ا، وفيه قه

  .الزمان نظيره

ز والفصل            ماه التميي ذي س ه ال ي آتاب اطيش الموصلي ف ن ب أن : وذآر صاحبنا عماد الدين أبو المجد إسماعيل ب
ة             ن عيني فيان ب ًا فاضًال، آتب الحديث عن س ادرة، ظريف اورة والن يح المح إسحاق بن إبراهيم الموصلي آان مل

م           ومالك ي عل رع ف دة، وب ي عبي دب عن األصمعي وأب ذ ال بن أنس وهشيم بن بشير وأبي معاوية الضرير، وأخ
  .الغناء فغلب عليه ونسب إليه

اء         : وآان الخلفاء يكرمونه ويقربونه، وآان المأمون يقول اس واشتهر بالغن نة الن ى ألس ا سبق إلسحاق عل لوال م
ى      لوليته القضاء، فإنه أولى وأعف وأصدق وأآثر اء وغلب عل تهر بالغن دينًا وامانة من هؤالء القضاة، ولكنه اش

  .جميع علومه، مع أنه أصغرها عنده، ولم يكن له فيه نظير

  : وله نظم جيد ديوان شعر، فمن شعره ما آتبه إلى هارون الرشيد

 فليس إلى ما تأمـرين سـبـيل   وآمرة بالبخل قلت لها اقصـري
 بخيًال له في العالمـين خـلـيل   أرىأرى الناس خالن الجواد وال 
 فأآرمت نفسي أن يقال بـخـيل   وإني رأيت البخل يزري بأهلـه
 إذا نـال شـيئًا ان يكـون ينـيل   ومن خير حاالت الفتى لو علمته
 وما لي آما قد تعلمـين قـلـيل   عطائي عطاء المكثرين تكـرمـا

 جـمـيل مير المؤمنـينورأي أ   وآيف أخاف الفقر أو أحرم الغنى
   

اس ثعلب      و العب ال أب ى ق ا          : وآان آثير الكتب، حت ات العرب، وآله رأيت إلسحاق الموصلي ألف جزء من لغ
  .وما رأيت اللغة في منزل أحد قط أآثر منها في منزل إسحاق ثم منزل ابن األعرابي. بسماعه

  
أبي حفص، وين   : ونقلت من حكاياته أنه قال ه        آان لنا جار يعرف ب ال ل اده، فق ه فع اللوطي، فمرض جار ل ز ب : ب

ه       : آيف تجدك؟ إنما تعرفني؟ فقال له المريض بصوت ضعيف ال ل وطي، فق و حفص الل ى، أنت اب تجاوزت  : بل
  .حد المعرفة، الرفع اهللا جنبك

  
  .ماغناني إسحاق بن غبراهيم قط إال خيل لي أنه قد زيد في ملكي: وآان المعتصم يقول

  
  .ان قد عمي في أواخر عمره قبل موته بسنتينوأخباره آثيرة، وآ

  
ي موضعه      يأتي ف ا س ومولده في سنة خمسين ومائة، وهي السنة التي ولد فيها امام الشافعي، رضي اهللا عنه، آم

  .إن شاء اهللا تعالى
   

ل    ذرب، وقي ة ال ين، واألول      : وتوفي في شهر رمضان سنة خمس وثالثين ومائتين بعل نة ست وثالث ي شوال س ف
  .توفي يوم الخميس بعد الظهر لخمس خلون من ذي الحجة سنة ست وثالثينن رحمه اهللا تعالى: ر، وقيلأشه

  : ورثاه بعض أصحابه بقوله
   



 

 ثاويًا فـي مـحـلة الـحـبـابأصبح اللهو تحت عفر الـتـراب
 س ومجت مشـاهـد األطـراب   إذا مضى الموصلي وانقرض األن

 وبكاه الهوى وصفو الـشـراب   يهبكت الملهـيات حـزنـا عـلـ
 الـمـضـراب رحم العود عبرة   وبكت آلة المـجـالـس حـتـى

  
  .إن هذه المرثية في أبيه إبراهيم، والصحيح األول: وقيل

 اسحاق بن حنين 

ان                م الطب، وآ ي عل د عصره ف ان أوح ادي، الطبيب المشهور؛ آ ن إسحاق العب ين ب ن حن أبو يعقوب إسحاق ب
ة  . في النقل، وفي معرفته باللغات وفصاحته فيها يلحق بأبيه وآان يعرب آتب الحكة التي بلغة اليونانيين إلى اللغ

ر         ره أآث ة من آالم أرسطاطاليس وغي العربية آما آان يفعل أبوه، إال أن الذي يوجد من تعريبه في آتب الحكم
ن        مما يوجد من تعريبه لكتب الطب، وآان قد خدم من الخلفاء والرؤساء م م ب ى القاس م انقطع إل وه، ث ه أب ن خدم

ى أسراره، ويفضي            ه عل ان يطلع ذآور آ وزير الم ى إن ال ه، حت عبيد اهللا وزير اإلمام المعتضد باهللا، واختص ب
  .إليه بما يكتمه عن غيره

ذآور استعمل دواء مسهًال،              ه ان إسحاق الم ذآور بلغ وزير الم اء أن ال اب دعوة األطب ي آت وذآر ابن بطالن ف
  : ب مداعبته، فكتب إليهفأح

 وما آان من الحـال   أبن لي آيف أمسيت
  ة نحو المنزل الخالي   وآم سارت بك الناق

  
  : فكتب إليه جوابه

  رخي البال والحال   بخير بت مسرورًا
 ة والمرتبع الخالي   فأما السير والنـاق
 ه ياغاية آمـالـي   فإجاللك أنسـانـي

  
اني آتب         وآنت قد وقفت في آتا ين وأن الث ين األول ذآر أن األول آتب البيت ذه القضية، ف ب الكنايات على مثل ه

  : الجواب
 أقلهما من المشي الـعـنـيف   آتبت إليك والنـعـالن مـا إن
  على العنوان يوصل في الكنيف   فإن رمت الجواب إلي فاآتـب

  .ولحقه الفالج في آخر عمره -إن شاء اهللا تعالى  وسيأتي ذآر أبيه -وله وألبيه المصنفات المفيدة في الطب 

  .تسع وتسعين ومائتين: وآانت وفاته في شهر ربيع اآلخر سنة ثمان وتسعين، وقيل

ة      -والعبادي  د اللف دال مهمل م        -بكسر العين المهملة وفتح الباء الموحدة وبع رة، وه اد الحي ى عب بة إل ذه النس ه
ر      وا الحي ل شتى نزل ادي            عدة بطون من قبائ د العب ن زي نهم عدي ب ر، م ق آثي يهم خل انوا نصارى ينسب إل ة وآ

ا         ؤمن لبشرين مثلن الوا أن الى فق ه تع ي قول الشاعر المشهور وغيره، قال الثعلبي في تفسيره في سورة المؤمنين ف
ل ألهل            ك قي ه، ومن ذل دا ل ك عاب ذللون، والعرب تسمي آل من دان المل دون أي مطيعون مت ا عاب ا لن وقومهم

  .حيرة العباد، ألنهم آانو أهل طاعة لملوك العجمال

اء   -والحيرة  ة آانت      -بكسر الحاء المهملة وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح الراء وبعدها ه ة قديم وهي مدين
ده من                  ذر ومن بع ي المن د بن ي، وهو ج ن عدي اللخم ل عمرو ب وك العرب مث دمهم من مل لبني المنذر ومن تق

ي اإلسالم      أبنائه، وآانت من ة ف قبل عمرو لخاله األبرش األزدي صااحب الزباء، وخربت الحيرة، وبنيت الكوف
ن الخطاب            ا عمر اب نة سبع عشرة للهجرة، بناه ي س ا ف ه    -على ظهره ي       -رضي اهللا عن ن اب د سعد ب ى ي عل

  .وقاص، رضي اهللا عنه



 

 الميهني

ه    ي، الفقي ي         أبو الفتح أسعد بن ابي نصر ابن ابي الفضل الميهن رزًا ف ًا مب ان إمام دين؛ آ افعي الملقب مجد ال الش
د             ديار وشاع فضله، وق ك ال ة واشتهر بتل ى غرن م رحل إل الفقه والخالف، وله فيه تعليقة مشهورة، تفقه بمرو ث
ي        ى ف ا ألول رتين، ف داد م ة ببغ مدحه الغزي المقدم ذآره، ثم ورد إلى بغداد وفوض إليه تدريس المدرسة النظامي

ي           سنة سبع وخم نة سبع عشرة ف ي س ة ف رة الثاني نة ثالث عشرة، والم سمائة، ثم عزل في ثامن عشر شعبان س
ه   وا ب اس وانتفع ه الن تغل علي ه، واش ره مكان ولى غي ننة، وت ن الس دة م ي ذي القع كر ف ى العس عبان، وخرج إل ش

ال   ذيل وق ي ال معاني ف عد الس و س افظ أب ره الح ة، وذآ ه الخالفي ة : وبطريقت ن جه ا م دم علين ود  ق لطان محم الس
نة سبع وعشرين وخمسمائة،               ا س وفي به ذان فت ى هم داد إل م توجه رسوًال من بغ السلجوقي رسوًال إلى مرو، ث

ول      : رحمه اهللا تعالى، قال السمعاني في الذيل ن عمر الخطيب يق ي ب ن عل ًا   : سمعت أبا بكر محمد ب سمعت فقيه
ا  : قال -همذان وآان يخدم اإلمام أسعد في آخر عمره ب -من أهل قزوين  ال لن : آنا في بيت وقت أن قرب أجله فق

ا فرطت      : اخرجوا من ههنا، فخرجنا، فوقفت على الباب وتسمعت فسمعته يلطم وجهه ويقول ى م ا حسرتى عل ي
اه        ذا أو معن ي ه الى؛ ذآر ل ه اهللا تع في جنب اهللا، وجعل يبكي ويلطم وجهه ويردد هذه الكلمة إلى أن مات، رحم

  .حفظيفإني آتبته من 

ون    -والميهني  اء والن ة        -بكسر الميم وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح اله ة، وهي قري ى ميهن بة إل ذه النس وه
  .من قرى خابران وهي ناحية بين سرخس وأبيورد من إقليم خراسان

 منتجب الدين العجلي

ي األ      د العجل ن محم د ب ن أحم دين     أبو الفتوح أسعد بن أبي الفضائل محمود بن خلف ب صبهاني الملقب منتجب ال
ادة والنسك والقناعة            د مشهورًا بالعب العلم والزه اء الفضالء الموصوفين ب الفقيه الشافعي الواعظ؛ آان من الفقه
د         ة بنت عب راهيم فاطم ى أم إب ده الحديث عل اليأآل إال من آسب يده، وآان يورق ويبيع ما يتقوت به، وسمع ببل

ي  افظ أب ة، والح ن      اهللا الجوزداني ن الحس د ب ن أحم انم ب اء غ ي الوف ن الفضل وأب د اب ن محم ماعيل ب م إس القاس
د          د الواح ن عب ن الفضل ب م ب ر القاس ي المطه الجلودي وأبي الفضل عبد الرحيم ابن أحمد بن محمد البغدادي وأب

اب       لمان المعروف ب ن س اقي ب د الب ن البطي  الصيدالني وغيرهم، وقدم بغداد وسمع بها من ابي الفتح محمد بن عب
ي           . في سنة سبع وخمسين وخمسمائة وغيره ن طاهر الشحامي وأب ي القاسم زاهر ب ا من أب وله إجازة حدث به

ده وتبحر           ى بل اد إل رهم، وع زدي وغي د ال ن محم ز ب الفتح إسماعيل بن الفضل اإلخشيد وأبي المبارك عبد العزي
وجيز وال        ك شرح مشكالت ال دة تصانيف، فمن ذل ي المواضع      ومهر واشتهر، وصنف ع م ف ي تكل وسيط للغزال

اب      ه آت ا، ول ة  "المشكلة من الكتابين ونقل من الكتب المبسوطة عليهم ة التتم ان      "تتم ه آ ولي وعلي ي سعد المت ألب
مائة بأصبهان           . االعتماد في الفتوى بأصبهان ع عشرة وخمس نة خمس أو أرب ربيعين س ي أحد ال ده ف ان مول . وآ

  .لعشرين من صفر سنة ستمائة، رحمه اهللا تعالىوتوفي بها في ليلة الخميس الثاني وا

دها الم      -والعجلي  يم وبع ة وسكون الج رة           -بكسر العين المهمل ة آبي يم، وهي قبيل ن لج ى عجل ب بة إل ذه النس ه
وهو   -بضم الالم وفتح الجيم وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها ميم  -مشهورة من بني ربيعة الفرس، ولجيم 

دة       عجل ابن لجيم  و عبي ال أب ل، ق ن وائ ر ب ن بك ين         : بن صعب بن علي ب ى ب ي الحمق د ف يم يع ن لج ان عجل ب آ
ال      : العرب، وآان له فرس جواد، فقيل له ا اسم فرسك؟ فق ما فم ه     : إن لكل فرس جواد اس ل ل د، فقي م أسمه بع : ل

  : وفيه قال بعض شعراء العرب. قد سميته األعور: فسمه، ففقأ إحدى عينيه وقال

  وهل أحد في الناس أحمق من عجل   و عـجـل بـداء أبـيهـمرمتني بن
  فسارت به األمثال في الناس بالجهل   أليس أبـوهـم عـارعـين جـواده

  
  .إذا فقأها -بالعين المهملة  -عار العين : يقال

 األسعد ابن مماتي

ا       ن زآري ا ب ن مين عيد مهذب ب يح        القاضي األسعد أبو المكارم أسعد بن الخطير أبي س ي مل ن أب ة اب ي قدام ن أب ب
دة ونظم     مماتي المصري الكاتب الساعر؛ آان ناظر الدواوين بالديار المصرية، وفيه فضائل، وله مصنفات عدي



 

ده ونقلت        ه بخط ول وان شعر رأيت سيرة السلطان صالح الدين رحمه اهللا تعالى، ونظم آتاب آليلة ودمنة، وله دي
  : منه مقاطيع، فمن ذلك قوله

  سبيل الناس أن ينهوك عنها   ي وتنهى عـن أمـٍرتعاتبن
 وحقك ما علي أضر منها   أتقدر أن تكون آمثل عيني

   
  : وله في شخص ثقيل رآه بدمشق

   
 ض من يحكيهما أبـدا   حكى نهرين ما في األر
 وفي أخالقـه بـردى   حكى في خلقه ثـورى

   
  : وقد أخذ ابن مماتي معنى بيته هذين من قول بعضهم

   
 فكالهما يوم الفخـار فـريد   ضاهى ابن بشران مدينة جلق
  ثورى، ونقص العقل من يزيد   ألفاظه بردى، وصورة خلقـه

   
  : وله من جملة قصيدة طويلة

   
 على الضيف إن أبطا وأي تلهب   لنيرانه في الـلـيل أي تـحـرٍق

 هـلـبالمـ إذا هو لم ينزل بآل   وما ضر من يعشو إلى ضوء ناره
   

  : وله في غالم نحوي
   

 تعجبًا يعرب عن ظرفه   وأهيف أحدث لي نحـوه
  وأحرف العلة في طرفه   عالمة التأنيث في لفظـه

   
  .ومن شعره ثالثة أبيات مذآورة في ترجمة يحيى بن نزار المنبجي في حرف الياء، وفي شعره أشياء حسنة

  
را من      وأ"الخريدة"وذآره العماد الصبهاني في آتاب ر، وذآر آثي ه الخطي ورد له عدة مقاطيع، ثم أعقبه بذآر أبي

  : شعره، فمن ذلك قوله في آتمان السر وبالغ فيه
   

 إلى المسر بهمن غير نـسـيان   وأآتم السر حتى عن إعـادتـه
  سمعي بسر الذي قد آان ناجاني   وذاك أن لساني ليس يعـلـمـه

   
وا : وقال ك            لقيته بالقاهرة متولي دي داء المل ي ابت لموا ف ه نصارى فأس ان هو وجماعت ك الناصر، وآ ن جيش المل

  :وللمهذب ابن الخيمي في األسعد ابن مماتي المذآور يهجوه. الصالحي
   

 باسم الثغر عن ضمير خبيث   وحديث اإلسالم واهي الحديث
 زاده في عالمة للتـانـيث   لو رأى بعض شعره سيبويه

   
ل،             وآان الحافظ أبو الخط  ة إرب ى مدين د وصوله إل الى، عن ه اهللا تع بين، رحم ذي النس ة المعروف ب ن دحي اب اب

ي صلى اهللا              د النب الى، بعمل مول ه اهللا تع دين، رحم ن ال ن زي ين اب ر ال ورأى اهتمام سلطانها الملك المعظم مظف
ي    عليه وسلم، حسبما هو مشروح في حرف الكاف من هذا الكتاب عند ذآر اسمه، صنف له آتابا  وير ف ماه الت س

  : مدح السراج المنير، وفي آخر الكتاب قصيدة طويلة مدح بها مظفر الدين، أولها
   

  أعداؤنا ما وهموا   لوال الوشاة وهـم



 

   
تمائة                  نة ست وعشرين وس ي شعبان س دين ف ر ال ى مظف اب عل ه، وسمعنا نحن الكت اب والقصيدة علي رأ الكت وق

ذآور، فقلت   والقصيدة فيه، ثم بعد ذلك ريت هذه ا اتي الم : لقصيدة بعينها في مجموعة منسوبة إلى األسعد ابن مم
الى،      ه اهللا تع ل، رحم ك الكام لعل الناقل غلط، ثم بعد ذلك رأيتها في ديوان األسعد بكمالها، مدح بها السلطان المل

ل عن      . فقوي الظن اريخ إرب ي ت ذه القصيدة ف ة،    ثم إني رأيت أبا البرآات ابن المستوفي قد ذآر ه ن دحي د ذآر اب
  : سألته عن معنى قوله فيها: وقال

   
 دى آفه المحـرم   يفديه من عطا جما

   
  : لعله مثل قول بعضهم: فما أحار جوابا، فقلت

   
  جمادى وما ضمت عليه المحرم   تسمى بأسماء الشهور فكـفـه

   
ي    هذا أردت، فلما وقفت على هذا ترجح عندي أن القصيدة : فتبسم وقال: قال و آانت ألب لألسعد المذآور، فإنها ل

تمائة         نة ست وس ي س ان ف ل آ واألسعد  . الخطاب لما توقف في الجواب، وأيضًا فإن إنشاد القصيدة لصاحب إرب
م لمن هي     المذآور توفي في هذه السنة آما سيأتي، وهو مقيم بحلب التعلق له بالدولة العادلية، وبالجملة فاهللا أعل

  .منهما
  

تخفيا وقصد           وآان األسعد ا ن شكر، فهرب من مصر مس دين ب وزير صفي ال لمذآور قد خاف على نفسه من ال
ى        ادى األول ي سلخ جم وفي ف ى ت مدينة حلب الئذا بجناب السلطان الملك الظاهر، رحمه اهللا تعالى، وأقام بها حت

ي المقب       ن ف الى، ودف ه اهللا تع نة، رحم ام   سنة ست وستمائة يوم األحد، وعمره اثنتان وستون س ة بالمق رة المعروف
  .على جانب الطريق بالقرب من مشهد الشيخ علي الهروي

  
  .وتوفي أبوه الخطير في يوم األربعاء سادس شهر رمضان من سنة سبع وسبعين وخمسمائة

  
  .بكسر الميم وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح النون وبعدها ألف: ومينا

  
اة من    بفتح الميمين والثانية منهما  -ومماتي  اء مثن مشددة وبعد األلف تاء مثناة من فوقها وهي مكسورة وبعدها ي

ان      -تحتها  وهو لقب أبي مليح المذآور وآان نصرانيًا، وإنما قيل له مماتي ألنه وقع في مصر غالء عظيم، وآ
اتي، فا      نهم مم د م اداه آل واح ه،   آثير الصدقة واإلطعام، وخصوصًا لصغار المسلمين، فكانوا إذا رأوه ن شتهر ب

ول         ذا الق م انشدني عقيب ه ه، ث ع اهللا ب هكذا اخبرني الشيخ الحافظ زآي الدين أبو محمد عبد العظيم المنذري، نف
  : أظن هذين البيتين ألبي طاهر الن مكنسة المغربي، وهما: مرثية فيه وقال

   
  ت وآورت شمس المديح   طويت سماء المكـرمـا
 أبي المـلـيحبعد موت    من ذا أؤمـل أو أرجـي

   
د                  اتي ج يح مم أبي مل ن مكنسة خصيصًا ب و الطاهر اب ان أب دائح أيضًا وآ ه م ه، في ا فوجدتهما ل ثم آشفت عنهم
ة            ه المعروف اآمي، منظرت دة الح امع راش اور ج تانه المعروف بظاهر مصر، مج األسعد المذآور؛ وآان في بس

ذ         بالنزهة ولها البئر الموصوف ماؤها بشدة البرد والحالوة  ان ينف ة آ ى إن صاحب قصر الحكم ي الصيف حت ف
  : من يأخذ من مائها لشربه، وفيها يقول ابن مكنسة من جملة قصيدة يمدحه بها ويصف المنظرة

   
 بالقر في الحر واألمواه تضطـرم   ومن عجائبها البئر التي انـفـردت

  ريق الحبيب عقيب الهجر وهي فم   آأنما ماؤها فـي آـل هـاجـرة

  هاء السنجاريالب

ن       د اهللا ب ن عب ن سوار ب أبو السعادات أسعد بن يحيى بن موسى بن منصور بن عبد العزيز بن وهب ابن هبان ب
ي       م ف ًا، وتكل ان فقيه اء؛ آ وت بالبه عار المنع افعي الش ه الش نجاري الفقي لمي الس ان الس ن هب ة ب ن ربيع ع ب رفي



 

بالد ومدح          الخالف، إال أنه غلب عليه الشعر وأجاد فيه واشتهر   وائزهم، وطاف ال ذ ج وك وأخ ه المل ه وخدم ب ب
م أدر هل دون شعره أم       وان ول ى دي الكابر، وشعره آثير في أيدي الناس، يةجد قصائد ومقاطيع، ولم أقف له عل
ر     د آبي ي مجل ًا ف ق ديوان رفية بدمش ة األش ب الترب ة آت ي خزان ه ف دت ل م وج   .ال، ث

  : آمال الدين ابن الشهرزوري ومن شعره من جملة قصيدة مدح بها القاضي

وألنـت أعـلـم فـي الــغـــرام بـــحـــالـــه  وهـواك مـا خـطـر الـســلـــو بـــبـــالـــه
 ساٍل هـــواك فـــذاك مـــن عـــذالـــــــه  ومـــتـــى وشـــى واش إلـــيك بـــأنـــــه
 حـالـه يغـــنـــيك عـــن تـــســـآلـــه من  أولـيس لـلـكـلـف الـــمـــعـــنـــى شـــاه

 غرامه، وصرمت حبل وصاله  ستر  جددت ثوب سقامه، وهتكت 
 مألـــوفة مـــن تـــيهـــه ولـــداللــــــه  أفزلة سبقت له أم خلة

 يفـدي الـطـلـيق بـنـفـســـه وبـــمـــالـــه  يالـــلـــعـــجـــائب مـــن أســـير دأبـــه
 ال تـتـقـي بـــالـــدرع حـــد نـــبـــالـــه  أبـي وأمــي نـــابـــل بـــلـــحـــاظـــهب

 شرقـت مـعـاطـــفـــه بـــطـــيب زاللـــه  ريان مـن مـاء الــشـــبـــيبة والـــصـــبـــا
 ـمـــالـــهفتـكـاد تـغـرق فـي بـحـــار جــ تسـري الـنـواظـر فـي مـراآـب حـــســـنـــه

وآـفـى آـمـال الــدين عـــين آـــمـــالـــه  فكـفـاه عـين آـمـالـــه فـــي نـــفـــســـه
 نونـًا وأعـجـمـهـا بـــنـــقـــطة خـــالـــه  آتـب الـعـذار عـــلـــى صـــحـــيفة خـــده
 وصـــالــــه ـه آـــيوموبـــياض غـــرتــ  فســـواد طـــرتـــه آـــلـــيل صـــــدوده

   
ا   ذآرتها جميعه ة ل وف اإلطال وال خ ا      . ول ين، وال أتحققهم ا بيت افوا إليه د أض ه، وق هور ل و المش در ه ذا الق وه

  .فترآتهما
  

  : وله أيضًا من جملة قصيدة
   

 األلحاظ فيه طـاعة وعـقـوق   ومهفهف حلو الشمـائل فـاتـر
 مـن خـده راووقفجرى بـه    وقف الرحيق على مراشف ثغره

 طـريق سبل السلو فمـا إلـيه   سدت محاسنه على عـشـاقـه
  : وله من قصيدة أخرى

 ففاح منها العنبر األشهب   هبت نسيمات الصبا سحرًة
 من أين هذا النفس الطيب   فقلت إذ مرت بوادي الغضا

   
ن      وآان قد جاءنا ونحن في بالدنا في سنة رحمن ب د ال ر عب ثالث وعشرين وستمائة الشيخ جمال الدين أبو المظف

ة،             دنا بالمدرسة المظفري زل عن ان شعراء عصره، ون ان من أعي نينيرة الواسطي، وآ محمد المعروف بابن الس
األدب،                ة ب ه عناي ده آل من ل د حضر عن نية، وإذا قع وك وأجازوه الجوائز الس بالد ومدح المل وآان قد طاف ال

اً      وتجر ال يوم ي السن، فق د طعن ف ي     : ي بينهم محاضرات ومذآرات لطيفة، وآان ق اء السنجاري ف ي البه رافقن
ان    : بعض األسفار من سنجار إلى رأس عين، أو قال ان وآ ي مك من رأس عين إلى سنجار، فنزلنا في الطريق ف

اداه   ه فن م يسمع       : له غالم اسمه إبراهيم، وآان يأنس به، فأبعد عنا الغالم فقام يطلب رارًا فل اإبراهيم م راهيم ي ا إب ي
ال         ا ق ه صدى، فكلم ك الموضه ل ان ذل ا، وآ ه الصدى   : نداءه لبعده عن اإبراهيم أجاب م     : ي اعة ث د س اإبراهيم، فقع ي

  : أنشدني
   

 بعيد عن األبصار وهو قـريب   بنفسي حبيب جار وهو مجـاور
 على أنه صخر ولـيس يجـيب   يجيب صدى الوادي إذا ما دعوته

   
اب  ام عت ي بعض األي ا ف م جرى بينهم ر، ث اع آثي دة واجتم ودة أآي ا م نجاري صاحب، وبينهم اء الس ان للبه وآ
ة                 ي المقام ا ف ذين ذآرهم ري الل ي الحري ه بيت ه النقطاعه، فكتب إلي ه يعتب ه، فسير إلي ك الصاحب عن وانقطع ذل

  : الخامسة عشرة وهما



 

   
 ده عـلـيهغير يوم وال تـز   التزر من تحب في آل شهر
 إلـيه ثم ال تنظر الـعـيون   فاجتالء الهالل في الشهر يوم

   
  : فكتب إليه البهاء من نظمه

   
 فزره وال تخف منه مالًال   إذا حققت مـن خـٍل ودادًا

 وال تك في زيارته هـالًال   وآن آالشمس تطلع آل يوٍم
   

  : وله، وهما من شعره السائر
   

  وطيب أوقاتي على حاجر   هللا أيامـي عـلـى رامة
 أولها يعـثـر بـاآلخـر   تكاد للسرعة في مـرهـا

   : وله من قصيدة في وصف الخمر، وهو معنى مليح

  لوال الشباك التي صيغت من الحبب   آادت تطير وقد طرنا بها طـربـًا
  

  : وذآره عماد الدين األصبهاني الكاتب في آتاب السيل والذيل وقال
  في لج بحر الجود راآب   ب أنـنـيومن العجـائ

 آن عادة البحر العجائب   وأموت من ظـمـٍإ ول

  .وله أشياء حسنة

ه اهللا    وآانت والدته سنة ثالث وثالثين وخمسمائة، وتوفي في أوائل سنة اثنتين وعشرين وستمائة بسنجار، رحم
  .تعالى

 المزني صاحب الشافعي

يل بن عمرو بن إسحاق المزني صاحب اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه؛ أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماع
افعيين   ام الش و غم ة، وه اني الدقيق ى المع ًا غواصا عل دًا محجاج ًا مجته دًا عالم ان زاه ن أهل مصر، وآ و م ه
امع الصغير  ا الج افعي، منه ام الش ذهب اإلم ي م رة ف ًا آثي ه، صنف آتب ه عن ا ينقل ه وم ه وفتاوي واعرفهم بطرق

افعي       ومخ ال الش ك، وق ر ذل ائق وغي اب الوث تصر المختصر والمنثور والمسائل المعتبرة والترغيب في العلم وآت
ى المحراب          . المزني ناصر مذهبي: رضي اهللا عنه في حقه ام إل ا مختصره ق ألة وأودعه رغ من مس ان إذا ف وآ

ن سريج  . وصلى رآعتين شكرا هللا تعالى م      يخرج مختصر   : وقال أبو العباس أحمد ب دنيا عذراء ل ي من ال المزن
روا        ه فس وا ولكالم ه رتب ى مثال ه، وعل افعي رضي اهللا عن ذهب الش ي م نفة ف ب المص و أصل الكت ض، وه تف

  .وشرحوا

ي              ان حنف داد، وآ الى القضاء بمصروجاءها من بغ اء اهللا تع ره إن ش ي ذآ ة اآلت ن قتيب ولما ولي القاضي بكار ب
دة، فل المزني م اع ب ع االجتم ذهب، توق د الم ار ألح ل القاضي بك ازة فاق ي صالة جن ًا ف ا يوم ه، فاجتمع ق ل م يتف

يا أبا إبراهيم،، قد جاء في األحاديث تحريم   : سل المزني شيئًا حتى أسمع آالمه، فقال له ذلك الشخص: أصحابه
اء     : النبيذ وجاء تحليله أيضًا، فلم قد متم التحريم على التحليل؟ فقال المزني د من العلم ذهب أح ذ   لم ي ى ان النبي إل

التحريم،  ذا يعضد صحة األحاديث ب ان حالًال، فه ه آ ى ان اق عل ع االتف ل، ووق م حل ة ث ي الجاهلي ا ف ان حرام آ
ع        . فاستحسن ذلك منه، وهذا من الدلة القاطعة ي جمي ان يشرب ف ه آ وآان في غاية الورع، وبلغ من احتياطه أن

ال       ك، فق ي ذل ه ف ل ل ار ال        بلغ: فصول السنة من آوز نحاس، فقي زان، والن ي الكي تعملون السرجين ف م يس ي أنه ن
  .تطهرها



 

تندًا      تراآا لفضيلة الجماعة، مس وقيل إنه آان إذا فاتته الصالة في جماعة صلى منفردًا خمسًا وعشرين صالة اس
  .في ذلك إلى قوله صلى اهللا عليه وسلم صالة الجماعة أفضل من صالة أحدآم وحده بخمس وعشرين درجة

افعي يحدث نفسه    وآان من ال زهد على طريقة صعبة شديدة، وآان مجاب الدعوة، ولم يكن أحد من أصحاب الش
  .آان معه أيضًا حينئذ الربيع: في شيء من األشياء بالتقديم عليه، وهوالذي تولى غسل اإلمام الشافعي، وقيل

ه    صا: وذآره ابن يونس في اريخه وسماه، وجعل مكان اسم جده إسحاق مسلمًا، ثم قال افعي، وذآر وفات حب الش
ي    : آما تقدم، وقال اد ف آانت له عبادة وفضل، ثقة في الحديث، اليختلف فيه حاذق من أهل الفقه، وآان أحد الزه

  .الدنيا وآان من خير خلق اهللا عز وجل، ومناقبه آثيرة

ة اإلم        القرب من ترب ن ب ائتين بمصر، ودف افعي،  وتوفي لست بقين من شهر رمضان سنة أربع وستين وم ام الش
  .رضي اهللا عنه، بالقرافة الصغرى بسفح المقطم، رحمه اهللا تعالى، وزرت قبره هناك

ؤذن   ليمان الم ن س ع ب ه الربي نة، وصلى علي انين س عًا وثم ه عاش تس ه الصغير أن ي تاريخ ن زوالق ف ر اب وذآ
  .المرادي

  .نت آلب، وهي قبيلة آبيرة مشهورةهذه النسبة إلى مزينة ب -بضم الميم وفتح الزاي وبعدها نون  -والمزني 

 أبو العتاهية

ة الشاعر                 أبي العتاهي ي المعروف ب الوالء، العين زي ب ن آيسان العن ن سويد ب ن القاسم ب أبو إسحاق إسماعيل ب
اقوت     : المشهور؛ مولده بعين التمر، وهي بليدة بالحجاز قرب المدينة، وقيل ال ي رات، وق إنها من أعمال سقي الف

  .به المشترك إنها قرب األنبار، واهللا أعلمالحموي في آتا

ه         ل ل ع الجرار فقي ان يبي داد، وآ ة وسكن بغ دي،        : ونشأ بالكوف ام المه ة اإلم ة جاري ة عتب الجرار، واشتهر بمحب
  : وأآثر نسيبه فيها فمن ذلك قوله

  منها على شرٍف مطل   أعلمت عتـبة أنـنـي
 ها والمدامع تستهـل   وشكوت ما ألقى إلـي

 أشكو آما يشكو األقل   إذا برمت بـمـا حتى
 آل: لم ماتقول؟ فقلت   فأي النـاس يع: قالت

   : وآتب مرة إلى المهدي وعرض بطلبها منه

 أهللا والقائم المهدي يكفيهـا   نفسي بشيء من الدنيا معلقة
  فيها احتقارك للدنيا وما فيها   إني أليأس منها ثم يطمعني

   
اب الكامل    وقال أبو العباس ال ي آت رد ف ر            : مب ى أمي ه أن يهدي إل ق ل ي أن يطل تأذن ف د اس ان ق ة آ ا العتاهي إن أب

ى         د آتب عل اعم مطيب ق وب ن ا ث ة ضخمة فيه ي أحدهما برني ه ف ان، فأهدى ل روز والمهرج ي الني ؤمنين ف الم
ي وخدمتي،   يا أمير المؤمن: حواشيه هذين البيتين المقدم ذآرهما، فهم بدفع عتبة إليه، فجزعت، وقالت ين، حرمت
اب    : أتدفعني إلى رجل قبيح المنظر بائع جرار ومتكسب بالسعر؟ فأعفاها وقال ال للكت اًال، فق ة م : امألوا له البرني

ي        : أمر لي بدنانير، وقالوا اختلف ف ا أراد، ف ى أن يفصح بم م إل اك دراه ما ندفع إليك ذاك، ولكن إن شئت أعطين
د   لو آان عاش: ذلك حوًال، فقالت عتبة دنانير، وق قًا آما يزعم لم يكن يختلف منذ حول في التمييز بين الدراهيم وال
  .أعض عن ذآري صفحا

  
  : ومن مديحه

   
 لما علقت من المير حـبـاال   إني أمنت من الزمان وصرفه



 

 تخذوا له حر الخدود نعـاال   لويستطيع الناس من إجاللـه
 ابـًا ورمـاالقطعت إليك سب   إن المطايا تسشتكيك ألنـهـا
 وغذا صدرن بنا صدرن ثقاال   فإذا وردن بنا وردن خفائفـًا

   
ار الشعراء من        وم، فغ در أن ي ى ال يق وهذه األبيات قالها في عمر بن العالء، فأعطاه سبعين ألفا، وخلع عليه حت

م : ذلك، فجمعهم ثم قال د حسدآم بعضكم بعضاً     ! يامعشر الشعراء عجبًا لك ا أش دحنا بقصيدة    أحدآم يأت ! م ا ليم ين
ة فشب         و العتاهي ا أب د أتان ق شعره، وق يشبب فيها بصديقته بخمسين بيتا، فما يبلغنا حتى تذهب لذاذة مدحه ورون

ات      : بابيات يسيرة، ثم قال، وانشد األبيات المذآورة ذه األبي ا مدحه به ة لم فما لكم منه تغارون؟ وآان أبو العتاهي
  : بستبطئهتأخر عنه بره قليًال فكتب إليه 

   
 فنحن لها نبغي التمائم والنشـر   أصابت علينا جودك العين ياعمر
  وإن لم تفق منها رقيناك بالسور   سنرقبك باألشعار حتى تملـهـا

   
اتفق    : قال أشجع السلمي الشاعر المشهور الجلوس، ف ا ب أذن الخليفة المهدي للناس في الدخول عليه فدخلنا، فأمرن

ا   ي بش ي           أن جلس بجنب ال ل ًا فق اس، فسمع بشار حس رد وسكت المهدي فسكت الن ن ب ذا؟ فقلت   : ر ب و  : من ه أب
  : فأمره المهدي أن ينشد، فأنشد: أحسبه سيفعل، فقال: أتراه ينشد في هذا المحفل؟ فقلت: العتاهية، فقال

   
  أدلت فأحمل إداللها   أال ما لسيدتي مالها

   
ى  أ! ويحك: فنخسني بشار بمرفقه وقال: قال رأيت أجسر من هذا؟ ينشد مثل هذا الشعر في مثل هذا الموضع، حت

  : بلغ إلى قوله
   

 إليه تـجـرر أذيالـهـا   أتته الخالفة مـنـقـادًة
 ولم يك يصلح إال لـهـا   فلم تك تصـلـح إال لـه
  لزلزلت األرض زلزالها   ولو رامها أحـد غـيره

  اعمـالـهـالما قبل اهللا   ولو لم تطعه بنات القلوب
   

ال أشجع   : فقال لي بشار ذا       : انظر ويحك يا أشجع، هل طار الخليفة عن عرشه؟ ق ا انصرف أحد عن ه واهللا م ف
  .المجلس بجائزة غير أبي العتاهية

  
  .وله في الزهد أشعار آثيرة، وهو من مقدمي المولدين في طبقة بشار وأبي نواس وتلك الطائفة، وشعره آثير

  
نة إحدى              وآانت والدته في ادى اآلخرة س ون من جم ان أو ثالث خل ين لثم وم االثن وفي ي ة، وت سنة ثالثين ومائ

  .ثالث عشرة ومائتين ببغداد، وقبره على نهر عيسى قبالة قنطرة الزياتين، رحمه اهللا تعالى: عشرة، وقيل
  

  : من جملة أبياتأشتهي أن يجيء مخارق المغني ويغني عند رأسي، والبيتان له : ولما حضرته الوفاة قال
   

 فإن عـزاء الـبـاآـيات قـلــيل   إذا ما انقضت عني من الدهر مدتـي
 ويحدث بعدي لـلـخـلـيل خـلـيل   سيعرض عن ذآري وتنسى مـودتـي
      :وأوصى أن يكتب على قبه هذا ابيت

 الـتـنـغـيص ت لعيش معـجـل   إن عيشًا يكون آخره المو
   

ة  : آم تعمل في يومك من الشعر؟ فقال له: أبا نواس فقال لهويحكى أنه لقي يومًا  ال أبوالعتاهي : البيت والبيتين، فق
  : لكنني أعمل المائة والمائتين في اليوم، فقال أبو نواس ألنك تعمل مثل قولك

   
 ياليتني لم أرك   ياعتب مالي ولك



 

   
  : وليولو أردت مثل هذا األلف واأللفين لقدرت عليه، وأنا أعمل مثل ق

   
 وزنـاء لـوطـي،: لها محبـان   من آف ذات حر في زي ذي ذآر

   
  .ولو أردت مثل هذا ألعجزك الدهر

  
  : ومن لطيف شعره قوله

   
   ولقد صبوت إليك حتى صار من فرط التصابي

 ثـــيابـــي ريح الـتـصـابـي فــي  يجد الجليس إذا دنا
   

  .وحكاياته آثيرة
  

  : رية المهديومن شعره في عتبة جا
   

  فيسروا األآفان من عاجل   يا إخوتي إن الهوى قاتلي
 فإنني في شغل شـاغـل   وال تلوموا في اتباع الهوى

   
  : ويقول فيها

   
 بدمعها المنكب الـسـائل   عيني على عتبة منـهـلة

  من شدة الوجد على القاتل   يا من رأى قبلي قتيًال بكى
 ماذا تردون على السـائل   بسطت آفي نحوآم سائًال
 قوًال جميًال بدل الـنـائل   إن لم تنيلوه، فقولـوا لـه
 منه فمنوه إلى القـابـل   أو آنتم العام على عسـرة

   
ة          : وحكى صاعد اللغوي في آتاب الفصوص  و العتاهي ه أب ال ل رد، فق ن ب ًا بشار ب ة زار يوم ا العتاهي ي  : أن أب إن

  : البكاء، إذ تقولألستحسن قولك اعتذارًا من 
   

 رقه البكاء من الحياء   آم من صديق لي أسا
 فأقول ما بي من بكاء   وإذا تفطـن المـنـي
  فطرفت عيني بالرداء   لكن ذهبـت ألرتـدي

   
  : أيها الشيخ، ما غرفته إال من بحرك، وال نحته إال من قدحك، وأنت السابق حيث تقول: فقال له

   
  وهل يبكي من الجزع الجليد   ت آـالوقالوا قد بكيت فقلـ

 عويد قذى له طرف حـديد   ولكن قد أصاب سواد عينـي
 أآلتا ملتيك أصـاب عـود   فقالوا ما لد معهمـا سـواء

   
  : وتقدمهما إلى هذا المعنى الحطيئة حيث يقول: قال صاعد

   
 أقول بها قذى وهو البكـاء   إذا ما العين فاض الدمع منها

   
ا   : أبو العتاهية ترك قول الشعر، فحكى قال وآان لما امتنعت من قوله أمر المهدي بحبسي في سجن الجرائم، فلم

ر     يما الخي ه س دخلته دهشت ورأيت منظرًا هالني، فطلبت موضعًا آوي فيه، فإذا أنا بكهل حسن البزة والوجه علي



 

رة          ه من الجزع والحي ا في ا أن ه لم ًا، وإذا الرجل      فقصدته، وجلست من غير سالم علي ذلك ملي ر، فمكثت آ والفك
  : ينشد

   
 وأسلمني حسن العزاء إلى الصبر   تعودت مس الضر حتى ألفـتـه

  بحسن صنيع اهللا من حيث الأدري   وصيرني يأسي من الناس واثـقـًا
   

ي بإعاد  -أعزك اهللا  -تفضل : فاستحسنت البيتين وتبرآت بهما، وثاب إلي عقلي، فقلت له: قال ال  عل ا، فق ا  : تهم ي
ألتني   إسماعيل، ويحك ما أسوأ أدبك وأقل عقلك ومروءتك، دخلت فلم تسلم علي تسليم المسلم على المسلم، وال س
ًا وال                رًا وال أدب الى فيك خي م يجعل اهللا تع ذي ل ين من الشعر ال ي بيت ى سمعت من يم، حت مسألة الوارد على المق

ك،         معاشًا غيره، طفقت تستنشدني مبتدئًا آأن ب ان من ا آ ذآر م م ت بض، ول يننا أنسًا وسالف مودة توجب بسط الق
ال      : وال اعتذرت عما بدا من إساءة أدبك، فقلت دهش، ق ه ي ا في ا أن دون م ت؟ ترآت    : اعذرني متفضًال، ف يم أن وف

ن           ي، فأطلب بعيسى ب دعى الساعة ب ا ي ق، وأن ه فتطل الشعر الذي هو جاهك عندهم وسببك إليهم، وال بد أن تقول
ه        زي ان رسول اهللا صلى اهللا علي ه، وآ الى بدم د ابن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فإن دللت عليه لقيت اهللا تع

ابي، فقلت       رى صبري واحتس ا أنت ت ك اهللا عز   : وسلم خصمي فيه، وإال قتلت، فأنا أولى بالحيرة منك، وه يكفي
م   ال أجمع عليك التوبيخ والمنع، اسمع البي: وجل وخجلت منه، فقال ا، ث تين، ثم أعادهما علي مرارًا حتى حفظتهم

ه . دعي به وبي ال      : فقلت ل ى         : من أنت أعزك اهللا عز وجل؟ ق ا عل د، فأدخلن ن زي ا حاضر صاحب عيسى ب أن
ه فهرب   : أين عيسى بن زيد؟ قال: المهدي، فلما وقفنا بين يديه قال الرجل وما يدريني أين عيسى ابن زيد؟ تطلبت

د من         : ، فمن أين أقف على خبره؟ قال لهمنك في البالد وحبستني ه؟ وعن دك ب ن آخر عه ًا؟ وأي ان متواري متى آ
راً    : لقيته؟ قال ه خب وارى، وال عرفت ل ال ! ما لقيته منذ ت ال      : ق اعة، فق ه، او ألضربن عنقك الس دلن علي : واهللا لت

ى اهللا  ه السالم     اصنع ما بدا لك، فواهللا ما ادلك على ابن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، والق الى ورسوله علي  تع
ال     ه، ق ك عن ي          : بدمه، ولو آان بين ثوبي وجلدي ما آشفت ل ا ب م دع ه، ث ه فضربت عنق أمر ب ه، ف اضربوا عنق

  .أطلقوه، فأطلقت: بل أقول، قال: أتقول الشعر، أو أحقك به؟ قلت: فقال
  

  : وهووقد روى القاضي أبو علي التنوخي في البيتين المذآورين زيادة بيت ثالث، 
   

  تكرهت من طال عتبي على الدهر   إذا أنا لم أقنع من الدهـر بـالـذي

  .وحكايات ابي العتاهية آثيرة

دها زاي    -والعنزي  ون وبع ي           -بفتح العين المهملة والن ة والعين ن ربيع ن أسد ب زة اب ى عن بة إل ذه النس تح   -ه بف
  .هذه النسبة إلى عين التمر البلدة المذآورة في األول - العين المهملة وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها نون

 أبو علي القالي

لمان             ده س وي، ج الي اللغ لمان الق ي س د ب ن محم ن عيسى ب ارون ب أبو علي إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن ه
ة والشعر ونحو البصريين       ه للغ ذ األدب عن أب   . مولى عبد الملك بن مروان األموي؛ آان أحفظ أهل زمان ي أخ

رهم        تويه وغي ن درس ه واب اري ونفطوي ي األنب د األزدي وأب ن الحسن        . بكر ابن دري د ب و بكر محم ه أب وأخذ عن
اه   : الزبيدي األندلسي صاحب مختصر العين، وله التواليف المال؛، منها ة، بن آتاب األمالي وآتاب البارع في اللغ

ا       على حروف المعجم، وهو يشتمل على خمسة آالف ورقة، وآتاب المق ل ونتاجه ي اإلب اب ف دود وآت صور والم
ه القصائد        اب شرح في ل الفرسان وآت وآتاب في حلي اإلنسان والخيل وشياتها وآتاب فعلت وأفعلت وآتاب مقات
ام بالموصل لسماع الحديث           ة، وأق نة ثالث وثلثمائ ي س داد ف المعلقات، وغير ذلك، وطاف البالد، وسافر إلى بغ

ة، وآتب      ودخل ب. من أبي يعلى الموصلي ان وعشرين وثلثمائ نة ثم غدادفي سنة خمس وثلثمائة، وأقام بها إلى س
  .بها الحديث، ثم خرج من بغداد قاصدًا األندلس

ا        ه به ر آتب ا، وأآث الي به ه األم ودخل قرطبة لثالث بقين من شعبان سنة ثالثين وثلثمائة واستوطنها، وأملى آتاب
ا  اب بقصيدة         وضعها بها، ولم يزل بها، ومدحه يوسف بن ه ذا الكت اء من ه ذآورفي حرف الي ادي الم رون الرم

  .بديعة ذآرت بعضها هناك فليطلب منه



 

ة السبت لست     : وتوفي القالي بقرطبة في شهر ربيع اآلخر، وقيل ة ليل جمادى األولى، سنة ست وخمسين وثلثمائ
ري  د اهللا الجبي و عب ه أب ذآور، وصلى علي هر الم ن الش ون م ة . خل رة متع ن بمقب ه اهللا ودف ة، رحم اهر قرطب ظ

ا     الم عليه دم الك تعالى، ومولده في سنة ثمان وثمانين ومائتين في جمادى اآلخرة بمنازجرد من ديار بكر، وقد تق
  .وإنما قيل له القالي ألنه سافر إلى بغدادمع أهل قالي قال فبقي عليه االسم. في ترجمة أحمد بن يوسف المنازي

  .كون الياء المثناة من تحتها وضم الذال المعجمة وبعد الواو نونبفتح العين المهملة وس: وعيذون

دها الم ألف      -نسبة إلى قالي قال  -والقالي  اف بع م ق بفتح القاف وبعد األلف الم مكسورة ثم ياء مثناة من تحتها ث
دين الك         - اد ال أليف عم لجوقية ت اريخ الس ي ت ت ف معاني، ورأي ه الس ذا قال ر، آ ار بك ال دي ن أعم ي م ب وه ات

  .أن قالي قال هي أرزن الروم، واهللا أعلم: األصبهاني

روم تشعبت    : وذآر البالذري في آتاب البلدان وجميع فتوح اإلسالم في فتوح أرمينية ما مثاله وقد آانت امور ال
ه وآانت            ده امرأت ا بع ات فملكته م م نهم، ث اقس رجل م ك أرميني في بعض األزمنة، فكانوا آملوك الطوائف، فمل

ا،     تسمى  اب من أبوابه ى ب قالي، فبنت مدينة قالي قال، وسمتها قالي قاله، ومعنى ذلك إحسان قالي، وصورت عل
  .قالي قال: فعربت العرب قالي قاله، فقالوا

 الصاحب ابن عباد

ادرة    ان ن الصاحب أبو القاسم إسماعيل بن أبي الحسن عباد بن العباس بن عباد بن احمد ابن إدريس الطالقاني؛ آ
دهر  ارس اللغوي     ال ن ف د ب ين أحم ي الحس ذ األدب عن أب أ وأخ ه وآرمه ي فضائله ومكارم ة العصر ف وأعجوب

  .في اللغة، وأخذ عن ابي الفضل ابن العميد، وغيرهما"الجمل"صاحب آتاب

ليست تحضرني عبارة أرضاها لإلفصاح عن علو محله في : وقال أبو منصور الثعالبي في آتابه اليتيمة في حقه
ة          العلم واأل اخر، ألن هم ه أشتات المف ي المحاسن، وجمع ات ف رده بالغي رم، وف دب، وجاللة شأنه في الجود والك

  .قولي تنخفض عن بلوغ أدنى فضائله ومعاليه، وجهد وصفي يقصر عن أيسر فواضله ومساعيه

  .ثم شرع في شرح بعض محاسنه وطرف من أحواله

ه     ي حق ر الخوارزمي ف أ من ال    : وقال أبو بك ا، ورضع      الصاحب نش ا، ودب ودرج من وآره ي حجره وزراة ف
  : أفاويق درها، وورثها عن آبائه آما قال أبو سعيد الرستمي في حقه

 موصلة اإلسناد بـاإلسـنـاد   ورث الوزارة آابرًا عن آابٍر
 رته وإسماعيل عن عـبـاد   يروي عن العباس عبـاد وزا

   
ه  وهو أول من لقب بالصاحب من الوزراء ألنه آان  ل ل د،    : يصحب أبا الفضل ابن العميد، فقي ن العمي صاحب اب

ه     ًا علي ي علم وزارة وبق ه          . ثم أطلق عليه هذا اللقب لما تولى ال ل ل ا قي ه إنم اجي أن اب الت ي آت وذآر الصابىء ف
م          ه، ث تهر ب ذا اللقب واش ه ه تمر علي الصاحب ألنه صحب مؤيد الدولة بن بويه منذ الصبا وسماه الصاحب، فاس

  .آل من ولي الوزارة بعده سمي به
  

ي    تح عل وآان أوًال وزير مؤيد الدولة أبي منصور بويه بن رآن الدولة بن بويه الديلمي تولى وزارته بعد أبي الف
بعين         نة ثالث وس عبان س ي ش ة ف د الدول بن أبي الفضل ابن العميد المذآور في ترجمة أبيه محمد، فلما توفي مؤي

ان         وثالثمائة بجرجان استولى على  ه، وآ ى وزارت أقر الصاحب عل ي، ف و الحسن عل مملكته أخوه فخر الدولة أب
  : وأنشده أبو القاسم الزعفراني يوما أبياتا نونية من جملتها. مبجًال عنده ومعظمًا نافذ المر

   
  إلى راحتي من نأى أو دنا   أيا من عطاياه تهدي الغنى
 كنـاآسا لم نخل مثلها مم   آسوت المقيمين والزائرين
 صنوف من الخز إال أنـا   وحاشية الدار يمشون فـي

   



 

ه         : فقال الصاحب ال ل ًال ق يباني أن رج دة الش ن زائ ار معن ب ي أخب ة       : قرأت ف ه بناق أمر ل ر، ف ا األمي ي أيه احملن
د       : وفرس وبغل وحمار وجارية، ثم قال ه، وق ذا لحملتك علي ر ه ا غي لوعلمت أن اهللا سبحانه وتعالى خلق مرآوب

يس،           أمر اء وجورب وآ ديل ومطرف ورداء وآس ة ودراعة وسراويل ومن ة وقميص وعمام نا لك من الخزبجي
  .ولو علمنا لباسا آخر يتخذ من الخز ألعطيناآه

  
دائح         دحوه بغرر الم ره، وم د غي ع عن م يجتم ا ل ع      . واجتمع عنده من الشعراء م ة سريعها، رف ان حسن الجوب وآ

وآتب بعضهم   . مظلمة مترجمة بالضرابين، فوقع تحتها في حديد بارد الضرابون من دار الضرب إليه رقعة في
ا              ذه بضاعتنا ردت إلين ا ه ع فيه ة من ألفاظه فوق ائله وسرق جمل ى رس ا عل وحبس بعض   . إليه ورقة أغار فيه

رآه      اطلع ف أعلى صوته ف عماله في مكان ضيق بجواره، ثم صعد السطح يومًا فاطلع عليه فرآه فناداه المحبوس ب
رة    في س وادره آثي ا وال تكلمون ون ماه المحيط       . واء الجحيم فقال الصاحب اخسأوا فيه ًا س ة آتاب ي اللغ وصنف ف

ى جزء            ة عل تمل من اللغ ل الشواهد فاش اظ وقل ه األلف ر في وهو في سبع مجلدات، رتبه على حروف المعجم، آث
ي  متوفر، وآتاب الكافي في الرسائل وآتاب األعياد وفضائل النيروز وآتاب اإل مامة يذآر فيه فضائل علي بن أب

اب       ي وآت طالب رضي اهللا عنه ويثبت إمامة من تقدمه، وآتاب الوزراء وآتاب الكشف عن مساوئ شعر المتنب
  : أسماء اهللا تعالى وصفاته وله رسائل بديعة ونظم جيد، فمنه قوله

   
  تقصر عنه صفتي   وشادن جـمـالـه

 فقلت قبل شفتـي   أهوى لتقبـيل يدي
   

  : وله في رقة الخمر
   

 وتشابها فتشاآل الـمـر   رق الزجاج ورقت الخمر
 وآأنما قدح وال خـمـر   فكأنما خـمـر وال قـدح

   
  : وله يرثي آثير بن أحمد الوزير وآنيته أبو علي

   
 وذلك مرزوء علي جـلـيل   يقولون لي أودى آثير بن أحمٍد
 قلـيل ير في الرجالفمثل آث   فقلت دعوني والعال تبكه معا

   
ة    ه ورق وحكى أبو الحسين محمد بن الحسين الفارسي النحوي أن نوح بن منصور أحد ملوك بني سامان آتب إلي
ه                  ل آتب اج لنق ه يحت ه أن ة أعذاره إلي ان من جمل ه، فك ر مملكت دبير أم ه وت ه وزارت تدعيه ليفوض إلي في السر يس

  .بها من التجملخاصة إلى أربعمائة جمل، فما الظن بما يليق 
  

  .وفي هذت القدر من اخباره آفاية
  

ل  ة يإصطخر، وقي دة سن ست وعشرين وثلثمائ ن ذي القع ة بقيت م رة ليل ع عش ده ألرب ان مول ان، : وآ بالطالق
ه        ى أصبهان، رخم ل إل م نق الري، ث وتوفي ليلة الجمعة الرابع والعشرين من صفر سنة خمس وثمانين وثلثمائة ب

  .قبة بمحلة تعرف بباب دزيه، وهي عامرة إلى اآلن، وأوالد بنته يتعاهدونها بالتبيض االه تعالى، ودفن في
  

لم لم ترث الصاحب مع فضلك  : رأيت في المنام قائال يقول لي: قال أبو القاسم بن أبي العالء الشاعر األصبهاني
ال  ألجمتني آثرة محاسنه فلم أدر بم أبدأ منها، وقد خفت أن أقصر وقد: وشعرك؟ فقلت : ظن بي االستيفاء لها، فق

ه، فقلت   ال  : أجز ما أقول ل، فق رة فقلت       : ق ي حفي ًا ف افي مع وى الجود والك ال     : ث ه فق ا بأخي أنس آل منهم ا  : لي هم
تقرهم فقلت     : ضجيعين في لحٍد بباب دزيه فقال: اصطحبا حيين ثم تعانقا فقلت اوون عن مس ا  : إذا ارتحل الث أقام
  .البياسي فيحماستهإلى يوم القايامة فيه ذآر هذا 

  
ة            ه مدين وفي أغلقت ل ا ت ه لم ر الصاحب فإن ه غي ي حيات ورأيت في أخباره أنه لم يسعد أحد بعد وفاته آما آان ف
ذآور أوال    ة الم ر الدول ه فخ ه، وحضر مخدوم اب قصره ينتظرون خروج جنازت ى ب اس عل ع الن ري واجتم ال

وا األرض،     وسائر القواد وقد غيروا لباسهم، فلما خرج نعشه من ال دة وقبل أجمعهم صيحة واح باب صاح الناس ب
  .ومشى فخر الدولة أمام الجنازة مع الناس وقعد للعزاء أيامًا



 

   
  : ورثاه أبو سعيد الرستمي بقوله

 أخو أمل أو يستمـاح جـواد   أبعد ابن عباد يهش إلى السرى
 مـعـاد فما لهما حتى المعاد   أبى اهللا إال يموتـا بـمـوتـه

ع    وتو نة أرب ي س ان       -أو خمس   -في والده أبو الحسن عباد بن العباس ف الى؛ وآ ه اهللا تع ة، رحم ين وثلثمائ وثالث
  .وزير رآن الدولة بن بويه، وهو والد فخر الدولة المذآور، ووالد عضد الدولة فناخسرو ممدوح المتنبي

ا           ه اهللا تع ة، رحم انين وثلثمائ بع وثم نة س ي شعبان س ة ف ين      وتوفي فخر الدول نة إحدى وأربع ي س ده ف لى، ومول
  .وثلثمائة

اني  ون    -والطالق ة ن ف الثاني د األل اف وبع م ق ة ث ف الم مفتوح د األل ة وبع اء المهمل تح الط ى  -بف بة إل ذه النس ه
دينتين م لم ان، وهو اس ن : الطالق ذآور أصله م زوين، والصاحب الم ال ق ن أعم ان واألخرى م داهما بخراس إح

  .ن خراسانطالقان قزوين، ال طالقا

 أبو الطاهر الرقسطي

ًا      ان إمام أبو الطاهر إسماعيل بن خلف بن سعيد بن عمران األنصاري المقرئ النحوي األندلسي السرقسطي؛ آ
ذا                تغال به ي االش اس ف دة الن راءات، وعم ي الق وان ف اب العن راءات، وصنف آت ن الق ا لف وم اآلداب ومتقن في عل

ى       الشأن عليه، واختصر آتاب الحجة ألبي  اب الصلة، وأثن ي آت ن بشكوال ف علي الفارسي، وذآره أبو القاسم اب
نة خمس        . عليه، وعدد فضائله تهل المحرم س وم الحد مس وفي ي ولم يزل على اشتغاله وانتفاع الناس به إلى أن ت

  .وخمسين وأربعمائة رحمه اهللا تعالى

ى   -ثانية وبعدها طاء مهملة بفتح السين المهملة والراء وضم القاف وسكون السين ال -والسرقسطي  هذه النسبة إل
رهم،               اء وغي ن العلم ة م ا جماع رج منه بالد، وخ ن ال ن أحس طة م ال لهاسرقس دلس يق رق األن ي ش ة ف مدين

  .وأخذهاالفرنج من المسلمين في سنة اثنتي عشرة وخمسائة

 المنصور العبيدي

ن المهدي صاحب إف     ائم ب ده        أبو الطاهر إسماعيل الملقب المنصور بن الق ر ج د ذآ بة عن ة نس تأتي بقي ة، وس ريقي
  .وقد تقدم ذآر المستعلي، وهو من أحفاده. المهدي في حرف العين إن شاء اهللا تعالى

يم        -بويع المنصور يوم وفاة أبيه القائم  ي حرف الم ه ف ي ترجمت يأتي ف ًا فصيحًا يرتجل     -على ما س ان بليغ ؛ وآ
روروذي    د الم ن محم ال  الخطب، وذآر أبو جعفر أحمد ب ايرته         : ق د، فس ا يزي زم أب وم ه ع المنصور ي خرجت م

  : وبيده رمحان، فسقط أحدهما مرارا فمسحته وناولته إياه، وتفاءلت له، فأنشدته

 المسافـر آما قر عينًا باإلياب   فألفت عصاها واستقر بها النوى

إذا ه     : فقال ى عصاك ف ع     أال قلت ماهو خير من هذا وأصدق وأوحينا إلى موسى أن ألق أفكون، فوق ا ي ي تلقف م
ه   : الحق وبطل ما آانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فقلت يا موالنا أنت ابن رسول اهللا صلى اهللا علي

  .وسلم، قلت ما عندك من العلم

روان أن   : ومن أحسن ما جاء في ذلك ما ذآره التيمي في سيرة الحجاج بن يوسف قال: قلت ن م أمر عبد الملك ب
اتفق أن صاعقة وقعت             يعمل ه، ف أذن ل ًا، ف ه باب أله الحجاج أن يعمل ل باب بيت المقدس ويكتب عليه اسمه، وس

ارًا           ي أن ن ه يلغن ك، فكتب الحجاج إلي د المل ى عب ك عل فاحترق منها باب عبد الملك وبقي باب الحجاج، فعظم ذل
ا    اج، وم اب الحج ي آدم إذ       نزلت من السماء فأحرقت باب أمير المؤمنين ولم تحرق ب ل ابن ك إال آمث ي ذل ا ف مثلن
  .قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يقبل من اآلخر فسري عنه لما وقف عليه



 

وآان أبوه قد واله محاربة أبي يزيد الخارج عليه، وآان هذا أبو يزيد مخلد ابن آيداد رجال من اإلباضية يظهر    
د المنصور    التزهد وأنه إنما قام غضبًا هللا تعالى، وال يرآب غير حمار، وال يلبس إال الصوف، وله مع القائم وال

ائم      ك الق د وحاصرها فهل وقائع آثيرة، وملك جميع مدن القيروان، ولم يبق للقائم إال المهدية، فأناخ عليها أبو يزي
د        و يزي ى رجع أب في الحصار، ثم تولى المنصور فاستمر على محاربته واخفى موت أبيه، وصابر الحصار حت

ه     عن ا ى علي ه، ووال لمهدية، ونزل على سوسة وحاصرها، فخرج المنصور من المهدية ولقيه على سوسة فهزم
ام          ة أي د أسره بأربع ات بع ة، فم ين وثلثمائ الهزائم إلى أن سره يوم األحد لخمس بقين من المحرم سنة ست وثالث

ي موض    ه ف ماها المنصورية،    من جراح آانت به، فأمر بسلخه وحشا جلده قطنًا وصلبه وبنى مدينت ة وس ع الوقع
  .واستوطنها

ين من           نة إحدى وأربع ي شهر رمضان س ة؛ وخرج ف وآان المنصور شجاعًا رابط الجأش، بليغا يرتجل الخطب
الى          بحانه وتع أمطر اهللا س ا، ف ًا به ان مغرم ه قضيب، وآ ه حظيت ا ومع زه به والء ليتن ة جل ى مدين المنصورية إل

يهم ري     رًا وسلط عل ردا آثي أوهن جسمه،            عليهم ب رد ف ه الب تد علي ى المنصورية، فاش ا إل ة، فخرج منه ا عظيم ح
ين  نة إحدى وأربع ة آخر شوال س وم الجمع ات ي ا فم ل به ى المنصورية فاعت ه، ووصل إل ر من مع ات أآث وم
ليمان    ن س ه إسحاق ب اه طبيب ام، فنه دخل الحم ا وصل المنصورية أراد أن ي ه لم ه أن بب علت ان س ة، وآ وثلثمائ

رائي ه   اإلس ل إسحاق يعالج هر، فأقب ه الس ه والزم ة من رارة الغريزي ام ففنيت الح ه، ودخل الحم ل من م يقب لي، فل
دم      بعض الخ ال ل ى المنصور، فق ذا       : والسهر باق على حاله، فاشتد ذلك عل القيروان طبيب يخلصني من ه ا ب أم

ه    الداء؟ فقالوا له ههنا شاب قد نشأ يقال له إبراهيم، فأمر بإحضاره، فحضر فعر ع ل ه، فجم فه حاله وشكا إليه ماب
ل،           ا فع راهيم مسرورًا بم ام، وخرج إب ا أدمن شمها ن أشياء منومة، وجعلت في قنينة على النار وآلفه شمها فلم

دخلوا         : هو نائم، فقال: وجاء إسحاق فطلب الدخول عليه فقالوا له ات، ف د م ه فق ام من ه شيء ين إن آان قد صنع ل
ال إسحاق    عليه فوجدوه ميتًا، فأرادو راهيم، فق ل إب ه جهل          : ا قت ر أن اء، غي ره األطب ا ذآ ا داواه بم ب، إنم ه ذن مال

ا      وم، فلم ا يكون الن أصل المرض وما عرفتموه، وذلك أني آنت أعالجه وأنظر في تقوية الحرارة الغريزية، وبه
  .عولج بما يطفئها علمت أنه قد مات

ام،   : وقيل ودفن بالمهدية، ومولده بالقيروان في سنة اثنتين،  تة أي إحدى وثلثمائة، وآانت مدة لمكه سبع سنين وس
  .رحمه اهللا تعالى

ة   اء    -وإفريقي دها ي اف وبع ا وآسر الق اة من تحته اء المثن راء وسكون الي اء وآسر ال زة وسكون الف بكسر الهم
ي خال       -معجمة باثنتين من تحتها، وهي مفتوحة وبعدها هاء  تح ف الد المغرب، ف يم من ب ن    إقليم عظ ان ب ة عثم ف

  .عفان، رضي اهللا عنه، وآرسي مملكته القيروان، واليوم آرسيها تونس

 الطافر العبيدي

ز    ن المع أبو المنصور إسماعيل الملقب الظافر ابن الحافظ محمد بن المستنصر بن الطاهربن الحاآم بن العزيز ب
ه      ده المنصور قبل ر ج دم ذآ ع . بن المنصور بن القائم بن المهدي وقد تق ه،        بوي وه بوصية أبي ات أب وم م الظافر ي

ى نصر     أنس إل وآان أصغر أوالد ابيه سنًا، وآان آثير اللهو واللعب والتفر بالجواري واستماع األغاني، وآان ي
الى      -بن عباس، وآان عباس وزيره  اء اهللا تع ن السالر إن ش تدعاه   -وسيأتي ذآره في ترجمة العادل علي ب فاس

رًا    يًال س ونس وهي اآلن المدرسة               إلى دار أبيه ل دار ي ة ب دار هي المعروف ك ال ه أحد وآانت تل م ب م يعل بحيث ل
نة تسع           رحم س ي منتصف الم ك ف ان ذل الحنفية المعروفة بالسيوفية، فقتله بها وأخفى قتله وقضيته مشهورة، وآ

ذآورة وم : وأربعين وخمسمائة، رحمه اهللا تعالى؛ وقيل وم    ليلة الخميس سلخ المحرم من السنة الم اهرة ي ده بالق ول
  .األول، سنة سبع وعشرين وخمسائة: األحد منتصف شهر ربيع اآلخر، وفي

ره     د أم وه ق وآان من أحسن الناس صورة، ولما قتله نصر حضر إلى أبيه عباس وأعلمه بذلك من ليلته، وآان أب
أتلفت عرضك بصحبة الظافر، إنك : بقتله ألن نصرًا آان في غاية الجمال، وآان الناس يتهمونه به، فقال له أبوه

ى           اس إل ة حضر عب ك الليل ان صباح تل ا آ ه، فلم وتحدث الناس في أمرآما، فاقتله حتى تسلم من هذه التهمة فقتل
ا   باب القصر وطلب الحضور عند الظافر في شغل مهم، فطلبه الخدم في المواضع التي جرت عادته بالمبيت فيه

ه   ل ل و، فن     : فلم يوجد، فقي ن ه م أي ا نعل ال للخدم           م يهم وق ق إل ه ممن يث ه ودخل القصر بمن مع : زل عن مرآوب
م  : أخرجوا إلي أخوي موالنا، فأخرجوا له جبريل ويوسف ابني الحافظ فسألهما عنه فقاال سل ولدك عنه فغنه أعل

تاله : به منا، فأمر بضرب رقابهما وقال ة           . هذان ق ي ترجم ا ف ول فيه د بسطت الق ذه القضية، وق ذه خالصة ه ه
  .ائز عيسى بن الظافر المذآور، واهللا أعلمالف



 

ا     ى م رًا عل والجامع الظافري الذي بالقاهرة داخل باب زويلة منسوب إليه، وهو الذي عمره ووقف عليه شيئًا آثي
  .يقال

 أشهب تلميذ مالك

ه ع               الكي المصري؛ تفق ه الم م الجعدي الفقي راهيم القيسي ث ن إب ن داود ب ز ب د العزي ن عب ى  أبو عمرو أشهب ب ل
  .اإلمام مالك، رضي اهللا عنه، ثم على المدنيين والمصريين

ن              : قال اإلمام الشافعي، رضي اهللا عنه ين اب ه وب ه، وآانت المنافسة بين وال طيش في ه من أشهب ل ا رأيت أفق م
  .القاسم، وانتهت الرياسة إليه بمصر بعد ابن القاسم

وفي      : الجزار في تاريخهوآانت والدته مصر سنة خمسين ومائة، وقال أبو جعفر ابن  ة، ت ين ومائ نة أربع د س ول
ي سلخ    . بثمانية عشر يومًا: سنة أربع ومائتين بعد الشافعي بشهر، وقيل ه، ف وآانت وفاة الشافعي، رضي اهللا عن

ن                ر اب ره وهو مجاور قب ة الصغرى، وزرت قب ن بالقراف ه بمصر ودف ذآورة، وآانت وفات نة الم رجب من الس
  .الىالقاسم، رحمه اهللا تع

  .إن اسمه مسكين، وأشهب لقب عليه، واألول أصح: ويقال

ان ألشهب   : وآان ثقة فيما روى عن مالك، رضي اهللا عنه، وقال أبو عبد اهللا القضاعي في آتاب خطط مصر   آ
الى    ه اهللا تع افعي رحم ا  : رياسة في البلد، ومال جزيل، وآان من أنظر أصحاب مالك، رضي اهللا عنه، قال الش م

ك،       نظرت أحدًا الى بمصر من أصحاب مال من المصريين مثله لوال طيش فيه، ولم يدرك الشافعي رحمه اهللا تع
  .رضي اهللا عنه، سوى اشهب وابن عبد الحكم

  : سمعت أشهب يدعو على الشافعي بالموت، فذآرت ذلك للشافعي فقال متمثال: وقال ابن عبد الحكم

 يهـا بـأوحـدفتلك سبيل لست ف   تمنى رجال أن أموت وإن أمـت
 قـد تزود ألخرى غيرها فكـأن   فقل للذي يبغي خالف الذي مضى

  
  .فمات الشافعي، فاشترى أشهب من ترآته عبدًا، ثم مات اشهب فاشتريت أنا ذلك العبد من ترآة أشهب: قال
  
اعمرو أحد فق      : وذآره ابن يونس في تاريخه فقال  ى أب دة، يكن ي جع اء مصر   أشهب القيسي ثم العامري من بن ه

ان يخضب     . وذوي رأيها ائتين، وآ ع وم ولد سنة أربعين ومائة وتوفي يوم السبت لثمان بقين من شعبان سنة أرب
  .عنفقته

  
  : يا محمد، فأجبته، فقال: رأيت في المنام آأن قائًال يقول: وقال محمد بن عاصم المعافري

   
 ليت البالد بأهلها تتصـدع   ذهب الذين يقال عند فراقهم

  .ما أخوفني أن يموت أشهب، فمات في مرضه ذلك، واهللا أعلم: وآان أشهب مريضًا، فقلت: لقا

 أصبغ المالكي

ال  . أبو عبد اهللا أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع الفقيه المالك المصري؛ تفقه بابن القاسم وابن وهب وأشهب  وق
ه    : عبد الملك بن الماجشون في حقه ل ل ل أصبغ، قي ال   : ما أخرجت مصر مث م؟ ق ن القاس ن القاسم  : وال اب . وال اب

  .وآان آاتب ابن وهب، وجده نافع عتيق عبد العزيز بن مروان بن الحكم األموي والي مصر

ه وهو       : حكى عون بن عبد اهللا قال، قال لي أصبغ الى ب ي اهللا تع ًا نفعن ك آالم ام   : سمعت من أبي ألن يخطئ اإلم
  .في العفو خير من أن يخطئفي العقوبة



 

ل       وتو ائتين، وقي نة خمس وعشرين وم ل    : في يوم األحد ألربع بقين من شوال س نة ست وعشرين، وقي نة  : س س
  .عشرين، رحمه اهللا تعالى

  
  .بفتح الهمزة وسكون الصاد المهملة وفتح الباء الموحدة وبعدها غين معجمة: وأصبغ

 آق سنقر الحاجب

ر     ة المع يم الدول ابكي أصحاب الموصل،       أبو سعيد آق سنقر بن عبد اهللا الملقب قس وف بالحاجب، جد البيت األن
ن ألب    -اآلتي ذآره إن شاء اهللا تعالى  -وهو والد عماد الدين زنكي بن آق سنقر  اه ب ؛ آان مملوك السلطان ملكش

أرسالن السلجوقي، هو وبزان، صاحب الرها، ولما ملك تاج الدولة تتش ابن ألب أرسالن السلجوقي مدينة حلب  
ة            است 478في سنة اج الدول ه، فقصده ت ه، فعصى علي وك أخي ه ممل ه ألن د علي نقرالمذآور واعتم ناب فيها آتى س

ذآور        نقر الم ل آق س ديدة انجلت عن قت وهو صاحب دمشق يومئذ فخرج لقتاله وجرى بينهما مصاف وحرب ش
ة داخل        ة بالزجاجي ن بالمدرسة المعروف ة ودف ه   وذلك في جمادى األولى سنة سبع وثمانين وأربعمائ ب، رحم حل

  .اهللا تعالى

ًا     : ورأيت عند قبره خلقًا آثيرًا يجتمعون آل يوم جمعة لقراءة القرآن الكريم، وقالوا ًا عظيم ك وقف ى ذل إن لهم عل
ده       د ول ه ول ذي وقف ي وجدت ال ود    : يفرق عليهم، وال أعلم من الذي وقفه، ثم إن دين محم ور ال ره إن    -ن ي ذآ األت

م      وسيأتي في تر -شاء اهللا تعالى  ة، واهللا أعل ذه الواقع ى خالف ه جمة تاج الدولة تتش خبر آق سنقر المذآور عل
  .بالصواب

ك        : والزجاجية ا مل ا، فلم دفونًا بقرنبي ان أوًال م بناها أبو الربيع سليمان بن عبد الجبار بن أرتق صاحب حلب وآ
ل آ            ان قت د، وآ ى المدرسة وداله من سور البل ه إل دين زنكي حلب نقل ا      ولده عماد ال ال له ة يق ى قري ق سنقر عل

  .رويان بالقرب من سبعين من أعمال حلب، ذآره ياقوت الحموي

 أق سنقر البرسقي

واحي،      ك الن ة وتل أبو سعيد آق سنقر البرسقي الغازي، الملقب قسيم الدولة سيف الدين؛ صاحب الموصل والرحب
ي   -سلطان محمد بن ملكشاه السلجوقي  ملكها بعد أسباسالر مودود، وآان مودود بها وببالد الشام من جهة ال اآلت

الى    اء اهللا تع ره إن ش بع          -ذآ نة س ر س ع اآلخ هر ربي ر ش اني عش ة ث وم الجمع ق ي امع دمش ودود بج ل م فقت
وخمسمائة، وآان قد وثب عليه جماعة من الباطنية فقتلوه، وآق سنقر يومئذ شحنة بغداد، آان واله إياها السطان  

نة        محمد المذآور في سنة ثمان و اروق، وفي س ر آي ه ب د موت أخي تسعين وأربعمائة لما استقرت له السلطنة بع
ى    ديلمي المنسوب إل ن هزاراسب ال اذ اب ا آيقب ان به د لمحاصرة تكريت وآ لطان محم ه الس تسع وتسعين وجه

اد   أن الباطنية، فأصعد آق سنقر إليه في رجب من السنة المذآورة وحاصره إلى محرم من سنة خمسمائة، فلما آ
ى             ا وصل إل ائره، فلم ه وذخ ه أموال اذ صحبته ومع لمها، وانحدر آيقب يأخذها أصعد إليه سيف الدولة صدقة فتس
الحلة مات آيقباذ، فلما وصل خبر قتل مودودتقدم السلطان محمد إلى آق سنقر بالتجهيز إلى الموصل واالستعداد 

اد     لقتال الفرنج بالشام، فوصل إلى الموصل وملكها وغزا، ودفع ا م ع لفرنج عن حلب وقد ضايقوها بالحصار، ث
  .إلى الموصل وأقام بها إلى أن قتل

نهم  ة التاسع من         . وهو من آبراء الدولة السلجوقية وله شهرة آبيرة بي وم الجمع امع الموصل ي ة بج ه الباطني قتلت
ي مقصو       ه ف ة قتلت ه أن الباطني ي تاريخ وزي ف ن الج ر اب مائة، وذآ رين وخمس نة عش دة س امع ذي القع رة الج

اد    ال العم مائة، وق رة وخمس ع عش نة تس زي     : بالموصل س امع ب ي الج ه ف وا ل م جلس ر أنه رين، وذآ نة عش س
ان تصدى الستئصال                ه آ ك ألن دة، وذل ي ذي القع ا ف وه جراح ه وأثخن اموا إلي ل من صالته ق الصوفية، فلما انفت

  .شأفتهم وتتبعهم وقتل منهم عصبة آبيرة، رحمه اهللا تعالى

ولى ول  نة إحدى وت رة س ادى اآلخ اني والعشرينمن جم اء الث وم الثالث وفي ي م ت دين مسعود موضعه، ث ده عز ال
ي     -وعشرين وخمسمائة، رحمه اهللا تعالى؛ وملك بعده عماد الدين زنكي بن آق سنقر المذآور قبله  يأتي ف ا س آم

  .-حرف الزاي إن شاء اهللا تعالى 

اف      بضم الباء الموحدة وسكون الراء -والبرسقي  دها ق ة وبع ى أي      -وضم السين المهمل بة إل ذه النس م ه وال أعل
ك            ك السلطان طغرلب ان من ممالي ى برسق، وآ ذا إل د ه بته بع شيء هي ولم يذآرها السمعاني ثم إني وجدت نس



 

يهم         -اآلتي ذآره إن شاء اهللا تعالى  -أبي طالب محمد  راء المشار إل ان من األم ة السلجوقية، وآ وتقدم في الدول
  .يها، المعدودين من أعيانهمف

 أبو الصلت األندلسي

أبو الصلت أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت األندلسي الداني؛ آان فاضًال في علوم اآلداب، صنف آتابه الذي 
ه      ال ل ان يق ة، فك ن الحكم ان    : سماه الحديقة على أسلوب يتيمة الدهر للثعالبي، وآان عارفًا بف يم، وآ األديب الحك

ى            ماهرًا دة وأثن ي الخري اد الكاتب ف ره العم ر اإلسكندرية، وذآ دلس وسكن ثغ في علوم األوائل، وانتقل من األن
  : عليه وذآر شيئًا من نظمه، ومن جملة ما ذآر له قوله لمن جاد عليه قبل مدحه

 فتدفقت جدواك مثل إنـائهـا   ال غرو أن سبقي يداك مدائحي
 غنائهـا ق الورقاء قبلوتطو   يكسى القضيب ولم يحن إثماره

   
  : وألبي جعفر الجزار البظرني في ابن عباد

   
 وال ثمر يجنى وال زرع يحصـد   وما زلت أجني منك والدهر ممحل

 ألغصانها ظل عـلـي مـمـدد   ثمار أياد دانـياٍت قـطـوفـهـا
 تـغـرد وأطيار شكري فوقهـن   يرى جاريًا ماء المكارم تحتـهـا

   
  : ت المذآوروألبي الصل

   
 بالدي وآل العالمين أقـاربـي   إذا آان أصلي من تراب فكلهـا
  تشق على شم الذرى والغوارب   وال بد لي أن أسأل العيس حاجًة

   
  : ولم أر هذين البيتين في ديوانه، وأورد له أيضًا

   
  أأنت ضعيف الرأي أم أنت عاجز   وقائلة ما بال مثـلـك خـامـًال

 لما لم يحوزوه من المجد حـائز   ذنبي إلى القوم أنـنـيفقلت لها 
 غـرائز وأما المعالي فهي عندي   وما فاتني شيء سوى الحظ وحده

   
  : وال وجدت هذا المقطوع أيضًا في ديوانه، واهللا أعلم، وله أيضا

   
  ثم مضى وما اآترث   جد بقلبـي وعـبـث
 في عقد الصبر نفث   واحربا مـن شـادن

 نيه ومن شاء بعـث   تل من شاء بـعـييق
 وأي عهد ما نكـث   فأي ود لـم يخــن

   
  : وله أيضًا

   
 عن لثم مبسمه البرود األشنـب   دب العذار بخده ثـم انـثـنـى

 فالريق سم قاتل للـعـقـرب   الغرو أن خشي الردى في لثمه
   

  : ومن شعره أيضًا
   

 في الكأس من إبريقهما مجه    ومهفهٍف شرآت محاسن وجهه



 

 من وجنتيه وطعمها من ريقه   ففعالها من مقلتيه ولـونـهـا
   

  : أخذ هذا المعنى من ابن حبوس حيث يقول
   

  عن آأسه المألى وعن إبريقه   وممنطق يغني بلحظ جفونـه
 وريقـه في مقلتيه ووجنتـيه   فعل المدام ولونها ومذاقـهـا

   
  : خريدة في ترجمة الحسن بن أبي الشخباء العسقالنيوأورد له أيضًا في آتاب ال

   
 آيف يصيد البطل األصـيدا   عجبت من طرفك في ضعفه
 ما يفعل السـيف إذا جـردا   يفعل فينا وهو في غـمـده

   
نة تسع وعشرين     وشعره آثير وجيد، وآان قد انتقل في آخر الوقت إلى المهدية وتوفي بها يوم االثنين مستهل س

ان وعشرين    : ائة، وقيلوخمسم نة ثم دة    . في عاشر المحرم س ي الخري اد ف ال العم أعطاني القاضي الفاضل    : وق
ه  : آتاب الحديقة وفي آخرها مكتوب إنه توفي يوم االثنين ثاني عشر المحرم سنة ست وأربعين وخمسمائة، رحم

يد          ره الرش ذي ذآ ه، وهو ال اس علي ر الن إن أآث الى، والصحيح هو األول، ف ات     اهللا تع ان، وم ن الزبيرفي الجن ب
ا،    -بالمهدية، ودفن بالمنستير  وسيأتي ذآرها في ترجمة الشيخ هبة اهللا البوصيري إن شاء اهللا تعالى، ونظم ابيات

  : وأوصى أن تكتب على قبره، وهي آخر شيء قاله، وهي
   

 بأني إلى دار البقـاء أصـير   سكنتك يادار الفناء مـصـدقـًا
  إلى عادل في الحكم ليس يجوز   أني صـائر وأعظم مافي األمر

 وزادي قليل والذنوب آـثـير   فيا ليت شعري آيف ألقاه عندها
 بشر عقاب المذنـبـين جـدير   فإن أك مجزيًا بذنبي فـإنـنـي
 فثـم نـعـيم دائم وســرور   وإن يك عفو منه عني ورحمة

   
  : ولما اشتد مرض موته قال لولده عبد العزيز

   
 رب السماء عليك بـعـدي   عبد العـزيز، خـلـيفـتـي
 تدريه فاحفظ فيه عـهـدي   أنا قد عـهـدت إلـيك مـا
 ك ال تزال حـلـيف رشـد   فلئن عـمـلـت بـه فـإن

  ت وقد نصحتك حسب جهدي   ولئن نكثـت لـقـد ضـلـل
   

ران        ثم وجدت في مجموع لبعض المغاربة ان أبا الصلت المذآور مولده ف ي ق دلس ف الد األن ة من ب ة مدني ي داني
دم          ره، وق ة وغي د الوقشي قاضي داني أبي الولي دلس، آ سنة ستين وأربعمائة، وأخذ العلم عن جماعة من أهل األن
ي   اإلسكندرية مع أمه في يوم عيد األضحى من سنة تسع وثمانين وأربعمائة، ونفاه األفضل شاهنشاه من مصر ف

ردد مائة، وت نة خمس وخمس ن    س زل م ة، ون مائة فحل بالمهدي نة ست وخمس ي س افر ف ى أن س كندرية إل باإلس
ان                ز، وآ د العزي ماه عب د س ا ول ه به د ل ة، وول ة جليل اديس منزل ن ب ز ب ن المع صاحبها علي بن يحيى بن تميم اب

  .شاعرًا ماهرًا، له في الشطرنج يد بيضاء، وتوفي هذا الولد ببجاية في سنة ست وأربعين وخمسمائة
  
  .وهو الذي غلط فيه العماد الكاتب فيما نقله عن القاضي الفاضل واعتقد أن أباه مات في هذا التاريخ: تقل

  
اب    ة، وآت وصنف أمية وهو في اعتقال األفضل بمصر رسالة العمل باألصطرالب، وآتاب الوجيز في علم الهيئ

ي         األدوية المفردة وآتابًا في المنطق سماه تقويم الذهن وآتابًا سماه ا ن رضوان ف ي ب ى عل رد عل ي ال النتصار ف
ي،             د اهللا الحلب ي عب ه أب ى منجم وجيز لألفضل عرضه عل ا صنف ال ائله، ولم رده على حنين بن إسحاق في مس

  .هذا الكتاب الينتفع به المبتدي ويستغني عنه المنتهي: فلما وقف عليه قال له
  

  : وله من أبيات



 

   
  وهو بدر وهي آتان   آيف التبلى غالئلـه

  
  .وآان مرضه االستسقاء، واهللا أعلم. وإنما قال هذا ألن الكتان إذا ترآوه في ضوء القمر بلي

 القاضي اياس

ن     ليم ب ن س أبو وائلة إياس بن معاوية بن قرة بن إياس بن هالل بن رباب بن عبيد بن سوأة بن سارية بن ذبيان ب
غ واأللمعي المصيب،    ا ألهل         أوس بن مزينة المزني؛ وهو السن البلي ة، ورأس ذآاء والفطن ي ال ثًال ف دود م والمع

ذآاء،         . الفصاحة والرجاحة ي ال ل ف ه يضرب المث ذآاء، وب رط ال آان صادقا الظن لطيفًا في األمور، مشهورًا بف
ابعة       ة الس ي المقام ه ف ات بقول ي المقام اس، وفراستي فراسة        : وإياه عنى الحريري ف ن عب ة اب ي ألمعي إذا أمعيت ف

ع رسول اهللا صلى اهللا        . ر بن عبد العزيز قد واله قضاء البصرةإياس، وآان عم ه صحبة م د أبي اس ج وآان إلي
اس  د إي رة وال ن ق ة ب ل لمعاوي لم، وقي ه وس ال: علي ك؟ فق ك ل ف ابن ي  : آي اي وفرغن ر دني اني أم ن، آف م االب نع

  .آلخرتي

  .وآان إياس أحد العقالء الفضالء الدهاة

ال         ويحكى من فطنته أنه آان في موضع ف ن، فق ر فه اك ثالث نسوة اليع ا أوجب الخوف، وهن ذه  : حدث فيه م ه
ذا؟   : ينبغي أن تكون حامًال، وهذه مرضعًا، وهذه عذراء، فكشف عن ذلك فكان آما تفرس، فقيل له ك ه من أين ل

ى            : فقال دها عل د وضعت ي ه، ورأيت الحامل ق ه ويخاف علي ا ل عند الخوف اليضع اإلنسان يده إال على أعز م
ذراء    جوفه ا مرضع، والع ا، فاستدللت بذلك على حملها، ورأيت المرضع قد وصعت يدها على ثديها، فعلمت أنه

  .وضعت يدها على فرجها، فعلمت أنها بكر

ه          : وسمع إياس بن معاوية يهوديًا يقول ال ل أآلون وال يحدثون، فق ة ي لمين، يزعمون أن أهل الجن ما أحمق المس
ه         : لأفكل ما تأآله تحدثه؟ قا: إياس ا يأآل الى يجعل آل م ر أن اهللا تع م تنك ال فل ال، ألن اهللا تعالى يجعله غذاء، ق

تحت هذه اآلجرة دابة، فنزعوا اآلجرة   : أهل الجنة غذاء؟ ونظر يومًا إلى آجرة بالرحبة وهو بمدينة واسط، فقال
ين ج     : فإذا تحتها حية منطوية، فسألوه عن ذلك فقال ديًا من ب ابين اآلجرتين ن ة، فعلمت أن     إني م ك الرحب ع تل مي

  .تحتها شيئًا يتنفس

ال    : أسمع صوت آلب غريب، فقيل له: ومر يومًا بمكان فقال ك؟ ق اح     : آيف عرفت ذل بخضوع صوته وشدة نب
  .غيره من الكالب، فكشفوا عن ذلك فإذا آلب غريب مربوط والكالب تنبحه

ال  ي األرض فق ى صدع ف ًا إل ة، فنظر : ونظر يوم ذا الصدع داب ي ه ال ف ه فق ألوه عن ة، فس ه داب إذا في إن : وا ف
  .األرض التنصدع إال عن دابة أو نبات

ان تفتحه   : قال الجاحظ إذا نظر اإلنسان إلى موضع منفتح في أرض مستوية فيتأمله فإن رآه يتصدع في تهيل وآ
  .مستويًا علم أنها آمأة، وإن خلط في التصدع والحرآة علم أنها دابة

اء       وله في هذا الباب من ا ك، وبعض العلم ي ذل ول ف لفراسة أشياء غريبة آثيرة، ولوال خوف اإلطالة لبسطت الق
  .قد جمع جزءا آبيرا من اخباره

اة ان   -رضي اهللا عنه  -وآتب عمر بن عبد العزيز األموي  في أيام خالفته إلى نائبه بالعراق وهو عدي بن أرط
اس    اجمع بين إياس بن معاوية والقاسم بن ربيعة الحرشي فو ه إي ال ل ا، فق : ل قضاء البصرة أنفذهما، فجمع بينهم

اس    ا وإي أيها األمير سل عني وعن القاسم فقيهي المصر الحسن البصري ومحمد بين سيرين، وآان القاسم يأتيهم
ه إال هو إن إي   : ال يأتيهما، فعلم القاسم أنه إن سألهما اشارا به، فقال له اس ال تسأل عني وال عنه، فواهللا الذي الإل

اذب، وإن آنت صادقا فينبغي         ا آ وليني وأن ك أن ت بن معاوية أفقه مني وأعلم بالقضاء فإن آنت آاذبًا فما يحل ل
تغفر        : لك أن تقبل قولي، فقال له إياس ة يس ين آاذب ا بيم نم فنجى نفسه منه إنك جئت برجل أوقفته على شفير جه

  .همتها فأنت لها، واستقضاهأما إذ ف: اهللا منها وينجو مما يخاف، فقال عدي بن أرطاة



 

ي مجلس القضاء بالبصرة،               : وروي عن إياس أنه قال ي آنت ف ك أن د، وذل ط سوى رجل واح ي أحد ق ا غلبن م
آم عدد شجره؟ فسكت  : هو ملك فالن، فقلت له -وذآر حدوده  -فدخل علي رجل شهد عندي أن البستان الفالني 

ه    : منذ آذا، فقال: س؟ فقلتمنذ آم يحكم سيدنا القاضي في هذا المجل: ثم قال الحق  : آم عدد خشب سقفه؟ فقلت ل
  .معك، وأجزت شهادته

هذا على رأس بئر، فاستقروا النباح فوجدوه آما قال، : وآان يومًا في برية فأعوزهم الماء، فسمع نباح آلب فقال
  .وآان له في ذلك غرائب. ألني سمعت الصوت آالذي يخرج من بئر: فقيل له في ذلك فقال

ه بعبدسى      : قال أبو إسحاق ابن حفصو ى ضيعة ل دس  -رأى إياس في المنام أنه ال يدرك النحر، فخرج إل : وعب
ره    -قرية من أعمال دست ميسان يسن البصرة وخوزستان  ال غي ة، وق : فتوفي بها في سنة اثنتين وعشرين ومائ

  .سنة إحدى وعشرين، وعمره ست وسبعون سنة

بقني،        : فيهوقال إياس في العام الذي توفي  م يس بقه ول م أس ا فل ا مع رأيت في المنام آاني وأبي على فرسين فجري
ال     ه ق ان آخر ليالي ر        : وعاش أبي ستا وسبعين سنة وأنا فيها، فلما آ ا عم تكمل فيه ة أس ذه؟ ليل ة ه درون أي ليل أت

  .أبي، ونام فأصبح ميتًا، وآانت وفاة أبيه معاولة في سنة ثمانين للهجرة، رحمه اهللا تعالى

  .قد تقدم القول عليها: بضم القاف، ومزينة: بكسر الهمزة، وقرة: وإياس

ال أنس      ة، فق ارب المائ د ق ه،   : وتراءى هالل شهر رمضان جماعة فيهم أنس بن مالك رضي اهللا عنه وق د رأيت ق
اس                   ت، فمسحها إي د انثن ه ق ى أنس وإذا شعرة من حاجب اس إل ه، ونظر إي ه فال يرون هو ذاك، وجعل يشير إلي

  .يا أبا حمزة، أرنا موضع الهالل، فجعل ينظر ويقول ما أراه: وسواها بحاجبه، ثم قال له

 ابن القرية

ن               اة ب د من ن زي امر ب ن ع رو ب ن عم ك ب ن مال م ب ن جش لمة ب أبو سليمان أيوب بن زيد بن قيس بن زرارة بن س
زار   عامر بن سعد بن الخزرج بن تيم اهللا بن النمر بن قاسط بن هنب بن أفصى بن ج ن ن ديلة بن أسد بن ربيعة ب

د         : بن معد ابن عدنان المعروف بابن القرية الهاللي، والقرية ن زي ة ب ن ربيع م ب جدته، واسمها جماعة بنت جش
؛ آان أعرابيًا أميًا، وهو معدود من  -وتمام النسب مذآور في أول الترجمة  -مناة بن عوف بن سعد بن الخزرج 
هورين با رب المش اء الع ة خطب ل   جمل ر وعليهاعام ين التم دم ع نة، فق د أصابته الس ان ق ة، وآ لفصاحة والبالغ

ال       دخلون فق اس ي رأى الن ه ف ة بباب ن  : للحجاج بن يوسف، وآان العامل يغدي آل يوم ويعشي، فوقف ابن القري أي
أتي  نعم، ف: أآل يوم يصنع األمير ما أرى؟ فقيل: إلى طعام األمير، فدخل فتغدى وقال: يدخل هؤالء؟ فقالوا كان ي

و،           ا ه دري م ي غريب ال ي و عرب ل، وه ى العام آل يوم بابه للغداء والعشاء، إلى أن ورد آتاب من الحجاج عل
ال     دى، فق م يرالعامل يتغ الوا       : فأخر لذلك طعامه، فجاء ابن القرية فل م؟ فق وم ال يأآل وال يطع ر الي ال األمي ا ب : م

اء     : ما هو، قالاغتم لكتاب ورد عليه من الحجاج عربي غريب اليدري  ا أفسره إن ش اب وأن ليقرئني األمير الكت
والي        الم وفسره لل اب عرف الك ه الكت اهللا تعالى، وآان خطيبًا لسنًا بليغًا، فذآر ذلك نلوالي فدعا به فلما قرئ علي

ال   : حتى عرفه جميع ما فيه فقال له ه؟ ق ى جواب ا          : أفتقدر عل د آاتب يكتب م د عن رأوال أآتب ولكن أقع لست أق
يس من             ه ل م أن ا، فعل ا غريب ا عربي ى الحجاج رأى آالم اب عل رئ الكت أمليه، ففعل، فكتب جواب الكتاب، فلما ق
ة، فكتب الحجاج        ن القري اب اب آالم آتاب الخراج، فدعا برسائل عامل عين التمر فنظر فيها فإذا هي ليست آكت

ر  ذا فال تضعه من         إلى العامل أما بعد، فقد أتاني آتابك بعيدًا من جوابك بمنطق غي ابي ه ي آت إذا نظرت ف ك، ف
  .يدك حتى تبعث إلي بالرجل الذي صدر لك الكتاب، والسالم

ه بكسوة    : أقلني، قال: تتوجه نحوه؟ فقال: فقرأ العامل الكتاب على ابن القرية وقال له: قال ر ل ال بأس عليك، وأم
  .ونفقة وحمله إلى الحجاج

زل      اسم نب: أيوب، قال: فلما دخل عليه قال ه بن ر ل ال، وأم ك المق ي وأظنك أميًا تحاول البالغة وال يستصعب علي
ن                  د ب ن محم رحمن ب د ال ع عب ا خل روان، فلم ن م ك ب د المل ى عب ده عل ى أوف ا حت ه عجب ومنزل، فلم يزل يزداد ب

: هاألشعث بن قيس الكندي الطاعة بسجستان وهي واقعة مشهورة بعثه الحجاج إليه رسوًال، فلما دخل عليه قال ل 
ال   : لتقومن خطيبًا ولتخلعن عبد الملك ولتسبن الحجاج أو ألضربن عنقك، قال ا رسول، ق هو  : أيها األمير إنما أن

  .ما أقول لك، فقالم وخطب وخلع عبد الملك وشتم الحجاج، وأقام هنالك



 

أمرهم أن ال       ا ي ا يليهم الري وأصبهان وم ه ب م   فلما انصرف ابن األشعث مهزومًا آتب الحجاج إلى عمال  يمر به
ال  اج ق ى الحج ا أدخل عل ذ، فلم يمن أخ ة ف ن القري ذ اب ه، واخ يرا إلي ه أس وا ب ن األشعث إال بعث ل اب ن ف د م : أح

ال     : سلني عما شئت، قال: أخبرني عما أسالك عنه، قال راق، ق ي عن أهل الع اس بحق وباطل،     : أخبرن م الن أعل
ة وأعجزهم في    : فأهل الحجاز، قال: قال ى فتن اس إل ال  أسرع الن ا، ق ال   : ه ام، ق ائهم،    : فأهل الش اس لخلف أطوع الن
ال : فأهل البحيرين، قال: عبيد من غلب، قال: فأهل مصر، قال: قال ال   : نبيط استعربوا، ق ان، ق عرب  : فأهل عم

ال   : استنبطوا، قال ال     : فأهل الموصل، ق ران، ق ل لألق ال   : أشجع فرسان وأقت يمن، ق أهل سمع وطاعة    : فأهل ال
ال  : فأهل اليمامة، قال: الولزوم للجماعة، ق اء، ق أس شديد،    : أهل جفاء، واختالف أهواء، وأصبرعند اللق فاهل ب

ال   ير، ق رى يس ر، وق د، وزيف آثي ال : وشر عتي رب، ق ي عن الع ال : أخبرن لني، ق ًا، : س ا رماح ريش، أطواه ق
ال  : وأآرمها صباحًا، قال ليم، ق ال     : فبنو س ابس، ق ا مح ا مجالس، وأآرمه ا  : أعظمه ف، ق ا جدودًا،   : لفثقي أآرمه
ال     : فبنو زبيد، قال: وأآثرها وفودًا، قال رات، ق ا للت ات، وأدرآه ا للراي ال  : ألزمه ارًا،   : فقضاعة، ق ا اخط أعظمه

ال      : فاألنصار، قال: وأآرمها نجارًا، وأبعدها آثارًا، قال ًا، ق ا أيام نها إسالمًا، وأآرمه ًا، وأحس يم،  : أثبتها مقام فتم
ال : فبكر بن وائل، قال: ها عددًا، قالقال أظهرها جلدًا، وأثرا ال   : أثبتها صفوفًا، وأحدها سيوفًا، ق يس، ق د الق : فعب

ال : أهل عدد وجلد، وعسر ونكد، قال: فبنو أسد، قال: أسبقها إلى الغايات، وأصبرها تحت الرايات، قال : فلخم، ق
ال : ملوك، وفيهم نوك، قال ا     : فجذام، ق دون الحرب ويسعرونها، ويلقحونه ال   يوق ا، ق م يمرونه و الحارث،   : ث فبن

ال   : فعك، قال: رعاة للقديم، وحماة عن الريم، قال: قال دة، ق وب فاس ال  : ليوث حاهدة، في قل ب، ق يصدقون  : فتغل
ال ًا، ق داء حراب وا ضربًا، ويسعرون لألع ال: إذا لق ان، ق ال: فغس ابًا، ق ا أنس حابًا، وأثبته رم العرب أس أي : أآ ف

ال    العرب في الجاهلية آانت   ع من أن تضام؟ ق ا، وهضبة ال        : أمن وة ال يستطاع ارتقاؤه انوا أهل ره ريش، آ ق
ال : يرام انتراؤها، في بلدة حمس اهللا ذمارها، ومنع جارها، قال آانت  : فأخبرني عن مآثر العرب في الجاهلية، ق

ل             دان أحالس الخي ان وهم ذحج أهل الطع وك وم اب المل دة لب ك وآن اب المل اد  العرب تقول حمير أرب واألزد آس
ال اس، ق ال : الن ن األرضين، ق أخبرني ع ال: ف لني، ق ال: س د، ق و  : الهن جرها ع اقوت وش ا ي ا در وجبله بحره

ال  : وورقها عطر وأهلها طغام آقطع الحمام، قال ان، ق ال     : فخراس د، وعدوها جاحد، ق ا جام ال  : مؤه ان، ق : فعم
ال آناسة بين ال: فالبحرين، قال: حرها شديد، وصيدها عتيد، قال ال  : مصرين، ق اليمن، ق أصل العرب، واهل    : ف

ا   : فالمدينة، قال: رجالها علماء جفاة، ونساؤها آساة عراة، قال: فمكة، قال: البيتات والحسب، قال م فيه رسخ العل
ال     : فالبصرة، قال: وظهر منها، قال ا صلح، ق ح، وحربه ا مل ال  : شتاؤها جليد، وحرها شديد، وماؤه ة، ق : فالكوف
ة،   : فواسط، قال: البحر وسلفت عن برد الشام، فطاب ليلها وآثر خيرها، قال ارتفعت عن حر اة وآن جنة بين حم

ال ال: ق ا؟ ق ا وآنته ا حماته ر : وم ان بإفاضة الخي زاب يتجاري ة وال دانها وماضرها ودجل ة تحس البصرة والكوف
د     !ثكلتك أمك يا ابن القرية: عروس بين نسوة جلوس، قال: فالشام، قال: عليها، قال راق وق لوال اتباعك ألهل الع

ثالث  : آنت أنهاك عنهم أن تتبعهم فتأخذ من نفاقهم، ثم دعا بالسيف وأومأ إلى السياف أن أمسك، فقال ابن القرية
وة      : هات، قال: آلمات أصلح اهللا األمير آأنهن رآب وقوف يكن مثال بعدي، قال وة ولكل صارم نب لكل جواد آب

  .ليس هذا وقت المزاح، ياغالم أوجب جرحه، فضرب عنقه: ولكل حليم هفوة، قال الحجاج

ر   : العرب تزعم أن لكل شيء آفة، قال: إنه لما أراد قتله قال له: وقيل ال ! صدقت العرب، أصلح اهللا األمي ا  : ق فم
ال م؟ ق ة الحل ال: آف ال: الغضب، ق ل؟ ق ة العق ا آف ال: فم ال: العجب، ق م؟ ق ة العل ا آف ال: فم يان، ق ة : النس ا آف فم
ال  : فما آفة الشجاعة؟ قال: مجاورة اللئام، قال: فما آفة الكرام؟ قال: المن عند البالء، قال: السخاء؟ قال ي، ق : البغ

ال : حديث النفس، قال: فما آفة الذهن؟ قال: الفترة، قال: فما آفة العبادة؟ قال ال  : فما آفة الحديث؟ ق ذب، ق ا  : الك فم
ال   : العدم، قال: آفة الكامل من الرجال؟ قال فما: سوء التدبير، قال: آفة المال؟ قال ن يوسف؟ ق : فما آفة الحجاج ب

ال      ا فرعه، ق به وزآ ًا؛ اضربوا      : أصلح اهللا المير، الآفة لمن آرم حسبه وطاب نس قاقًا، وأظهرت نفاق امتألت ش
  .عنقه، فلما رآه قتيًال ندم

  .تصًال فما أمكن قطعهنقلت هذا آله من آتاب اللفيف، وإنما أطلت الكالم فيه ألنه آان م

  .هو تجرع الغصة وتوقع الفرصة: وسأله بعض العلماء عن حد الدهاء فقال

  .التنحنح من غير داء، والتثاؤب من غير ريبة، واإلآباب في األرض من غير علة: ومن آالمه في صفة العي

  .وآان قتله في سنة أربع وثمانين لهجرة، حمه اهللا تعالى

  .ابن القرية زمان الحجاج: ي تذآره النحاة في أمثالها فيقولونوهذا ابن القرية هو الذ



 

ال     اره فق توفى أخب د أن اس ة    : وذآر أبو األصبهاني في آتاب األغاني في ترجمة مجنون ليلى بع ل إن ثالث د قي وق
م          دنيا، وه ي ال م وال وجود ف ة له ارهم، واشتهرت أسماؤهم، وال حقيق ن    : أشخاص شاعت أخب ى، واب ون ليل مجن

ب،    -يعني هذا المذآور  -ة القري ي العق ن أب ، وابن أبي العقب الذي تنسب إله المالحم، واسمه يحيى بن عبد اهللا ب
  .واهللا أعلم

ة  اء   -والقري دها ه ن تحتهاوبع اة م اء المثن ديد الي راء وتش ديد ال اف وتش ن  -بكسر الق ك ب ن مال م ب وهي أم جش
ة         عمرو، وآان عمرو المذآور قد تزوجها فلما مات تزوج ذآور، والقري ك الم ن مال دها جشم ب ك فأول ه مال ها ابن

م بالنساب   : في اللغة ة        : الحوصلة، وبها سميت المرأة، قال أهل العل ذآور القري رو الم ن عم ك اب زوج مال ا ت  -لم
اس     -واسمها جماعة، آما تقدم في أول الترجمة  أولدها جشم جد أيوب ابن القرية المذآور، وآليبًا، وهو جد العب

ة       بن ع ه نتيل إن أم ه، ف ة أم ون    -بد المطلب، رضي اهللا عنه، عم رسول اهللا عليه وسلم من جه ل  -بضم الن : وقي
  .نتلة بفتحها، بنتحباب بن آليب بن ملك المذآور، فالعباس رضي اهللا عنه من أوالد القرية بهذا االعتبار

  .الل بن ربيعة بن زيد مناة بن عامروذآر ابن قتيبة في آتاب المعارف أن ابن القرية هاللي، وأنه من بني ه

يس هالل     اة، ول وذآر ابن الكلبي أنه من بني مالك بن عمرو بن زيد مناة، فما يجتمع هالل ومالك إال في زيد من
  .في عمود نسبة، واهللا تعالى أعلم

ن قاسط، وفي الع         -بكسر الهاء  -والهاللي  ر ب اة، بطن من النم : رب أيضاً نسبة إلى هالل بن ربيعة بن زيد من
بين وصورة       ذين النس رة النسب ه هالل بن عامر بن صعصعة، قبيلة أخرى، وقد ذآر ابن الكلبي في آتاب جمه

  .النكاح بينهما فيؤخذ منه

 أيوب والد السلطان صالح الدين

ن              دين يوسف ب د السلطان صالح ال دين وال ك األفضل نجم ال روان الملقب المل أبو الشكر أيوب بن شاذي بن م
ى               أيوب، اك، وال حاجة إل ه، فينظر هن بة وصورة االختالف في ة نس دين تتم ده صالح ال ة ول وسيأتي في ترجم

  .اإلطالة بذآره ههنا

ه صاحب      : قال بعض المؤرخين ان ل ا، وآ رين به آان شاذي بن مروان من أهل دوين ومن أبناء أعيانها والمعتب
روز   : يقال له د به ذآور  : قلت  -جمال الدولة المجاه وب         وهو الم ن أي دين يوسف ب ة صالح ال ي ترجم ال  -ف : ق

ين األخوين، فجرت              ا ب اد آم ا من االتح ان بينهم ور، وآ دبير األم رهم بت م وأخب وآان من أظرف الناس وألطفه
دوين، فأخذه صاحبها     لبهروز قضية في دوين، فخرج منها حياء وحشمة، وذلك أنه اتهم بزوجة بعض األمراء ب

دين     فخصاه، فلما مثل به لم يقد اث ال ر على اإلقامة بالبلد، وقصد خدمة أحد الملوك السلجوقية، وهو السلطان غي
ع   ي جمي ًا ف ًا آافي ده لطيف ذي ألوالده، فوج الالال ال الى، واتصل ب اء اهللا تع ره إن ش ي ذآ اه، اآلت ن ملكش د ب محم

رآه      األمور، فتقدم عنده وتميز، وفوض أحواله إليه، وجعله يرآب مع أوالد السلطان مسعود   ه شغل، ف ان ل إذا آ
ه      ال ل الل، فق ى ال أنكر عل م          : السلطان يوما مع أوالده، ف ه، ث ه ومعرفت ه وعفاف ه وشكر دين ى علي ادم، وأثن ه خ إن

ق موت    صار يسيره إلى السلطان في األشغال، فخفف على قلبه، ولعب معه بالشطرنج والنرد فحظي عنده، واتف
ى شاذي    الالل، فجعله السلطان مكانه، وأرصده لمها مه، وسلم إليه أوالده، وسار ذآره في تلك النواحي، فسير إل

ا وصل    يستدعيه من بلده ليشاهد ما صار إليه من النعمة، واليقاسمه فيما خوله اهللا تعالى، وليعلم أنه ما نسبه، فلم
  .إليه بالغ في إآرامه واإلنعام عليه

وك    واتفق أن السلطان رأى أن يوجه المجاهد المذآور إلى بغد ادة المل اد واليًا عليها ونائبًا عنه بها، وآذا آانت ع
ذآور، فسار هو واوالده صحبته، وأعطى       السلجوقية في بغداد يسيرون إليها النواب، فاستصحب معه شاذي الم
ام     ا، فمضى وأق السلطان لبهروز قلعة تكريت، فلم يجد من يثق إليه في أمرها سوى شاذي المذآور، فأرسله إليه

ه،       بها مدة روز وأحسن إلي ا، وشكره به وتوفي بها، فولى مكانه ولده نجم الدين أيوب المذآور، فنهض في أمره
  .وآان أآبر سنًا من أخيه أسد الدين شيرآوه، اآلتي ذآره إن شاء اهللا تعالى

 شك  وهذا الكالم بينه وبين اآلتي ذآره في ترجمة صالح الدين بعض االختالف، واهللا أعلم بالصواب، وال : قلت
ة           ة أيضًا سبب المعرف ك الترجم ي تل اك أيضًا، وذآرت ف أنه يحصل المقصود من مجموع الكالمين، فلينظر هن

  .بين عماد الدين زنكي صاحب الموصل، وبين نجم الدين أيوب وأسد الدين شيرآوه، فال حاجة إلى ذآره هنا



 

ه أسد   ثم اتفق أن بعض الحرم خرجت من قلعة تكريت لقضاء حاجة، وعادت فعبر ت على نجم الدين أيوب وأخي
ت  ا، فقال بب بكائه ن س أالها ع ر، فس ي تبك يرآوه وه دين ش ي  : ال ة، فتعرض إل ذي للقلع اب ال ي الب ة ف ا داخل أن

دين             م ال ه، فأمسكه أخوه نج ا فقتل ي تكون لإلسفهسالر وضربه به ة الت اإلسفهسالر، فقام شيرآوه وتناول الحرب
ي حق،      أيوب واعتقله، وآتب إلى بهروز وعر ا عل ه ألبيكم ه جواب فه صورة الحال ليفعل فيه ما يراه، فوصل إلي

ا   وبيني وبينه مودة متاآدة، ما يمكنني أن أآافئكما بحالة سيئة تصدر مني في حقكما، ولكن أشتهي منكما أن تترآ
ام بتكر . خدمتي، وتخرجا من بلدي، وتطلبا الرزق حيث شئتما ا   فلما وصلهما الجواب ما أمكنهما المق ت، فخرج ي

ا   منها ووصال إلى الموصل، فأحسن إليهما األتابك عماد الدين زنكي لما آان تقدم لهما عنده، وزارد في إآرامهم
ه     ذا آل وب، وه واإلنعام عليهما، وأقطعهما إقطاعًا حسنًا، ثم لما ملك األتابك قلعة بعلبك استخلف بها نجم الدين أي

ة،       مذآور في ترجمة ولده صالح الدين، وإن ا ا النجمي ال له اه للصوفية يق ك خانق ختلفت العبارة، ورأيت في بعلب
ر حسن               ى أهل الخي ائًال إل ر الصالح، م ًا آثي ًال مبارآ ان رج ا، وآ ه به دة إقامت وهي منسوبة إليه، عمرها في م

  .النية، جميل الطوية

كي في بعلبك، وما جرى  وفي أوائل ترجمة صالح الدين طرف من أخبار والده نجم الدين أيوب، وآيف رتبه زن
  .له بعد ذلك من االنتقال إلى دمشق، فأغنى عن شرحه ههنا

الى    -ولما توجه أخوه اسد الدين شيرآوه إلى مصر إلنجاد شاور  اء اهللا تع  -على ما اشرحه في ترجمتيهما إن ش
الى، و         ه اهللا تع ن زنكي رحم ود ب دين محم ور ال ة ن ولى صالح    آان نجم الدين أيوب مقيمًا بدمشق في خدم ا ت لم

دين     زه نورال ام، فجه اه من الش تدعى أب ام العاضد صاحب مصر، اس ي أي ديار المصرية ف ده وزارة ال دين ول ال
وأرسله إليه ودخل القاهرة لست بقين من رجب سنة خمس وستين وخمسمائة، وخرج العاضد للقائه إآرامًا لولده 

أبى      صالح الدين يوسف، وسلك معه ولده صالح الدين من األدب ه ف ه األمر آل ماهو الالئق بمثله، وعرض علي
زل      : وقال م ي ر موضع السعادة، ول يا ولدي، ما اختارك اهللا تعالى لهذا األمر إال وأنت أهل له، وال ينبغي أن تغي

  .عنده حتى استقل صالح الدين بمملكة البالد آما هو مذآور في ترجمته

اب   ثم خرج صالح الدين إلى الكرك ليحاصرها وأبوه  بالقاهرة، فرآب يومًا ليسير على عادة الحند، فخرج من ب
امن عشر ذي الحجة        ين ث وم االثن ي ي النصر أحد أبواب القاهرة، فشب به فرسه فألقاه في وسط المحجة، وذلك ف
ابع والعشرين من       اء الس وم األربع من سنة ثمان وستين وخمسمائة، فحمل إلى داره، وبقي متألما إلى أن توفي ي

ال              الشهر ه ق دين الكاتب األصبهاني، لكن اد ال نهم عم ؤرخين، م ره جماعة من الم ذا ذآ ذآور، هك ه  : الم إن وفات
  .آانت يوم الثالثاء

ال       ذ، ق ن منق امة ب ن أس وفي   : ورأيت في تاريخ آمال الدين بن العديم فصال نقله من تعليق العضد مرهف ب ه ت إن
ه          ظاهر ا: قلت. يوم االثنين الثامن عشر من ذي الحجة د أن ه اعتق وهم إال أن ذا ال ي ه ه ف ا اوقع لحال أن العضد م

ه، واهللا            اريخ وفات اريخ سقوطه عن الفرس ال ت اريخ هو ت ذا الت ان ه توفي في اليوم الذي سقط فيه عن فرسه، ف
  .أعلم

ة ال     ى المدين د سنين إل شريفة  ولما مات دفن إلى جاب أخيه أسد الدين شيرآوه في بيت بالدار السلطانية ثم نقال بع
  .النبوية، على ساآنها أفضل الصالة والسالم

ال   وم، فق ي  : ورأيت في تاريخ القاضي الفاضل الذي رتبه على األيام وهو بخطه، يذآر فيه ما يتجدد في آل ي وف
در األسدي        اب ب مائة وصل آت انين وخمس ة     -يوم الخميس رابع صفر سنة ثم ي من المدين ر بوصول    -يعن يخب

رين  ابوتي األمي ة      نج: ت رة المقدس اورين الحج ا مج تقرارهما بتربتهم يرآوه، واس دين ش د ال وب وأس دين أي م ال
  .النبوية، نفعهما اهللا تعالى بمجاورتها

م يحضره،                  ه حيث ل ي الطريق فشق علي ر ف ة الخب ديار المصرية بلغ ى ال دين من الكرك إل ولما عاد صالح ال
ن      اه ب ن شاهانش اه ب روخ ش ًا بخط القاضي الفاضل         وآتب إلى ابن أخيه عز الدين ف ك، آتاب وب، صاحب بعلب أي

  .يعزيه عن جده نجم الدين أيوب المذآور

ة فصوله  ن جمل ة،     : وم ه اللوع ت ب ا عظم ه، م ة ترب قى بالرحم ه، وس ر اهللا ذنب دارج، غف المولى ال المصاب ب
أبى وأنجدت الع   دا    واشتدت به الروعة، وتضاعفت لغيبتنا عن مشهده الحسرة، فاستنجدنا بالصبر ف ه فقي رة، فيال ب

  : فقدنا عليه العزاء، وهانت بعده األرزاء، وانتثر شمل البرآة بفقده، فهي بعد االجتماع أجزاء



 

  هبني حضرت فكنت ماذا أصنع        وتخطفته يد الردى في غيبـتـي 

  : ولهابقصيدة طويلةأجاد في أآثرها، وأ -اآلتي ذآره إن شاء اهللا تعالى  -ورثاه الفقيد عمارة اليمني 

  على هول ملقاه تضاعف أجـره           هي الصدمة األولى فمن بان صبره 

ل       : وقال ابن أبي الطي األديب الحلبي في تاريخه الكبير تان، وقي د سجس وب ببل دين أي م ال د نج د   : آان مول ه ول إن
ه آ   ه من ال    بجبل جور وربي ببلد الموصل، ولم يوافقه على ذلك أحد، بل انفرد به، وإنما نبهت علي يال يقف علي

  .يعرف هذا الفن فيظن أنه صواب، وليس المر آذلك، بل الصحيح هو الذي ذآرته أوال

ا         -وشاذي  اة من تحته اء مثن دها ب ة مكسورة وبع ي،     -بالشين المعجمة وبعد األلف ذال معجم م عجم ذا االس وه
  .ومعناه بالعربي فرحان

ون   بضم الدال المهملة وآسر الواو وبعدها  -ودوين  م ن يم       -ياء مثناة من تحتها ساآنة ث ي أواخر إقل دة ف وهي بل
  .أذربيجان من جهة الشمال تجاور بالد الكرج، وينسب إليها الدويني والدوني أيضًا، بفتح الواو، واهللا أعلم

اريخ  : قلت والمسجد والحوض اللذان بظاهر القاهرة، خارج باب النصر، عمارة نجم الدين أيوب أيضًا، ورأيت ت
  .بناء الحوض في الحجر المرآب أعاله في سنة ست وستين وخمسمائة، رحمه اهللا تعالى وقدس اهللا روحه

 أيوب والد السلطان صالح الدين

ن              دين يوسف ب د السلطان صالح ال دين وال ك األفضل نجم ال روان الملقب المل أبو الشكر أيوب بن شاذي بن م
ة      دين تتم ده صالح ال ة ول ى          أيوب، وسيأتي في ترجم اك، وال حاجة إل ه، فينظر هن بة وصورة االختالف في نس

  .اإلطالة بذآره ههنا

ه صاحب      : قال بعض المؤرخين ان ل ا، وآ رين به آان شاذي بن مروان من أهل دوين ومن أبناء أعيانها والمعتب
روز   : يقال له د به وب          : قلت  -جمال الدولة المجاه ن أي دين يوسف ب ة صالح ال ي ترجم ذآور ف : الق  -وهو الم

ين األخوين، فجرت              ا ب اد آم ا من االتح ان بينهم ور، وآ دبير األم رهم بت م وأخب وآان من أظرف الناس وألطفه
دوين، فأخذه صاحبها     لبهروز قضية في دوين، فخرج منها حياء وحشمة، وذلك أنه اتهم بزوجة بعض األمراء ب

دين     فخصاه، فلما مثل به لم يقدر على اإلقامة بالبلد، وقصد خدمة أحد ا اث ال لملوك السلجوقية، وهو السلطان غي
ع   ي جمي ًا ف ًا آافي ده لطيف ذي ألوالده، فوج الالال ال الى، واتصل ب اء اهللا تع ره إن ش ي ذآ اه، اآلت ن ملكش د ب محم
رآه        ه شغل، ف ان ل األمور، فتقدم عنده وتميز، وفوض أحواله إليه، وجعله يرآب مع أوالد السلطان مسعود إذا آ

ه      السلطان يوما مع ال ل الل، فق ى ال أنكر عل م          : أوالده، ف ه، ث ه ومعرفت ه وعفاف ه وشكر دين ى علي ادم، وأثن ه خ إن
ق موت    صار يسيره إلى السلطان في األشغال، فخفف على قلبه، ولعب معه بالشطرنج والنرد فحظي عنده، واتف

ى شاذي    الالل، فجعله السلطان مكانه، وأرصده لمهامه، وسلم إليه أوالده، وسار ذآره في تل ك النواحي، فسير إل
ا وصل    يستدعيه من بلده ليشاهد ما صار إليه من النعمة، واليقاسمه فيما خوله اهللا تعالى، وليعلم أنه ما نسبه، فلم

  .إليه بالغ في إآرامه واإلنعام عليه

وك     واتفق أن السلطان رأى أن يوجه المجاهد المذآور إلى بغداد واليًا عليها ونائبًا عنه بها، وآذا ادة المل آانت ع
ذآور، فسار هو واوالده صحبته، وأعطى       السلجوقية في بغداد يسيرون إليها النواب، فاستصحب معه شاذي الم
ام     ا، فمضى وأق السلطان لبهروز قلعة تكريت، فلم يجد من يثق إليه في أمرها سوى شاذي المذآور، فأرسله إليه

ه،       بها مدة وتوفي بها، فولى مكانه ولده نجم الدين روز وأحسن إلي ا، وشكره به أيوب المذآور، فنهض في أمره
  .وآان أآبر سنًا من أخيه أسد الدين شيرآوه، اآلتي ذآره إن شاء اهللا تعالى

وهذا الكالم بينه وبين اآلتي ذآره في ترجمة صالح الدين بعض االختالف، واهللا أعلم بالصواب، وال شك   : قلت
ة          أنه يحصل المقصود من مجموع الكالم ة أيضًا سبب المعرف ك الترجم ي تل اك أيضًا، وذآرت ف ين، فلينظر هن

  .بين عماد الدين زنكي صاحب الموصل، وبين نجم الدين أيوب وأسد الدين شيرآوه، فال حاجة إلى ذآره هنا

ه أسد    ثم اتفق أن بعض الحرم خرجت من قلعة تكريت لقضاء حاجة، وعادت فعبرت على نجم الدين أيوب وأخي
دين  ت ال ا، فقال بب بكائه ن س أالها ع ر، فس ي تبك يرآوه وه ي  : ش ة، فتعرض إل ذي للقلع اب ال ي الب ة ف ا داخل أن



 

دين             م ال ه، فأمسكه أخوه نج ا فقتل ي تكون لإلسفهسالر وضربه به ة الت اإلسفهسالر، فقام شيرآوه وتناول الحرب
ي حق،       أيوب واعتقله، وآتب إلى بهروز وعرفه صورة الحال ليفعل فيه ما يراه، فوصل ا عل ه ألبيكم ه جواب إلي

ا   وبيني وبينه مودة متاآدة، ما يمكنني أن أآافئكما بحالة سيئة تصدر مني في حقكما، ولكن أشتهي منكما أن تترآ
ا    . خدمتي، وتخرجا من بلدي، وتطلبا الرزق حيث شئتما ت، فخرج ام بتكري فلما وصلهما الجواب ما أمكنهما المق

ا  منها ووصال إلى الموصل، فأحس ن إليهما األتابك عماد الدين زنكي لما آان تقدم لهما عنده، وزارد في إآرامهم
ه     ذا آل وب، وه واإلنعام عليهما، وأقطعهما إقطاعًا حسنًا، ثم لما ملك األتابك قلعة بعلبك استخلف بها نجم الدين أي

اه    ك خانق ة،     مذآور في ترجمة ولده صالح الدين، وإن اختلفت العبارة، ورأيت في بعلب ا النجمي ال له للصوفية يق
ر حسن               ى أهل الخي ائًال إل ر الصالح، م ًا آثي ًال مبارآ ان رج ا، وآ ه به دة إقامت وهي منسوبة إليه، عمرها في م

  .النية، جميل الطوية

وفي أوائل ترجمة صالح الدين طرف من أخبار والده نجم الدين أيوب، وآيف رتبه زنكي في بعلبك، وما جرى  
  .نتقال إلى دمشق، فأغنى عن شرحه ههناله بعد ذلك من اال

الى    -ولما توجه أخوه اسد الدين شيرآوه إلى مصر إلنجاد شاور  اء اهللا تع  -على ما اشرحه في ترجمتيهما إن ش
ولى صالح             ا ت الى، ولم ه اهللا تع ن زنكي رحم ود ب دين محم ور ال ة ن آان نجم الدين أيوب مقيمًا بدمشق في خدم

ديار  ده وزارة ال دين ول دين    ال زه نورال ام، فجه اه من الش تدعى أب ام العاضد صاحب مصر، اس ي أي المصرية ف
وأرسله إليه ودخل القاهرة لست بقين من رجب سنة خمس وستين وخمسمائة، وخرج العاضد للقائه إآرامًا لولده 

ه األمر آ   أبى   صالح الدين يوسف، وسلك معه ولده صالح الدين من األدب ماهو الالئق بمثله، وعرض علي ه ف ل
زل      : وقال م ي ر موضع السعادة، ول يا ولدي، ما اختارك اهللا تعالى لهذا األمر إال وأنت أهل له، وال ينبغي أن تغي

  .عنده حتى استقل صالح الدين بمملكة البالد آما هو مذآور في ترجمته

اب   ثم خرج صالح الدين إلى الكرك ليحاصرها وأبوه بالقاهرة، فرآب يومًا ليسير على عادة ا لحند، فخرج من ب
امن عشر ذي الحجة        ين ث وم االثن ي ي النصر أحد أبواب القاهرة، فشب به فرسه فألقاه في وسط المحجة، وذلك ف
ابع والعشرين من       اء الس وم األربع من سنة ثمان وستين وخمسمائة، فحمل إلى داره، وبقي متألما إلى أن توفي ي

ؤرخين       ره جماعة من الم ذا ذآ ذآور، هك ال       الشهر الم ه ق دين الكاتب األصبهاني، لكن اد ال نهم عم ه  : ، م إن وفات
  .آانت يوم الثالثاء

ال       ذ، ق ن منق امة ب ن أس وفي   : ورأيت في تاريخ آمال الدين بن العديم فصال نقله من تعليق العضد مرهف ب ه ت إن
وهم إ      : قلت. يوم االثنين الثامن عشر من ذي الحجة ذا ال ي ه ه ف ا اوقع ه    ظاهر الحال أن العضد م د أن ه اعتق ال أن

ه، واهللا            اريخ وفات اريخ سقوطه عن الفرس ال ت اريخ هو ت ذا الت ان ه توفي في اليوم الذي سقط فيه عن فرسه، ف
  .أعلم

ة الشريفة       ى المدين د سنين إل ولما مات دفن إلى جاب أخيه أسد الدين شيرآوه في بيت بالدار السلطانية ثم نقال بع
  .والسالم النبوية، على ساآنها أفضل الصالة

ال   وم، فق ي  : ورأيت في تاريخ القاضي الفاضل الذي رتبه على األيام وهو بخطه، يذآر فيه ما يتجدد في آل ي وف
در األسدي        اب ب مائة وصل آت انين وخمس ة     -يوم الخميس رابع صفر سنة ثم ي من المدين ر بوصول    -يعن يخب

رين  ابوتي األمي تق   : ت يرآوه، واس دين ش د ال وب وأس دين أي م ال ة   نج رة المقدس اورين الحج ا مج رارهما بتربتهم
  .النبوية، نفعهما اهللا تعالى بمجاورتها

م يحضره،                  ه حيث ل ي الطريق فشق علي ر ف ة الخب ديار المصرية بلغ ى ال دين من الكرك إل ولما عاد صالح ال
ًا بخط القاضي             ك، آتاب وب، صاحب بعلب ن أي اه ب ن شاهانش اه ب روخ ش الفاضل  وآتب إلى ابن أخيه عز الدين ف

  .يعزيه عن جده نجم الدين أيوب المذآور

ة فصوله  ن جمل ة،     : وم ه اللوع ت ب ا عظم ه، م ة ترب قى بالرحم ه، وس ر اهللا ذنب دارج، غف المولى ال المصاب ب
دا       ه فقي رة، فيال أبى وأنجدت العب واشتدت به الروعة، وتضاعفت لغيبتنا عن مشهده الحسرة، فاستنجدنا بالصبر ف

  : هانت بعده األرزاء، وانتثر شمل البرآة بفقده، فهي بعد االجتماع أجزاءفقدنا عليه العزاء، و

  هبني حضرت فكنت ماذا أصنع        وتخطفته يد الردى في غيبـتـي 



 

  : بقصيدة طويلةأجاد في أآثرها، وأولها -اآلتي ذآره إن شاء اهللا تعالى  -ورثاه الفقيد عمارة اليمني 

  على هول ملقاه تضاعف أجـره           هي الصدمة األولى فمن بان صبره 

ل       : وقال ابن أبي الطي األديب الحلبي في تاريخه الكبير تان، وقي د سجس وب ببل دين أي م ال د نج د   : آان مول ه ول إن
ه من ال       يال يقف علي ه آ بجبل جور وربي ببلد الموصل، ولم يوافقه على ذلك أحد، بل انفرد به، وإنما نبهت علي

  .أنه صواب، وليس المر آذلك، بل الصحيح هو الذي ذآرته أوال يعرف هذا الفن فيظن

ا         -وشاذي  اة من تحته اء مثن دها ب ة مكسورة وبع ي،     -بالشين المعجمة وبعد األلف ذال معجم م عجم ذا االس وه
  .ومعناه بالعربي فرحان

ون    -ودوين  م ن يم      وهي  -بضم الدال المهملة وآسر الواو وبعدها ياء مثناة من تحتها ساآنة ث ي أواخر إقل دة ف بل
  .أذربيجان من جهة الشمال تجاور بالد الكرج، وينسب إليها الدويني والدوني أيضًا، بفتح الواو، واهللا أعلم

اريخ  : قلت والمسجد والحوض اللذان بظاهر القاهرة، خارج باب النصر، عمارة نجم الدين أيوب أيضًا، ورأيت ت
  .نة ست وستين وخمسمائة، رحمه اهللا تعالى وقدس اهللا روحهبناء الحوض في الحجر المرآب أعاله في س

 باديس الصنهاجي

ره     ي ذآ اديس اآلت أبو مناد باديس بن المنصور بن بلكين بن زيري بن مناد الحميري الصنهاجي والد المعز بن ب
اديس ال        ان ب يم؛ آ ر تم ده األمي ر حفي د ذآ ولى   إن شاء اهللا تعالى، وبقية نسبة مذآور في حرف التاء عن ذآور يت م

د          ه بع ة، وآانت واليت اآم نصير الدول ه الح مملكة إفريقية نيابة عن الحاآم العبيدي المدعي الخالفة بمصر، ولقب
ة، بقصره         انين وثلثمائ نة ست وثم ع األول س أبيه المنصور، وتوفي أبوه يوم الخميس لثالث خلون من شهر ربي

  .الكبير خارج مدينة صبرة، ودفن فيه ثاني يوم

  .ن باديس المذآور ملكا آبيرا، حازم الرأي، شديد البأس، إذا هز رمحًا آسرهوآا

ة    ي ترجم ومولده ليلة األحد لثالث عشرة ليلة خلت من شهر األول سنة أربع وسبعين وثلثمائة بآشير، المذآور ف
لتاسع والعشرون من إبراهيم بن قرقول، ولم يزل على واليته وأموره جارية على الشداد، ولما آان يوم الثالثاء ا

ى وقت                ة السالم جالس إل ي قب ه وهو ف ين يدي العرض، فعرضوا ب وده ب ر جن ة أم ذي القعدة سنة ست وأربعمائ
ي     ار ف ك النه الظهر، وسره حسن عسكره وأبهجه زيهم وما آانوا عليه، وانصرف إلى قصره، ثم رآب عشية ذل

دم السماط       أجمل مرآوب، ولعب الجيش بين يديه، ثم رجع إلى قصره شديد ه، وق ال حال السرور بما رآه من آم
ا               ط، فلم ه ق روه من الم ي د رأوا من سروره م ه وق م انصرفوا عن ه، ث بين يديه فأآل مع خاصته وحاضري مائدت
الى،           ه اهللا تع ه، رحم ة قضى نحب نة ست وأربعمائ دة س مضى مقدار نصف الليل من ليلة األربعاء سلخ ذي القع

  .رامت ابن المنصور ظاهر، حتى وصلوا إلى ولده المعز فولوه، وتم له األمرفأخفوا امره ورتبوا أخاه آ

ا،         ى قتاله ًا عل ا عازم ى قرب منه زل عل وذآر في آتاب الدول المنقطعة أن سبب موته أنه قصد طرابلس، ولم ي
ال        ه، ق ك ترآت شرحه لطول اجتمع أه  : وحلف أن ال يرحل عنها حتى يعيدها فدنا للزراعة لسبب اقتضى ذل ل ف

ع        : البلد عند ذلك إلى المؤدب محرز وقالوا ا بأسه، فرف ل عن ادع اهللا أن يزي اديس، ف ه ب ياولي اهللا، قد بلغك ما قال
  .يارب باديس اآفنا باديس، فهلك في ليلته بالذبحة، واهللا أعلم: يديه إلى السماء وقال

نهاجي  د األ     -والص اء وبع تح اله ون وف كون الن رها وس ة وآس اد المهمل م الص يم بض ف ج ى   -ل بة إل ذه النس ه
د   ن دري ر      : صنهاجة، وهي قبيلة مشهورة من حمير، وهي بالمغرب، وقال اب صنهاجة بضم الصاد ال يجوز غي

  .ذلك، وأجاز غيره الكسر، واهللا أعلم، وضبط أسماء أجداده سيأتي إن شاء اهللا تعالى

 عزالدولة البويهي بختيار

ن م   ة ب ه             أبو منصور بختيار الملقب عز الدول دم ذآر أبي د تق ديلمي، وق ه ال ن بوي د ب ي الحسين أحم ة أب عز الدول
  .وتتمة نسبة فال حاجة إلى إعادته



 

ى صداق    ولي عز الدولة مملكة أبيه يوم موته في تارخه المذآور هناك، وتزوج االمام الطائع ابنته شاهزمان عل
اء اهللا     -مبلغة مائة ألف دينار، وخطب خطبة العقد القاضي أبو بكر ابن قريعة  يم إن ش اآلتي ذآره في حرف الم

  .وذلك في سنة أربع وستين وثلثمائة -تعالى 

ي اإلخراجات          عًا ف ان متوس ه فيصرعه، وآ يم بقرني ور العظ وآان عز الدولة ملكًا سريًا، شديد القوى، يمسك الث
ة     : والكلف والقايم بالوظائف، حكى بشر الشمعي ببغداد قال د دخول عضد الدول م      سئلنا عن ن ع ه وهو اب ن بوي ب

ا         ة، فقلن دي عز الدول ين ي د ب ة الشمع الموق : عز الدولة المذآور إلى بغداد لما ملكها بعد قله عن الدولة عن وظيف
ذلك      تكثارا ل اودوا التقصي اس تأتي   -آانت وظيفة وزيره أبي الطاهر محمد بن بقية ألف من آل شهر، فلم يع وس

  .-ن شاء اهللا تعالى ترجمة الوزير المذآور في حرف الميم إ

ى التصاف  ازع، وأفضت إل ى التن ك أدت إل ي الممال ة منافسات ف ه عضد الدول ن عم ة واب ين عز الدول ان ب وآ
ان    والمحاربة، فالتقيا يوم األربعاء ثامن عشر شوال سنة سبع وستين وثلثمائة، فقتل عز الدولة في المصاف، وآ

ه   عمره ستا وثالثين سنة، وحمل رأسه في طست ووضع بين يدي عضد الدولة، فلما رآه وضع منديله على عيني
  .وبكى، رحمهما اهللا تعالى، وسيأتي ذآر عضد الدولة إن شاء اهللا تعالى

 برآياروق السلجوقي

ن سلجوق         ل ب ن ميكائي ن داود ب أبو المظفر برآياروق الملقب رآن الدين ابن السلطان ملكشاه بن ألب أرسالن ب
الى  وسيأتي ذآ -ولة مجد الملك، أحد الملوك السلجوقية بن دقاق الملقب شهاب الد ؛ ر جماعة منهم إن شاء اهللا تع

الى،         اء اهللا تع ي موضعه إن ش يأتي ف ا س ى م ولي المملكة بعد موت أبيه، وآان أبوه قد ملك ما لم يملك غيره عل
ان أخوه السلطان سنجر      ذآور  -ودخل سمرقند وبخارى وغزا بالد ما وراء النهر، وآ ي حرف السين إن     الم ف

د     -نائبه على خراسان، وفي محاربته قتل عمه تاج الدولة تتش بن ألب أرسالن    -شاء اهللا تعالى  يأتي عن ا س آم
ه للشراب،      -ذآره في حرف التاء إن شاء اهللا تعالى  وآان مسعودًا، عالي الهمة، لم يكن فيه عيب سوى مالزمت

  .واإلدمان عليه

ل  ومولده في سنة أربع وسبعين ان   : وأربعمائة، وتوفي في الثاني عشر من شهر ربيع اآلخر، وقي نة ثم األول، س
  .وتسعين وأربعمائة ببروجرد وأقام في السلطنة اثنتي عشرة سنة وأشهرًا، رحمه اهللا تعالى

د األلف راء مضمومة           : وبرآياروق ا وبع اة من تحته اء المثن تح الي راء والكاف وف بفتح الباء الموحدة وسكون ال
  .واو ساآنة وقافو

ة      -وبروجرد  دها دال مهمل راء وبع ى    -بضم الباء الموحدة والراء وسكون الواو وآسر الجيم وسكون ال دة عل بل
  .ثمانية عشر فرسخا من همدان

 برآات الخشوعي الرفاء

ن       راهيم ب ن إب ات ب ن برآ ي  أبو الطاهر برآات ابن الشيخ أبي إسحاق إبراهيم ابن الشيخ أبي الفضل طاهر اب عل
بن محمد بن أحمد بن العباس بن هاشم الخشوعي الدمشقي الجيروني الفرشي الرفاء األنماطي؛ آان له سماعات  
د         ي محم ازة من أب ره بالسماع واإلج عالية وإجازات تفرد بها وألحق األصاغر باألآابر، فإنه انفرد في آخر عم

د القاسم الحريري البصري صاحب المقامات، أجازة هبة اهللا بن احمد بن األآفاني، وانفرد باإلجازة من أبي محم
م سموا   : في سنة اثنتي عشرة وخمسمائة من البصرة، وهو من بيت الحديث، حدث هو وأبوه وجده، وسئل أبوه ل

  .آان جدنا األعلى يؤم بالناس، فتوفي في المحراب، فسمي الخشوعي نسبة إلى الخشوع: الخشوعيين؟ فقال

مذآور بدمشق في رجب سنة عشر وخمسمائة، وتوفي ليلة السابع والعشرين من صفر   وآان مولد أبي الطاهر ال
الى، وهو آخر         ا اهللا تع ده، رحمهم ى وال راديس عل سنة ثمان وتسعين وخمسمائة بدمشق، ودفن من الغد بباب الف

  .من روى باإلجازة عن الحريري

ة    -والفرشي  ى    -بضم الفاء وسكون الراء وبعدها شين مثلث بة إل ع الفرس  نس اطي . بي ع الفرش    : واألنم ذي يبي ال
  .معروف: والرفاء. أيضًا



 

ديار المصرية،     ده بال واجتمعت بجماعة من أصحاب أبي الطاهر المذآور، وسمعت عليهم وأجازوني، ولقيت ول
  .وآان يتردد إلي في آثير من األوقات وأجازني جميع مسموعاته وإجازاته من أبيه

 برجوان خادم العزيز

تاذ  ز صاحب مصر     األس دام العزي ن خ ان م اهرة؛ آ وان بالق ارة برج ه ح ذي ينسب إلي وان ال وح برج و الفت أب
ال       ام والمغرب وأعم ومدبري دولته، وآان نافذ األمرمطاعًا، نظر في أيام الحاآم في ديار مصر والحجاز والش

زار طرف     -الحضرة، وذلك في سنة ثمان وثمانين وثلثمائة  ز ن ة العزي اء اهللا     وسيأتي في ترجم ره إن ش من خب
  .وآان أسود -تعالى 

ادى       : وقتل عشية يوم الخميس السادس والعشرين من شهر ربيع اآلخر، وقيل وم الخميس منتصف جم ل ي ل قت ب
ة      دان الصقلبي صاحب المظل األولى سنة تسعين وثلثمائة في القصر بالقاهرة بأمر الحاآم، ضربه أبو الفضل ري

  .في جوفه بسكين فمات من ذلك

هر    ي ش ة ف ور المملك ي أم وان نظر ف ار وزراء مصر أن برج ي أخب ب المصري ف ن الصيرفي الكات ر اب وذآ
ر، ومن المالبس                ة حري ألف تك ي ب ل خلف ألف سراويل دبيق ا قت ة، ولم انين وثلثمائ رمضان من سنة سبع وثم

  .والفرش واآلالت والكتب والطرائف ماال يحصى آثرة، واهللا أعلم

  .الذي تنسب إليه الريدانية خارج باب الفتوح أحد أبواب القاهرة وريدان المذآور هو

د جوهر      ن القائ  -ولما قتل برجوان رد الحاآم النظر في جميع ما آان بيده إلى قائد القواد أبي عبد اهللا الحسين اب
نة ث        -وسيأتي ذآره في ترجمة أبيه إن شاء اهللا تعالى  ل س ي أوائ ذآور ف دان الم اآم ري ل الح الث وتسعين  ؛ ثم قت

  .وثلثمائة، وآان المباشر لقتله مسعود الصقلبي صاحب السيف، رحمهم اهللا تعالى

  .بفتح الباء الموحدة وسكون الراء وفتح الجيم والواو وبعد األلف نون: وبرجوان

ون            -وريدان  د األلف ن ة وبع دال المهمل تح ال ا وف اة من تحته اء المثن ه مق   -بفتح الراء وسكون الي ذا وجدت دا  هك ي
  .بخط بعض الفضالء

م       -بفتح الصاد المهملة وسكون القاف وبعد الالم المفتوحة باء موحدة  -والصقلبي  ى الصقالبة، وه بة إل ذه النس ه
  .جنس من الناس يجلب منهم الخدام

 بشار بن برد

رج األ     و الف ه أب ر ل ي   أبو معاذ بشار بن برد بن يرجوخ العقيلي بالوالء الضرير الشاعر المشهور؛ ذآ صبهاني ف
ا  ع فيه ا يق تجامها وربم ا واس ا لطوله ة، أضربت عن ذآره ماؤهم أعجمي دا أس تة وعشرين ج اني س اب األغ آت
وره        ه وأم ر من أحوال دة، وذآ ال فائ التصحيف والتحريف، فإنه لم يضبط شيئًا منها، فال حاجة إلى االطالة فيها ب

  .فصوال آثيرة

ال       وهو بصري قدم بغداد، وآان يلقب بالمرعث، و ي صفرة، ويق ن أب : أصله من طخارستان من سبي المهلب ب
د           ديقتين، ق ى، جاحظ الح د أعم ة ول ان أآم ا، وآ إن بشارًا ولد على الرق أيضا، وأعتقته امرأة عقيلية فنسب إليه

وآان ضخمًا عظيم الخلق والوجه مجدرًا طويًال، وهو في أول مرتبة المحدثين من الشعراء  . تغشاهما لحم أحمر
  : دين فيه، فمن شعرهفي المشورة، وهو من أحسن شيء قيل في ذلكالمجي

 بحزم نصيح أو نصـاحة حـازم   إذا بلغ الرأي المشورة فاستـعـن
 فريش الخوافي تابع لـلـقـوادم   وال تجعل الشورى عليك غضاضة
 وما خير سيف لـم يؤيد بـقـائم   وما خير آف أمسك الغل أختهـا

   
  : المشهور، وهووله البيت السائر 



 

   
  تدني إليك فإن الحب أقصاني   هل تعلمين وراء الحب منزلة

   
  : ومن شعره، وهو أغزل بيت قاله المولدون

   
  ك وأخشى مصارع العشاق   أنا واهللا أشتهي سحر عينـي

   
  : ومن شعره أيضًا

   
 واألذن تعشق قبل العين أحيانـا   ياقوم أذني لبعض الحي عاشـقة

  األذن آالعين توفي القلب ما آانا   من ال ترى تهذي فقلت لهمقالوا ب
   

ة                ا مائ ة قصيدة عدد أبياته ابن الشحنة الموصلي من جمل ر المعروف ب ى البيت األول ألب حفص عم أخذ معن
  : وثالثة عشر بيتًا يمدح بها السلطان صالح الدين، رحمه اهللا تعالى، فقال

   
  سمعت بها واألذن آالعين تعشق   وإني امرؤ أحببتكم لـمـكـارم

   
  .وشعر بشار آثير سائر، فنقتصر منه على هذا القدر

  
بعين سوطًا،             أمر بضربه فضرب س ة، ف ده بالزندق ؤمنين، ورمي عن ر الم وآان يمدح المهدي بن المنصور أمي

ا، و      ه به ى البصرة ودفن ه إل نة    فمات من ذلك في البطيحة بالقرب من البصرة، فجاء بعض أهله فحمل ي س ك ف ذل
  .ثمان وستين ومائة، وقد نيف على تسعين سنة، رحمه اهللا تعالى: سبع، وقيل

  
ي امتناعه من السجود آلدم صلوات اهللا        يس ف ويروى عنه أنه آان يفضل النار على األرض، ويصوب رأي إبل

  : عليه وسالمه، وينسب إليه من الشعر في تفضيل النار على األرض قوله
   

 النـار والنار معبودة مذ آانت   لنار مشرقةاألرض مظلمة، وا
   

ي أردت هجاء آل                ه إن اب في ه آت ه، وأصيب ل ان يرمى ب ا آ ا شيء مم م يصب فيه وقد روي أنه فتشت آتبه فل
لم      -رضي اهللا عنهم  -سليمان بن علي بن عبد اهللا بن العباس  ه وس فذآرت قرابتهم من رسول اهللا صلى اهللا علي

  .لم بحالهفأمسكت عنهم واهللا أع
  

ر  : وقال الطبري في تارخه آان سبب قتل المهدي لبشار أن المهدي ولى صالح بن داود أخا يعقوب بن داود وزي
  : المهدي واليًة، فهجاه بشار بقوله ليعقوب

   
  أخاك فضجت من أخيك المنابر   هم حملوا فوق المنابر صالحـًا

   
ه       ال ل ى المهدي وق دخل عل اؤه، ف غ يعقوب هج ال  إ: فبل اك، ق ارا هج ال   : ن بش ال؟ ق اذا ق ك، م ر  : ويل ي أمي يعفين

  : البد، فأنشده: المؤمنين من إنشادذلك، فقال
   

 يلعب بالدبوق والصولـجـان   خلـيفة يزنـي بـعـمـاتـه
  ودس موسى في حر الخيزران   أبـدلـنـا الـلـه بـه غـيره

  .نه، فوجه إليه من ألقاه في البطيحةفطلبه المهدي، فخاف يعقوب أن يدخل عليه فيمدحه فيعفو ع

  .بفتح الياء المثناة من تحتها وسكون الراء وضم الجيم وبعد الواو الساآنة خاء معجمة: ويرجوخ



 

ن      -بضم العين المهملة وفتح القاف وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها الم  -والعقيلي  ل ب ى عقي بة إل هذه النس
  .آعب، وهي قبيلة آبيرة

ه رعاث،    -بضم الميم وفتح الراء وتشديد العين المهملة المفتوحة وعدها ثاء مثلثة  -ث والمرع وهو الذي في أذن
دلي         ديك المت ات ال ي صغره، ورعث ًا ف ان مرعث والرعاث القرطة، واحدتها رعثة، وهي القرط، قلب بذلك ألنه آ

ذا       االسترسال والتساقط، وآأن اسم القرطة اشتق منه،: أسفل حنكه، والرعث ذا، وه ر ه ذلك غي ه ب وقيل في تلقيب
  .أصح

م      -وطخارستان  ة ث اآنة مهمل بضم الطاء المهملة وفتح الخاء المعجمة وبعد األلف راء مضمومة وبعدها سين س
ى جيحون خرج           -تاء مثناة من فوقها وبعد األلف نون  خ عل ر بل دان وراء نه ى بل تملة عل رة مش وهي ناحية آبي

  .منها جماعة من العلماء

 بشر الحافي

ور،     د اهللا بعب م عب أبو نصر بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء بن هالل بن ماهان بن عبد اهللا، وآان اس
ة رضي اهللا                د رجال الطريق افي، أح ه، المروزي المعروف بالح ي طالب رضي اهللا عن ي أب د عل ى ي وأسلم عل

ورعين،    اء المت ان األتقي الحين، وأعي ار الص ن آب ان م نهم؛ آ ا   ع ال له ا يق ن قراه ة م ن قري رو م ن م أصله م
  .مابرسام، وسكن بغداد، وآان من أوالد الرؤساء والكتاب

ذها واشترى             دام، فأخ ا األق د وطئته وب، وق الى مكت م اهللا تع ا اس ة وفيه ق ورق وسبب توبته أنه أصاب في الطري
ي الن         رأى ف ائط، ف ي شق ح ا ف ة وجعله ه    بدراهم آانت معه غاليًة فطيب بها الورق ول ل ائًال يق أن ق يابشر،  : وم آ

  .طيبت اسمي ألطيبن اسمك في الدنيا واآلخرة، فلما تنبه من نومه تاب

افي، فقالت بنت من داخل       : من؟ فقال: ويحكى أنه أتى باب المعافى بن عمران، فدق عليه الحلقة، فقيل بشر الح
  .لو اشتريت نعال بدانقين لذهب عنك اسم الحافي: الدار

ر   : لحافي ألنه جاء إلى إسكاف يطلب منه شسعًا إلحدى نعليه، وآان قد انقطع، فقال اإلسكاف وإنما لقب با ا أآث م
  .فألقى النعل من يده واألخرى من رجله، وحلف ال يلبس نعًال بعدها! آلفتكم على الناس

  .أذآر العافية فأجعلها إدامًا: بأي شيء تأآل الخبز؟ فقال: وقيل لبشر

ي    اللهم إن : ومن دعائه لبه عن ي اآلخرة فاس ه  . آنت شهرتني في الدنيا لتفضحني ف ي    : ومن آالم الم ف ة الع عقوب
ه  ى بصر قلب دنيا أن يعم ال. ال ذل : وق أ لل دنيا فليتهي ب ال ن طل ال بعضهم. م ول ألصحاب  : وق رًا يق معت بش س

ه  . حاديثاعملوا من آل مائتي حديث بخمسة أ: وما زآاته؟ قال: أدوا زآاة هذا الحديث، قالوا: الحديث وروى عن
ي  : قال الجوهري. سري السقطي وجماعة من الصالحين، رضي اهللا تعالى عنهم سمعت بشر بن الحارث يقول ف

ال بشر  . إن العبد اذا قصر في طاعة اهللا سلبه اهللا من يؤنسه : جنازة أخته ين       : وق ي ثالث ي طلب صديق ل آنت ف
الوا  سنة فلم أظفر به، فمررت في بعض الجبال بأقوام مرضىوز ألتهم، فق ذا الكهف    : مني وعمي وبكم، فس ي ه ف

ة صوف     : رجل يمسح عليهم بيديه فيبرأون بإذن اهللا تعالى وبرآة دعائه، قال ه جب فقعدت أنتظر فخرج شيخ علي
ل  : فلمسهم ودعا لهم، فكانوا يبرأون من عللهم بمشيئة اهللا تعالى؛ قال ه فاق راك     : غأخذت ذيل ي ياسري، ي خل عن

  .قط من عينه، ثم ترآني ومضىتأنس بغيره فتس

ائتين،   : وآان مولده سنة خمسين ومائة، وتوفي في شهر ربيع اآلخر سنة ست وعشرين، وقيل سبع وعشرين وم
  .بمرو، رحمه اهللا تعالى: في رمضان بمدينة بغداد، وقيل: يوم األربعاء عاشر المحرم، وقيل: وقيل

رهن مضغة ماتت      وآان لبشر ثالث أخوات، وهن مضغة، ومخة، وزبدة، و دات ورعات، وأآب آن زاهدات عاب
ال  ي بعض    : قبل موت أخيها بشر، فحزن عليها بشر حزنًا شديدًا، وبكى بكاء آثيرًا، فقيل له في ذلك، فق رأت ف ق
  .الكتب أن العبد إذا قصر في خدة ربه سلبه أنيسه، وهذه أختي مضغة آانت أنيستي في الدنيا

ى      : دخلت امرأة على أبي فقالت له :وقال عبد اهللا بن أحمد بن حنبل ل عل ي اللي رأة أغزل ف يا أبا عبد اهللا، إني ام
ر؟    ضوء السراج، وربما طفىء السراج فأغزل على ضوء القمر، فهل علي أن أبين غزل السراج من غزل القم



 

ه       : فقال لها أبي ك، فقالت ل ي ذل ك أن تبين رق فعلي ا ف ين ا    : إن آان عندك بينهم د اهللا أن ا عب ا أب لمريض هل هو    ي
د اهللا            : شكوى؟ فقال لها ال عب م انصرفت؛ ق الى، ث ى اهللا تع تكاء إل ون شكوى، ولكن هو اش : إني أرجو أن ال يك

ى أن  : يا بني ما سمعت إنسانًا قط يسأل عن مثل ما سألت هذه المرأة، اتبعها؛ قال عبد اهللا: فقال لي أبي فتبعتها إل
ي  : ر، فأتيت أبي فقلت لهدخلت دار بشر الحافي، فعرفت أنها أخت بش ال أب ذا  : إن المرأة أخت بشر الحافي، فق ه

  .واهللا هو الصحيح، محال أن تكون هذه المرأة إال أخت بشر الحافي

ا    : جاءت مخة أخت بشر الحافي إلى أبي فقالت: وقال عبد اهللا أيضًا ان أشتري بهم يا أبا عبد اهللا، رأس مالي دانق
فأنفق دانقًا من الجمعة إلى الجمعة، وقد مر الطائف ليلة وعه مشعل فاغتنمت   قطنا فأغزله وأبيعه بنصف درهم،

ذا خلصك          ة، فخلصني من ه ي مطالب الى ف بحانه وتع ضوء المشعل وغزلت طاقين في ضوئه، فعلمت أن اهللا س
د اهللا         : اهللا تعالى، فقال أبي ال عب ه؛ ق را من ى يعوضك اهللا خي ال حت ال رأس م ين ب فقلت  : تخرجين الدانقين ثم تبق

يابني سؤالها ال يتحمل التأويل، فمن هذه المرأة؟ فقلت هي مخة    : لو قلت لها حتى تخرج رأس مالها، فقال: ألبي
  .من ههنا أتيت: أخت بشر الحافي، فقال أبي

  .تعلمت الزهد من اختي فإنها آانت تجتهد أن ال تأآل ما لمخلوق فيه صنع: وقال بشر الحافي

 بشر المريسي

ن الخطاب،        أبو عبد ا د ب والي زي تكلم؛ هو من م لرحمن بشر بن غياث بن أبي آريمة المريسي الفقيه الحنفي الم
  .رضي اهللا عنه

ك    ي ذل أخذ الفقه عن القاضي أبي يوسف الحنفي، إال أنه استغل بالكالم، وجرد القول بخلق القرآن، وحكي عنه ف
ول    أقوال شنيعة، وآان مرجئًا، وإليه تنسب الطائفة المريسية ان يق ة، وآ ر    : من المرجئ إن السجود للشمس والقم

ًا        . ليس بكفر، ولكنه عالمة الكفر ان ال يعرف النحو ويلحن لحن ه، وآ وآان يناظر اإلمام الشافعي رضي اهللا عن
  .فاحشًا، وروى الحديث عن حماد ابن سلمة وسفيان بن عيينة وأبي يوسف القاضي وغيرهم، رحمهم اهللا تعالى

اب     إن أبا: ويقال ي آت ي عون الكاتب ف ة "ه آان يهوديًا صياغًا بالكوفة، وذآر ابن أب أن أم بشر المريسي   "األجوب
ال الخصم للقاضي    ه     : شهدت عند بعض القضاة فجعلت تلقن امرأة معها الشهادة، فق ا، قالت ل ا تلقنه ا تراه ا  : م ي

د اهللا  : ال عمارة بن وثيمةاآلية ق -جاهل إن اهللا تعالى يقول أن تضل إحداهما فتذآر إحداهما األخرى  أخبرني عب
ه الرجل           : بن إسماعيل بن عياش قال يئا فكتب إلي ه ش ى رجل يستقرض من ل   : آتب بشر المريسي إل دخل قلي ال

ه بشر      ه، فكتب إلي ذرًا بباطل        : والدين ثقيل والمال مكذوب علي ك اهللا صادقا، وإن آنت معت ًا فجعل إن آنت آاذب
  .فجعلك اهللا معتذرًا بحق

ال        : قال لي الجاحظ : القاسم بن إسماعيلوقال  د سئل عن رجل فق ال بشر المريسي وق ى أحسن حال     : ق هو عل
  :ماهذا إال صوابًا مثل قول ابن هرمة وهو: واهنئوها، فضحك الناس من لحنه، فقال قالسم التمار

  ضنت بشيء ما آان يرزؤها         ان سليمى واهللا يكـلـؤهـا 

  .لمريسي بتفسير القاسمفشغل الناس عن لحن ا: قال

  .تسع عشرة ومائتين، ببغداد: وتوفي في ذي الحجة سنة ثماني عشرة، وقيل

ى مريس     -بقتح الميم وآرس الراء وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها سين مهملة  -والمريسي  بة إل هذه النس
اب النتف والطرف، وسمعت  ي آت عد ف و س وزير أب ره ال ذا ذآ ة بمصر، هك ون وهي قري إن : أهل مصر يقول

ة             م متاخم ة، وبالده أنهم جنس من النوب ار مصر وآ ة وأسوان من دي المريس جنس من السودان بين بالد النوب
ك          أتي من تل ا ت وب يسمونها المريسي، ويزعمون أنه لبالد أسوان، وتأتيهم في الشتاء ريح باردة من ناحية الجن

ه،             الجهة، واهللا أعلم، ثم إني رأيت بخط من يعتني درب المريس فنسب إلي داد ب ي بغ ان يسكن ف ه آ ن أن ذا الف به
ا     : وهوبين نهر الدجاج ونهر البزازين، قلت: قال ر آم والمريس في بغداد هو الخبز الرقاق يمرس بالسمن والتم

  .يصنعه أهل مصر بالعسل بدل التمر، وهو الذي يسمونه البسيسة
  



 

 القاضي بكار بن قتيبة

ن الحارث         القاضي أبو بكرة بكار ب ع ب رة نفي ي بك ن أب د اهللا ب ن عبي ن قتيبة بن أبي برذعة بن عبيد اهللا بن بشر ب
ان       نة ثم ولى القضاء بمصر س  -بن آلدة الثقفي صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ آان حنفي المذهب، وت

ة لث       : وأربعين ومائتين، وقيل -أوتسع  وم الجمع ل المتوآل ي ا قضاءها من قب ادى     قدمها متولي ون من جم ان خل م
ن             د ب ع أحم ه م ا هو مشهور، ول ه م ل طريقت يرته وجمي اآلخرة سنة ست وأربعين ومائتين، وظهر من حسن س
ا        ا بختمه ه، فيترآه رر ل ا عن المق طولون صاحب مصر وقائع مذآورة، وآان يدفع له آل سنة ألف دينار خارج

د المعتضد    و -واليتصرف فيها، فلما دعاه إلى خلع الموفق بن المتوآل   ع القاضي       -هو وال د امت ة العه من والي
ه               ه إلي نة، فحمل ذه آل س ان يأخ ذي آ غ ال ة المبل ه بجمل م طالب د، ث ه أحم بكار من ذلك، والقضية مشهورة، فاعتقل
ذا                  ا فله ام به ه يعجز عن القي ا وأن ه أخرجه ان يظن أن ه، وآ د من ًا، فاستحيا أحم ة عشر آيس بختمه، وآان ثماني

ا اع ه، ولم ي   طالب ه، وبق ة ل ه آالخليف ل، وجعل اذان الجوهري، ففع ن ش د ب ى محم لم القضاء إل ره أن يس ه أم تقل
ه ألن أصحاب الحديث شكوا      مسجونًا مدة سنين، ووقفه للناس مرارًا آثيرة، وآان يحدث في السجن من طاق في

ل، وآ             ي الحديث ففع ه ف أذن ل ألوه أن ي ار وس ا    إلى ابن طولون انقطاع إسماع الحديث من بك ى م ان يحدث عل
اه ه      . ذآرن ال بنفس م خ ن الحك رغ م ان إذا ف ل، وآ اب اهللا عزوج الين الكت ائين الت د البك ار أح ان القاضي بك وآ

ول        ان يخاطب نفسه ويق ى، وآ ه وبك م ب ك     : وعرض عليها قصص جميع من تقدم إليه وما حك دم إلي ار، تق ا بك ي
وعظ للخصوم      رجالن في آذا، وتقدم إليك خصمان في آذا، وحكمت بكذا، ف ر ال ان يكث دًا؟ وآ ما يكون جوابك غ

يًال        ًا قل انهم ثمن د اهللا وأيم ذين يشترون بعه ان      -إذا أراد اليمين، ويتلو عليهم قوله تعالى إن ال ة، وآ ى آخر اآلي إل
  .يحاسب أمناءه في آل وقت، ويسأل عن الشهود في آل وقت

وفي      ة، وت انين ومائ ين وثم نة اثنت وم الخميس لست          وآانت والدته بالبصرة س ى القضاء مسجونا ي اق عل وهو ب
القرب من           ره ب نين، وقب ال قاض ثالث س ده ب خلون من ذي الحجة سنة سبعين ومائتين بمصر، وبقيت مصر بع
ق   قبر الشريف ابن طبطبا وقبره مشهور هناك عند مصلى بني مسكين على الطريق تحت الكوم بينه وبين الطري

  .ء عندهالمذآور معروف باستجابة الدعا

ل ل: وقي ائتين، وهو األصح وقي ين وم نة ست وأربع ه القضاء س ه اهللا : آانت واليت ين، رحم نة خمس وأربع س
  .تعالى

 القاضي بكار بن قتيبة

ن الحارث                ي ب دة الثقف ن آل ع ب ن نفي رة ب ي بك ن أب ن بشر ب د اهللا ب ن عب القاضي أبو بكر بكار بن قتيبة بن أسد ب
ى             مولى صاحب رسول اهللا صلى اهللا اء عل ان أحد الفقه ره، وآ ي دواد الطيالسي وغي لم؛ حدث عن أب ه وس علي

نة   مذهب أبي حنيفة رضي اهللا عنه، أخذ الفقه عن هالل بن يحيى بالبصرة وولي قضاء مصر أربعًا وعشرين س
  .وستة أشهر وستة عشر يومًا

وعظ للخصوم ويت   د      وآان من البكائين التالين لكتاب اهللا عز وجل، وآان يكثر ال ذين يشترون بعه يهم إن ال و عل ل
م     زآيهم وله ة وال ي اهللا وأيمانهم ثمنًا قليًال اولئك ال خالق لهم في اآلخرة وال يكلمهم اهللا وال ينظر إليهم يوم القيام

ي آل شهر ويسأل عن                  -عذاب أليم  اءه ف ان يحاسب أمن ين؛ وآ نهم من يرجع عن اليم الف، فم ع آل ح هذا م
  .الشهود

اه، وذآر   : بن أخي بكارقال أبو حاتم ا قدم على عمي رجل من البصرة له علم وزهادة ونسك فأآرمه وقربة وأدن
ا          د عمي فم ًا عن أنه آان معه في المكتب، فمضت به األيام فجاء في شهادة ومعه شاهدان من شهود مصر فردي

ال    : قبل شهادته، فقلت لعمي ه، ق د وأنت تعرف هادت     : هذا رجل زاه ا رددت ش ن أخي م ا اب ا صغارًا    ي ه آن ه إال أن
ي         ل ل وى فنقبت األرز بإصبعي فاق ه حل ا أرز وفي دة عليه ه     : وآنا على مائ ا فقلت ل ا لتغرق أهله زأ  : أخرقته أته

  .بكتاب اهللا تعالى على الطعام؟ ثم أمسكت عن آالمه مدة، وما أقدر على قبوله وأنا أذآر ذلك منه

ن   د ب ن          ولم يزل على القضاء إلى أن جرى بينه وبين أحم الى اب ى اهللا تع د عل ك ان المعتم ا جرى وذل ون م طول
ة،    جعفر المتوآل لما ولي الخالفة عقد ألخيه أبي أحمد ولقبه الموفق وأقبل المعتمد على لذاته واشتغل عن الرعي
د            ائتين يري تين وم نة سبع وس ادى اآلخرة س ي جم د ف فغلب على األ نمر وقام به أحسن قيام وأتمه، فسار المعتم

ال     مصر بم ي قت ك وهو ف كاتبة جرت بينه وبين أحمد بن طولون لما آان ابن طولون بدمشق، فلما بلغ الموفق ذل
ه، فكتب        د وحجر علي ين مخل صاحب الزنج أنفذ غسكرًا عليه إسحاق بن آنداج، فرد المعتد وسلمه إلى صاعد ب



 

را   اء واألش اجتمعوا     ابن طولون أن الموفق نكث بيعة المعتمد وأمر بجمع القضاة والفقه ى دمشق ف يرهم إل ف وس
ه  ال ل ة فق ن قيب ار اب ه إالبك وا بخلع اء أفت ق ألن الفقه ع الموف ا، وخل د ان : به ن المعتم ًا م ي آتاب ت أوردت عل أن

ده  : الموفق ولي عهده فأورد علي آتابا منه بخلعه، فقال هو اآلن مغلوب مقهور، وأنا أحبسك حتى يرد آتابه، فقي
زل  . دفعه إليه من جوائزه، وولى أحمد بن طولون محمد بن شاذان الجوهريوحبسه واسترجع منه ما آان  ولم ي

ار           ل لبك ات قي ا م ائتين، ولم ننة سبع وم ون س ن طول د اب ك،    : بكار محبوسًا إلى أن اعتل أحم ى منزل انصرف إل
ار        : فقال ال بك ا مضى فق ون أجرة م دار يطلب ذ  : الدار بأجرة وقد صلحت لي، فأقام وجاء أصحاب ال ى م هبي عل

ى نفسي؛    الغاصب ال أجرة عليه ولكن أدفع لكم في المستقبل وليس علي فيما مضى أجرة ألني آنت مغصوبًا عل
انون            نه تسع وثم ا وس أربعين يوم ده ب ار بع ات بك ة وم ومات العباس بن أحمد ابن طولون بعده باثنتي عشرة ليل

د مصلى      سنة، وصلى عليه ابن أخيه محمد بن ال لحسين بن قتيبة، وعاش بعد ن بمصر عن عمه عشر سنين ودف
وم       ق تحت الك ى الطري اك عل بني مسكين رحمه اهللا تعالى قريبًا من قبر الشريف ابن طبا طبا، وقبره مشهور هن

  .بينه وبين الطريق المذآور، معروف باستجابة الدعاء عنده

 أبو بكر المخزومي

ن   ي،       أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة ب رابن مخزوم القرشي المخزوم ن عم د اهللا ب عب
ه اسمه      ة، وآنيت بعة بالمدين ق           -أحد الفقهاء الس ي الحرف المواف ه إسمه ف ذآروا من آنيت ؤرخين أن ي ادة الم وع

ا   ان  -ألول المضاف إليه، والمضاف إليه ههنا بكر لهذا ذآرنته في الباء، ومن المؤرخين من يفرد للكنى باب ؛ وآ
ة  أبو بكر المذآ ور من سادات التابعين، وآان يسمى راهب قريش، وأبوه الحارث أخو أبي جهل بن هشام من جل

  .الصحابة، رضي اهللا عنهم

ذه        الى، وه ه اهللا تع ع وتسعين للهجرة رحم ومولده في خالفة عمر بن الخطاب، رضي اهللا عنه؛ وتوفي سنة أرب
  .جماعة منهم السنة تسمى سنة الفقهاء، وإنما سميت بذلك ألنه مات فيها

د   -وهؤالء الفقهاء السبعة آانوا بالمدينة في عصر واحد، وعنهم انتشر العلم والفتيا في الدنيا  ويأتي ذآر آل واح
  : وقد جمعهم بعض العلماء في بيتين، فقال -منهم في حرفه، وننبه عليه في موضعه إن شاء اهللا تعالى 

  سمته ضيزى عن الحق خارجه فق            أال آـل مـن اليقـتـدي بـأئمٍة 

  سعيد سليمان أبو بكـر خـارجة         فخذهم عبيد اهللا عـروة قـاسـٍم 

ذا المختصر،         ي ه رهم ف ة عن ذآ ولوال آثرة حاجة فقهاء زماننا إلى معرفتهم لما ذآرتهم، ألن في شهرتهم غني
د الصح     وى بع مية ألن الفت يهم،     وإنما قيل لهم الفقهاء السبعة وخصوا بهذه التس يهم صارت إل ابة رضوان اهللا عل

ه               ر رضي اهللا عن ن عم د اهللا ب ن عب الم ب ل س ابعين مث اء الت وشهروا بها وقد آان في عصرهم جماعة من العلم
  .وأمثاله، ولكن الفتوى لم تكن إال لهؤالء السبعة، هكذا قاله الحافظ السلفي

 المازني النحوي

ام        -عدي : ية، وقيلبق: وقيل -أبو عثمان بكر بن محمد بن عثمان  ان إم ازني البصري النحوي؛ آ بن حبيب الم
و               ه أب رهم، وأخذ عن ي األنصاري وغي دة واألصمعي وأب ي عبي ي النحو واألدب، وأخذ األدب عن أب عصره ف
اب التصريف      ة وآت ي العام العباس المبرد وبه انتفع وله عنه روايات آثيرة، وله من التصانيف آتاب ما تلحن ف

  .ض وآتاب القوافي وآتاب الديباج علًال خالف آتاب أبي عبيدةوآتاب العرو

ول   : قال أبو حعفر الطحاوي الحنفي المصري ًا    : سمعت القاضي بكار بن قتيبة، قاضي مصر، يق ا رأيت نحوي م
  .قط يشبه الفقهاء إال حيان بن هرمة والمازني، يعني أبا عثمان المذآور، وآان في غاية الورع

امتنع  ومما رواه المبرد أ ن بعض أهل الذمة قصده ليقرأ عليه آتاب سيبويه وبذل له مائة دينار في تدريسه إياه، ف
ال  : فقلت له: أبو عثمان من ذلك، قال اب   : جعلت فداك، أترد هذه المنفعة مع فاقتك وشدة إضاقتك؟ فق ذا الكت إن ه

اب اهللا      يشتمل على ثلثمائة وآذا وآذا آية من آتاب اهللا عز وجل، ولست أرى أن أمك   ى آت رة عل ًا غي ا ذمي ن منه
  : فاتفق أن غنت جارية بحضرة الواثق بقول العرجي: وحمية له؛ قال



 

 أهدى السالم تحية ظلمأظلوم إن مصابكم رجًال
   

ا،     ه خبره ى أن فاختلف من آان بالحضرة في إعراب رجًال، فمنهم من نصبه وجعله اسم إن، ومنهم من رفعه عل
ى أن   رة عل ة مص ه        والجاري ق بإشخاص أمر الواث ب، ف اه بالنص ا إي ازني لقنه ان الم يخها أباعثم   .ش

ال    : ممن الرجل؟ قلت  : فلما مثلت بين يديه قال: قال أبو عثمان ازن، ق ي م يم، أم    : من بن ازن تم وازن؟ أم أي الم
ون ال   : من مازن ربيعة، فكلمني بكالم قومي، وقال: مازن قيس، أم مازن ربيعة؟ قلت م يقلب اء   باسمك؟ ألنه يم ب م

ا     : فكرهت أن أجيبه على لغة قومي آيال أواجهه بالمكر، فقلت: والباء ميمًا، قال ؤمنين، ففطن لم ر الم بكر يا أمي
  : ماتقول في قول الشاعر: قصدته، وأعجب به، قم قال

   
  أظلوم إن مصابك رجًال

   
ال      : أترفع رجًال أم تنصبه؟ فقلت ؤمنين، فق ر الم ا أمي ك؟ فقلت  ول : بل الوجه النصب ي إن مصابكم مصدر   : م ذل

ت ي معارضتي، فقل دي ف ذ اليزي ى إصابتكم، فأخ ول : بمعن م فالرجل مفع دًا ظل ك إن ضربك زي ة قول و بمنزل ه
ال      ق وق نه الواث تم، فاستحس م في ك   : مصابكم وهو منصوب به والدليل عليه أن الكالم معلق إلى أن تقول ظل هل ل

طافت حولي وأنشدت وهي تبكي    : ما قالت لك عند مسيرك؟ فقلت: قال نعم بنية ياأمير المؤمنين،: من ولد؟ قلت
  : قول األعشى

   
 فإنا بخـير إذا لـم تـرم   أيا أبتا التـرم عـنـدنـا

  د تجفى وتقطع منا الرحم   أرانا إذا أضمرتك البـال
  
  : قلت لها ما قال جرير البنته: فما قلت لها؟ قال: قال

  ومن عند الخليفة بالنجاح   ثقي باهللا ليس له شـريك

رد   : قال ال المب ًا، ق ى البصرة     : على النجاح، إن شاء اهللا تعالى، ثم أمر لي بألف دينار، وردني مكرم اد إل ا ع فلم
  .آيف رأيت يا أبا العباس؟ رددنا هللا مائة فعوضنا ألفا: قال لي

ا    : حدثني العنزي قال: كوآنيوآان أبو عثمان مع علمه بالنحو متسعًا في الرواية؛ قال أبو القاسم ال د رجل أب أنش
ه           : آيف تراه؟ قال: عثمان المازني شعرًا له وقال و ترآت ك ل ذا من صدرك ألن إخراج ه ًال ب د عملت عم أراك ق

  .ألورثك السل

ال    ه أيضًا ق ي             : وروى المبرد عن ال ل غ آخره ق ا بل ة، فلم دة طويل ي م يبويه ف اب س ي رجل آت رأ عل ا أنت   : ق أم
  .ا، وأما أنا فما فهمت منه حرفًافجزاك اهللا خير

ل       ائتين، وقي ين وم نة تسع وأربع ي س ل   : وتوفي أبوعثمان المازني المذآور ف ين، وقي ان وأربع ين   : ثم ست وثالث
  .ومائتين بالبصرة، رحمه اهللا تعالى

 بلكين جد باديس

ره، وي       دم ذآ اديس المق سمى أيضًا يوسف،    أبو الفتوح بلكين بن زيري بن مناد الحميري الصنهاجي؛ وهو جد ب
ديار المصرية،      ى ال ه إل لكن بلكين أشهر، وهو الذي استخلفه المعز بن المنصور العبيدي على إفريقية عند توجه
اس بالسمع                 ر الن ة، وأم تين وثلثمائ نة إحدى وس ين من ذي الحجة س اء لسبع بق وم األربع اه ي وآان استخالفه إي

ه          والطاعة له، وسلم إليه البالد، وخرجت العمال  د علي رة، وأآ أمور آثي ز ب وال باسمه، وأوصاه المع اة األم وجب
ة، والسيف    : إن نسيت ما أوصيتك به فال تنس ثالثة أشياء: في فعلها، ثم قال إياك أن ترفع الجباية عن أهل البادي

ل     ع أه ل م ك، وافع ر من ذا األم م أحق به رون أنه إنهم ي ك، ف ي عم ك وبن ن إخوت دًا م ول أح ر، وال ت عن البرب
  .حاضرة خيرًا، وفارقه على ذلك، وعاد من وداعه، وتصرف في الواليةال



 

ين من ذي الحجة            وم األحد لسبع بق وفي ي ى أن ت ه إل ه ورعيت ولم يزل حسن السيرة، تام النظر في مصالح دولت
رة    : وارآالن مجاور إفريقية، وآانت علته القولنج، وقيل: سنة ثالث وسبعين، بموضع يقال له ده بث ي ي خرجت ف

  .فمات منها، رحمه اهللا تعالى

  .إن البشائر وفدت عليه في يوم واحد بوالدة سبعة عشر ولدا: وآان له أربعمائة حظية، حتى قيل

  .بضم الباء الموحدة والالم وتشديد الكاف المكسورة وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها نون: وبلكين

  .ا وآسر الراء وبعدها ياءبكسر الزاي وسكون الياء المثناة من تحته: وزيري

اديس،                   ن ب ز ب ن المع يم ب ر تم ده األمي ر حفي د ذآ اء عن ي حرف الت ذآور ف بته وألفاظه م به وضبط نس ة نس وبقي
  .رحمهم اهللا تعالى

  .فهو بفتح الواو وبعد األلف راء مفتوحة أيضا ثم آلف ساآنة وبعد الالم ألف نون: وأما وارآالن

 بوران

ن سهل،  وران بنت الحسن ب الب الى؛ ويق اء اهللا تع ا إن ش ر أبيه يأتي خب ب، : وس وران لق ة، وب مها خديج إن اس
  .واألول أشهر

وآان المأمون قد تزوجها لمكان أبيها منه، واحتفل أبوها بأمرها، وعمل من الوالئم واألفراح ما لم يعهد مثله في 
ى الهاش      ر عل ى أن نث ره إل اب والوجوه    عصر من األعصار، وآان ذلك بفم الصلح وانتهى أم واد والكت ميين والق

د           ي ي ة إذا وقعت ف ك، فكانت البندق ر ذل بنادق مسك فيها رقاع بأسماء ضياع وأسماء جوار وصفات دواب وغي
ا         ا فيه لم م ه ويتس دفعها إلي ذلك في الرجل فتحها، فيقرأ ما في الرقعة، فإذا علم مافيها مضى إلى الوآيل المرصد ل

  .فرسا أو جارية أو مملوآًاسواء آان ضيعة أو ملكا آخر أو 

واده             أمون وق ى الم ر، وأنفق عل وافج المسك وبيض العنب دراهم ون دنانير وال اس ال ثم نثر بعد ذلك على سائر الن
ة       الين والمكارب ى الجم ى عل وجميع أصحابه وسائر من آان معه من أجناده واتباعه، وآانوا خلقًا ال يحصى، حت

  .كن في العسكر من يشتري شيئًا لنفسه وال لدوابهوالمالحين وآل من ضمه عسكره، فلم ي

ا       ه م ع من مع وم ولجمي وذآر الطبري في تاريخه أن المأمون أقام عند الحسن تسعة عشر يومًا، يعد له في آل ي
د منصرفه بعشرة آالف ألف          أمون عن ه الم م، وأمر ل يحتاج إليه، وآان مبلغ النفقة عليهم خمسين ألف ألف دره

م   ه ف ال            درهم، وأقطع م ق واده وأصحابه وحشمه، ث ى ق ال عل رق الم ذا خرج    : الصلح، فجلس الحسن وف د ه بع
نة عشر                 ين من شوال س م الصلح لسبع بق ن شهر رمضان، ورحل من ف ون م ان خل أمون نحو الحسن لثم الم

ره            ال غي نة، وق ذه الس وم الفطر من ه د ي د الحمي ن عب د ب أمون حصير منسوج     : ومائتين، وهلك حمي وفرش للم
ذهب، فلما وقف عليه نثرت على قدميه آللىء آثيرة، فلما رأى تساقط اآللىء المختلفة على الحصير المنسوج  بال

ال  ذهب ق واس : بال ا ن ل اهللا أب د     ! قات ا عن ذي يعلوه اب ال ر والحب ي صفة الخم ال ف ال حين ق ذه الح اهد ه ه ش آأن
  : المزاج

  بحصباء در على أرض من الذه   آأن صغرى وآبرى من فواقعهـا
   

  .وقد غلطوا أبا نواس في هذا البيت، وليس هذا موضع إبانة الغلط
  

ا     أطنبوا ومم ك ف ي ذل اء ف عراء والخطب ت الش نة، وقال دة س واز م ور األه ارس وآ راج ف أمون خ ه الم ق ل واطل
  يستظرف فيه قول محمد بن خازم الباهلي 

   
 ولبوران في الختـن   بارك اهللا للـحـسـن
 ت ولكن ببنت مـن   ريا ابن هارون قد ظف

   



 

ى    : وقال الطبري أيضا. واهللا ما ندري خيرًا أراد أم شرًا: فلما نمي هذا الشعر إلى المأمون قال أمون عل دخل الم
ي صينية           دتها ألف درة آانت ف ا ج ا نثرت عليهم بوران الليلة الثالثة من وصوله إلى فم الصلح، فلما جلس معه

و، فقالت   ذهب، فأمر المأمون أن تجمع وسأله م ه ا       : ا عن عدد الدر آ ال له ا وق ي حجره ة، فوضعها ف : ألف حب
ن المهدي         : هذه نحلتك، وسلي حوائجك، فقالت لها جدتها راهيم ب ألته الرضى عن إب رك، فس د أم  -آلمي يدك فق

ور من ذه       : فقال -وقد تقدم ذآره : قلت ي ت ا ف ا أربعون من ب، قد فعلت، وأوقدوا في تلك الليلة شمعة عنبر وزنه
  .هذا سرف: فأنكر المأمون ذلك عليهم وقال

  
ه وجدها حائضا        : وقال غير الطبري ا زفت إلي دفع، فلم م ين لما طب المأمون الدخول عليها دافعوه لعذؤر بها، فل

ا أخذت      : فترآها، فلما قعد للناس من الغد دخل عليه أحمد بن يوسف الكاتب وقال اك اهللا بم ؤمنين، هن ر الم يا أمي
  : اليمن والبرآة، وشدة الحرآة، والظفر بالمعرآة، فأنشده المأمونمن األمر ب

   
  صادق بالطعن في الظلم   فارس ماض بحربـتـه
 فاتقـتـه مـن دم بـدم   رام أن يدمي فريسـتـه

ذه       د رويت ه ات، وق اب الكناي يعرض بحيضها وهو من أحسن الكنايات، حكى ذلك أبو العباس الجرجاني في آت
  .ير هذا الوجه، واهللا أعلم بالصوابالقصة على غ

أمون وهي    وجرى هذا آله في شهر رمضان سنة عشر ومائتين، وعقد عليها في سنة اثنتين ومائتين، وتوفي الم
ده   في صحبته، وآانت وفاته يوم الخميس لثالث عشرة ليلة بقيت من رجب سنة ثماني عشرة ومائتين، وبقيت بع

نة، ألن      إلى أن توفيت يوم الثالثاء لثالث انون س را ثم ائتين وعم بقين من شهر بيع األول سنة إحدى وسبعين وم
ال     داد، ويق ا ببغ ي    : مولدها ليلة االثنين لليلتين خلتا من صفر سنة اثنتين وتسعين ومائة وآانت وفاته ا دفنت ف إنه

  .قبة مقابلة مقصورة جامع السلطان وإنها باقية إلى اآلن، رحمها اهللا تعالى

ة    -وفم الصلح  اء مهمل ة      -بفتح الفاء وبعدها ميم وآسر الصاد المهملة وبعد الالم الساآنة ج ى دجل دة عل وهي بل
أعلى       : وقال العماد الكاتب في الخريدة. قريبة من واسط، آذا ذآره السمعاني ة ب ر، يأخذ من دجل ر آبي الصلح نه

  .بواسط عليه نواح آثيرة، وقد عال النهر وآل أمر تلك المواضع إلى الخرا

  .والعماد بذلك أخبر من السمعاني، ألنه أقام بواسط زمانا طويال، متولي الديوان بها: قلت

 تاج الملوك بوري

ه، وهو أخو                    ر أبي دم ذآ د تق دين، ق د ال روان الملقب مج ن م ن شاذي ب وب ب ن أي وري ب عيد ب ة س تاج الملوك أب
ه الغث      السلطان صالح الدين، رحمه اهللا تعالى؛ وآان أصغر أوالد أبيه،  وان شعر في ه دي وآانت فيه فضيلة، ول

ًا               ًا فرس ة المغرب راآب ل من جه د أقب ه وق ي أحد مماليك ه ف والسمين لكنه بالنسبة إلى مثله جيد؛ نقلت من ديوان
  : أشهب قوله

  من جانب الغرب على أشهب   أقبل من أعشـقـه راآـبـًا
 أشرقت الشمس من المغرب   سبحانـك ياذا الـعـال: فقلت

   
  : ومما يناسب ذلك قول ابن طلحة الصقلي

   
 فحبه المشهور من مذهبي   أيتها النفس إليه اذهـبـي
 مسكية في خده المذهـب   مفضض الثغر له نقـطة
  طلوعه شمسا من المغرب   أيأسني التوبة مـن حـبـه

   
  : وألحمد بن عثمان األندلسي

   
 ـل الـبـرقمتهلًال آتـهـل   لما رأيت شـعـاع خـدك ذا



 

  لشمس تطلع من سوى الشرق   سبحت من عجب وقلت متـى
   

  : وأورد له العماد الكاتب في آتاب الخريدة
   

 ومماتي حين يسخـط   يا حياتي حـين يرض
 يك بالمسك منـقـط   آه من ورد على خـد
  ن على ضعفي مسلط   بين أجفانك سـلـطـا
 حبي الشوق وأفـرط   قد تصبرت وإن بـر
 بالتالقي منك بغلـط   فلعل الـدهـر يومـًا

   
  : واورد له أيضا

   
 وياشهرا سيفًا حكى لحظه عضبا   أيا حامل الرمح الشبـيه بـقـده

  قتلت وما حاولت طعنًا وال ضربا   ضع الرمح واغمد ما سللت فربما

  .وذآر له غير ذلك أيضا، وله أشياء حسنة

وم الخميس الثالث والعشرين من صفر          وآانت والدته في ذي الحجة سنة   وفي ي مائة، وت ست وخمسين وخمس
ا حاصرها أخوه السلطان صالح             ا لم ة حلب من جراحة أصابته عليه سنة تسع وسبعين وخمسمائة، على مدين
نة          ن الس رحم م ن الم ر م ادس عش و الس ا، وه زولهم عليه وم ن ة ي ابته الجراح الى، وأص ه اهللا تع دين، رحم ال

  .ت الجراحة طعنة في رآبتهالمذآورة، وآان

رق الشامي     ي الب ي            : قال العماد األصبهاني ف دين صاحب حلب ضيافة ف اد ال د أعد لعم ان ق دين آ إن صالح ال
المخيم بعد الصلح وقبل دخوله البلد، فبينما هو جالس على السماط وعماد الدين إلى جانبه ونحن في أغبط عيش   

ه          وأتم سرورإذ جاء الحاجب إلى صالح الدين  زه ودفن ر بتجهي ه وأم ر عن حالت م يتغي ه، فل وأسر إليه بموت أخي
ال  ول    : سرًا، وأعطى الضيافة حقها إلى آخرها، ويق ان يق دين آ اج       : إن صالح ال ل ت ذنا حلب رخيصة بقت ا أخ م

  .الملوك

ا            -وبوري  اة من تحته اء مثن دها ي راء وبع واو وآسر ال دة وسكون ال ا     -بضم الباء الموح ظ ترآي معن ه وهو لف
  .بالعربية ذئب، انتهى، واهللا تعالى أعلم

 تتش السلجوقي

ان صاحب             اق السلجوقي؛ آ ن دق ن سلجوق اب ل ب ن ميكائي ن داود ب تاج الدولة أبو سعيد تتش بن ألب أرسالن ب
ة صاحب مصر           ة دمشق من جه الي مدين در الجم ان صاحب    -البالد الشرقية، فلما حاصر أمير الجيوش ب وآ

ه       -أوق بن الخوارزمي الترآي دمشق يومئذ أتسز بن  ده وسار إلي ه فأنج تنجد ب سير أتسز المذآور إلى تتش فاس
بنفسه، فلما وصل إلى دمشق خرج إليه أتسز، فقبض عليه تتش وقتله واستولى على مملكته وذلك في سنة إحدى  

ي ذي ال   ان    وسبعين وأربعمائة إلحدى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع اآلخر، وآان قد ملك دمشق ف نة ثم دة س قع
د     . وستين وأربعمائة، ورأيت في بعض التواريخ أن ذلك آان في سنة اثنتين وسبعين، واهللا أعلم ك حلب بع م مل ث

ه     م جرى بين ذلك في سنة ثمان وسبعين وأربعمائة آما تقدم في ترجمة آق سنقر، واستولى على البالد الشامية، ث
القرب من     وبين ابن أخيه بر آياروق المقدم ذآره منافرات ومشاجرات أدت إلى المحاربة، فتوجه إليه وتصافا ب

ي                  ل ف ذآور، وقت تش الم ة، فانكسر ت انين وأربعمائ ان وثم نة ثم ابع عشر صفر س وم األحد س ي ي ري ف مدينة ال
  .المعرآة ذلك النهار، ومولده في شهر رمضان سنة ثمان وخمسين وأربعمائة

وك رضوان، واآل    : وخلف ولدين ة          أحدهما فخر المل تقل رضوان بمملك اق، فاس و نصر دق وك أب خر شمس المل
ذ  ه أخ مائة، ومن نواب بع وخمس نة س ى س ادى األول ي سلخ جم وفي رضوان ف ة دمشق، وت اق بمملك ب، ودق حل
بع وتسعين       نة س الفرنج أنطاآية في سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة، وتوفي دقاق في ثامن عشر شهر رمضان س



 

ي مسجد     ن ف ه مرض              وأربعمائة، ودف د حصل ل ان ق ردى، وآ ى نهر ب ذي عل ادين بظاهر دمشق ال ر الفه بحك
  .إن أمه سمته في عنقود عنب: متطاول، وقيل

ا وهو       ه، زوجه إياه اة أبي فلما مات قام بالملك ظهير الدين أبو منصور طغتكين، وآان أتابكه وتزوج أمه في حي
ذآور     عتيق تتش رحمهم اهللا تعالى، وأالد الملك رضوان المقيمون م أوالد رضوان الم زل   . بظاهر حلب ه م ي ول

  .ظهير الدين طغتكين مالك دمشق إلى أن توفي يوم السبت لثمان خلون من صفر سنة اثنتين وعشرين وخمسائة

نة       وتولى األمر بعده ولده تاج الملوك أبو سعيد بوري، إلى أن توفي يوم االثنين الحادي والعشرين من رجب س
  .من جراحة أصابته من الباطنيةست وعشرين وخمسمائة 

ع      نة تس ر س ع اآلخ هر ربي ر ش ع عش اء راب وم األربع ل ي ى أن قت ماعيل إل وك إس ده شمس المل ده ول ولى بع وت
  .وعشرين وخمسمائة، قتلته أمه خاتون زمرد بنت جاولي

ة  ة الثالث    وأجلست أخاه شهاب الدين أبا القاسم محمود بن بوري، فتولى األمر بعده بدمشق إلى أن قتل ليل الجمع
  .والعشرين من شوال سنة ثالث وثالثين وخمسمائة، قتله غالمه التغش ويوسف الخادم والفراش الخرآاوي

ى أن        ا إل ام به ك دمشق وأق وصبيحة قتله وصل أخوه جمال الدين محمد بن بوري من بعلبك وآان صاحبها، فمل
  .ةتوفي ليلة الجمعة ثامن من شعبان سنة أربع وثالثين وخمسمائ

دين            ور ال ا ن زل عليه ى أن ن ين، إل ن طغتك وري ب ن ب د ب وتولى بعده مملكة دمشق ولده مجير الدين أبق بن محم
ام     ا حمص فأق محمود بن زنكي في التاريخ اآلتي ذآره في ترجمته إن شاء اهللا تعالى وأخذها منه، وعرضه عنه

دين،       ور ال أمر ن رات ب ى الف ه          بها يسيرا ثم انتقل إلى بالس التي عل ل علي داد وأقب ى بغ م توجه إل دة ث ا م ام به وأق
ده           . االمام المقتفي، وال أعلم متى مات وك ج د اهللا ممل ن عب ز ب دين أن ين ال ه مع دبر دولت ان م ولما آان بدمشق آ

ي      ذآور ف دين الم ين ال طغتكين، وهو الذي ينسب إليه قصر معين الدين ببالد الغور من أعمال دمشق، وتوفي مع
ود              ليلة الثالث وال دين محم ور ال زوج ن ذي ت ائة وهو ال ين وخمس ع وأربع نة أرب ع اآلخر س عشرين من شهر ربي

اة       . ابنته ثم تزوجها من بعده السلطان صالح الدين رحمهم اهللا أجمعين اريخ وف م وجدت ت وله بدمشق مدرسة، ث
  .-اآلتي ذآره إن شاء اهللا تعالى  -مجير الدين أبق فذآرتها في ترجمة نور الدين محمود 

 تقية الصورية

أم علي تقية بنت أبي الفرج غيث بن علي بن عبد السالم بن محمد بن جعفر السلمي األرمنازي الصوري، وهي  
راهيم   أم تاج الين أبي الحسن علي بن فاضل بن سعد اهللا بن الحسن بن علي بن الحسين بن يحيى بن محمد بن إب

  .بن موسى بن محمد بن صمدون الصوري األصل

 -اضلة، ولها شعر جيد، قصائد ومقاطيع، وصحبت الحافظ أبا الطاهر أحمد بن محمد السلفي األصبهاني  آانت ف
ا      -رحمه اهللا تعالى  ه اإلسكندرية المحروس، وذآره زمانا بثغراإلسكندرية المحروس، وذآرها في بعض تعاليق

دار     عثرت في منزل سكناي، فانجرح أخ: في بعض تعاليقه، وأثنى عليها وآتب بخطه ي ال دة ف مصي، فشقت ولي
  : خرقة من خمارها وعصبته، فأنشدت تقية المذآورة في الحال لنفسها تقول

 عوضًا عن خمار تلك الولـيدة   لو وجدت السبيل جدت نجـدي
  سلكت دهرها الطريق الحميدة   آيف لي أن أقبل اليوم رجـًال

  
  : نظرت في هذا المعنى إلى قول هارون بن يحيى المنجم

   
 ه مقيمًا في آل خطب جسـيم   آيف نال العثار من لم يزل من

 تخط إال إلى مـقـام آـريم   أو ترقى اآلذى إلى قـدم لـم

  



 

  .ولها غير ذلك أشياء حسنة

ا   وحكى لي الحافظ زآي الدين أبو محمد عبد العظيم المنذري رحمه اهللا أن تقية المذآورة نظمت قصيدة تمدح به
ي  ر تق ك المظف ة،   المل ت القصيدة خمري الى، وآان ا اهللا تع دين رحمهم لطان صالح ال ن أخي الس ر اب دين عم ال

ال     ا ق ا وقف عليه ذه األحوال من زمن صباها،        : ووصفت آلة المجلس وما يتعلق بالخمر، فلم الشيخة تعرف ه
ه تق         م سيرت إلي ا أحسن وصف، ث ق به : ولفبلغها ذلك، فنظمت قصيدة أخرى حربية ووصفت الحرب وما يتعل

  .علمي بهذا آعلمي بهذا، وآان قصدها براءة ساحتها مما نسبها إليه

ال     الم إن تكلمت    : وآانت قد سألت الشيخ االمام العالم أبا الطاهر اسماعيل بن عوف الزهريعن الشعر، فق هو آ
  .بحسن فهو لك وإن تكلمت بشر فهو عليك

ي المحرم من       وآانت والدتها في صفر سنة خمس وخمسمائة بدمشق، ورأيت بخط  دت ف ا ول فلي أنه الحافظ الس
  .السنة المذآورة، وتوفيت في أوائل شوال سنة تسع وسبعين وخمسائة، رحمها اهللا تعالى

ل     ائة، وقي نة تسع وخمس الى      : توفي والدها أبو الفرج المذآور في أواخر س ة اهللا تع ة، رحم ان ثق ي صفر، وآ . ف
وم األحد         د السالم ضحى ي ن عب ي ب ة بصور        وتوفي جدها عل بعين وأربعمائ ان وس نة ثم ع اآلخر س . تاسع ربي

وتوفي ولدها أبو الحسن علي المذآور في الخامس عشر من صفر سنة ثالث وستمائة بثغر اإلسكندرية عن سن   
ه          ا يكتب راءات حسن الحظ والضبط لم ي النحو والق . عالية، وهو صوري األصل مصري الدار، وآان فاضًال ف

لفي،             وآان مولد أبيه فاضل ال افظ الس ه من خط الح ذا نقلت ة بدمشق، هك نة تسعين وأربعمائ ي شوال س مذآور ف
وتوفي في أول شهر ربيع األول سنة ثمان وستين وخمسائة باإلسكندرية، وآنيته أبو محمد، نقلت وفاته من خط   

  .ولده أبي الحسن علي المذآور

ون وب    -واألرمنازي  يم والن تح الم د األلف زاي   بفتح الهمزة وسكون الراء وف از، وهي       -ع ى أرمن بة إل ذه النس ه
ل  ب،            : قرية من أعمال دمشق، وقي ال حل ا من أعم ن السمعاني أنه ة، واألول أصح، وذآر اب ال أنطاآي من أعم

  .إن بينها وبين عزار من أعمال حلب أقل من ميل من جانبها الغربي: وقال لي من رأى أرمناز

دها راء  بضم الصاد المهملة وسكون ال   -والصوري   ة صور، وهي من ساحل          -واو وبع ى مدين بة إل ذه النس ه
ا            ائة، يسر اهللا فتحه اني عشرة وخمس نة ثم ي س ا ف تولوا عليه الى، اس الشام، وهي اآلن بيد الفرنج، خذلهم اهللا تع

  .على أيدي المسلمين، آمين

 أبو غالب التياني

ة         أبو غالب تمام بن غالب بن عمر اللغوي المعروف بالتياني من أ  ي اللغ ًا ف ان إمام ية؛ آ ة سكن مرس هل قرطب
ه اختصارا               م يؤلف مثل ة ل ي اللغ ة ف اب مشهور جمع ه آت ورع، ول ه وال ة والفق وثقة في إيرادها، مذآورًا بالديان
امري     د اهللا الع ن عب وإآثارا، وله قصة تدل على دينه مع علمه، حكى ابن الفرضي أن األمير أبا الجيش مجاهد ب

ة     وجه إلى أبي غالب  ي ترجم د ف ى أن يزي المذآور أيام غلبته على مرسية، وأبو غالب ساآن بها، ألف دينار عل
ه،   : هذا الكتاب مما ألفه أبو غالب ألبي الجيش مجاهد، فرد الدنانير وقال م أفعل واهللا لو بذلت لي الدنيا على ذلك ل

ا، واعجب     وال استجزت الكذب، فإني لم أؤلفه لك خاصة، ولكن للناس عامة؛ فاعجب لهم   رئيس وعلوه ذا ال ة ه
اب         : وقال ابن حيان. لنفس هذا العالم ونزاهتها ه آت ة، ول ه اللغ لمة ل م اللسان مس ي عل آان أبو غالب هذا مقدما ف

  .جم اإلفادة" تلقيح العين"جامع في اللغة سماه

الى؛ وأخذ ا     ه اهللا تع ة، رحم ه وعن     وتوفي بالمرية في إحدى الجماد يين سنة ست وثالثين وأربعمائ ة عن أبي للغ
  .أبي بكر الزبيدي وغيرهما

  
  .أظنه منسوبا إلى التين وبيعه، واهللا أعلم: والتياني

 تميم بن المعز الفاطمي

ديار المصرية والمغرب، وهو           وه صاحب ال ان أب دي؛ آ ن المه أبو علي تميم بن المعز بن المنصور بن القائم ب
ه    -ف الميم إن شاء اهللا تعالى وسيأتي ذآره في حر -الذي بنى القاهرة المعزية  وقد تقدم ذآر جماعة من أهل بيت



 

ة  -وسيأتي ذآر الباقين إن شاء اهللا تعالى  - ؛ وآن تميم المذآور فاضًال شاعرًا ماهرًا لطيفًا ظريفًا، ولم يل المملك
ا     د ذآرهم دة وق عار جي ًا أش ز أيض ه، والعزي د أبي ا بع ز فوليه ه العزي ت ألخي د آان ة العه و منصور ألن والي أب

  : الثعالبي في اليتيمة، وأورد لهما آثيرًا من المقاطيع، فمن شعر تميم المذآور

 ومشى الدجى في خده فتحيرا   ما بان عذري فيه حتى عـذرًا
 فاستل ناظره عليها خنـجـرا   همت تقلبه عقارب صـدغـه
  وصباو إن آان التصابي أجدرا   واهللا لـوال أن يقـال تـغـيرًا

 عنـبـرا لثما وآافور الترائب   دت تفاح الخدود بنفسـجـاألع
   

  : وله أيضًا
   

 ومن هو بالسر المكتم أعلـم   أما والذي ال يملك األمر غيره
 إلعالنها عنـدي أشـد وآلـم   لئن آان آتمان المصائب مؤلمًا
 أتبـسـم وإن آنت منه دائما   وبي آل ما يبكي العيون أقلـه

   
  : احب اليتيمةوأورد له ص

   
 ببلقعة بيداء ظـمـآن صـاديا   وما أم خشٍف ظل يومًا ولـيلة
 مولهة حيرى تجوب الفـيافـياتهيم فال تدري إلى أين تنتهـي
 لغلتها من بارد الماء شـافـيا   أضر بها حر الهجير فلم تجـد

 فألفته ملهوف الجوانح طـاويا   فلما دنت من خشفها انعطفت له
 تالقيا ونادى منادي الحي أن ال   مني يوم شدت حملـهـم بأوجع

   
  : وأورد له أبو الصلت أمية بن عبد العزيز في آتابه الحديقة

   
 ولكل يوم مسرة قصـر   يوم لنا في النيل مختصر
 فيه وجيش الماء ينحـدر   والسفن تصعد آالخيول بنا

 وآأنما داراتـه سـرر   فكأنما أمواجـه عـكـن
   
  : من شعره أيضًا رحمه اهللا تعالىو
   

  أضحك وجه األرض لما بكى   اشرب على غيم آصبغ الدجى
 آأنما صـنـدل أومـسـكـا   وانظر لماء النيل فـي مـدة

   
وا     رهم أن يقول ة وأم وآان قد وصل إلى عبد اهللا بن محمد الكاتب بيتان قيال في وصف النيل فجمع شعراء إفريقي

  : هما فلم يأتوا بطائل وهما هذان البيتانفي معناهما وقافيت
   

 بموٍج يزيد وال ينقص   شربنا على النيل لما بدا
  معاطف جاريٍة ترقص   آأن تكاثف أمـواجـه

ات       بعض الطاق ر ب ا فم ة متنزه وأحسبهما لألمير تميم أو لبعض شعراء مصر، وذلك أن تميمًا رآب في النيل ليل
   : ني هذا الصوتالمشرفة على النيل، وجاريٍة تغ

 والبدر في أفق السماء معلـق   نبهت ندماني بدجلة مـوهـنـا
 ويصفق والماء يرقص حولها   والبدر يضحك وجهه في وجهها



 

   
ا أصبح    كرًا فلم ل س و ال يعق ى انصرف وه ه حت ه ويشرب علي تعيدها في ا زال يس ه وم نه وطرب علي فاستحس

  : يه أيضًاعارضهما بالبيتين األولين ومن المنسوب إل
   

 الحرمـان فكذا مآللته من   وآما يمل الدهر من إعطائه

  .وأشعاره آلها حسنة

  
دول      ال صاحب ال ذا ق الى، هك ه اهللا تع ة بمصر، رحم بعين وثلثمائ ع وس نة أرب دة س ي ذي القع ه ف ت وفات وآان

ثالث عشرة            ع زوال الشمس ل اء م وم الثالث وفي ي ه ت ي تاريخه أن ة خلت من الشهر     المنقطعة وزاد العتقي ف ليل
ان              ن النعم د ب له القاضي محم تانه، وغس ي بس ه ف ز حضر الصالة علي ن المع المذآور، وأن أخاه العزيز نزار ب
الحجرة       ه ب ى القصر فدفن ه إل وآفنه في ستين ثوبًا، وأخرجه من البستان مع المغرب وصلى عليه بالقرافة، وحمل

  .التي فيها قبر أبيه المعز

بعين، واهللا      : لملك الهمداني في آتابه الذي سماه المعارف المتأخرةوقال محمد بن عبد ا نة خمس وس وفي س ه ت إن
  .إنه ولد سنة سبع وثالثين وثلثمائة: وقال غيرهما. أعلم

 تميم بن المعز الصنهاجي

د                   ن زي اك ب ن زن ن منقوش ب اد اب ن من ري ب ن زي ين ب ن بلك ن المنصور ب اديس ب ن ب أبو يحيى تميم بن المعز ب
ن        األصغ ى، ب ن عدي األصغر، وهو المثن ر بن واشفال بن وزغفي بن سري بن وتلكيابن سليمان بن الحارث ب

دد          ن س د ب ن زي ك ب ن مال ن عدي ب المسور بن يحصب بن زيد الغوث األصغر بن سعد وهو عبد اهللا بن عوف ب
ن            يس ب ن ق رو ب ن عم ن سهل ب د ب ن زي ن   بن زرعة، وهوحمير األصغر، بن سبأ األصغر بن آعب ب ة ب معاوي

ن الهميسع          ن أيمن ب ر ب ن زهي ن عريب ب جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن حيدان بن قطن بن عوف ب
ه                 ود علي ابر وهو ه ن ع ن قحطان ب ن يعرب اب ن يشجب ب ر ب بأ األآب ن س رنجج ب بن عمرو بن حمير وهو الع

  .اد في الخريدة، الحميري الصنهاجيالسالم ابن شالخ بن إرفخشذ بن سام بن نوح عليه السالم، هكذا قاله العم

  
اب     ًا ألرب اء، معظم ًا للعلم ار، محب ود اآلث يرة، محم ن الس ان حس ز، وآ ه المع د أبي ا بع ا وااله ة وم ك إفريقي مل
ن               ى ب ابن السراج الصوري وأنظاره، وجده المثن دار آ د ال ى بع اق عل الفضائل، حتى قصدته الشعراء من اآلف

  .ريقيةالمسور أول من دخل منهم إلى اف

  : وألبي علي الحسن بن رشيق القيرواني فيه مدائح، فمن ذلك قوله

 من الخبر المأثور منـذ قـديم   أصح وأعلى ماسمعناه في الندى
 تميم عن البحر عن آف األمير   أحاديث ترويها السيول عن الحيا

   
  : ولألمير تميم المذآور أشعار حسنة، فمن ذلك قوله

   
 تعلم مما أريد نجـواه   تهاإن نظرت مقلتي لمقل
 تكشف أسراره وفحواه   آأنها في الفؤاد ناظـره

   
  : وله أيضا

   
  أجاء بمقدار الذي فاض من دمعي   سل المطر العام الذي عم أرضكم
 طبعي فمن أين لي صبر فأجعله   إذا آنت مطبوعًا على الصد والجفا

   



 

  : وله أيضًا
   

  وصفت تجل عن القايسإذا    وخمر قد شربت على وجوه
 آدر في شعور مثـل آس   خدود مثل ورد في ثغـور

   
  : وذآره العماد الكاتب في آتاب السيل، وأورد له

   
 يا ويلتاه والت حين منـاص   فكرت في نار الجحيم وحرها
 اإلخالص يوم المعاد شهادة   فدعوت ربي أن خير وسيلني

از المهدي          وأشعاره وفضائله آثيرة، وآان يجيز ال ه اجت ام واليت ي أي ل، وف نية، ويعطي العطاء الجزي جوائز الس
الى    -محمد بن تومرت  اء اهللا تع ار           -األتي ذآره إن ش ا االنك ر به الد المشرق، وأظه د عوده من ب ة عن بإفريقي

  .على من رآه خارجًا عن سنن الشريعة، ومن هناك توجه إلى مراآش وآان منه ما اشتهر

ير تميم المذآور بالمنصورية التي تسمى صبرة من بالد إفريقية يوم االثنين ثالث عشر رجب    وآانت والدة األم
ى     ا إل زل به سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة، وفوض إليه أبوه والية المهدية في صفر سنة خمس وأربعين، ولم ي

ه إ    ي ترجمت يأتي ف تبد    أن توفي والده في رابع شعبان سنة أربع وخمسين وأربعمائة آما س الى، فاس اء اهللا تع ن ش
ى           ل إل م نق ي قصره، ث ن ف نة إحدى وخمسمائة، ودف بالملك، ولم يزل إلى أن توفي ليلة السبت منتصف رجب س

ده  . قصر السيدة بالمنستير، رحمه اهللا تعالى وخلف من البنين أآثر من مائة، ومن البنات ستين، على ما ذآر حفي
  .ير تميم المذآور في آتاب أخبار القيروان رحمه اهللا تعالىأبو محمد عبد العزيز بن شداد ابن األم

ذه الصورة             ى ه ه عل ه فلينقل ه بخطى، فمن أراد نقل د قيدت وقد تقدم ضبط بعض أجداده والباقي يطول ضبطه وق
  .قد تقدم الكالم فيه: والصنهاجي. فإني نقلته من خط بعض الفضالء

  . تعالى في ترجمة البوصيرييأتي ذآرها في حرف الهاء إن شاء اهللا: والمنستير

 توران شاه

ه                  دم ذآر أبي د تق دين، وق روان الملقب فخر ال ن م ن شاذي ب وب ب ن أي اه ب وران ش ة ت الملك المعظم شمس الدول
اء    ر الثن وأخيه تاج الملوك، وهو أخو السلطان صالح الدين رحمه اهللا تعالى، وآان أآبر منه؛ وآان السلطان يكث

ك            عليه ويرجحه على نفسه، ى يمل ه حت ه ينتشر ملك زعم أن ن مهدي ي ي ب د النب وبلغه أن باليمن إنسانًا يسمى عب
د ثبتت              ان السلطان ق ى حصونها وخطب لنفسه، وآ تولى عل ا واس رًا من بالده األرض آلها، وآان قد ملك آثي

ديار الم          ا من ال اره، وتوجه إليه ذآور بجيش اخت ة الم ي   قواعده وقوي عسكره، فجهز أخاه شمس الدول صرية ف
ك    ا، ومل أثناء رجب سنة تسع وستين وخمسمائة، فمضى إليها، وفتح اهللا على يديه، وقتل الخارجي الذي آان فيه
ب،           ى حصار حل يمن والسلطان عل اد من ال ه ع م إن معظمها، وأعطى وأغنى خلقًا آثيرًا، وآان آريمًا أريحيًا، ث

ع   ا رج بعين، ولم دى وس نة إح ة س ي ذي الحج ى دمشق ف ديار   فوصل إل ى ال ه إل ن الحصار وتوج لطان م الس
  .المصرية استخلفه بدمشق، فأقام بها مدة ثم انتقل إلى مصر

يرة            ي موضع آخر من الس ال ف وم الخميس مستهل صفر، وق وذآر ابن شداد في سيرة صالح الدين أنه توفي ي
ه أخ    : أيضًا ر االسكندرية المحروس، ونقلت ام     خامس صفر سنة ست وسبعين وخمسمائة، بثغ قيقته ست الش ه ش ت

ام               دها حس ر ول ا وقب ره وقبره اك قب أتها بظاهر دمشق، فهن ي أنش تها الت ي مدرس ه ف بنت أيوب إلى دمشق ودفنت
الدين عمر بن الجين وقبر زوجها ناصر الدين أبي عبد اهللا محمد بن أسد الدين شيرآوه صاحب حمص، وآانت  

  .تزوجته بعد الجين، رحمهم اهللا أجمعين

اة  ذا                وآانت وف مائة، وه انين وخمس بع وثم نة س ة تاسع عشر شهر رمضان س ة الجمع ذآور ليل دين الم ام ال حس
لبية         اه الش ادم صاحب المدرسة والخانق د اهللا الحسامي الخ حسام الدين المذآور هو سيد شبل الدولة آافوريبن عب

ي     وله أوقاف . اللتين في ظاهر دمشق على طريق جبل قاسون، ولهما شهرة في مكانهما افع ف رة ومعروف ن آثي
ته       اورة لمدرس ه المج ي تربت ن ف تمائة، ودف رين وس الث وعش نة ث ي رجب س ه ف ت وفات رة، وآان دنيا واآلخ ال

  .المذآورة



 

  .وسيأتي ذآر ناصر الدين محمد بن شيرآوه في ترجمة أبيه في حرف الشين إن شاء اهللا تعالى

  .ست عشرة وستمائةوتوفيت ست الشام المذآورة في سادس عشر ذي القعدة سنة 

ا،              ه ههن ى ماذآرت ادة عل ن زي ذا الف ة به ه عناي وبعد الفراغ من هذه الترجمة وجدت بخط بعض الفضالء ممن ل
ه  : فترآت ما هو مذآور في هذا المكان وأتيت بتلك الزيادة، فقال لما تمهدت بالد اليمن لشمس الدولة واستقامت ل

ى          أمورها آره المقام بها لكونه تربية بالد ال ه، فكتب إل ك آل ة من ذل الد مجدب يمن ب ر، وال شام، وهي آثيرة الخي
ق          يه من عدم المراف ا يقاس ه وم ام، ويشكو حال أخيه صالح الدين يستقبل منها ويسأله اإلذن له في العود إلى الش

رة األح               ا آثي ة وأنه ي اإلقام ه ف الته ترغيب دين رسوًال مضمون رس ه صالح ال ا، فأرسل إلي وال التي يحتاج إليه
ه   ولي خزانت ال لمت الة ق مع الرس ا س رة، فلم ة آبي تاذ داره  : ومملك ال ألس ار، فأحضرها، فق ف دين ا أل أحضر لن

دار : والرسول حاضر عنده ا،   : أرسل هذا الكيس إلى السوق يشترون لنا بما فيه قطعة ثلج، فقال أستاذ ال ا موالن ي
ال      دعهم يشترون : هذه بالد اليمن من أين يكون فيها ثلج؟ فقال وزير، فق ق مشمش ل ا طب ذا     : به ن يوجد ه من أي

ه عن     ال ل النوع ههنا؟ فجعل يعدد عليه جميع أنواع فواآه دمشق وأستاذ الدار يظهر التعجب من آالمه، وآلما ق
ال للرسول          : نوع يقول له ى آخره ق الم إل ا استوفى الك ا؟ فلم ذا ههن د ه اذا    : يا موالنا من أين يوج ليت شعري م

ه     . وال إذا لم أنتفع بها في مالذي وشهواتي؟ فإن المالأصنع بهذه األم ه أن يتوصل ب دة في اليؤآل بعينه، بل الفائ
  .فعاد الرسول إلى صالح الدين وأخبره بما جرى، فأذن له في المجيء. االنسان إلى بلوغ أغراضه

ك أبي    ي    وآان القاضي الفاضل يكتب إليه الرسائل الفائقة، ويودعها شرح األشواق، فمن ذل ا ف ات مشهورة ذآره
  : ضمن آتاب، وهي

 صدر ألسرار الصبابة ينفـث   التضجرن مما أتـيت فـإنـه
 منه أموت وذاك منه أبعـث   أما فراقك واللـقـاء فـإن ذا

  فمتى يرق لنا الزمان ويحنث؟   حلف الزمان على تفرق شملنا
 فيه وال أنفاسه آـم يلـبـث   آم يلبث الجسم الذي ما نفسـه
 النفـث ملسوعكم وهي الرقاة   حول المضاجع آتبكم فكأننـي

   
ديار         ى ال دين إل اد صالح ال ا ع ا لم ولما وصل إلى دمشق في التاريخ المقدم ذآره ناب عن أخيه صالح الدين به
ي     يره ف د س المصرية، ثم انتقل إلى الديار المصرية في سنة أربع وسبعين وخمسمائة، وآان أخوه صالح الدين ق

دها ال تساوي                سن ا وج ا وصل إليه يمن، فلم ى ال ل سفره إل ا قب ة ليفتحه الد النوب ى ب مائة إل تين وخمس ة ثمان وس
ه        ون ل اليمن يجيب ه ب ه إقطاعات، ونواب المشقة فترآها ورجع، وقد غنم شيئًا آثيرًا من الرقيق، وآانت له من أخي

  .صالح الديناألموال، ومات وعليه من الديون مائتا ألف دينار، فقضاها عنه 
   

ل مصر األديب        ي نزي ابن الخيمي الحلب وحكى صاحبنا الشيخ مهذب الدين أبو طالب محمد بن علي المعروف ب
ر، فلف       : الفاضل، قال ي القب و ف ات وه ه بأبي رأيت في النوم شمس الدولة توران شاه بن أيوب وهو ميت، فمدحت

  : آفنه ورماه إلي وأنشدني
   

 ميتًا فأمسيت منه عـاريًا بـدنـي   بـهال تستقلن معروفًا سمـحـت 
 من بعد بذلي ملك الشام واليمـن   وال تظنن جودي شـابـه بـخـل

  من آل ما ملكت آفي سوى آفني   إني خرجت من الدنيا وليس معـي

يم           ي حرف الم ره ف ي ذآ ذ اآلت ين منق ارك ب إن ولما آان في اليمن استناب في زبيد سيف الدولة أبا الميمون المب
  .شاء اهللا تعالى

ون   -وتوران  اه      -بضم التاء المثناة من فوقها وسكون الواو وبعدها راء ثم بعد األلف ن  -وهو لفظ أعجمي، وش
رك،            -بالشين المعجمة  الد الت ه ب وران ألن ل للمشرق ت ا قي ك المشرق، وإنم اه مل هو الملك باللغة العجمية، ومعن

  .توران، واهللا أعلم: قالواوالعجم يسمون الترك ترآان، ثم حرفوه ف
  



 

 ثابت بن قرة

ن      -ويقال زهرون  -أبو الحسن ثابت بن قرة بن هارون  ارينوس ب ن م ا ب بن ثابت بن آرايا ابن إبراهيم بن آراي
وم                داد واشتغل بعل ى بغ ل إل م انتق ره صيرفيًا بحران، ث دإ أم ي مب ان ف ي؛ آ يم الحران ماالجريوس الحاسب الحك

  .رع في الطباألوائل فمهر فيها، وب

ذي            دس ال اب إقلي ذ آت ا، وأخ دار عشرين تأليف م مق ون من العل وآان الغالب عليه الفلسفة، وله تآليف آثيرة في فن
ي       ان عصره ف ن أعي ان م تعجمًا، وآ ان مس ا آ ه م ه وأوضح من ه ونقح ادي فهذب حاق العب ن إس ين ب ه حن عرب

ه      الفضائل، وجرى بينه وبين أهل مذهبه أشياء أنكروها عليه في ه مقالت أنكر علي المذهب، فرافعوه إلى رئيسهم ف
ع،    ى المجم ومنعه من دخول الهيكل، فتاب ورجع عن ذلك، ثم عاد بعد مدة إلى تلم المقالة، فمنعوه من الدخول إل
داد،          ى بغ ا إل روم راجع الد ال ن موسى من ب فخرج من حران ونزل آفر توثا، وأقام بها مدة إلى أن قدم محمد اب

ه ف  اجتمع ب ة       ف ي جمل ه ف ة فأدخل له بالخليف ي داره، ووص ه ف داد وأنزل ى بغ حبه إل يحا، فاستص رآه فاضال فص
  .المنجمين، فسكن بغداد وأولد األوالد وعقبه بها إلى اآلن

ة       -وآفر توثا  اء مثلث دها ث واو وبع  -بفتح الكاف وسكون الفاء وفتح الراء وضم التاء المثناة من فوقها وسكون ال
  .بالجزيرة الفراتية بالقرب من داراوهي قرية آبيرة 

وآانت والدته سنة إحدى وعشرين ومائتين، وتوفي يوم الخميس السادس والعشرين من صفر سنة ثمان وثمانين 
  .ومائتين

  .وآان صابئي النحلة

وله ولد يسمى إبراهيم بلغ رتبة أبيه في الفضل، وآان من حذاق األطباء ومقدمي أهل زمانه في صناعة الطب،   
  : عالج مرة السري الرفاءالشاعر فأصاب العافية، فعمل فيه، وهو من أحسن ماقيل في طبيبو

 بعد اإلله، وهل له من آافـي؟   هل للعليل سوى ابن قره شافـي
 أودى، وأوضح رسم طب عافي   أحيا لنا رسم الفـالسـفة الـذي
 يهب الحياة بأيسـر األوصـاف   فكأنه عيسى بن مريم نـاطـقـًا
 ما اآتن بين جوانحي وشغافـي   مثلت له قارورتي فرأى بـهـا
  للعين رضراض الغدير الصافي   يبدو له الداء الخفي آـمـا بـدا

   
  : له فيه أيضًا

   
  فراح يدعى وارث العلم   برز إبراهيم في علمـه

 ما زال فيهم دارس الرسـم   أوضح نهج الطب في معشر
 يجول بين الـدم والـلـحـم   آأنه من لـطـف أفـكـاره

 أصلح بين الروح والجسـم   إن غضبت روح على جسمها

ي   ومن حفدة ثابت المذآور أبو الحسن ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة، وآان صابئي النحلة أيضًا، وآان ببغداد ف
ه آتب بق            رأ علي يًال يق ًا نب ًا عالم ان طبيب ره، وآ دم ذآ ه المق ًا    أيام معز الدولة بن بوي ان فكاآ الينوس، وآ راط وج

ع الصناعات الرياضية          فة الهندسة وجمي ي الطب والفلس ي نظره ف ده ثابت ف د سلك مسلك ج ان ق اني، وآ للمع
ل        د قي ه، وق اريخ أحسن في ي الت ا        : للقدماء؛ وله تصنيف ف اء إنم ذآورة أوال من نظم السري الرف ات الم إن األبي

  .عملها فيه، واهللا أعلم

  .لى حران، وهي مدينة مشهورة بالجزيرةنسبة إ: والحراني



 

ل    -رحمه اهللا تعالى  -ذآر ابن جرير الطبري  راهيم الخلي ه الصالة والسالم     -في تاريخه أن هاران عم إب  -علي
ل    : عمرها فسميت باسمه فقيل ا عربت فقي م إنه ذآور   : هران، ث اران الم راهيم،     : حران، وه ارة، زوجة إب و س أب
  .الة والسالمعليه وعلى نبينا أفضل الص

ي      -عليه الصالة والسالم  -وآان إلبراهيم  ال الجوهري ف أخ يسمى هاران أيضًا، وهو أبو لوط عليه السالم، وق
  .حراني، على ما عليه العامة: وحران اسم بلد، والنسبة إليه حرناني على غير قياس، والقياس": الصحاح"آتاب

 ذو النون المصري

راهيم    : وقيل -أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم  ن إب ون، الصالح المشهور،        -الفيض ب ذي الن المصري المعروف ب
ام    أحد رجال الطريقة؛ آان أوحد وقته علمًا وورعًا وحاًال وأدبًا، وهو معدود في جملة من روى الموطأ عن االم

ا،   وه نوبي ل  مالك رضي اهللا عنه؛ وذآر ابن يونس عنه في تاريخه أنه آان حكيمًا فصيحًا، وآان أب من أهل   : وقي
  .إخيم، مولى لقريش

ال     ه فق ي بعض الصحارى،             : وسئل عن سبب توبت ق ف ي الطري رى، فنمت ف ى بعض الق خرجت من مصر إل
ا سكرجتان        ى األرض، فانشقت األرض فخرجت منه ا عل : ففتحت عيني فإذا أنا بقنبرة عمياء سقطت من وآره

ذا،     إحداهما ذهب واألخرى فضة، وفي إحادهما سمسم وفي االخر ذا وتشرب من ه ى مساء، فجعلت تأآل من ه
  .حسبي، قد تبت، ولزمت الباب إلى أن قبلني: فقلت

ان     ًا؛ وآ وآان قد سعوا به إلى المتوآل فاستحضره من مصر، فلما دخل عليه وعظه، فبكى المتوآل ورده مكرم
ون إذا ذآر أهل الورع فحي هال ب  : المتوآل إذا ذآر أهل الورع بين يديه يبكي ويقول ًا    . ذي الن ًال نحيف ان رج وآ

  .تعلوه حمرة، ليس بأبيض اللحية، وشيخه في الطريقة شقران العابد

  .إذا صحت المناجاة بالقلوب استراحت الجوارح: ومن آالمه

ق  : وقال إسحاق بن إبراهيم السرخسي بمكة سمعت ذا النون وفي يده الغل وفي رجليه القيد وهو يساق إلى المطب
  : هذا من مواهب اهللا تعالى ومن عطاياه، وآل فعاله عذب حسن طيب، ثم أنشد: له وهو يقولوالناس يبكون حو

 آل لوم علي فـيك يهـون   لك من قلبي المكان المصون
  فيك والصبر عنك ماال يكون   لك عزم بأن أآـون قـتـيًال

ا   ه اهللا تع ال ووقفت في بعض المجاميع على شيء من أخبار ذي النون المصري، رحم راء   : لى، فق إن بعض الفق
ر ودار    ك الفقي من الناس تالمذته فارقه من مصر وقدم بغداد فحضر بها سماعًا، فلما طاب القوم وتواجدوا قام ذل

ى  : واستمع، ثم صرخ ووقع، فحرآوه فوجدوه ميتا، فوصل خبره إلى شيخه ذي النون فقال ألصحابه تجهزوا حت
ذلك  نمشي إلى بغداد، فلما فرغوا من أشغال هم خرجوا إليها فقدموا عليها، وساعة قدومهم البلد قال الشيخ ائتوني ب

ه    : فقال له. المغني، فأحضروه إليه، فسأله عن قضية ذلك الفقير، فقص عليه قصته مبارك؛ ثم شرع هو وجماعت
أر صاحبنا؛   قيل بقتيل، أخ : في الغناء، فعند ابتدائه فيه صرخ الشيخ على ذلك المغني فوقع ميتا، فقال الشيخ ذنا ث

  .ثم أخذ في التجهيز والرجوع إلى الديار المصرية، ولم يلبث ببغداد بل عاد من فوره

ل مغن موصوف         : قلت ة إرب دنا بمدين ان عن ه آ ك أن وقد جرى في زمني شيء من هذا يليق أن أحكيه ههنا، وذل
ه    ال ل اء يق نعة الغن ي ص ادة ف ذق واإلج ي، فحضر  : بالح ن األوان ل ب جاع جبري رين    الش نة عش ل س ماعًا قب س

ذآور       جاع الم ى الش ا، فغن ي وقته ا ف دثون به رهم يتح ي وغي ا صغير، وأهل ة وأن ر الواقع إنني أذآ تمائة، ف وس
الى      -القصيدة الطنانة البديعة التي لسبط ابن التعاويذي  اء اهللا تع ن إن ش د ي اآلتي ذآره في حرف الميم في المحم

   : وأولها -

  وال رقت للغوادي فيك أجفاننسقاك سار من الموسمي هتا
   

  : إلى أن وصل إلى قوله منها
   



 

 فاليوم ال الرمل يصيبني وال البـانولي إلى البان من رمل الحمى وطر
 إذا بكى الربع واألحباب قد بـانـوا   وما عسى يدرك المشتاق من وطـر
 ـكـانوات إذا لم يكن فـيهـن س   آانوا معاني المغاني، والمنـازل أم

 مار وآم غازلتنـي فـيك غـزالن   هللا آم قمرت لـبـي بـجـوك أق
 فيها أغن خفيف الـروح جـذالن   وليلة بات يجلـو الـراح مـن يده
 فقلبه فـارغ والـقـلـب مـآلن   خال من الهم في خلخـالـه حـرج
 ويوقظ الوجد طرف منه وسـنـان   يذآي الجوى بارد من ثغره شـبـم

 قلب إلى ريقه المعسول ظـمـآن   ى ريان من ماء الشباب فليإن يمس
 أجـفـان من أجلها قيل لآلغمـاد   بين السيوف وعـينـيه مـشـارآة

ه  ك          : فلما انتهى إلى هذا البيت قام بعض الحاضرين وقال ل ًا وذل رتين أو ثالث اده م ه، فأع ا قلت ا شجاع، وأعد م ي
ع   ة ووق د           الشيخ متواجد، ثم صرخ صرخة هائل د أن انقطع حسه فوجدوه ق دوه بع ه، فافتق د أغمي علي وه ق ، فظن

  .هكذا جرى في سماعي مرة أخرى، فإنه مات فيه شخص آخر: مات، فقال الشجاع

ن المستضيء           د ب اس أحم ا العب ين اهللا أب ام الناصر ل ا االم وهذه القصيدة من غرر القصائد، وهي طويلة مدح به
  .الفطر من سنة إحدى وثمانين وخمسائة، واهللا أعلم أمير المؤمنين العباسي في يوم عيد

  .ومحاسن الشيخ ذي النون آثيرة

ه    -ثمان وأربعين ومائتين : ست وأربعين، وقيل: وقيل -وتوفي في ذي القعدة سنة خمس وأربعين  رضي اهللا عن
ور جماعة من الص      الحين رضي  بمصر، ودفن بالقرافة الصغرى، على قبره مشهد مبني، وفي المشهد أيضًا قب

  .اهللا عنهم وزرته غير مرة

  .بفتح الثاء المثلثة وسكون الواو وفتح الباء الموحدة وبعد األلف نون: وثوبان

 جريرالشاعر

ن       ن آليب ب ن عوف ب أبو حزرة جرير بن عطية بن الخطفى، واسمه حذيفة، والخطفى لقبه، ابن بدر بن سلمة ب
ي ن تم اة اب د من ن زي ك ب ن مال ة ب ن حنظل وع ب عراء يرب ان من فحول ش ر التميمي الشاعر المشهور؛ آ ن م م ب

أن،         ذا الش م به ر أهل العل د أآث رزدق عن اإلسالم، وآانت بينه وبين الفرزدق مهاجاة ونقائض، وهو أشعر من الف
رزدق واألخطل   : وأجمعت العلماء على أنه ليس في شعراء اإلسالم مثل ثالثة ر والف ن سالم    . جري د ب ال محم : ق

  .ما شهدت مشهدًا قط وذآر فيه جرير والفرزدق فاجتمع أهل المجلس على أحدهما: قولسمعت يونس ي

ال أيضا   ال      : وق ة؛ ويق ر أشعر عام رزدق أشعر خاصة وجري ة   : الف وت الشعر أربع اء   : إن بي ديح وهج فخر وم
  : ونسيب، وفي األربعة فاق جرير غيره، فالفخر قوله

  ضاباحسبت الناس آلهم غ   إذا غضبت عليك بنو تميم
   

  : والمديح قوله
   

  واندى العالمين بطون راح   أستم خير من رآب المطايا
   

  : والهجاء قوله
   

 آالبـا فال آعبا بلغت وال   فغض الطرف إنك من نمير
   

  : والنسيب قوله



 

   
 قتتلننا ثم لـم يحـين قـتـالنـا   إن العيون التي في طرفها حـور
 أرآـانـا وهن أضعف خلق اهللا   هيصرعن ذا اللب حتى ال حراك ب

   
ى     ن المثن ر ب الى       -وحكى أبو عبيدة معم ه تع اء ال ره إن ش ي ذآ ال  -اآلت ا      : ق ى وهم رزدق بمن ر والف التقى جري

  : حاجان، فقال الفرزدق لجرير
   

  فخارًا فخبرني بمن أنت فاخر   فإنك الٍق بالمشاعر من منـى
   

ه        : أبو عبيدةقال ! لبيك اللهم لبيك: فقال له جرير ون ب ر ويعجب ذا الجواب من جري   .فكان أصحابنا يستحسنون ه
ذ     : وحكى أبو عبيدة أيضًا وي، وهو يومئ ك األم خرج جرير والفرزدق مرتدفين على ناقة إلى هشام ابن عبد المل

  : بالرصافة، فنزل جرير لقضاء حاجته، فجعلت الناقة تتلفت فضربها الفرزدق وقال
   

 وخير الناس آلهم أمـامـي   تـحـتـيإالم تلفتين وأنـت 
 من التهجير والدبر الدوامـي   متى تردي الرصافة تستريحي

   
  : اآلن يجيئني جرير فأنشده هذين البيتين فيقول: ثم قال

   
 إلى الكيرين والفاس الكهام   تلفت أنها تحـت ابـن قـيٍن

  آخزيك في المواسم آل عام   متى ترد الرصافة تخز فيها
   

ال    : قال رزدق يضحك، فق ر والف ر           : فجاء جرالي ده جري ين، فأنش ين األول راس؟ فأنشده البيت ا ف ا أب ا يضحكك ي م
ر  : البيتين اآلخرين، فقال الفرزدق ال جري ي        : واهللا لقد قلت هذا، فق رد ف ر المب يطاننا واحد؟ وذآ ا علمت أن ش أم

  : الكامل أن الفرزدق أنشد قول جرير
   

  آعنفقة الفرزدق حين شابا   هاترى برصًا بأسفل أسكتي
   

  .فلما أنشد النصف الول من البيت ضرب الفرزدق يده على عنفقته توقعًا لعجز البيت
  

ال  ول           : وحكى أبو عبيدة ق ان يق قا، وآ رزدق فاس ان الف ًا، وآ بيبه عفيف ع حسن تش ر م ان جري ى    : آ ا أحوجه إل م
  .صالبة شعري وأحوجني إلى رقة شعره

  
ع       : ضًا قالوحكى أبو عبيدة أي ا وق بًال من شعر أسود، فلم رأت أم جرير في نومها وهي حامل به آانها ولدت ح

ل          ا، فقي ة، فأولت الرؤي رة، فانتبهت مرعوب ك برجال آثي منها جعل ينزو فيقع في عنق هذا فيخنقه، حتى فعل ذل
ه  تلدين غالما شاعرًا ذا شر وشدة شكيمة وبالء على الناس، فما ولدته سمته جرير: لها ًا باسم الحبل الذي رأت أن

  .خرج منها، والجرير الحبل
  

اس؟  : وذآر أبو الفرج األصبهاني في آتاب األغاني في ترجمة جرير المذآور أن رجًال قال لجرير من أشعر الن
ا وجعل يمص                 : قال له ه فاعتقله زا ل ذ عن د أخ ة وق ه عطي ى أبي ه إل اء ب ده وج ذ بي قم حتى أعرفك الجواب، فأخ

ال : به ضرعها فصاح ذا؟   : اخرج يا أيت، فخرج شيخ دميم رث الهيئة وقد سال لبن العنز على لحيته، فق رى ه أت
ال : هذا أبي، أفتدري لم آان يشرب من ضرع العنز؟ قلت: ال قال: أوتعرفه؟ قال: نعم، قال: قال ة أن  : ال، ق مخاف

ذا ا    : يسمع صوت الحلب فيطلب منه لبن، ثم قال ل ه اخر بمث ه     أشعر الناس من ف ارعهم ب اعرًا وق انين ش ألب ثم
  .فغلبهم حميعًا

  
ل         ه قي ر أن ن جري الل ب ن ب ل ب وحكى صاحب الجليس واألنيس في آتابه عن محمد بن حبيب عن عمارة بن عقي

  : ما آان أبوك صانعًا حيث يقول: له
   



 

  يوم الرحيل فعلت ما لم أفعللو آنت أعلم أن آخر عهدهم
   

  .رى مظعن أحبابهآان يقلع عينيه وال ي: فقال
  

ال    : قال مسعود بن بشر البن مناذر بمكة: وقال في األغاني أيضًا اس؟ ق من إذا شئت لعب، ومن     : من أشعر الن
ال       ه آيسك من نفسه، ق ل  : إذا شئت جد، فاذا لعب أطمعك لعبه فيه، وإذا رمته بعد عليك، وإذا حد فيما قصد ل مث

  : مثل جرير حيث يقول إذا لعب: من؟ قال
   

 وشال بعينك اليزال معينـا   الذين غدوا بلبك غـادرواإن 
 ماذا لقيت من الهوى ولقينا   غيض من عبراتهن وقلن لي

   
  :ثم قال حين جد

   
 جعل النبوة والخـالفة فـينـا   إن الذي حرم المكارم تغلـبـًا

 يا خزر تغلب من أب آأبينـا   مضر أبي وأبو الملوك فهل لكم
 قـطـينـا لو شئت ساقكم إلي   مشق خليفةهذا ابن عمي في د

   
ال او            : فلما بلغ عبد الملك بن مروان قوله قال: قال و ق ه ل ا إن ه، أم ي شرطيًا ل ى أن جعلن ن المراغة عل ازاد اب م

  .وهذه األبيات هجا بها جرير األخطل التغلبي الشاعر المشهور: شاء ساقكم إلي قطينا لسقتهم إليه آما قال، قلت
  

ن    وقوله في زار ب ن ن ها جعل النبوة والخالفة فينا إنما قال ذلك ألن جريرا تميمي النسب، وتميم ترجع إلى مضر ب
  .معد بن عدنان جد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فالنبوة والخالفة وبنو تميم يرجعون إلى مضر

  
ا خزر تغلب خزر  ه ي دها راء  -وقول زاي وبع ة وسكون ال اء المعجم و ج -بضم الخ ر وه ل أحم ع أخزر مث م

اب، واألخزر       ذا الب ان من ه ا آ ذا      : وحمير وأصفر وصفر وأسود وسود، وآل م ه ضيق وصفر، وه ذي عيني ال
  .وصف العجم، فكأنه نسبه إلى المعجم وأخرجه عن العرب، وهذا عند العرب من النقائص الشنيعة

  
  .ي، ألنه آان في عصرهوقوله هذا ابن عمي في دمشق خليفة يريد به عبد الملك بن مروان األمو

  
  .الخدم والتباع -بفتح القاف  -والقطين 

  
ذا لقب ألم                اء، وه ة وه د اللف غين معجم دها راء وبع يم وبع تح الم ن المراغة هو بف ازاد اب وقول عبد الملك م

ذا   ل ه ، جرير هجاء به األخطل المذآور، ونسبها إلى أن الرجال يتمرغون عليها، ونستغفر اهللا تعالى من ذآر مث
  .لكن شرح الواقعة أحوج إلى ذلك

  
  : ومن أخبار جرير أنه دخل على عبد الملك بن مروان فأنشده قصيدة أولها

   
 عشية هم صحبك بالـرواح   أتصحو أم فؤادك غير صاحي
 أهذا الشيب بمنعني مزاحي   تقول العاذالت عالك شـيب
 رأيت الموردين ذوي لقـاح   تعزت أم حزرة قم قـالـت

 ومن عند الخليفة بالنجـاح   باهللا ليس لـه شـريكثقي 
 وانبت القوادم في جناحـي   سأشكر إن رددت إلي ريشي
 وأندى العالمين بطون راح   ألستم خير من رآب المطايا

   
ل      : فلما انتهيت إلى هذا البيت آان عبد الملك متكئا فاستوى جالسًا وقال: قال جرير دحنا بمث نكم فليم دحنا م من م

ر   : يا جرير، أترى أم حزرة يرويها مائة ناقة من نعم بمني آلب؟ قلت: هذا أو فليسكت، ثم التفت إلي وقال ا أمي ي
ؤمنين، نحن     : فأمر لي بها آلها سود الحدق، قلت   : المؤمنين، إن لم تروها فال أرواها اهللا تعالى، قال ر الم ا أمي ي



 

ه          مشايخ وليس بأحدنا فضل عن راحلته، واإلبل أباق، فل  ين يدي ان ب ة، وآ ي بثماني أمر ل اء، ف ي بالرع و أمرت ل
ي          : صحاف من الذهب وبيده قضيب، فقلت  ذها إل ى إحدى الصحاف فنب ب؟ وأشرت إل ؤمنين، والمحل اأمير الم ي

  : خذها ال نفعتك، وإلى هذه القضية أشار جرير بقوله: بالقضيب وقال
   

  فما في عطائهم من وال سر   أعطو هيدة تحدوها ثمـانـية
   

ى صورة التصغير      -هنيدة : قلت اء عل ون        -بضم اله اء األدب يقول ر علم ة، وأآث ى المائ م عل ال يجوز  : اسم عل
ي الشاعر المشهور           ي حصينة السلمي الحلب ن أب تح ب و الف إدخال اللف والالم عليها، وبعضهم يجيز ذلك، قال أب

  : من جملة قصيدة
   

  نصف الهنيدة عذرا ل العذارى   أيها القلب لم يدع لك فـيوص

  .يعني خمسين سنة التي هي نصف المائة، واهللا أعلم

دًا        : ولما مات الرزدق وبلغ خبره جريرًا بكى وقال ًا واح ان نجم د آ ده، ولق اء بع ل البق أما واهللا إني ألعلم أني قلي
في سنة عشر  وتوفي . وآل واحد منا مشغول بصاحبه، وقلما مات ضد أو صديق إال وتبعه صاحبه، وآذلك آان

  .ومائة، وفيها مات الفرزدق آما سيأتي في موضعه إن شاء اهللا تعالى

ارف   : وقال أبو الفرج ابن الجوزي اب المع ي آت : آانت وفاة جرير في سنة إحدى عشرة ومائة، وقال ابن قتيبة ف
اء اهللا   اك إن ش ه فلينظر هن ر موت ن خب رزدق طرف م ة الف ي ترجم هر، وف بعة أش ه س ت ب ه حمل الىإن أم . تع

  .وآانت وفاته باليمامة، وعمر نيفا وثمانين سنة

  .بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي وفتح الراء وبعدها هاء: وحزرة

  .وقد تقدم الكالم في أنه لقب عليه، واهللا أعلم -بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة والفاء وبعدها ياء : والخطفى

 جعفر الصادق

دق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب، رضي اهللا  أبو عبد اللله جعفر الصا
عنهم أجمعين؛ أحد األئمة االثني عشر على مذهب اإلمامية، وآان من سادات أهل البيت ولقب بالصادق لصدقه   

ابر   في مقالته وفضله أشهر من أن يذآر، وله آالم في صنعة الكيمياء والزجر والفأل، وآان تلم يذه أبو موسى ج
ي         ادق وه ر الص ائل جعف ة تتضمن رس ف ورق ى أل تمل عل ًا يش ف آتاب د أل ي ق وفي الطرسوس ان الص ن حي ب

  .خمسمائة رسالة

امن     : وآانت والدته سنة ثمانين للهجرة، وهي سنة سبيل الجحاف، وقيل وع الشمس ث ل طل بل ولد يوم الثالثاء قب
  .شهر رمضان سنة ثالث وثمانين

ن        وتوفي في شو ي زي اقر وجده عل د الب وه محم ه أب ال سنة ثمان وأربعين ومائة بالمدينة، ودفن بالبقيع في قبر في
  .العابدين وعم جده الحسن بن علي، رضي اهللا عنهم أجمعين، فلله دره من قبر ما أآرمه وأشرفه

  .وأمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، رضي اهللا عنهم أجمعين

  .آل واحد في موضعه إن شاء اهللا تعالى -رضي اهللا عنهم  -ذآر األئمة االثنى عشر وسيأتي 

ة           ا حنيف ذآور سأل أب رًا الم اب المصايد والمطارد أن جعف ي آت ا    -وحكى آشاجم ف ال  -رضي اهللا عنهم ا  : فق م
ه       : تقول في محرم آسر رباعية ظبي؟ فقال ال ل ه، فق ا في م م ا أعل م أن  أنت تت  : يا ابن رسول اهللا، م داهى وال تعل
  .الظبي ال يكون له رباعية وهو ثني أبدا

  



 

 جعفر البرمكي

ان من          يد؛ آ ارون الرش ر ه ن يشتاسف البرمكي وزي أبو الفضل جعفر بن يحيى بن خال بن برمك بن جاماس ب
م   ا، ول يشارك   علو القدر ونفاذ األمر وبعد الهمة وعظم المحل وجاللة المنزلة عند هارون الرشيد بحالة انفرد به

ذآر،   فيها، وآان سمح األخالق طلق الوجه ظاهر البشر، وأما جوده وسخاؤه وبذله وعطاؤه فكان أشهر من أن ي
ى      : وآان من ذوي الفصاحة والمشهورين باللسن والبالغة، ويقال ادة عل يد زي ارون الرش إنه وقع ليلة بحضرة ه

و  ى        ألف توقيع، ولم يخرج في شيء منها عن موجب الفقه، وآان أب ي حت ي يوسف الحنف ى القاضي أب ه ضمه إل
  .علمه وفقهه، وذآره ابن القادسي في آتاب أخبار الوزراء

ك عن سوء الظن      : واعتذر رجل إليه فقال له جعفر المودة ل قد أغناك اهللا بالعذر منا عن االعتذار إلينا، وأغنانا ب
  .فإما اعتدلت وإما اعتزلتقد آثر شاآوك وقل شاآروك، : بك؛ ووقع إلى بعض عماله وقد شكي منه

ي              نة، يعن ك الس ي تل ه يموت ف م أن ًا زع ًا يهودي وم ألن منجم يد مغم ه أن الرش ومما ينسب إليه من الفطنة أنه بلغ
ودي  ال لليه م، فق ديد الغ رآه ش يد ف ى الرش ر إل ده، فرآب جعف ي ي ودي ف يد، وأن اليه ر : الرش زعم أن أمي أنت ت

يد      : وأنت آم عمرك؟ قال: نعم، قال: قالالمؤمنين يموت إلى آذا وآذا يومًا؟  ال الرش دًا طويًال، فق ذا، أم ذا وآ : آ
ك،         ى ذل م، وشكره عل يد من الغ ان بالرش اقتله حتى تعلم أنه آذب في أمدك آما آذب في أمده، فقتله وذهب ما آ

  : وأمر بصلب اليهودي، فقال أشجع السلمي في ذلك

 ه نـجـمـًا بـدا غـير أعـورلراآبـ   سل الراآب الموفي على الجذع هل رأى
 ألخبـره عـن رأسـه الـمـتـحـير   ولو آان نجم مـخـبـرًا عـن مـنـيٍة
 يعرفنا أنـبـاء آـسـرى وقـيصـر   يعـرفـنـا مـوت اإلمـام آـأنـــه

 مـخـبـر ونجمك بادي الشر يا شـر   أتخبر عن نحـٍس لـغـيرك شـؤمـه
   

  .ومضى دم المنجم هدرًا بحمقه
  
نة      : آان جعفر من الكرم وسعة العطايا آما هو مشهور، ويقالو العقيق، وآانت س ه ب ي طريق إنه لما حج اجتاز ف

  : مجدبة، فاعرضته امرأة من بني آالب وأنشدته
   

  يشكون من مطر الربيع نزورا   إني مررت على العقيق وأهله
 ممطـورا أن ال يكون ربيعهم   ما ضرهم إذا جعفر جار لهـم

  .زل لها العطاءفأج
  
  : والبيت الثاني مأخوذ من قول الضاحك بن عقيل الخفاجي من جملة أبيات: قلت

   
 على جدبنا أن ال يصوب ربيع   ولو جاورتنا العام سمراء لم نبل

   
وزينج    وع حشو الل ن   . هللا دره، فما أحلى هذه الحشوة وهي قوله على جدبنا، وأهل البيان يسمون هذا الن وحكى اب

ال        الصاب ن المهدي ق راهيم ب ديم الموصلي عن إب ن    : ىء في آتاب األماثل واألعيان عن إسحاق الن ر ب خال جعف
أن   ر ب ه، وأم ا مثل الخلوق وفعل بن ر وتضمخ ب بس الحري يهم، فل دماؤه وآنت ف ي داره، وحضر ن ًا ف ى يوم يحي

ك دون   د المل د      يحجب عنه آل أحد إال عبد الملك بن يحران قهرمانه، فسمع الحاجب عب ن بحران، وعرف عب اب
ك           د المل د حضر عب ه، فأرسل الحاجب أن ق ي داره، فرآب إلي الملك بن صالح الهاشمي مقام جعفر ابن يحيى ف

د وجه    : فقال أدخله، وعنده أنه ابن بحران، فما راعتنا إال دخول عبد الملك بن صالح في سواده ورصافيته، فأرب
ان       ذ، وآ ن صالح ال يشرب النبي ان اب ا           جعفر، وآ ر دع ة جعف د الملكحال ا رأى عب امتنع، فلم ه ف اه إلي يد دع الرش

ال       لم وق ه، وس ا في ذي آن ا      : غالمه فناوله سواده وقلنسوته ووافى باب المجلس ال وا بن رآم، وافعل ي أم أشرآونا ف
ر          ال لجعف م ق ه فشربه ث أتي برطل من ذ ف  :فعلكم بأنفسكم، فجاءه خادم فألبسه حريرة واستدعى بطعام فأآل وبنبي

اء      ا يش ا م ة يشرب منه الخلوق   . واهللا ما شربته قبل اليوم، فليخفف عني، فأمر أن يجعل بين يديه باطي وتضمخ ب
ر       ه جعف ال ل ا أراد االنصراف ق ر، فلم اذآر  : ونادمنا أحسن منادمة، وآان آلما فعل شيئًا من هذا سري عن جعف

ال  ي قلب أم  : حوائجك فإني ما أستطيع مقابلة ما آان منك، ق ه        إن ف ا من قلب ي فتخرجه ؤمنين موجودة عل ر الم ي



 

ة آالف ألف    : قد رضي عنك أمير المؤمنين وزال ما عنده منك، فقال: وتعيد إلى جميل رأيه في، قال ي أربع وعل
ا            : درهم دينًا، قال ى حسن م ك وأدل عل ؤمنين أشرف ب ر الم ا من أمي تقضى عنك، وإنها لحاضرة، ولكن آونه
ال  وإبراهيم ابن: عنده لك، قال ة، ق ة      : ي أحب أن أرفع قدره بصهر من ولد الخالف ؤمنين العالي ر الم د زوجه أمي ق
ال    : ابنته، قال ى رأسه، ق واء عل د       : وأوثر التنبيه على موضعه برفع ل ؤمنين مصر، وخرج عب ر الم د واله أمي ق

د إ  يد،    الملك ونحن متعجبون من قول جعفر وإقدامه على مثله من غير استئذان فيه، ورآبنا من الغ اب الرش ى ب ل
ك،   ودخل جعفر وقفنا، فما آان بأسرع من أن دعي بأبي يوسف القاضي ومحمد بن الحسن وإبراهيم بن عبد المل
يد وحملت           ة بنت الرش ى العالي ه عل د ل د عق ه وق ولم يكن بأسرع من خروج إبراهيم والخلع عليه واللواء بين يدي

ال     إليه ومعها المال إلى منزل عبد الملك بن صالح، خ ه، فق ه، وصرنا مع ى منزل : رج جعفر فتقدم إلينا باتباعه إل
ال  : أظن قلوبكم تعلقت بأول أمر عبد الملك فأحببتم على آخره، قلنا ذلك، ق ؤمنين      : هو آ ر الم دي أمي ين ي وقفت ب

ال    : وعرفته ما آان من أمر عبد الملك من ابتدائه إلى انتهائه، وهو يقول م ق ه؟    : أحسن أحسن، ث ا صنعت مع فم
ن المهدي         ف راهيم ب ال إب م ق تم، ث ا رأي ان م ا أدري   : عرفته ما آان من قولي له، فاستصوبه وأمضاه، وآ و اهللا م ف

اموس،     : أيهم أعجب فعًال ار ون د وتعفف ووق عبد الملك في شربه النبيذ ولباسه ماليس من لبسه وآان رجًال ذا ج
  .به جعفر عليه أو إقدام جعفر على الرشيد بما أقدم، أو إمضاء الرشيد ما حكم

  
د        و عبي ال أب ا، فق ر بإزلته أمر جعف اء، ف أتين    : وحكي أنه آان عنده أبو عبيد الثقفي فقصدته خنفس ا عسى ي دعوه

نحقق زعمهم، وأمر بتنحيتها، ثم قصدته  : بقصدها لي خير، فإنهم يزعمون ذلك، فأمر له جعفر بألف دينار وقال
  .ثانيًا فأمر له بألف دينار أخرى

  
ا            وحكي ابن  ار، فقالت لبائعه أربعين ألف دين ة ب رًا اشترى جاري وزراء أن جعف ار ال ي أخب ا   : القادسي ف اذآر م

م  : عاهدتني عليه أنك ال تأآل لي ثمنًا فبكى موالها وقال اشهدوا أنها حرة وقد تزوجتها، فوهب له جعفر المال ول
  .يأخذ منه شيئًا، وأخبار آرمه آثيرة، وآان أبلغ أهل بيته

  
ا   -ن وزر من آل برمك خالد بن برمك ألبي العباس عبد اهللا السفاح بعد قتل أبي سلمة حفص الخالل وأول م  آم

د     -سيأتي في ترجمته في حرف الحاء إن شاء اهللا تعالى  وم األح فاح ي ولم يزل خالد على وزارته حتى توفي الس
ة  لثالث عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة ست وثالثين ومائة، وتولي أخوه  أبو جعفر عبد اهللا المنصور الخالف

هورًا،   نة وش ي س ه، فبق ى وزارت دًا عل أقر خال ذآور، ف وم الم ي الي ى  . ف ب عل د غل اني ق وب المري و أي ان أب وآ
ه        د فندب ا سوى خال ه أمره ارس، وأن ال يكفي المنصور فاحتال على خالد بأن ذآر للمنصور تغلب األآراد على ف

ن         . استبد أبو أيوب باألمر إليها، فلما بعد خالد عن الحضرة ره اب ة، ذآ نة ثالث وستين ومائ د س اة خال وآانت وف
ة،    : القادسي، وقال ابن عساآر في تاريخ دمشق ولد خالد في سنة تسعين للهجرة، وتوفي سنة خمس وستين ومائ

  .واهللا أعلم
  

بة عنده ما لم يبلغه سواه، حتى وآان جعفر متمكنًا عند الرشيد، غالبًا على أمره، واصًال منه، وبلغ من علو المرت
يد أيضًا             ان الرش ه، وآ يد صبر عن م يكن للرش ة، ول ر جمل إن الرشيد اتخذ ثوبًا له زيقان، فكان يلبسه هو وجعف
ى غاب أحد من           ان مت ا، فك ى مفارقته در عل ه، وال يق شديد المحبة ألخته ابنة المهدي، وهي من أعز النساء علي

ك            : فقال جعفر والعباسة ال يتم له سرور، أزوجها من ي س ك وبالعباسة، وإن ي سرور إال ب تم ل ه ال ي ر، إن ا جعف ي
  .ليحل لكما أن تجتمعا، ولكن إياآما أن تجتمعا وأنا دونكما، فتزوجها على هذا الشرط

  
ى أن   ثم تغير الرشيد عليه وعلى البرامكة آلهم آخر األمر ونكبهم وقتل جعفرًا واعتقل أخاه الفضل وأباه يحيى إل

  .-آما سيأتي في ترجمتها إن شاء اهللا تعالى  -تا ما
  

ه العباسة من      : وقد اختلف أهل التاريخ في سبب تغير الرشيد عليهم ا زوج أخت يد لم فمنهم من ذهب إلى أن الرش
أبى وخاف،          ه، ف رًا وراودت م اتفق أن أحبت العباسة جعف جعفر على الشرط المذآور بقيا مدة على تلك الحالة، ث

ك    فلما أعيته ة من جواري ا الحيلة عدلت إلى الخديعة فبعثت إلى عتابة أم جعفر أن أرسليني إلى جعفر آأني جاري
ى يأخذ           ة حت أ الجاري ان ال يط ر عذراء، وآ ة بك ة جاري الالتي ترسلين إليه، وآانت أمه ترسل إليه آل يوم جمع

ي ألذآرن ألخ   : شيئًا من النبيذ، فأبت عليها أم جعفر، فقالت ئن اشتملت      لئن لم تفعل ت، ول اطبتني بكيت وآي ي خ
ا         د ابنه ر وجعلت تع ا أم جعف ا؟ فأجابته م أمرن من ابنك على ولد ليكونن لكم الشرف، وما عسى أخي يفعل لو عل
رة،           د الم رة بع دة الم ا بالع ت، وهو يطالبه أن ستهدي إليه جارية عندها حسناء من هيئتها ومن صفتها آيت وآي

م      فلما علمت أنه قد اشتاق إليه ان ل ر، وآ ى جعف ا أرسلت إلى العباسة أن تهيئي الليلة، ففعلت العباسة وأدخلت عل
يتثبت صورتها ألنه لم يكن يراها إال عند الرشيد، وآان ال يرفع طرفه إليها مخافة، فلما قضى منها وطره قالت   

ال    : له وك؟ فق ات المل ة بن ت؟ فقالت    : آيف رأيت خديع ك أن ك العبا  : وأي بنت مل ا موالت سة، فطار السكر من     أن



 

ه          : رأسه، وذهب إلى أمه فقال ه وآلت ب ا ولدت د، ولم ى ول ه عل يا أماه بعتني واهللا رخيصًا، واشتملت العباسة من
  .غالمًا اسمه رياش، وحاضنة يقال لها برة، ولما خافت ظهور األمر بعثتهم إلى مكة

  
ى ضيق   وآان يحيى بن خالد ينظر إلى قصر الرشيد وحرمه، ويغلق أبواب الق صر وينصرف بالمفاتيح معه، حت

ه    ال ل يد، فق ا أبت   : على حرم الرشيد، فشكته زبيدة إلى الرش ذلك     -ب دعوه آ ان ي ال     -وآ دة تشكوك؟ فق ا لزبي : م
ال      ؤمنين؟ ق ر الم ا أمي ال : أمتهم أنا في حرمك ي ديدًا،         : ال، ق ا غلظة وتش ى عليه ي، وازداد يحي ا ف ل قوله فال تقب

م  : يحيى عندى غير متهم في حرمي، فقالت: أخرى في شكوى يحيى، فقال الرشيد لها فقالت زبيدة للرشيد مرة فل
ال  : لم يحفظ ابنه مما ارتكبه؟ قال ة، ق ل؟ قالت     : وما هو؟ فخبرته بخبر العباس ذا دلي ى ه ل أدل  : وهل عل وأي دلي

ال    : وأين هو؟ قالت: من الولد؟ قال ة، ق ى مك ه إل ذا سواك؟ قالت    وع: آان هنا، فلما خافت ظهوره وجهت ب م ب : ل
ى    ليس بالقصر جارية إال وعلمت به، فسكت عنها، وأظهر إرادة الحج، فخرج له ومعه جعفر، فكتبت العباسة إل
ى    الخادم والداية بالخروج بالصبي إلى اليمن، ووصل الرشيد مكة، فوآل من يثق به بالبحث عن أمر الصبي حت

  .وجده صحيحًا، فأضمر السوء للبرامكة
  

  : ن بدررون في شرح قصيدة ابن عبدون التي رثى بها بني األفطس والتي أولهاذآره اب
   

  فما البكاء على األشباح والصور   الدهر يفجع بعد العين بـاألثـر
   

  : أورده عند شرحه لقول ابن عبدون من جملة هذه القصيدة
   

  والشيخ يحيى يريق الصارم الذآر   وأشرقت جعفرًا والفضل يرمقـه
   

  : وألبي نواس أبيات تدل على طرف من الواقعة التي ذآرها ابن بدرون، واألبيات
   

  ه وابن القادة الساسه   أال قل ألمـين الـل
 ك أن تفقده راسـه   إذا ما ناآـث سـر
 وزوجه بعبـاسـه   فال تقتله بالـسـيف

   
ن الح        د اهللا ب ن عب ى ب ر يحي ا جعف ه أب ه        وذآر غيره أن الرشيد سلم إلي دعا ب ده، ف ه، وحبسه عن سين الخارج علي

لم،  : يحيى إليه وقال له أتق اهللا يا جعفر في أمري، وال تتعرض أن يكون خصمك جدي محمد صلى اهللا عليه وس
أرد، فبعث     : اذهب حيث شئت من البالد، فقال: فو اهللا ما أحدثت حدثًا، فرق له جعفر وقال ذ ف إني أخاف أن أوخ

ال       معه من أوصله إلى مأمنه ه الحديث وق ه وطاول دعا ب يد ف ر الرش ال      : ، وبلغ الخب ى؟ ق ا فعل يحي ر، م ا جعف : ي
ال : بحياتي، فوجم وأحجم وقال: بحاله، قال ا    : ال وحياتك، أطلقته حيث علمت أن ال سوء عنده، فق ل، وم م الفع نع

  .قتلني اهللا إن لم أقتلك: عدوت ما في نفسي، فلما نهض جعفر أتبعه بصره وقال
  

ال س: وقيل ا يوجب بعض       : ئل سعيد بن سالم عن جناية البرامكة الموجبه لغضب الرشيد فق نهم م ان م ا آ واهللا م
ر         ام عم اس أي ر الن م خي ذين ه اس ال علم الرشيد بهم، ولكن طالت أيامهم وآل طويل مملول، واهللا لقد استطال الن

وح      وال وفت ا وسعة أم دًال وأمن ى      بن الخطاب رضي اهللا عنه وما رأوا مثلها ع ه حت ان رضى اهللا عن ام عثم ، وأي
افس        وك تتن ه، والمل الهم دون يهم بآم م، ورم قتلوهما، ورأى الرشيد مع ذلك أنس النعمة بهم، وآثرة حمد الناس له
ر والفضل، دون            نهم بعض اإلدالل، خاصة جعف ع م اويهم، ووق ى وطلب مس يهم، وتجن بأقل من هذا، فتعنت عل

ر مم رة وأآث م خب ان أحك ه آ ى، فإن ره، يحي ع وغي ن الربي يد، آالفضل ب دائهم بالرش ن أع ور، والذ م ة لألم ارس
  : فستروا المحاسن وأظهروا القبائح، حتى آان ما آان، وآان الرشيد بعد ذلك إذا ذآروا عنده بسوء أنشد يقول

   
  من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا   أقلوا عـلـيهـم ال أبـا ألبـيكـم

  
  : إلى الرشيد قصة لم يعرف رافعها فيهاالسبب أنه رفعت : وقيل

 ومن إليه الحل والـعـقـد   قل ألمين اهللا فـي أرضـه
 مثلك، ما بينـكـمـا حـد   هذا ابن يحيى قد غدا مالكـًا
 وأمـره لـيس لـــه رد   أمرك مـردود إلـى أمـره



 

 فرس لها مثًال وال الهـنـد   وقد بنى الدار التي ما بنى ال
 وتربها العنـبـر والـنـد   اقوت حصبـاؤهـاالدر والي

 ملكك إن غيبك الـلـحـد   ونحن نخـشـى أنـه وارث
 إال إذا ما بطـر الـعـبـد   ولن يباهي العبـد أربـابـه

   
ا       . فلما وقف الرشيد عليها أضمر له السوء باب، م وى األس يئًا، وهو أق ة س وآان من األسباب أيضًا ما تعده العام

ه سمع من يح ة ال يحصيها      : يى بن خالد وهو يقول، وقد تعلق بأستار الكعبة في حجت ة عظيم وبي جم م إن ذن الله
ى   غيرك، اللهم إن آنت تعاقبني لذلك فاجعل عقوبتي في الدنيا وإن احاط ذلك بسمعي وبصري ومالي وولدي حت

ا    وقد رثتهم الشعراء بمرا. تبلغ رضاك، وال تجعل عقوبتي في اآلخرة، فاستجاب له امهم، فم ت آثيرة وذآرت أي
  : استحسن من مراثيهم قول اشجع السلمي من أبيات

   
  .مواسم الحج واألعياد والجمع   آأن أيامهم من حسن بهجتهـا

   
ام  : وحكي ابن بدرون أن عليه بنت المهدي قالت للرشيد بعد إيقاعه بالبرامكة يا سيدي، ما رأيت لك يوم سرور ت

  .يا حياتي لو علمت أن قميصي يعلم السبب في ذلك لمزقته: شيئ قتلته؟ فقال لهامنذ قتلت جعفرًا، فألي 
  

ل  -وآان تقل الرشيد لجعفر بموضع يقال له العمر، من أعمال األنبار، في يوم السبت سلخ المحرم   مستهل  : وقي
انين و        . سنة سبع وثمانين ومائة -صفر  نة ست وثم ا حج س يد لم ي تارخه أن الرش ه   وذآر الطبري ف ة، ومع مائ

ادي           ي قصر عون العب ام ف ة فأق انين ومائ نة سبع وثم البرامكة، وقفل راجها من مكة وافق الحيرة في المحرم س
ا               ة السبت سلخ المحرم أرسل أب ان ليل ا آ ار، فلم ة األنب ذي بناحي ر ال زل العم أياما، ثم شخص في السفن حتى ن

ه سمرور        هاشم مسرورًاالخادم وعه أبو عصمة حماد بن سالم في جم ر، ودخل علي افوا بجعف د فأط اعة من الجن
وده،          ًا يق ا عنيف وه، فاخرجه إخراج ي له واذاني وهو ف وعنده ابن بختيشوع الطبيب وأبو زآا المغني األعمى الكل
توفى        ه واس يد بضرب عنق أمر الرش ه، ف حتى أتى به منزل الرشيد فحبسه وقيده بقيد حمار، وأخبر الرشيد بمجيئ

  .حديثه هناك
  
ة،   : ال الواقديوق ى البرامك نزل الرشيد العمر بناحية األنبار في سنة سبع وثمانين منصرفًا من مكة، وغضب عل

ى الجسر وفي الجانب اآلخر                داد، وجعل رأسه عل ى الجسر ببغ وم من صفر، وصلبه عل وقتل جعفرا فيأول ي
  .صلبه على الجسر مستقبل الصراة، رحمه اهللا تعالى: وقال غيره. جسده

  
ى          : ل السندي بن شاهكوقا ن يحي ر ب امي جعف ي من ي، فرأيت ف آنت ليلة نائمًا في غرفة الشرطة بالجانب الغرب

  : واقفا بإزائي، وعليه ثوب مصبوغ بالعصفر، وهوينشد
   

 أنيس ولم يسمـر بـمـكة سـارم   آأن لك يكن بين الحجون إلى الصفا
 العواثـر جدودصروف الليالي وال   بلى نحن آنا أهلـهـا فـأبـادنـا

   
راه اإلنسان يجب أن يفسر،        : فانتبهت فزعًا، وقصصتها على أحد خواصي فقال ا ي يس آل م أضغاث أحالم، ول

اب              د ودق ب ة لجم البري ى سمعت صيحة الرابطة والشرط وقعقع ي غمضًا حت ل عين وعاودت مضجعي، فلم تن
يد        ان الرش ادم، وآ ا، فصعد سالم األبرش الخ ات، فانزعجت وأرعدت       الغرفة، فامرت بفتحه ي المهم ه ف يوجه

ًا          ذا آتابن ا سندي، ه ه ي ًا ففضضته، وإذا في مفاصلي، وظننت أنه أمر في بأمر، فجلس إلى جانبي وأعطاني آتاب
ى دار    امض إل بخطنا مختوم بالخاتم الذي في يدنا، وموصله سالم األبرش، فماذا قرأته فقبل أن تضعه من يدك ف

د   ة              -هللا ال حاطة ا  -يحيى بن خال ي مدين ى الحبس ف ه إل دًا، وتحمل وقره حدي ه، وت ى تقبض علي وسالم معك حت
المنصور المعروف بحبس الزنادقة، وتقدم إلى بادام بن عبد اهللا خليفتك بالمصير إلى الفضل ابنه مع رآوبك إلى 

ة،  دار يحيى، وقبل انتشار الخبر، وأن تفعل به مثل ما تقدم به إليك في يحيى، وأن تحمله أي ضًا إلى حبس الزنادق
ه         ه وقرابات ى وأوالد إخوت ى أوالد يحي ي القبض عل ذين أصحابك ف وسرد صورة   . ثم بث بعد فراغك من أمر ه

ال عقيب       ا؛ ق راده مختصرا ههن اإليقاع بهم ابن بدرون أيضًا سردًا فيه فوائد زائدة على هذا المذآور، فأحببت إي
أ    : آالمه المتقدم ن شاهك ف اتهم، وأن        ثم دعا السندي ب ابهم وقراب ة وآت داد والتوآل بالبرامك ى بغ مره بالمضي إل

ر                ان حعف ر، وآ ه جعف ر، ومع ه العم ال ل ار بموضع يق يد باألنب ان الرش ك، وآ يكون ذلك سرًا، ففعل السندي ذل
  : بمنزله، وقد دعا أبا زآار وجواريه ونصب الستائر وابو زآار يغنيه



 

   
 نـام الـنـاس مـنـــامات ي   مايريد الـنــاس مـــنـــا

      إنما همهم أن يظهروا ما قد دفنا
   

ي، واحذر أن    : ودعا الرشيد ياسرًا غالمه وقال قد انتخبتك لمر لم أر له محمدًا وال عبد اهللا وال القاسم، فحقق ظن
وجم  اذهب إلى جعفر بن يحيى وجئني برأسه الس : لو أمرتني بقتل نفسي لفعلت، فقال: تخالف فتهلك، فقال اعة، ف

ال : ال يحير جوابًا، فقال له ال        : مالك ويلك؟ ق ذا، فق ي ه ل وقت ي مت قب ري،   : األمر عظيم، وددت أن امضى ألم
  : فمضى حتى دخل على جعفر وأبو زآار يغنيه

   
  عليه الموت يطرق أو يغادي   فال تبعد فكل فتى سـيأتـي
 وإن بقيت تصير إلى نـفـاد   وآـل ذخـيرة البـد يومـًا

 فديتك بالطريف وبالـتـالد   ولو فوديت من حدث الليالـي
   
ال : فقال له  ر        : يا ياسر، سررتني بإقبالك وسؤتني بدخولك من غير إذن، فق ي أمي د أمرن ك، ق ر من ذل ر أآب األم

دخول، ولكن       : المؤمنين بكذا وآذا، فأقبل جعفر يقبل قدمي ياسر وقال ى ال ال ال سبيل إل دعني أدخل وأوصي، ق
ال        : ى بما شئت، قالأوص أتي إال الساعة، ق ى مكاف در عل ي عليك حق، وال تق ا يخالف     : ل تجدني سريعًا إال فيم

ال          : أمير المؤمنين، قال ي، ق ره ف ذت أم دك، وإال أنف ى ي اتي عل دم آانت حي ي، قإنن در،  : فارجع وأعلمه بقتل ال أق
ى مضرب    : قالفأسير معك إلى مضربه وأسمع آالمه ومراجعتك، فإن أصر فعلت، : قال أما هذا فنعم، وسار ال

أل   : ما وراءك؟ فذآر له قول جعفر، فقال له: الرشيد فلما سمع حسه قال له ي ل يا ماص هن امه، واهللا لئن راجعتن
ال    م ق ًا ث الن،     : قدمنك قبله، فرجع فقتله وجاء برأسه، فلما وضعه بين يديه اقبل عليه ملي الن وف ي بف ياياسر، جئن

  .اضربا عنق ياسر، فال أقدر أرى قاتل جعفر؛ انتهى آالمه في هذا الفصل: ل لهمافلما أتاه بهما قا
  

ى             : وذآر في آتابه قال ر إل رة رآب جعف ى الحي ه ووصل إل د حجه مع يد اإلعراض عن لما فهم جعفر من الرش
يد ل          أال من الرش ه ف ة الخط وجعل م، فأحضر تراجم ة التفه ه   آنيسة بها ألمر، فوجد فيها حجرا عليه آتاب ا يخاف م

  : ويرجوه، فقرىء فإذا فيه
   

 بحيث شاد البيعة الراهـب   إن بني المنذر عام انقضوا
 يومًا وال يرهبهم راهـب   أضحوا وال يرحوهم راغب

 والعنبر الورد له قاطـب   تنفخ بالمسـك ذفـاريهـم
  وانقطع المطلوب والطالب   فأصبحوا أآال لدود الثـرى

   
  .هب واهللا أمرناذ: فحزن جعفر وقال

  
ال األصمعي ال: ق رًا، فجئت فق ه جعف د قتل يد بع ي الرش ه إل ات أردت أن تسمعها، فقلت: وج ر : أبي اء أمي إذا ش

  : المؤمنين، فأنشدني
 لنجا به منها طمر مـلـجـم   لو أن جعفر خاف أسباب الردى
 يرجو اللحاق به العقاب القشعم   ولكان من حذر المنية حـيث ال

 منـجـم لم يدفع الحدثان عنه   لـمـا أتـاه يومــهلكـنـه 
   

  .إلحق اآلن بأهلك يا ابن قريب إن شئت: إنها أحسن أبيات في معناها، فقال: فعلمت أنها له فقلت
  

ي داره              ًا وهو ف ار وقت دعا باالصطرالب ليخت يد، ف ى دار الرش ه أراد الرآوب إل ي آخر أيام وحكي أن جعفرًا ف
  : في سفينة وهو ال يراه وال يدري ما يصنع والرجل ينشدعلى دجلة، فمر رجل 

   
  ورب النجم يفعل ما يريد   يدبر بالنجوم وليس يدري

   
  .فضرب باالصطرالب األرض ورآب



 

  
اب           ر آت ا جعف ل فيه ي قت ة الت ان بخراسان صبيحة الليل ويحكى أنه رؤي على باب قصر علي بن عيسى بن ماه

  : بقلم جليل
   

 صب عليهم غير الدهر   برمك إن المساآين بني
  فليعتبر ساآن ذا القصر   إن لنا في أمرهم عبرة

   
ال            ة وق ى القبل ه إل ة حول وجه زل بالبرامك ا ن ه وم ر وقتل ر جعف د     : ولما بلغ سفيان بن عيينة خب ان ق ه آ م إن الله

  .آفاني مؤنة الدنيا فاآفه مؤنة اآلخرة
  

  : لرقاشي من أبياتولما قتل أآثر الشعراء في رثاء آله، فقال ا
   

 وعيني ال يالئمهـا مـنـام   هدأ الخالون من شجوي فناموا
 إذا أرق المحب المستـهـام   وما سهرت ألني مستـهـام
 فلي سهرال إذا هجد الـنـيام   ولكن الحـوادث أرقـتـنـي

 بهم نسقى إذا انقطع الغمـام   أصبت بسادة آانوا نجـومـًا
 لدولة آل برمـك الـسـالم   جميعًاعلى المعروف والدنيا 

 حساما فله السيف الحـسـام   فلم أر قبل قتلك يا ابن يحـيى
 وعين للخـلـيفة ال تـنـام   أما واهللا لـوال خـوف واش
 اسـتـالم آما للناس بالحجر   لطفنا حول جذعك واستلمنـا

   
  : وقال أيضًا يرثيه وأخاه الفضل

   
 أصيب بسيف هاشمي مهند   ـدااال إن سيفا برمكيا مهـن

 وقل للرزايا آل يوم تجددي   فقل للعطايا بعد فضل تعطلي
   

  : وقال دعبل بن علي الخزاعي
   

 ونادى مناد للخليفة فـي يحـيى   ولما رأيت السيف صبح جعفـرا
  قصارى الفتى فيها مفارقة الدنيا   بكيت على الدنيا وأيقنت أنـمـا

 تخول ذا نعمى وتعقب ذا بلوى   عـد دولةوما هـي إال دولة بـ
  من الملك حطت ذا إلى غاية سفلى   إذا نزلت هـذا مـنـازل رفـعة

   
  : وقال صالح بن طريف فيهم

   
 وأليامكم المقتـبـلـه   يا بني برمك واهًا لكـم
  وهي اليوم ثكول أرمله   آانت الدنيا عروسًا بكم

  .آبيرًا من أقوال الشعراء فيهم مديحًا ورثاء ولوال خوف اإلطالة ألوردت طرفًا

  .وقد طالت هذه الترجمة، ولكن شرح الحال وتوالى الكالم أحوج إليه

رحمن الهاشمي صاحب صالة       د ال ومن أعجب ما يؤرخ من تقلبات الدنيا بأهلها ما حكاه محمد بن غسان بن عب
ال ة، ق رأ: الكوف دها ام ر، فوجدت عن وم نح ي ي دتي ف دتيدخلت علىوال ي وال ت ل ة، فقال اب رث ي ثي رزة ف : ة ب

م قلت     : ال، قالت: أتعرف هذه؟ قلت ا ث ا ومان ا، وتحادثن ا  : هذه أم جعفر البرمكي، فأقبلت عليها بوجهي وأآرمته ي



 

ي ألعد            : فقالت! أمه، ما أعجب ما رأيت ة وصيفة، وإن ى رأسي أربعمائ ذا وعل ل ه د مث ي عي ا بن لقد أتى علي ي
ال             ابني عاقًا لي، ولقد أ اتين أفترش أحدهما وألتحف اآلخر، ق دا ش أي إال جل ا من د وم ذا العي ي ه ا بن : تى علي ي

  .فدفعت إليها خمسمائة درهم، فكادت تموت فرحًا بها، ولم تزل تختلف إلينا حتى فرق الموت بيننا

دها راء    -والعمر  يم وبع روءة م       -بضم العين المهملة وسكون الم ي نسخة مق ه مضبوطًا ف ذا وجدت ضبوطة،  هك
تعجم  دهم     : وقال أبو عبيد عبد اهللا بن عبد العزيز بن محمد البكري في آتاب معجم ما اس ر والعمر عن ة العم قالي

  .الدير، واهللا أعلم

 جعفر البرمكي

ا        رم وسعة العطاء آم ان من الك أبو الفضل جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك البرمكي وزير هارون الرشيد؛ آ
  .العطاء...ما حجقد اشتهر، ويقال إنه ل

اً : ولم يبلغ أحد من الوزراء منزلة بلغها من الرشيد؛ قال إبراهيم ر    : قال لي جعفر بن يحيى يوم تأذنت أمي ي اس إن
ال : المؤمنين في الخلوة غدًا فهل أنت مساعدي؟ فقلت ر  : جعلت فداك، انا أسعد بمساعدتك وأسر بمحادثتك، ق فبك

ي     فأتيه عند الفح: إلي بكور الغراب؛ قال م أفضنا ف جر فوجدت الشمعة بين يديه وهو ينتظرني للميعاد، فصلينا ث
م ضمخنا       ا ث ا وطيبن ة وبخرن اب المنادم ا ثي ت علين دينا جعل لنا أي ا غس ا فلم ام فأآلن ا الطع دم إلين م ق ديث، ث الح

أذن  إذا أتى : بالخلوق، ومدت الستارة، وظللنا بأنعم يوم مر بنا، ثم إنه ذآر حاجة فدعا الحاجب وقال عبد الملك ف
ة     -له  اع من منادم يعني قهرمانًا له؛ فاتفق ان جاء عبد الملك ابن صالح عم الرشيد وهو من جاللة القدر واالمتن

ع      ا رف ا لنفسه، فلم أمير المؤمنين على أمر جليل، وآان الرشيد قد اجتهد أن يشرب معه قدحا فليم يقدر عليه رفع
ر ذاك  لستر وطلع علينا سقط ما في أيدينا وع لمنا أن الحاجب قد غلط بينه وبين عبد الملك القهرمان، فأعظم جعف

ال   م ق : وارتاع له، ثم ثام إليه إجالًال، فلما نظر إلينا على تلك الحال دعا غالمه فدفع إليه سيفه وسواده وعمامته ث
ال     م ق ال      : اصنعوا بناماصنعتم بأنفسكم؛ ث ا صنعتم بانفسكم؛ ق ا م ا  : اصنعوا بن اء الغلم ًا    فج ه ثياب ن فطرحوا علي

ر       : وخلقوه ودعا بالطعام فطعم وشرب ثالثًا، ثم قال ل وجه جعف ط، فتهل ا شربته ق لتخفف عني فإنه شيء واهللا م
درتي وتحيط      : وفرح، ثم التفت إليه فقال ا مق غ إليه جعلت فداك، قد تطولت وتفضلت وساعدت فهل من حاجة تبل

ال     : بها نعمتي فأقضيها مكافأة لما صنعت؟ قال ي، فق أله الرضى عن بلى إن في قلب أمير المؤمنين علي هنة فاس
ك    : وعلي عشرة آالف دينار، فقال: قد رضي أمير المؤمنين عنك، ثم قال: له جعفر الي ول هي لك حاضرة من م

ال     : من مال أمير المؤمنين ضعفها، ثم قال ؤمنين، ق ر الم د  : وابني إبراهيم أحب أن اشد ظهره بصهر من أمي وق
ه ال  زوج ة، ق ه العالي ؤمنين ابنت ر الم ال : أمي ة، ق ه األلوي ق علي ؤمنين مصر : وأحب أن تخف ر الم د واله أمي . ق

ن المهدي    راهيم ب ر         : فانصرف بعد الملك ابن صالح، قال إب ؤمنينمن غي ر الم ى أمي ه عل ًا من إقدام فبقيت متعجب
  تى أطلق لجعفر أو لغيره تزويج بناته؟ عسى أن يجيبه فيما سأل من الرضى والمال والوالية، فم: استئذان وقلت

أبي يوسف القاضي               ا ب م يلبث أن دع ر فل دخل جعف ون، ف ا يك يد ألرى م اب الرش ى ب فلما آان من الغد بكرت إل
ى مصر                ه عل د ل يد وعق ة بنت الرش د نكاحه بالعالي د عق راهيم وق ن صالح، فخرج إب ك ب د المل ن عب راهيم ب وإب

لى منزل عبد الملك بن صالح، وخرج جعفر فأشار إلينا، فلما صرنا إلى منزله والرايات بين يديه وحملت البدر إ
م آخره   : التفت إلينا فقال أحببتم عل ين        : تعلقت قلوبكم بحديث عبد المك ف ؤمنين ومثلت ب ر الم ى أمي ا دخلت عل لم

ان م             : يديه قال ن صالح، وآ ك ب د المل ى دخول عب ى بلغت إل ه حت اجعفر؟ فقصصت علي ًا  آيف آان يومك ي تكئ
ال : فقلت! ايه هللا أبوك: فاستوى جالسًا وقال ه؟ قلت    : سألني في رضاك يا أمير المؤمنين، ق بم أجبت م ف رضي  : نع

ه؟ قلت  : وذآر أن عليه عشرة آالف دينار، قال: قد أجزت، ثم ماذا؟ قلت: أمير المؤمنين عنك، قال د  : فبم أجبت وق
ال  قد قضيت، ثم ماذا؟: قضاها أمير المؤمنين عنك، قال راهيم         : ق ده إب ر ول ؤمنين ظه ر الم د رغب أن يشد أمي ق

وآظ   : قد زوجه أمبير المؤمنين ابنته العالية، قال: فبم أجبته؟ قلت: بصهر منه، قال اذا هللا أب قد أمضيت ذلك، ثم م
ال : قلت ه؟ قلت   : واحب أن تخفق األلوية على رأسه، ق بم أجبت ال     : ف ؤمنين مصر، ق ر الم د واله أمي ت،   : ق د ولي ق
ن المهدي         ف راهيم ب ال اب اعته؛ ق ك من س ع ذل ه جمي ا   : أحضر إبراهيم والقضاة والفقهاء فحضروا وتمم ل واهللا م ف

ا           ط، ولبسه م م يكن شربها ق ر ول اعدة وشرب الخم ادري أيهم أآرم وأعجب فعال، ما ابتدأه عبد الملك من المس
ه     لبس من ثياب المنادمة وآان رجل جد، أم إقدام جعفرعلى الرشيد بما  م ب ا حك ع م أقدم، وأم إمضاء الرشيد جمي

  .جعفر عليه

يد              ال الرش ة الفضل، فق د والي دايا خراسان بع ن عيسى به ي ب د بعث عل ورآب يوما الرشيد وجعفر يسايره، وق
  .في منازل أربابها: أين آانت هذه أيام أخيك؟ قال: لجعفر



 

ًا، فأحضر     رب وقت ره ويق ال    وبلغ الرشيد أن يهوديًا ينجم بحكم في عم ال فق ا ق أله عم تدللت من النجوم    : ه وس اس
ه   ال ل ال      : بكذا وآذا، ودخل جعفر فرأى غم الرشيد فق ذا من صدرك؟ ق ال  : أتحب أن يخرج ه م، ق له عن   : نع س

ال   ره، ق ال    : عمره فإنه بالمعرفة به أولى به من غي ك فق أله عن ذل ر     : فس ال جعف ذا، فق ذا وآ اضرب اآلن  : هو آ
  .مرهعنقه لتعلم خطأه في عمرك وع

فيحكى ان الرشيد تغير عليه في آخر األمر وآان سبب ذلك أن الرشيد آان اليصبر عن جعفر وعن أخته هباسة  
إني ال       : بنت المهدي وآان يحضرهما إذا جلس للشرب فقال لجعفر ا ف ا وال تقربه ك النظر غليه أزوجكما ليحل ل

ا         أطبق الصبر عنكما، فأجابه إلى ذلك، فزوجها منه، وآانا يحضران  ابان، فجامعه ا ش ا وهم وم عنهم م يق ه ث مع
ات  م  . جعفر فحملت منه فولدت له غالما، فخاف الرشيد فسير به مع حواضن إلى مكة، واعطته الجواهر والنفق ث

نة            ارون س يد، فحج ه ى الرش ا إل ا شر، فأنهت أمره ين بعض جواريه وبحث عن    186إن عباسة وقع بينها وب
ان  األمر فعلمه، وآان جعفر يصنع للر شيد طعامًا بعسفان إذا حج، فصنع ذلك الطعام ودعاه فلم يحضر عنده، وآ

  .ذلك أول تغير أمرهم

  .من أمره ما آان...وقيل آان سبب ذلك

ي  : وقيل من األسباب أن جعفرًا بنى دارًا غرم عليها عشرين ألف درهم فرفع ذلك إلى الرشيد وقيل هذه غرامة ف
  .لك؟ فاستعظمهدار فما ظنك بنفقاته وصالته وغير ذ

ه                 ه الي ل في ار وقت ينتق ين الختي ذا جمع المنجم ى قصره ه ال إل ى االنتق ا عزم عل ى لم وحكي أن جعفر بن يحي
فاختاروا له وقتا من الليل، فلما حضر الوقت خرج على حمار من الموضع الذي آان منزله إلى قصره والطرق  

   : قائما وهو يقول خالية والناس هادئون، فلما صار إلى سوق يحيى رأى رجًال

  ورب النجم يفعل ما يريد   يدبر بالنجوم وليس يدري
   

ال : أعد علي ما قلت، فأعاده فقال: فاستوحش ووقف ودعا بالرجل فقال له ى    : ما أردت بهذا؟ فق ه معن ا أردت ب م
ه وق        دنانير ومضى لوجه ه ب أمر ل ت، ف نغض  من المعاني، لكنه شيء عرض لي وجاء على لساني فيهذا الوق د ت

  .عليه سروره
  

  .فاستجيب به......وآان من األسباب أيضا
  

اء السير   نة      : قال علم يد عن الحج س ا انصرف الرش ل   187لم ه      188وقي ادم ومع يد مسرورا لخ ، أرسل الرش
ويغني  د  : جماعة من الجند ليال وعنده بختيشوع المتطبب وأبو زآار المغني وه ال تبع ال مسرور  ...... ف فقلت  : ق

ا               يا أب: له ي يقبله ى رجل ع عل ؤمنين، فوق ر الم ر، أجب أمي ك األم د طرق ه هو واهللا ذاك، ق ذي جئت ل ا الفضل ال
ا أراد            : حتى أدخل فأوصي، فقلت: وقال ا شئت، فأوصى بم ا الوصية فاصنع م ه وأم بيل إلي دخول فال س فأما ال

ي فرا           ه وهو ف ه وأعلمت يد تستحثني، فمضيت إلي ي رسل الرش ه، وأتتن ال  وأعتق مما ليك ي برأسه،   : شه، فق ائتن
ال       : فأتيت جعفرًا فأخبرته فقال ا سمع حسي ق ه، فلم ه، فعدت أراجع ي      : اهللا أآبر فراجع ه، ائتن ا ماص بظر أم ي

ال     : برأسه، فرجعت إليه وأخبرته فقال ده وق ي ي ان ف ود آ م     : وأمره، فرجعت فحذفني بعم نفيت من المهدي ان ل
ار       فخرجت فقتلته : تأتني برأسه ألقتلنك، قال ة من صفر باألنب ة السبت أول ليل وحملت رأسه إليه، وآان قتله ليل

زل    م ي وهوابن سبع وثالثين سنة، ثم أمر بنصب رأسه على الجسر وتقطيع يديه وصلب آل قطعة على جسر، فل
ال    ى خراسان فق يد من        : آذلك حتى مر عليه الرشيد حين خروجه إل أحرق، ووجه الرش ا، ف ينبغي أن يحرق هن

  .ى الرقة في قبض أمرائهم وما آان من رقيقهم ومواليهم وحشمهمليلته إل
  

زادوا         : وحكي عن األصمعي أنه قال ي الرسل ف ي وأعجلن يًال فراعن ي ل ى أرسل إل لما قتل الرشيد جعفر بن يحي
  .الخ...لو أن جعفر: في وجلي، فصرت إليه، فلما مثلت بين يديه أومأ إلي بالجلوس فجلست، ثم قال

  
ه أراد أن  إلح: ثم قال ق بأهاك يا ابن قريب، فنهضت ولم أحر جوابا، وفكرت فلم أعرف لما آان منه معنى إال أن

  .يسمعني شعره فأحكيه
  

  : ولما نكبوا قال الرقاشي
   



 

  وأمسك من يجدي ومن آان يجتدياالن استرحنا واسترحت رآابـنـا
 فـدفـدوطي الفيافي فدفدًا بعـد    فقل للمطايا قد أمنت من السـرى
 ولن تظفري من بعده بـمـسـود   وقل للمنايا قد ظفرت بجـعـفـر
 وقل للـرزاياآـل يوم تـجـددي   وقل للعطايا بعد فضل تعطـلـي
 أصيب بسيف هاشمي مـهـنـد   ودونك سيفا برمـكـيًا مـهـنـدًا

  
  : وله أيضا في جعفر

  .الخ...أما واهللا لوال خوف واش
  

ا اعتزلت        : ل شكا بعض عمالهووقع جعفر في قصة رج ا عدلت وإم ل شاآروك، فإم اآوك وق ر ش ورأى . قد آث
ال  : رجًال في الشمس فقال ال   : أفي الشمس؟ ق ك     : أطلب الظل، ق ا ظل ة يطول فيه ك والي رة   . ألولين وفضائله آثي

  .رحمه اهللا تعالى

 جعفر بن حنزابة

ن الحسن ب     ان      أبو الفضل جعفر بن الفضل بن جعفر بن محمد بن موسى ب ة؛ آ ابن حنزاب رات المعروف ب ن الف
وفي                 ا ت ه، ولم ى وزارت ك مصر واستمر عل افور بمل م استقل آ افور، ث ارة آ دة إم يد بمصر م وزير بني اإلخش
ى    بض عل امية، وق ديار المصرية والش يد بال ن اإلخش ي ب ن عل د ب ة ألحم دبير المملك الوزارة وت تقل ب افور اس آ

افور      د موت آ ة بع اب الدول دي           جماعة من أرب ز العبي ر العزي ن آلس وزي وب ب ى يعق  -وصادرهم، وقبض عل
د      -اآلتي ذآره  ن عبي لم ب ر مس وصادره على أربعة آالف دينار وخمسمائة وأخذها منه، ثم أخذه من يده أبو جعف

ى رضى   رات عل ن الف در اب م يق رب؛ ول الد المغ ى ب تترًا إل م هرب مس ده، ث تتر عن يني، واس اهللا الشريف الحس
ة ه،        الكافوري در علي اًال يق ه م وا من مانات، وطلب وال الض ه أم ل إلي م تحم اآر، ول راك والعس يدية واألت واإلخش

ن   واضطرب عليه األمر فاستتر مرتين ونهبت دوره ودور بعض أصحابه، ثم قدم إلى مصر أبو محمد الحسين ب
ه واستوزر      ذآور وصادره وعذب ه الحسن    عبيد اهللا بن طغج صاحب الرملة فقبض على الوزير الم عوضه آاتب

ر مصر          ه الحسين أم لم إلي يني، وس ر الحس ي جعف بن جابر الرياحي، ثم أطلق الوزير جعفر بوساطة الشريف أب
  .وسار عنها إلى الشام مستهل ربيع اآلخر سنة ثمان وخمسين وثلثمائة

عيد     وآان عالمًا محبًا للعلماء، وحدث عن محمد بن هارون الحضرمي وطبقته من البغداديين، وعن  ن س د ب محم
دارآي،                د ال ن أحم ن بسطام، والحسن ب د ب ن أحم ر الخرائطي، والحسن ب ن جعف د ب البرجمي الحمصي، ومحم
م يكن               ًا، ول د البغوي مجلس ن محم د اهللا ب ه سمع من عب ذآر أن ان ي ومحمد بن عمارة بن حمزة األصبهاني، وآ

ي الحديث بمصر     : عنده، فكان يقول ان يمل ه، وآ دان        من جاءني به أغنيت ر، وقصده األفاضل من البل وهو وزي
ان            ديار المصرية، وآ ى ال راق إل ي من الع دار قطن ي المعروف بال الشاسعة، وبسببه سار الحافظ أبو الحسن عل
ي أسماء ارجال واألنساب          ه تواليف ف ه، ول يريد أن يصنف مسندًا فلم يزل الدار قطني عنده حتى فرغ من تأليف

  .وغير ذلك

زآريا التبريزي في شحه ديوان المتنبي أن المتنبي لما قصد مصر ومدح آافورًا مدح الوزير وذآر الخطيب أبو 
  : أبا الفضل المذآور بقصيدته الرائية التي أولها

  بادك هواك صبرت أو لم تصبرا
   

  : وجعلها موسومة باسمه، فتكون إحدى القوافي جعفرا، وآان قد نظم قوله في هذه القصيدة
   

 آـبـرا بابن العميد وأي عبد   ي آف بشرتصغت السوار أل
   

و     ا أب بشرت بابن الفرات فلما لم يرضه صرفها عنه ولم ينشده إياه، فلما توجه إلى عضد الدولة قص أرجان وبه
ة           د عضد الدول ه وال ن بوي ة ب ر رآن الدول د وزي الى      -الفضل ابن العمي اء اهللا تع رهم إن ش يأتي ذآ فحول   -وس

  .ه بها وبغيرها، وهي من غرر القصائدالقصيدة إليه ومدح



 

  
ة     ى الكوف يره إل ا مس ذآر فيه ي ي ي القصيدة المقصورة الت ي ف ول المتنب ي الشرح أن ق ًا ف ب أيض ر الخطي وذآ

  : ويصف منزًال منزًال ويهجو آافورًا
 ولكنه صحك آـالـبـكـا   وماذا بمصر من المضحكات
 فـاليدرس أنساب أهل الـ   بها نبطي من أهل السـواد
 يقال له أنت بدر الـدجـى   وأسود مشفـره نـصـفـه

 ن بين القريض وبين الرقى   وشعر مدحت به الكـرآـد
 ولكنه آان هجـو الـورى   فما آان ذلك مـدحـا لـه

   
ا زالت األشراف       ه، فم إن المراد بالنبطي أبو الفضل المذآور، واألسود آافور، وبالجملة فهذا القدر ما غض من

  .ى وتمدحتهج
  

ي       ه داع فلحن ف ا ل د دع وأنشد أبو اسحاق إبراهيم بن عبد اهللا النجيرمي بديها في الوزير أبي الفضل المذآور وق
  : أدام اهللا أيامك، بخفض أيامك المنصوبة: قوله

   
 وغص من دهشة بالعي والـبـهـر   الغرو أن لحن الداعـي لـسـيدنـا
 البليغ وبين النطق بالـحـصـر بين   فمثل هيبته حـالـت جـاللـتـهـا
  في موضع النصب أو من قلة البصر   وإن يكـن األيام عــن دهـــش
 والفأل نأثره عـن سـيد الـبـشـر   فقد تفاءلـت فـي هـذا لـسـيدنـا
 آـدر وأن دولـتـه صـفـو بـال   بأن أيامـه خـفـض بـال نـصـب

   
اب        ي آت ي ف م المغرب و القاس وزير أب ذآور       ": أدب الخواص"وذآر ال را الم ا الفضل جعف وزير أب آنت أحادث ال

اه الغضب        رى بصورة من ثن ًا أن ي وأجاريه شعر المتتنبي، فيظهر من تفضيله زيادة تنبه على ما في نفسه خوف
  .الخاص عن قول الصدق في الحكم العام، وذلك ألجل الهجاء الذي عرض له به المتنبي

  
ل           وآانت والدته ثالث خلون من ذ د ثالث عشر صفر، وقي وم األح وفي ي ة، وت ان وثلثمائ نة ثم ي  : ي الحجة س ف

د          ن محم ه القاضي حسين ب الى، وصلى علي ه اهللا تع شهر ربيع األول سنة إحدى وتسعين وثلثمائة بمصر، رحم
  .بين النعمان، ودفن في القرافة الصغرى، وتربته بها مشهورة

  
اء    بكسر الحاء المهملة وسكون النون -وحنزابة  م ه ه    -وفتح الزاي وبعد األلف باء موحدة مفتوحة ث وهي أم أبي

  .المرأة القصيرة الغليظة: الفضل بن جعفر، هكذا ذآره ثابت بن قرة في تاريخه، والخزابة في اللغة
  

  : وذآره الحافظ ابن عساآر في تاريخ دمشق، وأورد من شعره قوله
   

 ويا منها على ضـجـرولم يبت طا   من أخمل النفس أحياها وروحـهـا
  فليس ترمي سوى العالي من الشجر   إن الرياح إذا استدت عواصـفـهـا

  
ين الضريح   : وقال آان آثير اإلحسان إلى أهل الحرمين، واشترى بالمدينة دارًا بالقرب من المسجد ليس بيتها وب

دفن      -على ساآنه أفضل الصالة والسالم    -النبوي  ع األشراف      سوى جدار واحد، وأوصى أن ي رر م ا، وق فيه
يهم، فحجوا      ا أحسن إل ذلك، ولما مات حمل تابوته من مصر إلى الحرمين، وخرجت األشراف إلى لقائه وفاء بم
م               ه أوال، واهللا أعل ا ذآرت ذا خالف م ذآورة، وه دار الم وه بال ة ودفن ة المدين م ردوه إل ة ث وا بعرف به وطافوا ووقف

م           بالصواب، غير أني رأيت التربة المذآ رات ث ن الف ر ب ي الفضل جعف ة أب ذه ترب وب ه ا مكت ورة بالقرافة وعليه
  .إني رأيت بخط أبي القاسم ابن الصوفي أنه دفن في مجلس داره الكبرى ثم نقل إلى المدينة

  
  
  



 

 المتوآل على اهللا

ين من                ه لست بق ع ل ة واسمها شجاع، بوي ه ترآي دي، وأم ن الم يد ب ن الرش ذي أبو الفضل جعفر بن المعتصم ب
وله إحدى وأربعون سنة، ودفن في القصر  247، وقتل ليلة األربعاء لثالث خلون من شوال سنة232الحجة سنة

م        : وقال الدوالبي في تاريخه. الجعفري، وهو قصر ابتناه بسر من رأى ره ول ان وزي ن خاق تح ب ن هو والف أنه دف
  .يصل عليهما، فكانت خالفته أربع عشرة سنة وتسعة أشهر وتسعة أيام

اغر الترآي بسيف،          دره ب ره، فابت ع وزي وة م ى خل وقتل المتوآل محمد ولده المنتصر باهللا بسرمن رأى وهو عل
ى     ا حت ا وقطعوهم ا مع يوفهم فقتلوهم وم بس اعتوره الق وم، ف وه الق ه ووج ي وجه ان ف ن خاق تح ب ره الف ام وزي فق

ل     ا قي ى م ا، عل اح      . اختلطت لحومهما فدفنا مع ى م ه عل ي قتل ان السبب ف ى المنتصر،      وآ ز عل دم المعت ه ق كي أن
والمنتصر أسن منه، وآان يتوعده وسبه ويسب أمه ويأمر الذين يحضرون مجلسه من أهل السخف بسبه، فسعى 

وآان من االتفاق العجيب أن المتوآل آان قد أهدي له سيف قاطع ال يكون  . في قتله ووجد الفرصة في تلك الليلة
ه دون   : يتمناه فقال المتوآلمثله، فعرض على جميع حاشيته وآل  ه ل ال يصلح هذا السيف إال لساعد باغر، ووهب

  .غيرة، فاتفق أنه أول داخل عليه فضربه به فقطع حبل عاتقه وآان ما ذآرنا من أمره

ه   : وحكى علي بن يحيى بن المنجم قال آنت أقرأ على المتوآل قبل قتله بأيام آتب المالحم فوقف على موضع في
ال     أن الخليفة ال ه فق ك؟ فقلت   : عاشر يقتل في مجلسه، فتوقفت عن قراءت ا ل ال  : م ر، ق ه    : خي رأه فقرأت د أن تق ال ب

ليت شعري من هذا الشقي المقتول؟ وآان مربوعًا أسمر خفيف شعر العارضين،    : وحدت عن ذآر الخلفاء فقال
  .رفع المحنة في الدين، وأخرج أحمد بن حنبل آما ذآرنا من الحبس وخلع عليه

ه ويدرسون        وآان ه ويأخذون عن ون إلي بالدينور شيخ يتشيع ويميل إلى مذهب اإلمامة، وآان له أصحاب يجتمع
ًال رافضيًا يحضره    دينور رج ل أن بال ى المتوآ دينور إل ر بال ع صاحب الخب اب، فرف ه بشر الجع ال ل ده، يق عن

ر    جماعة من الرافضة ويتدارسون الرفض ويسبون الصحابة ويشتمون السلف، فلما وق ه أم ى آتاب ف المتوآل عل
د        ي تجالسه، فكتب عبي ة الت ذا والفرق وزيره عبيد اهللا بن يحيى بالكتاب إلى عامله على الدينور بإشخاص بشر ه

ه شديد اإلشفاق          -اهللا بن يحيى بذلك، فلما وصل إلى العامل آتابه  وآان صديقا لبشر الجعاب حسن المصافاة ل
اهللا بشر       همه ذلك وسق عليه فاستدعى ب -عليه  ر أصحابه، فق ره وأم ي أم ه ف ي   : شرا واقرأه ما آوتب ب دي ف عن

ال         ه، ق ي من ا أنت خائف عل اة مم ا هو؟   : هذا رأي إن استعملته آنت غير مستبطإ فيما أمرت به وآنت بمنج وم
ده      : قال وظ عن يس بمحف اف ول اب الخف بالدينور شيخ خفاف اسمه بشر ومن الممكن المتيسر أن تجعل مكان الجع
تواء          ما  ر اس ا وغي ر عينه ين من الجعاب فغي ى الع د إل نسبت إليه من الحرفة والصناعة، فسر العامل بقوله وهم

ة          ه والغفل ة البل ي غاي ه ف ه أبل اف أن خطها وانبساطه ووصل الباء بما صارت به فاء؛ فكان أخبرع عن بشر الخف
ن     ذون م د يأخ واد البل ل س ك أن أه ده وضحكة، وذل ل بل د أه زأة عن ه ه يئة  وأن ة بنس ة والمقطوع اف التام الخف

أنواع       وا ب ه واعتل ووه بحق ه ول ويعدونه بأثمانها عند حصول الغلة، فإذا حصلت وحازوا ما لهم منها ما طلوه بدين
ذا             را ه وا بش ا، واف ا جرى مجراه اف وم ى الخف اجوا إل تاء واحت ا الش الباطل عليه، فإذا انقضى وقت السادر ودن

دعوه وابت ه وخ ذروا إلي ة، واعت دة الباطل ة والمعاه ان الكاذب دهم باأليم دون مواعي اء ويؤآ ه الوف دروا يعدون
تأنف إعطاءهم من             يهم ويس تلم ال م وسكونه ويس ه به تأنفة، فيحسن ظن ويضمنون له أداء الديون الماضية والمس

نة ث       دم من الس ا تق ى م ون  الخفاف وغيرها ما يريدونه، فإذا حضرت الغلة أجروه على العادة وحملوه عل م اليزال
ق          ه وال يفي ه من رقدت م فال يتنب ان غالته ي إب على هذه الوتيرة من أخذ سلعة في وقت حاجتهم ودفعه عن حقه ف
ة وتخصيصه   ه بالمخاطب ال علي وم واإلقب ام الق اف أم دم الخف ار بتق ه واش ر آتاب ذ صاحب الخب كرته؛ فانف ن س م

ا يضحك ا     ه بم ه وفهاهت ذه القصة،        بالمسألة ساآنًا إلى أنه من رآاآت لحاضرين ويحسم االشتغال بالبحث عن ه
وم،            ه وبحضور الق ى المتوآل ب ن يحي د اهللا ب م عبي ر أعل ويتخلص من هذه الثالثة؛ فلما ورد آتاب صاحب الخب
ا يجري               ى م لبية ليقف عل نهم س ه وبي ق بين ر فعل نهم، وأم ا حكي ع فأمر أن يجلس ويستحضرهم ويخاطبهم فيم

ك ل ذل اهده، ففع ا  ويسمعه ويش اف، فلم دمهم بشر الخف ه يق دموا إلي تدعى المحضرين، فق د اهللا واس ، وجلس عبي
ال  : جلسوا أقبل عبيد اهللا على بشر فقال له اف؟ فق ام        : أنت بشر الخف ى تم ه إل م، فسكنت نفوس الحاضرين مع نع

ره   إنه رفع إلى أمير المؤمنين م: هذه الحيلة وإتمام هذه المدالسة وجواز هذه المغالطة، فقال له ن أرمكم شيء أنك
ال       : فأمر بالكشف عنه وسؤالكم بعد إحضارآم عن حقيقته، فقال له بشر ه؟ ق ا ب ذي تأمرن ا ال : نحن حاضرون فم

ال بشر      تم الصحابة، فق رفض وش ا أعرف من    : بلغ أمير المؤمنين أنه يجتمع اليك قوم فيخوضون معك في الت م
ال : بكم، فقالقد أمرت بامتحانكم والفحص عن مذاه: هذا شيئًا، قال ال    : ماتقول في السلف؟ فق لعن اهللا السلف، فق
د اهللا        : ويلك أتدري ما تقول؟ قال: له عبيد اهللا ال لعبي دي المتوآل فق ين ي ادم من ب : نعم لعن اهللا السلف، فخرج خ

إن      : سله الثالثة فإن أقام على هذا فاضرب عنقه، فقل له: يقول لك أمير المؤمنين رة ف ذه الم ائلك ه ي س م تتب   إن ل
ي وأبطل معيشتي        : وترجع عما قلت أمرت بقتلك، فما تقول اآلن في السلف؟ فقال د خرب بيت لعن اهللا السلف، ق



 

اف والتمسكات     : وآيف؟ قال: وأتلف مالي وأفقرني وأهلك عيالي، قال أنا رجل أسلف األآرة وأهل الدستان الخف
يهم عن  م، فأصير ال ن غالته ا يحصل م ثمن مم وني ال ى ان يوف رزوا  عل ذا أح ادرهم، فغ ي بي ة ف د حصول الغل

اهللا       ون ب ة ويحلف ذرون إلي تاء فيعت الغالت دفعوني عن حقي وامتنعوا من توفيتي مالي، ثم يعودون عند دخول الش
ا         ا يلتمسونه وأعطيهم م ى م أجيبهم إل الي، ف ال يعاودون مطلي وظلمي، فإنهم يؤدون إلي المتقدم والمتأخر من م

اء و   إذا ج الي وافتقرت                يطلبونه، ف د اختلت ح ه من ظلمي وآسر ماليفق انوا علي ا آ ل م ى مث ادوا إل ة ع قت الغل
الوا   : فسمع ضحك عال من وراء السبيبة، وخرج الخادم فقال: عيالي؛ قال بيلهم؛ فق : استحلل هؤالء القوم وخل س

ال بعض الحاضرين        دار ق ا توسطوا صحن ال وم مجان   هؤال : يا أمير المؤمنين في حل وسعة، فصرفهم فلم ء ق
ذا   ق بصحته، وينبغي أن يستقصى الفحص عن ه ه ويث ا يعلم ر مسقط ال يكتب إال بم الون وصاحب الخب محت

بعض    ة ل دم       : والنظر فيه، فأمر بردهم، فلما أمروا بالرجوع قال بعض الجماعة التابع ذي تق ك ال ذا من ذل يس ه ل
وم     فينبغي أن تتولى الكالم نحن وسنلك طريق الجد والديانة، فرجعو ى الق د اهللا عل ل عبي ا فأمروا بالجلوس، ثم أقب

ؤمنين  : فقال إن الذي آتب في أمرآم ليس ممن تقدم على الكتب بما اليقبله علما ويحيط به خبرًا وقد أخذ أمير الم
الوا  ال     : باستئناف امتحانكم وانعام التفتيش عن أمرآم، فق ه، فق ا أمرت ب د رسول اهللا      : افعل م اس بع ر الن من خي

ؤمنين        : علي بن أبي طالب، فقال الخادم بين يديه: هللا عليه وسلم؟ قلناصلى ا ر الم أخبر أمي الوا، ف ا ق د سمعت م ق
ه       : يقول لكم أمير المؤمنين هذا مذهبي، فقلنا: به، فمضى ثم عاد فقال ي دين ؤمنين ف ر الم ذي وفق أمي الحمد هللا ال

الوا    ماتقولو: ووفقنا التباعه وموافقته على مذهبه، ثم قال لهم ه؟ فق ى   : ن في أبي بكر رضي اهللا عن ة اهللا عل رحم
ال   : فما تقولون في عمر؟ قلنا: ابي بكر نقول فيه خيرًا، قال ه، ق ه وال نحب ا  : رحمة اهللا علي م؟ قلن ه أخرج   : ول لألن

ال         : موالنا العباس من الشورى، قال ادم فق ى الخ م أت ى من الضحك األول ث فسمعنا من وراء السبيبة ضحكًا أعل
ل لعب ن المتوآ د اهللا ع الوا   : ي ة واصرفهم، فق ريقهم مؤون ي ط زمتهم ف د ل لة فق بعهم ص ي  : أت ى وف ي غن ن ف نح

  .المسلمين من هو أحق بهذه الصلة وإليها أحوج، وانصرفوا

ال  دون ق ه حم د ال و عب ر أب ن الضحاك: وذآ ين ب ي الحس ال ل م  : ق اه ث ه لصحبتي إي ي خالفت يد ف ضربني الرش
ي  ضربني األمين لمماثلتي  ابنه عبد اهللا ثم ضربني المأمون لميلي إلى محمد ثم ضربني المعتصم لمودة آانت بين

ع        ك يجري مجرى الول ل، وآل ذل وبين العباس بن المأمون ثم ضربني الواثق لشيء بلغه من ذهابي إلى المتوآ
ؤمنين إن   يا: والتحذير لي، ثم أحضرني المتوآل وأمر شفيعا أن يولع بي، فتغاضب المتوآل علي، فقلت أمير الم

ال        ببك، فضحك وق ان بس ربته آ ر ضرب ض اعلم أن آخ اؤك ف ربني آب ا ض ربني آم ت تض ونك  : آن ل أص ب
  .وأآرمك

ا           : وقال المتوآل يوما لمن حضره ر بغ ه، فجعل آل يصفه غي ي خادم ما أرى أحسن من وصيف الصغير، يعن
ال    : الكبير فال ا تحب وصيفا؟ ق ال : يا بغا ما سكوتك؟ ام ال ول : ال، ق ك وال أحب من       : م؟ ق ي أحيب من يحب ألن

  .يحبه

ه  ال    : ودخل أبو العيناء على المتوآل فقال ل ذاء، ق ي عنك ب انه والميء       : بلغن ذاء صفة المحسن بإحس إن يكن الب
د    ل بع بإساءته فقد مدح اهللا وذم قال نعم العبد إنه أواب وقال عز وجل هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عت

دك من      ذلك زنيم  اذ اهللا عب د أع ز فق فذمه حتى قذفه، وأما أن أآون آالعقرب التي تسلع النبي والذمي بطبع ال يمي
   : ذلك، وقد قال الشاعر

 ولم أشتم الجبس اللئيم المذمما   إذا أنا بالمعروف لم أثن صادقًا
 والفمـا وشق لي اهللا المسامع   ففيم عرفت الشر والخير باسمه

   
لم نجاح   ي                  ولما أس ه فتلف ف وال عاقب ه من األم ا علي ؤدي م ك األصبهاني لي د المل ن عب ى موسى ب لمة إل ن س ب

ال      : مطالبته، فحضر يومًا عند المتوآل فقال له لمة؟ ق ن س ر نجاح ب وآزه موسى     : ما عندك من خب ال اهللا ف ا ق م
ال        ان فق ن خاق ى ب ن يحي د اهللا ب وزير عبي ا ا : فقضي عليه، فاتصل ذلك بموسى فلقي ال م    أيه ي فل وزير أردت قتل ل

ال     ك فق ي ذل اء ف : تجد لذلك سبيًال إال بإدخال أبي العيناء إلى أمير المؤمنين وعداوته لي، فعاتب عبيد اهللا أبا العين
ه      ك، فأمسك عن ى المتوآل         . واهللا ما استعذبت الوقيعة فيه حتى ذممت سيرته ل اء عل و العين ك أب د ذل م دخل بع ث

ال     في: آيف آنت بعدي؟ فقال: فقال ك، فق ا     : أحوال مختلفة خيرها رؤيتك وشرها غيبت ال إنم تقتك، ق د واهللا اس ق
ه المتوآل                ال ل اه، فق ده دع ى أراد عبي يد فمت ا الس واله وأم اء م ه لق ذر علي ه يتع د ألن من أسخى من   : يشتاق العب

ال     : ابن أبي دواد، قال المتوآل: رأيت؟ قال ى السخاء ق به إل ر     إن: تأتي إلى رجل قد رفضته فتنس ا أمي الصدق ي
ى الجود ألن               بونه إل يمن ينس اس يغلطون ف ى مجلسك وإن الن ه عل ق من المؤمنين على موضع من المواضع أنف
ي دواد       أمون، وجود اب أب ى الم سخاء البرامكة منسوب إلى الرشد، وسخاء الفضل والحسن بن سهل منسوب إل



 

ال     منسوب إلى المعتصم، وإذا نسب الفتح وعبيد اهللا إلى السخاء  ؤمنين، ق اأمير الم ذاك سخاؤك ي صدقت فمن   : ف
ال   ت؟ ق ال     : أبخل من رأي ك، ق د المل ن عب ال     : موسى ب ه؟ ق ا رأيت من بخل ا يحرم      : وم ه يحرم القريب آم رأيت

ه     : الغريب، ويعتذر من اإلحسان آما يعتذر من اإلساءة، فقال له ك، فالق ا أحب ذل قد وقعت فيه عندي وقعتين وم
م    ه وال يعل ذر إلي ال  واعت ك، ق ي وجهت ب ال     : أن ف؟ ق كته بحضرة أل ؤمنين من يس ر الم ا أمي ى  : ي ن تخاف عل ل

ه           لح، فلقي ى ص ا إل احبه، وافترق ى ص ا إل د منهم ل واح ذر آ ى واعت ى موس ار إل وف، فس ن الخ راس م االحت
ا     : بالجعفري فقال ًا ب ا قتلت نفس ي آم ا   يا أبا عبد اهللا قد اصطلحنا فمالك ال تأتينا؟ قال أتريد أن تقتلن ا أران ألمس م
  .إال آما آنا أوًال

  
ا وأحضرهم        م روح اس وأخفه وآان المتوآل قد غضب على عبادة ونفاه إلى الموصل وآان عبادة من أطيب الن

وه ونحب          ات أب م م الطبيخ ث ا ب ه، فخرج حاذق ان مع ازم    . نادرة، وآان أبوه من طباخي المأمون وآ و ح حكى أب
وه      : وآيف؟ قال: ان أطرفه، قيلما آ: الفقيه، وقد جرى ذآر عبادة، قال اؤه وطلب ه غرم لما حصل بالموصل تبع

ن                 ي ب ه عل ال ل م آلخر، فق م آلخر ث راهيم العمري وهو قاضي الموصل فحلف لواحد ث وقدموه إلى علي بن إب
ا       : إبراهيم إن آانت عسرة بإزائه ى نفسك، ف ويحك ترى هؤالء آلهم قد اجتمعوا على ظلمك؟ فاتق اهللا وارجع إل
ق   : فقال نظرة، ا ال أطي اهللا م ل  . صدقت فديتك ليس آلهم ادعى الكذب وال آلهم ادعى الصدق، ولكني دفعت ب وقي

  .أربعة أشهر وعشرًا: ماورثت أختك من زوجها؟ قال: له وقد مات زوج أخته
  

ة فيه         : وحكى علي بن الجهم قال ة جليل ن طاهر من خراسان هدي ه اب ا لما أفضت الخالفة إلى المتوآل أهدى إلي
اء             ول الشعر وحذقت الغن ي األدب وأجادت ق د نشأت بالطائف وبرعت ف ة ق جوار فيهن جارية يقال لها محبوب
ه             ا، وبكرت علي ا أيام رة فهجره ا م د عليه ارق مجلسه، فوج ه فكانت ال تف وقربت من قلب المتوآل وغلبت علي

ال اعلي قلت: فق أ: ي امي آ ي من ة ف ال رأيت الليل ؤمنين، ق ر الم ا أمي ك ي ة وصالحتها لبي ني رضيت عن محبوب
و اهللا    : وصالحتني، قلت دك، ف خيرًا يا أمير المؤمنين أقر اهللا عينك وسرك، إنما هي عبدتك والرضى والسخط بي

اعلي  : يا أمير المؤمنين سمعت صوت عود من حجرة محبوبة، فقال: أنا لفي ذلك إذ جاءت وصيفة فقالت قم بنا ي
  : حجرتها فإذا هي تضرب العود وتغنيننظر ما تصنع، فنهضنا حتى أتينا 

   
 أشكو إليه وال يكلـمـنـي   أدور في القصر الأرى أحدًا

 ليس لها توبة تخلصـنـي   آأنني قد أتيت مـعـصـيًة
  قد زارني في الكرى وصالحني   فهل شفيع لـنـا إلـى مـلـٍك

 عاد إلى هجره فصـارمـنـي   حتى إذاما الصبـاح الح لـنـا
  
ال             :قال ا، فق ه تقبلهم ى قدمي ه وأآبت عل ه، فسمعت فتلقت ؤمنين وصحت مع ر الم ذا؟ قالت   : فصاح أمي ا ه ا  : م ي

ي    : موالي رأيت في ليلتي آأنك رضيت عني فتعللت بما سمعت، قال ال ل ك، فق ل ذل ي   : وأنا واهللا رأيت مث ا عل ي
ا بالجل           ه ودع ا في ذي آن ى الموضع ال ا إل ق؟ ورجعن ذا آيف اتف ا     رأيت أعجب من ه ين واصطبح وم اء والمغن س

ه وصارت          : زالت تغنيه األبيات يومه ذلك؛ قال رق جواري ان، فتف ا آ ره م ان من أم ى آ وزادت حظوة عنده حت
ود فوضع          تعفته وجيء بع ي فاس ا أن تغن ا وأمره دعاها يوم نحبوبه إلى وصيف الكبير فما زالت حزينة باآية، ف

  .في حجرها فغنت
 أرى فـيه جـــعـــفـــراال   أي عـــيش يلـــذ لـــــي

      آل من آان في ضنى وسقام فقد برا
 لو تـرى الـمـوت يشـتـــرى   غير محبوبة التي

     لتـقـبـرا ال شترته بما حوته يداها
  .ولبست السواد والصوف وما زالت تبكيه وترثيه حتى ماتت، رحمها اهللا تعالى

 ابن السراج

سين بن أحمد بن جعفر السراج المعروف بالقاري البغدادي؛ آان حافظ عصره،  أبو محمد جعفر بن أحمد بن الح
اذان،               ن ش ي ب ي عل ره، حدث عن أب اب مصارع العشاق وغي ا آت ة، منه وعالمة زمانه، وله التصانيف العجيب
ر، وروى        ق آثي ه خل رهم، وأخذ عن وأبي القاسم ابن شاهين، والخالل، والرمكي، والقزويني، وابن غيالن، وغي

نهم        ع ان وأخذ ع ك الزم ان ذل ي أعي ه لق نه الحافظ أبو طاهر السلفي رحمه اهللا تعالى، وآان يفتخر بروايته مع أن
  وله شعر حسن، فمنه 



 

 وجدا عليهم تسـتـهـلبان الخليط فـادمـعـي
 ق عن المنازل فاستقلوا   وحدا بهم حادي الـفـرا
  عن ناظري والقلب حلوا   قل للـذين تـرحـلـوا

 ت غداة بينهم استحلـوا   دمي بـال حـرم أتـيو
 من ماء وصلهم وعلـوا   ما ضرهم لو أنـهـلـوا

   
  :ومن شعره أيضًا رحمه اهللا تعالى

   
  فزوري قد تقضى الشهر زوري   وعدت بأن تزوري آل شـهـر

 إلى البلد المسمى شـهـرزور   وشقة بيننا نهـر الـمـعـلـى
 ولكن شهر وصلك شهـر زور   قوأشهر هجرك المحـتـوم حـ

   
  : وأورد له العماد الكاتب األصبهاني في آتاب الخريدة

   
  عممه الشيب على وفرته   ومدٍع شرخ شباٍب وقـد
 يكفيه أن يكذب في لحيته   يخضب بالوشمة عثنونـه

  .وله غير ذلك نظم جيد

ل س    ة أو أوائ ر الشريف      وآانت والدته إما في أواخر سنة سبع عشرة وأربعمائ ة، وذآ اني عشرة وأربعمائ نة ثم
رة    نة ست عش ده س يوخ أن مول ات الش اب وفي ي آت د العزيزاألنصاري ف ن عب د ب ن أحم ارك ب ر المب و المعم أب

  ببغداد، وتوفي بها ليلة األحد الحادي والعشرين من صفر سنة خمسمائة، ودفن بباب أبرز

 أبو معشر المنجم

ي          أبو معشر جعفر بن محمد بن عمر الب دة ف ه التصانيف المفي ه، ول ي فن ه ف ام وقت ان إم لخي المنجم المشهور؛ آ
  .علم النجامة، منها المدخل ووالزيج واأللوف وغير ذلك، وآانت له إصابات عجيبة

ابر          ًال من اتباعه وأآ ك طلب رج ك المل وك، وأن ذل رأيت في بعض المجاميع أنه آان متصال بخدمة بعض المل
ا            دولته ليعاقبه بسبب جري ي يستخرج به الطرائق الت ه ب دل علي ا معشر ي م أن أب ه، فاستخفى، وعل مة صدرت من

ي      ًا وجعل ف ه دم الخبايا واألشياء الكامنة، فأراد أن يعمل شيئًا اليهتدي إليه ويبعد عنه حسه فأخذ طستًا وجعل في
ه أحضر     الدم هاون ذهب، وقعد على اال هاون أيامًا، وتطلب الملك ذلك الرجل وبالغ في التطل  ا عجز عن ب، فلم

ا     : أبا معشر وقال له ا، وسكت زمان ا الخباي تعرفني موضعه بما جرت عادتك به، فعمل المسألة التي يستخرج به
ك   ه الم ال ل ائرا، فق ال  : ح ك؟ ق كوتك وحيرت بب س ال : ماس ًا، فق يئا عجيب ال : أرى ش و؟ ق ا ه ل : وم أرى الرج

ذه الصفة،          المطلوب على جبل من ذهب والجبل في بحر من دم، و ى ه بالد عل الم موضعًا من ال ي الع م ف ال أعل
ال : فقال له ع        : أعد نظرك وغير المسألة وجدد أخذ الطالع، ففعل ثم ق ا وق ذا شيء م ا ذ آرت، وه ا أراه إال آم م

ر          اه، وأظه ان للرجل ولمن أخف د باألم ي البل ادى ف لي مثله، فلما أيس الملك من القدرة عليه بهذا الطريق أيضًا ن
أخبره     من  ه، ف ان في ذي آ ذلك ما وثق به، فلما اطمأن الرجل ظهر وحضر بين يدي الملك، فسأله عن الموضع ال

  .بما اعتمده، فاعجبه حسن احتياله في إخفاء نفسه، ولطافة أبي معشر في استخراجه

  .وله غير ذلك من اإلصابات

  .وآانت وفاته في سنة اثنتين وسبعين ومائتين، رحمه اهللا تعالى

ة   -لخي والب ة من          -بفتح الباء الموحدة وسكون الالم وبعدها خاء معجم ة عظيم خ، وهي مدين ى بل بة إل ذه النس ه
ذي يضرب       ذا االحنف هو ال بالد خراسان فتحها األحنف بن قيس التميمي في خالفة عثمان رضي اهللا عنه، وه

  .به المثل في الحلم، وسيأتي ذآره في حرف الضاد إن شاء اهللا تعالى



 

 األندلسي ممدوح ابن هانىء جعفر

ان                ة؛ آ ال إفريقي زاب من أعم ر ال يلة وأمي دان األندلسي صاحب المس ن حم د ب ن أحم ي ب أبو علي جعفر بن عل
ا يجاوز         ة م دائح الفائق ه من الم سمحًا آثير العطاء مؤثرًا ألهل العلم، وألبي القاسم محمد بن هانىء األندلسي في

  : حسنها حد الوصف، وهو القائل فيه

 جسمي وطرف بابلي أحـور   المدنفان من البرية آـلـهـا
  الشمس والقمر المنير وجعفر   والمشرقات النـيرات ثـالثة

  .وأما القصائد الطوال فال حاجة إلى ذآر شيء منها

اديس   وآان أبوه علي قد بنى المسيلة، وهي معروفة بهم إلى اآلن، وآان بينه وبين زيري بن مناد جد المعز بن ب
ين       ده بلك ام ول م ق ا ث  -إحن ومشاجرات أفضت إلى القتال، فتواقعا وجرت بينهما معرآة عظيمة، فقتل زيري فيه

الده          -المقدم ذآره في حرف الباء  رك ب ة، فت ه طاق ه ب يس ل ه ل م أن مقام أبيه، واستظهر على جعفر المذآور، فعل
ذا     ومملكته وهر إلى األندلس، فقتل بها في سنة أربع وستين وثلثم ه يطول وه ائة، رحمه اهللا تعالى، وشرح حديث

م      -القدر خالصته والمسيلة  دها الم مفتوحة ث ا وبع بفتح الميم وآسر السين المهملة وسكون الياء المثناة من تحته
  .وهي مدينة من أعمال الزاب -هاء ساآنة 

  .فريقيةآورة بإفريقية، وقدتقدم ذآر إ -بفتح الزاي وبعد األلف باء موحدة  -والزاب 

 ابن قالح الكتامي

ة،                 دي صاحب إفريقي ن المنصور العبي د ب يم مع ي تم ز أب واد المع ان أحد ق امي؛ آ الح الكت ن ف أبو علي جعفر ب
ام،        -اآلتي ذآره  -وجهزه مع القائد جوهر  ى الش ه جوهر إل لما توجه لفتح الديار المصرية، فلما أخذ مصر بعث

نة تسع          فغلب على الرملة في ذي الحجة سنة ثمان ي المحرم س ا ف ى دمشق فملكه وخمسين وثلثمائة ثم غلب عل
د بظاهر دمشق، فقصده              وق نهر يزي ة ف ى الدآ زل إل تين ون نة س ى س وخمسين بعد أن قاتل أهلها، ثم أقام بها إل
ه            ه القرمطي فقتل ر ب ل فظف ذآور وهو علي ر الم ه جعف الحسن بن أحمد القرمطي المعروف باألعصم، فخرج إلي

ه اهللا         وقتل من  ة، رحم تين وثلثمائ نة س دة س ون من ذي القع أصحابه خلقا آثيرا، وذلك في يوم الخميس لست خل
  .تعالى

  : قرأت على باب قصر القائد جعفر بن فالح المذآور بعد قتله مكتوبا: وقال بعضهم

 فأبادهم بتفرق ال يجـمـع   يا منزًال عبث الزمان بأهله
  الزمان بهم يضر وينفعآان    أين الذين عهدتهم بكـمـرة

   
اعر          ي الش انىء األندلس ن ه د ب م محم و القاس ول أب ه يق دوحًا، وفي ل القدرمم ًا جلي ذآور رئيس ر الم ان جعف وآ

  : المشهور
   

  عن جعفر بن فالح أطيب الخبر   آانت مساءلة الرآبان تخبرنـي
  أذني بأحسن مما قد رأى بصري   حتى التقينا فال واهللا ماسمـعـت

ام،           وال ي تم ا ألب ين ليس ي دواد، وهوغلط، ألن البيت ن أب د ب ي القاضي أحم ناس يروون هذين البيتين ألبي تمام ف
  .وهم يروونهما عن أحمد بن دواد وهو ليس بابن دواد، بل ابن أبي دواد، ولو قال ذلك لما استقام الوزن

 ابن شمس الخالفة

د          د اهللا محم ي عب ة أب ن شمس الخالف ر ب ك         أبو الفضل جعف د المل ار األفضل الملقب مج ة مخت ن شمس الخالف ب
ه تواليفجمع           نه وضبطه، ول ه لحس رًا، وخطه مرغوب في الشاعر المشهور؛ آان فاضًال حسن الخط، وآتب آثي

  : فيها أشياء لطيفة دلت على جودة اختياره، وله ديوان شعر أجاد فيه، نقلت من خطه لنفسه



 

  ر بالسرور العاجلوأسى يبشهي شدة يأتي الرخاء عقيبها
 للمرء خير من نعـيم زائل   وإذا نظرت فإن بؤسـًا زائًال

   
ك الكامل        ر المل ابن شكر، وزي وله أيضا في الوزير ابن شكر، وهو الصفي أبو محمد عبد اهللا بن علي، عرف ب

  : رحمهما اهللا تعالى
   

 وتشاهدت لك بالثناء األحسـن   مدحتك ألسنة األنـام مـخـافًة
  حتى أعيش إلى انطالق األسن   ى الزمان مؤخرا في مدتيأتر

   
ي الشعر            ه ف ا، وطريقت م يسم قائلهم ق ول ي مجموع عتي هكذا أنشدنيهما بعض األدباء المصريين، ثم وجدتهما ف

  .حسنة
   

  : وله أيضا
   

  سبيل من ضن وهو مقتدر   أعط وإن فاتك الثراء ودع
 ليه يفـتـقـروآم فقير إ   فكم غني بالناس عنه غنى

   
  : وله أيضًا

   
 سألت عن أخبـاري   آفي وعرضي إذا ما
 وذا من العارعاري   هذا من الكاس آاٍس

ين      نة اثنت رم س ن المح ر م اني عش ي الث وفي ف مائة، وت ين وخمس الث وأربع نة ث رم س ي المح ه ف ت والدت وآان
  .هللا تعالىوعشرين وستمائة بالموضع المعروف بالكوم األحمر ظاهر مصر، رحمه ا

ر الجيوش     -بفتح الهمزة وسكون الفاء وفتح الضاد المعجمة وبعدها الم  -واألفضلي  هذه النسبة إلى األفضل أمي
  .بمصر

  .وتوفي والده في ذي الحجة سنة تسع وستين وخمسمائة، ومولده سنة عشرين وخمسمائة

 جعبر القشيري

ه          األمير جعبر بن سابق القشيري الملقب سابق الدين الذي ى شيء من أحوال م أقف عل ر؛ ل ة جعب تنسب إليه قلع
ده        ة بي ك والقلع ى ذل زل عل م ي سوى أنه آان قد أسن وعمي، وآان له ولدان يقطعان الطريق ويخيفان السبيل، ول
ع          نة أرب ل س ي أوائ ك ف د ذل ل بع م قت حتى أخذها منه السلطان ملك شاه بن ألب أرسالن السلجوقي اآلتي ذآره، ث

ك           . ئة، رحمه اهللا تعالىوستين وأربعما إن السلطان مل ه شيء، ف واريخ وفي نفسي من ي بعض الت هكذا وجدته ف
ة   ي موضعه      -شاه ما ملك إال بعد قتل أبيه ألب أرسالن، وأبوه قتل في سنة خمس وستين وأربعمائ يأتي ف ا س آم

ه، أو    -إن شاء اهللا تعالى  ه وهو نائب ر غلطا،       إال إن آان قد تغلب على القلعة في حياة أبي اة جعب اريخ وف يكون ت
  .وقد نبهت عليه لئال يتوهم من يقف عليه أن الغلط آان مني، أو أنه مر بي ولم أتنبه له، فاعلم ذلك

ة،          ذه القلع ذها اجتازبه ى حلب ليأخ ا توجه إل ثم إني بعد هذا حققت هذا األمر، فوجدته أن ملك شاه السلجوقي لم
ذ           وقتل جعبرا المذآور لما بلغه عنه من اد وأخ ه من الفس ه عن ا بلغ ذآور لم را الم ل جعب الفساد وأخذ القلعة، وقت

ة      ذه القلع ال له ة، ويق بعين وأربعمائ دو سرية، وهي منسوبة     : القلعةمنه وسار إلى حلب وذلك في سنة تسع وس ال
  .فنسبت إليهإلى دوسر غالم النعمان بن المنذر ملك الحيرة، وآان قد ترآه على أفواه الشام، فبنى هذه القلعة 

  .القصير الغليظ، وهو بفتح الجيم وسكون العين المهملة وبعدها باء موحدة مفتوحة ثم راء: والجعبر في اللغة
  



 

 نصير الدين جقر

ة          رة الفراتي دين زنكي صاحب الجزي اد ال ان نائب عم أبو سعيد جقر بن يعقوب الهمذاني الملقب نصير الدين؛ آ
ل والموصل والشام، استنابه عنه بال م    : موصل، وآان جبارًا عسوفًا سفاآًا للدماء مستحًال لآلموال، قي ا أحك ه لم إن

ل        داء عاث ون ن اداه مجن ه، فن ه إحكام ق القضاء        : همارة سور الموصل أعجب در أن تعمل سورًا يسد طري هل تق
ذآور   ر الم ان جق دة، وآ ا وضايقها م د حصار الموصل، فنازله ام المسترش ه قصد اإلم ي واليت ازل؟ وف د  الن ق

بع   نة س ي شهر رمضان س ك ف ا مقصوده، وذل ل منه م ين ا ول ة ورجع عنه ل الخليف ا فقات ر خنادقه حصنها وحف
  .وعشرين وخمسمائة، وآان بالموصل فروخ شاه ابن السلطان محمود السلجوقي المعروف بالخفاجي

ة هو ألب أرس            ذه الواقع اجي صاحب ه ي أتابك أن الخف ة بن اريخ دول ن    وذآر ابن األثير في ت ود ب ن محم الن ب
ة           -محمد لتربية عماد الدين زنكي أتابك  ا بالترآي وك، فاألت ي أوالد المل ذي يرب الال ال ه ال ك، فإن ولذلك سمي أتاب

ين      ذين المعني ا         -هو األب، وبك هو األمير، فأتابك مرآب من ه ي مقاصده، فلم ده ف ر يعارضه ويعان ان جق وآ
ًا        توجه عماد الدين زنكي لمحاصرة قلعة البيرة ر، فحضر يوم وا جق قرر الخفاجي مع جماعة من أتباعه أن يقتل

ل       امن، وقي ي الث ك ف وه وذل ه فقتل نة تسع        : إلى باب الدارللسالم فنهضوا إلي دة س وم الحميس التاسع من ذي القع ي
دين صاحب            ر ال د مظف ين وال ن بكتك ي ب دين عل ن ال ر زي وثالثين وخمسمائة، ولى عماد الدين زنكي موضع جق

  .فأحسن السيرة وعدل في الرعية، وآان رجًال صالحًا، رحمه اهللا تعالىإربل، 

ى        د ول ر ق ان جق ه، وآ ه وأقارب ولما عاد زنكي إلى الموصل استصفى أموال جقر واستخرج ذخائره وصادر أهل
ن   بالموصل رجًال ظالمًا يسمى بالقزويني، فسار سيرة قبيحة وآثر شكوى الناس منه، فعزله وجعل مكانه عمر ب
وفي         قاقا الموصلي المت ن ش د ب ن محم د ب شكلة فأساء في السيرة أيضا فعمل في ذلك أبو عبد اهللا الحسين بن أحم

  : سنة ثالث وثالثين وخمسائة

  ألف قزويني وال عمر          يا نصير الدين يا جقـر

  الشتكت من ظلمه سقر          لو رماه اهللا في سقـر

  راء، وهو اسم أعجمي وأظنه آان مملوآا بفتح الجيم والقاف وبعدهما: وجقر

 جميل بثينة

ن صباح  ر ب ن معم د اهللا ب ن عب ل ب و عمر وجمي ة  -أب ن حن  -بضم الصاد المهمل ان ب ن ظبي اء  -اب بضم الح
ن             -المهملة وتشديد النون  د ب ن زي ديم ب ن ه ن سعد ب ن عذرة ب ر ب ن آثي ابن ربيعة بن حرام بن صبة ابن عبد ب
قها وعو          ليث بن سود بن أسلم  ة أحد عشاق العرب، عش ابن الحاف بن قضاعة الشاعر المشهور؛ صاحب بثين

عره     وان ش رى، ودي ا وادي الق رًا ومنزلهم ا س ان يأتيه ا، وآ عر فيه ال الش ا فق رد عنه ا ف ر خطبه ا آب الم، لم غ
  .مشهور فال حاجة إلى ذآر شيء منه

ال       لو قرأ: قيل له: ذآره الحافظ ابن عساآر في تاريخ دمشق وقال ا أعود عليك من الشعر، فق رآن آ ذا  : ت الق ه
  .إن من الشعر لحكمة: أنس بن مالك رضي اهللا عنه أخبرني أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

وجميل وبثينة آالهما من بني عذرة، وآانت بثينة تكنى أم عبد الملك، والجمال والعشق في بني عذرة آثير؛ قيل 
ال  ما ب: ألعرابي من العذريين دون؟ فق ا  : ال قلوبكم آأنها قلوب طير تنماث آما ينماث الملح في الماء؟ أما تتجل إن

ة   : ممن أنت؟ فقال: ننظر إلى محاجر أعين ال تنظرون إليها، وقيل آلخر أنا من قوم إذا أحبوا ماتوا، فقالت جاري
  .هذا عذري ورب الكعبة: سمعته

ة،      وذآر صاحب اغاني أن آثير عزة آان راوية جيمل، و ة راويةالحطيئ ن خشرم وهدب ة ب جميل آان راوية هدب
  .والحطيئة راوية زهير بن أبي سلمى وابنه آعب بن زهير

  ومن شعر جميل من جملة أبيات 

 لليلى إذا ما الصيف ألقى المراسيا   وخبرتمانـي أن تـيمـاء مـنـزل



 

 المـرامـيا فما النوى ترمي بليلى   فهذي شهور الصيف عنا قد انقضت
   

اء خاصة       ه وتيم ى، وليست ل ون ليل ي     : ومن الناس من يدخل هذه األبيات في قصيدة مجن ي عذرة، وف زل لبن من
  : هذه القصيدة يقول جميل

   
  من الشوق استبكي الحمام بكى ليا   وما زلتم يابثن حتى لـو انـنـي
 وال آثرة الناهـين إال تـمـاديا   ومازادني الواشون إال صـبـابة

 سلوا وال طول الليالي تـقـالـيا   ث النأي المفرق بـينـنـاوما أحد
 أظل إذا لم ألق وجهـك صـاديا   ألم تعلمي ياعذبة الـريق أنـنـي
 هيا وفي النفس حاجات إليك آما   لقد خفن ان أقى المنـية بـغـتة

   
  : جميل واهللا أشعر العرب حيث يقول: وآان آثير عزة يقول

   
  لليلى إذا ما الصيف ألقى المراسيا   ـاء مـنـزلوخبرتماني أن تـيم

   
  : ومن شعره

   
 لو تعلمين بصالح أن تذآري   إني ألحفظ سرآم ويسرنـي

 أو نلتقي فيه علي آأشهـر   ويكون يوم ال أرى لك مرسال
 يقـدر إن آان يوم لقائكم لم   ياليتني أقلى المنـية بـغـتة

  : ومنها
 األقبر يتبع صداي صداك بين   أمتيهواك ماعشت الفؤاد وإن 

   : ومنها

 نظر الفقير إلى الغي المكثـر   إني إليك بما وعدت لـنـاظـر
 هذا الغريم لنا وليس بمعـسـر   يقضي الديون وليس ينجز موعدًا
 إال آبرق سحابة لم تـمـطـر   ما أنت والوعد الذي تعدينـنـي

   
  : زمن شعره من جملة قصيدة

   
 من الوجد قـالـت ثـابـت ويزيد   ا بي يا بثـينة قـاتـلـيإذا قلت م

 بـعـيد بثينة قالـت ذاك مـنـك   وإن قلت ردي بعض عقلي أعش به
   

  : ومن شعره أيضًا
   

 لواستيقن الواشي لقرت بالبـلـه   وإني ألرضى من بثـينة بـالـذي
 لـهوباألمل المرجو قد خاب آمـ   بال وبأال أستطـيع وبـالـمـنـى

 وأوائلـه أوآخره ال نـلـتـقـي   و بالنظرة العجلى وبالحول تنقضي
   

  : وله أيضًا
   

 رديفًا لوصـل أو عـلـي رديف   وإني ألستحيي من النـاس أن أرى
  وأرضى بوصل منك وهو ضعيف   وأشرب رنقا منـك بـعـد مـودة



 

 فإذا آـثـرت وراده لـعــيو   وإني للماء المخـالـط لـلـقـذى
   

  وله م أبيات أيضًا 
   

 وأما على ذي حاجة فقـريب   بعيد على من ليس يطلب حاجًة
 فقلت آالنا يابـثـين مـريب   بثينة قالت يا جميل أريتـنـي
 يغيب وال يحفظ األسرار حين   وأريبنـا مـن ال يؤدي أمـانة

   
ال  : من أين أقبلت؟ فقلت: لقيني مرة جميل بثينة فقال: وقال آثير عزة ة، فق ى  : من عند أبي الحبيبة، يعني بثين وإل

ال   ة،           : أين تمضي؟ قلت إلى الحبيبة، يعني عزة، فق دًا من بثين ي موع دئك فتتخذ ل ى ب د أن ترجع عودك عل ال ب
ك، فقلت     : فقلت د من ذل ال الب ال    : عهدي بها الساعة، وأنا أستحيي أن أرجع، فق ة؟ فق ى عهدك ببثين من أول  : مت

ي، الصيف، وقعت سحاب ا أبصرتني أنكرالتن ا، فلم ا تغسل ثياب ة له ا جاري دوم فخرجت ومعه ة بأسفل وادي ال
ى        دثنا ساعة حت اء، وتح ى الم وب إل فضربت يدها إلى الثوب في الماء بالتحفت به، وعرفتني الجاريةفأعادت الث

دا        : غابت الشمس، فسألتها الموعد فقالت ك، وال وجدت أح د ذل ا بع ائرون، وال لقيته ي س ا،    أهل له إليه ه فأرس آمن
ا؟             : فقال له آثير ى الخوة به در عل م أق ة إن ل ذه العالم ا ه ر فيه ات شعر أذآ أتعرض بأبي فهل لك أن آتي الحي ف

ا     : قال ه أبوه ال ل م، فق اخ به ال     : وذاك الصواب، فخرج آثير جتى أن ن أخي؟ ق ا اب اردك ي قلت أبياتاعرضت   : م
  :: وبثينة تسمعهاتها، فأنشدته : فأحببت أن أعرضها عليك، قال

   
 إليك رسوًال والرسول موآـل   فقلت لها ياعز أرسل صاحبـي
 وأن تأمريني بالذي فيه أفعـل   بأن تجعلي بيني وبينك مـوعـدًا
  بأسفل وادي الدوم والثوب يغسل   آخرى عهدي منك يوم لقيتـنـي

   
ا     : فضربت بثينة جانب خدرها وقالت  : قال ا أبوه ال له أ، فق أ اخس وم        :أخس ا إذا ن ة؟ فقالت آلب يأتين يم بابثين مه

ر     : الناس من وراء الرابية، ثم قالت للجارية ال آثي ه، فق اة ونشويها ل ا  : ابغينا من الدومات حطبا لنذبح لكثير ش أن
  .الموعد الدومات: أعجل من ذلك، وراح إلى جميل فأخبره، فقال جميل

  
ل وآث    اء جمي دومات، وج ر          وخرجت بثينة وصواحبها إلى ال ان آثي رق الصبح، فك ى ب وا حت ا برح يهن، فم ر إل ي

م  : يقول ان أفه   .مارأيت مجلسا قط أحسن من ذلك المجلس، وال مثل علم أحدهما بضمير األخر، ما أدري أيهما آ
أنشدني  : قال أبو بكر محمد بن القاسم األنباري: وقال الحافظ أبو القاسم المعروف بابن عساآر في تاريخه الكبير

  : وتروى لغيره أيضًا، وهي: ألبيات لجميل بن معمرقالأبي هذه ا
   

 حتى دفعت إلى ربـيبة هـودج   مازلت أبغي الحي أتبع فلـهـم
 حتى ولجت إلى خفي المولـج   فدنوت مختفـيا ألـم بـيتـهـا

 بمخضب األطراف غير مشنـج   فتناولت رأسي لتعرف مـسـه
 وم إن لـم تـخـرجألنبهن الق   وعيش أخي ونعمة والدي: قالت

 فعلمت أن يمينها لم تـلـجـج   فخرجت خيفة قولها فتبسـمـت
  شرب النزيف ببرد ماء الحشرج   فلثمت فاهًا آخذًا بـقـرونـهـا

   
ه             : قال هارون بن عبد اهللا القاضي أذن ل ه، ف دحًا ل روان ممت ن م ز اب د العزي ى عب ر مصر عل ن معم قدم جميل ب
ه           وسمع مدائحه وأحسن جائزت ر ل ام وأم ره بالمق ا وأم رًا، فوعده فيأمره دا آثي ذآر وج ة ف ه، وسأله عن حبه بثين

  .بمنزل وما يصلحه، فما أقام إال قليًال حتى مات هناك في سنة اثنتين وثمانين
  

ال : وذآر الزبير بن بكار عن عباس بن سهل الساعدي قال ك   : بينا أنا بالشام إذ لقيني رجل من أصحابي فق هل ل
ال      في جميل ي وق م         : فإنه يعتل نعوده؟ فدخلناعليه وهو يجود بنفسه، فنظر إل ي رجل ل ول ف ا تق ن سهل، م ا اب ي

ة،  : يشرب الخمر قط ولم يزن ولم يقتل النفس ولم يسرق يشهد أن ىإله إال اهللا؟ قلت أظنه قد نجا وأرجوا له الجن
ا أحسبك سلمت وأنت تشبب      : أنا، قلت له: فمن هذا الرجل؟ قال ال     واهللا م ة، ق نة ببثين ذ عشرين س التني  : من ال ن



 

دنيا إن آنت وضعت        ام ال وم من أي شفاعة محمد صلى اهللا عليه وسلم وإني لفي أول يوم من أيام اآلخرة وآخر ي
  .يدي عليها لريبة، فما برحنا حتى مات

  
الى      : وقال محمد بن أحمد بن جعفر األهوازي ه اهللا تع ه، رحم ات في ذي م دخل  مرض جميل بمصر مرضه ال ، ف

  .عيه العباس بن سهل الساعدي، وذآر هذه الحكاية، واهللا أعلم بالصواب
  

ه  : وذآرفي األغاني عن األصمعي قال ال ل هل  : حدثني رجل شهد جميًال لما حضرته الوفاة بمصر أنه دعا به فق
ال : فقلت: لك أن أعطك آل ما أخلفه على أن تفعل شيئًا أعهده إليك؟ قال ذه     إذا أ: اللهم نعم، فق ي ه ذ حلت نامت فخ

م        ا، ث ذه ورآبه اقتي ه يهم فارتحل ن واعزلها جانبًا، وآل شيء سواها لك، وارحل إلى رهط بثينة، فإذا صرت إل
  : ألبس حلتي هذه واشققها، ثم اعل على شرف وصح بهذه األبيات وخالك ذم

   
 وثوى بمصر ثواء غير قفـول   صرخ النعي وما آنى بجمـيل

 نشوان بين مزارع وتـخـيل   ادي القرىولقد أجر البرد في و
 وابكي خليلك دون آل خلـيل   قومي بثينة فاند بـي بـعـويل

   
ي    : قال ى ف ففعلت ما أمرني به جميل، فما استتمت األبيات حتى برزت بثينة آأنها بدر قد بدا في دجنة وهي تتثن

ا  : ، وإن آنت آاذبا لقد فضحتني، قلتيا هذا، واهللا إن آنت صادقا لقد قتلتني: مرطها حتى أتتني وقالت واهللا ما أن
ا        ين معه اء الحي يبك ع نس ا، واجتم إال صادق، وأخرجت حلته، فلما رأتها صاحت بأعلى صوتها وصكت وجهه

  : فمكثت مغشيا عليها ساعة ثم قامت وهي تقول. ويندبنه حتى صعقت
   

  من الدهر ما حانت والحان حينها   وإن سلوي عن جمـيل لـسـاعة
 ولـينـهـا إذا مت بأساء الحياة   سواء علينا يا جميل بن معـمـر

  
ال الرجل          لفي، ق د الس ي طاهر أحم ة الحافظ أب ي ترجم ًا وال     : وقد تقدم ذآر هذين البيتين ف ر باآي ا رأيت أآث فم

  .باآية من يومئذ

 جنادة الهوري

ن حف           را م ان مكث روي؛ آ وي األزدي اله د اللغ ن محم ادة ب امة جن و أس يها    أب ًا بوحش ا، عارف ة ونقله ظ اللغ
ي الحسن           عيد المصري وأب ن س ي ب د الغن افظ عب ين الح ومستعملها، لم يكن في زمنه مثله في فنه، وآان بينه وب
نهم           م وتجري بي ي دار العل ون ف انوا يجتمع ر، وآ اد آثي علي بن سليمان المرىء النحوي األنطاآي مؤانسة واتح

يزل ذلك دأبهم حتى قتل الحاآم صاحب مصر أبا أسامة جنادة وأبا الحسن  مذاآرت ومفاوضات في اآلداب، ولم 
الى،       ا اهللا تع ة، رحمهم المقرئ األنطاآي المذآورين في يوم واحد، وهو في ذي القعدة سنة تسع وتسعين وثلثمائ

ر المخت     ك األمي ى ذل ك، حك ل ذل ن مث ه م ى نفس ًا عل ذآور خوف ي الم د الغن افظ عب ا الح بب قتلهم تتر بس ار واس
  .المعروف بالمسبحي في تاريخه

  .هذه النسبة إلى هراة وهي من أعظم مدن خراسان -بفتح الها والراء وبعدها واو وياء  -والهروي 

  .بضم الجيم وفتح النون وبعد األلف دال مهملة مفتوحة ثم هاء ساآنة -وجنادة 

 الجنيد الصوفي

واري    د الخزاز الق ده ومنشؤه        أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجني د، ومول د المشهور؛ أصله من نهاون ري، الزاه
ام        ور صاحب اإلم ي ث ى أب ه عل العراق، وآان شيخ وقته وفريد عصره، وآالمه في الحقيقة مشهور مدون، وتفق

ه السري   . بل آان فقيها على مذهب سفيان الثوري رضي اهللا عنه: الشافعي رضي اله عنهما، وقيل وصحب خال
ه       . حاسبي وغيرهما من جلة المشايخ رضي اهللا عنهمالسقطي والحارث الم ن سريج الفقي اس اب و العب وصحبه أب

ذا     : الشافعي، وآان إذا تكلم في األصول والفروع بكالم أعجب الحاضرين فيقول لهم ذا؟ ه ي ه ن ل أتدرون من أي
ال    ارف فق ان    من نطق عن سرك وأنت     : من برآة مجالستي أبا القاسم الجنيد، وسئل الجنيد عن الع اآت، وآ س

وحضر الجنيد موضعا فيه قوم يتواجدون على سماع يسمعونه  . مذهبنا هذا مقيد باألصول والكتاب والسنة: يقول



 

انراك تتحرك    : وهو مطرق، فقيل له م، م ا القاس ر السحاب،          ! أب ر م دة وهي تم بها جام ال تحس رى الجب ال وت فق
ال أنت مع شر: صنع اهللا ورئي يومًا وفي يده سبحة، فقيل له ى     : فك تأخذ في يدك سبحة؟ فق ه إل ق وصلت ب طري

  .ربي ال أفارقه

إني        : قال لي خالي سري السقطي: وقال الجنيد اس، ف ى الن الم عل ي حشمة من الك تكلم على الناس، وآان في قلب
ة،            ة جمع لم، وآانت ليل ه وس ام رسول اهللا صلى اهللا علي ي المن ة ف آنت أتهم نفسي في استحقاقي ذلك، فرأيت ليل

ي      : قال ليف ال ل اب فق دققت الب ل أن أصبح، ف ى    : تكلم على الناس، فانتبهت، وأتيت باب السري قب م تصدقنا حت ل
ي غالم                   اس، فوقف عل ى الن تكلم عل د ي د قع اس أن الجني ي الن امع وانتشر ف اس بالج د الن ي غ ك، فقعدت ف قيل ل

ور        أيها الشيخ، مامعنى قول رسول اهللا صلى اهللا ع: نصراني متنكرًا وقال ه بن وا فراسة المؤمن فإن لم اتق ه وس لي
  .أسلم فقد حان وقت إسالمك، فأسلم الغالم: اهللا؟ فأطرقت ثم رفعت رأسي وقلت

ه      : وقال الشيخ الجنيد ل ل ات سمعتها، قي اعي بأبي ال  : ما انتفعت بشيء انتف اهي؟ ق راطيس    : وم درب الق مررت ب
   : فسمعت جارية تغني من دار فأنصت لها فسمعتها تقول

 تقولين لوال الهجر لم يطب الحب   ذا فعلت أهى الهجر لي حلل البلىإ
 تقولي بنيران الهوى شرف القلب   وإن قلت هذا القلب أرحقه الهوى
 ذنـب حياتك ذنـب اليقـاس بـه   وإن قلت ما أذنبت قلت مجـبـية

ه ما هذا ياسيدي: فصعقت وصحت، فبينما أنا آذلك إذا بصاحب الدار قد خرج فقال ال   : ؟ فقلت ل ا سمعت، فق : مم
دت    : أشهدك أنها هبة من يلك، فقلت اط فول قد قبلتها وهي حرة لوجه اهللا تعالى، ثم زوجتها لبعض أصحابنا بالرب

  .له ولدًا نبيًال، ونشأ أحسن نشوء، وحج على قدميه ثالثين حجة على الوحدة

  .وآثاره آثيرة مشهورة

اعة من      : سنة سبع وتسعين ومائتين، وقيل -وآان نيروز الخليفة  -وتوفي يوم السبت  ان وتسعين آخر س سنة ثم
ه    . نهار الجمعة ببغداد، ودفن يوم السبت بالشونيزية عند خاله سري السقطي، رضي اهللا عنهما د موت ان عن  -وآ

را  . قد ختم القرآن الكريم ثم ابتدأ في القرة فقرأ سبعين آية، ثم مات -رحمه اهللا تعالى  ن إب رأيت  : هيمقال محمد ب
ال : الجنيد في المنام فقلت له وم          : ما فعل اهللا بك؟ ق ك العل ارات وفنيت تل ك العب ك اإلشارات وغابت تل طاحت تل

ان يعمل الخز،               ه آ ه الخزار ألن ل ل ا قي ي األسحار وإنم ا ف ا نرآعه ات آن ونفدت تلك الرسوم وما نفعنا إال رآع
  .وإنما قيل له القواريري ألن أباه آان قواريريًا

  .بفتح الخاء المعجمة وتشديد الزاي وبعد األلف زاي ثانية: والخزار

  .بفتح القاف والواو وبعد األلف راء مكسورة ثم ياء مثناة من تحتها ساآنة وبعدها راء ثانية: والقواريري

اآنة وبع       : بفتح النون وقال السمعاني -ونهاوند  ون س م ن د األلف واو مفتوحة ث دها دال بضم النونوفتح الهاء وبع
ى         : وهي مدينة من بالد الجبل، قيل -مهملة  د بن ى أون د، ومعن وح أون ان اسمها ن ا، وآ إن نوحا عليه السالم بناه

  .نهاوند: فعربوها فقالوا

ا زاي    -والشونيزية  ي آخره  -بضم الشين المعجمة وسكون الواو وآسر النون وسكون الياء المثناة من تحتها وف
  .بها قبور جماعة من المشايخ، رضي اهللا عنهم، بالجانب الغربيوهي مقبرة مشهورة ببغداد 

 جوهر الصقلي

ائم       ن القق ن المنصور ب القائد أبو الحسن جوهر بن عبد اهللا، المعروف بالكاتب، الرومي؛ آان من موالي المعز ب
ه   بن المهدي صاحب إفريقية، وجهزه إلى الديار المصرية ليأخذها بعد موت األستاذ آافور اإلخشي دي، وسير مع

ان وخمسين                 نة ثم ع األول س ع عشر شهر ربي وم السبت راب ة ي ه من إفريقي ان رحيل دم، وآ العساآر، وهو المق
ر            ذآورة، وصعد المنب نة الم ة بقيت من شعبان من الس وثلثمائة، وتسلم مصر يوم يوم الثالثاء آلثنتي عشرة ليل

ق، وسار    خطيبا بها يوم الجمعة لعشر بقين من شعبان ودعا لمواله المعز، فأقيمت الدعوة للمعز في الجامع العتي



 

امع          ده بالج م أذن بع ا أذن؛ ث ر العمل وهو أول م ى خي جوهر إلى جامع ابن طولون وأمر بأن يؤذن فيه بحي عل
رحيم رحمن ال م اهللا ال ي الصالة ببس ر ف ق وجه ير  . العتي اهرة وس اء الق ي بن وهر بمصر شرع ف تقر ج ا اس ولم

ي نصف شهر      . وغزاها فملكهاعسكرًا إلى دمشق  ة ف ووصلت البشارة إلى مواله المعز بأخذ البالد وهو بإفريقي
ك                ديدًا، ومدحه الشعراء فمن ذل ًا ش رح فرح ه، فف ى المسير لي دعوه إل ذآورة، وي نة الم رمضان المعظم من الس

  : محمد بن هانىء األندلسي من قصيدة

  قد قضي األمر فقل لبني العباس   يقول بنو العباس قد فتحت مصر
 النصـر تطالعه البشرى ويقدمه   وقد جاوز اإلسكندرية جـوهـر

ور       ًا لألم ه متولي اع درجت ه وارتف وأقام بها حتى وصل إليه مواله المعز وهو نافذ األمر، واستمر على علو منزلت
ي    إلى يوم الجمعة سابع عشر المحرم سنة أربع وستين، فعزله المعز عن دواوين مصر وجباية  ا والنظر ف أموله

انين    دى وثم نة إح دة س ن ذي القع ين م يس لعشر بق وم الخم وفي ي ى أن ت اس، إل ى الن نًا إل ان محس ا، وآ أحواله
  .وثلثمائة، رحمه اهللا تعالى، وآانت وفاته بمصر، ولم يبق بها شاعر إال رثاه وذآر مآثره

وفي    -اآلتي ذآره في حرف الكاف   -م وآان سبب إنفاذ ماله المعزله إلى مصر أن آافورًا اإلخشيدي الخاد ا ت لم
ن      ه اب ى أن يخلف استقر الرأي بين أهل الدولة أن تكون الوالية أحمد بن علي بن اإلخشيد، وآان صغير السن، عل
دبير       ى شمول اإلخشيدي، وت عم أبيه أبو محمد الحسين بن عبد اهللا بن طغج، وعلى أن تدبير الرجال والجيش إل

نة سبع               األموال إلى أبي الف ولى س ادى ال ين من جم اء لعشر بق وم الثالث ك ي وزير، وذل رات ال ن الف ر ب ضل جعف
ده     امات والحرمين، وبع وخمسين وثلثمائة، ودعي ألحمد بن علي بن اإلخشيد على المنابر بمصر وأعمالها والش

يهم     اق ف ا   -للحسين بن عبد اهللا، ثم إن الجند اضطربوا لقلة األموال وعدم اإلتف ا ذآرن ن     آم ر ب ة جعف ي ترجم ه ف
فكتب جماعة من وجوههم إلى المعز بإفريقية يطلبون منه إنفاذ العساآر ليسلموا له مصر،   -الفرات المقدم ذآره 

ه،         ه في ديدًا أيس من فامر القائد جوهرًا المذآور بالتجهز إلى الديار المصرية، واتفق أن جوهرا مرض مرضًا ش
ا     هذا ال يموت: وعاده مواله المعز فقال ه آل م ، وستفتح مصر على يديه، واتفق إبالله من المرض، وقد جهز ل

ة ألف               ر من مائ ه أآث ادة ومع ه الرق ل ل ي موضع ياق رز بالعساآر ف يحتاج إليه من المال والسالح والرجال، فب
م          ه ويوصيه، ث و ب وم ويخل ه آل ي فارس، ومعه أآثر من ألف ومائتي صندوق من المال، وآان المعز يخرج إلي

ال            تق م ق ا، ث را زمان ه س ى فرسه يحدث ًا عل ز مككئ ه والمع ين يدي دم إليه با لمسير وخرج لوداعه، فوقف جوهر ب
افر فرسه،          : ألوالده ز وح د المع ل جوهر ي م قب زولهم، ث ة لن انزلوا لوداعه، فنزلوا عن خيولهم، ونزل أهل الدول
ى قصره أ       : فقال له ا رجع المعز إل اآر، ولم ه        ارآب، فرآب وسار بالعس ان علي ا آ ذ لجوهر ملبوسه وآل م نف

ه،          د لقائ ده عن ل ي د جوهر ويقب ة أن يترجل للقائ سوى خاتمه وسراويله، وآتب المعز إلى عبده أفلح صاحب برق
ه لجوهر         د لقائ ه عن ر ب ا أم ر   . فبذل أفلح مائة ألف دينار على أن يعفى من ذلك، فلم يعف، وفعل م ووصل الخب

ي الصلح وطلب           إلى مصر بوصولهم، فاضطرب أهلها لة ف ى المراس رات عل ن الف ر ب وزير جعف ع ال ، واتفقوا م
ابهم،           فيرهم فأج يني أن يكون س د اهللا الحس ن عب لم ب ر مس ا جعف األمان وتقرير أمالك أهل البلد عليهم، وسألوا أب

د جوهر     وا نحو القائ وم   وشرط أن يكون معه جماعة من أهل البلد، وآتب الوزير معهم أيضا بما يريد، وتوجه ي
ي تروجة      زل ف د ن وهي   -االثنين الثنتي عشرة ليلة بقيت من رجب سنة ثمان وخمسين وثلثمائة، وآان جوهر ق

ه   -قرية القرب من االسكندرية  فوصل إليه الشريف بمن معه وأدى إليه الرسالة، فأجابه إلى ما التمسوه، وآتب ل
ديدًا، وأخ     د اضطرابًا ش ة وجماعة من العسكر      جوهر عهدا بما طلبوه، واضطرب البل يدية والكافوري ذت اإلخش

يهم،          ك جوهرا فرحل إل غ ذل وا عن الصلح، وبل األهبة للقتال، وستروا ما في دورهم وأخرجوا مضاربهم ورجع
رأ               د فق د الجن ع عن اس واجتم وزير والن ه ال ابع شعبان، فرآب إلي ي س ان ف د واألم وآان الشريف قد وصل بالعه

ى آل    وزير            عليهم العهد، وأوصل إل ى ال ة، واوصل إل ال والوالي ا أراد من اإلقطاع والم ه بم د جواب آتاب واح
ر رضى،          وا عن غي اع، وتفرق اجرة واالمتن ي المش ل ف جواب آتابه وقد خوطب فيه بالوزير، فجرى فصل طوي

ا  وقدمواعليهم نحريرًا الشوبزاني، وسلموا عليه باإلمارة، وتهيأوا للقتال، وساروا العساآر نحو الجيزة و نزلوا به
  .وحفظوا الجسور

ل،                ي الحادي عشر من شعبان، وأسرت رجال وأخذت خي ال ف دئ بالقت زة، وابت ى الجي ووصل القائد جوهر إل
ي            ى جوهر جماعة من العسكر ف تأمن إل لقان، واس ة ش ومضى جوهر إلى منية الصيادين، وأخذ المخاضة بمني

ا ر    ا، فلم الح      المراآب وجعل أهل مصر على المخاضة من يحفظه ن ف ر ب ال لجعف ك جوهر ق وم   : أى ذل ذا الي له
ال،        ع القت يهم، ووق ى خرجوا إل أرادك المعز، فعبر عريانا في سراويل وهو في مرآب ومعه الرجال خوضا حت
دروا    م ماق فقتل خلق آثير من اإلخشيدية وأتباعهم، وانهزمت الجماعة في الليل، ودخلوا مصر وأخذوا من دوره

ه       عليه وانهزموا وخرج حرم ان، فكتب إلي ادة األم د باع ة القائ هم مشاة ودخلن على الشريف أبي جعفر في مكاتب



 

ه    يهنئه بالفتح ويسأله إعادة األمان، وجلس الناس عنده ينتظرون الجواب، فعاد إليه بأمانهم، وحضر رسوله ومع
  .ناس آأن لم تكن فتنةبند أبيض وطاف على الناس يؤمنهم ويمنع من النهب، فهدأ البلد وفتحت األسواق وسكن ال

و من                ة تخل اء لسبع عشرة ليل وم الثالث ائي ي ى لق أن تعمل عل ر ب ي جعف ى أب فلما آان آخر النهار ورد رسوله إل
ر      وزير جغف م ال وا ومعه م خرج ذلك، ث أهبين ل د، فانصرفوا مت وه البل اء ووج راف والعلم ة األش عبان بجماع ش

لموا   : ونادى منادوجماعة األعيان إلى الجيزة، والتقوا بالقائد،  وا وس ينزل الناس آلهم إال الشريف والوزير، فنزل
د،                 ي دخول البل دأوا ف وا من السالم ابت ا فرغ ه، ولم ماله والشريف عن يمين وزير عن ش دًا، وال عليه واحدًا واح

ه         د العصر وطبول دد، ودخل جوهر بع يهم السالح والع ه     . فدخلوا من زوال الشمس وعل ه، وعلي ين يدي وده ب وبن
وم، واختط موضع    ث  اهرة الي ي مناخه موضع الق زل ف ه فرس أصفر، وشق مصر، ون ل، وتحت اج مثق وب ديب

  .القاهرة

ه زورات            ان في ل، وآ ي اللي ر أساس القصر ف د حف اء، فوجدوه ق ولما أصبح المصريون حضروا إلى القائد للهن
ا، وأ  : جائت غير معتدلة فلم تعجبه، قم قال بعة       حفرت في ساعة سعيدة فآل أغيره د س ى البل دخل إل ام عسكره ي ق

ي               ى ف ه رؤوس القتل ذ إلي الفتح وأنف ز يبشره ب واله المع ى م اب إل ادر جوهر بالكت ذآور، وب أيام أولها الثالثاء الم
ك         ى السكة، وعرض عن ذل الوقعة، وقطع خطبة بني العباس عن منابر الديار المصرية، وآذلك اسمهم من عل

وم سبت       باسم مواله المعز، وأزال الشعار  ي آل ي األسود، وألبس الخطباء الثياب البيض، وجعل يجلس بنفسه ف
  .للمظالم بحضرة الوزير والقاضي وجماعة من أآابر الفقهاء

د المصطفى،            ى محم م صل عل ة الله ادة عقيب الخطب ر جوهر بالزي دة أم امن من ذي القع ة الث وم الجمع وفي ي
ى ال  ول، وعل ة البت ى فاطم ي المرتضى، وعل ى عل رجس  وعل نهم ال ذين أذهب اهللا ع ول، ال بطي الرس ين س حس

ؤمنين         ر الم اء أمي ة الطاهرين آب ى األئم م صل عل ع       . وطهرهم تطهيرًا، والله امن عشر ربي ة ث وم الجمع ي ي وف
ر العباسي      ن عم اآلخر سنة تسع وخمسين صلى القائد في جامع ابن طولون بعسكر آثير، وخطب عبد السميع ب

رحيم،          الخطيب، وذآر أهل البيت  رحمن ال م اهللا ال راءة ببس ر الق د، وجه ا للقائ نهم، ودع وفضائلهم، رضي اهللا ع
ه         م أذن ب ه بمصر، ث وقرأ سورة الجمعة والمنافقين في الصالة، وأذن بحي على خير العمل وهو أول من أذن ب

  .في سائر المساجد، وقنت الخطيب في صالة الجمعة

مصر العتيق بحي على خير العمل وسر القائد جوهر بذلك، وآتب   وفي جمادى األولى من السنة أذنوا في جامع
  .ليس هذا رسم موالينا: إلى المعز وبشره بذلك، ولما دعا الخطيب على المنبر للقائد جوهر أنكر عليه وقال

ه           ع في تين، وجم نة إحدى وس ابع من شهررمضان س ي الس وشرع في عمارة الجامع بالقاهرة، وفرغ من بنائه ف
  .الجمعة

اآم     : لتق اب النصر، مشهور بالح وأظن هذا الجامع هو المعروف باألزهر بالقرب من باب البرقية، بينه وبين ب
  .اآلتي ذآره

ا وصل           ا، ولم نين وعشرين يوم ع س ا أرب ز إليه واله المع وأقام جوهر مستقًال بتدبير مملكة مصر قبل وصول م
ه سوى    خرج جوهر من ا -آما هو في ترجمته  -المعز إلى القاهرة  لقصر إلى لقائه، ولم يخرج معه شيئًا من آلت

واله   ما آان عليه من الثياب، ثم لم يعد إليه، ونزل في داره بالقاهرة، وسيأتي أيضًا طرف من خبره في ترجمة م
  .المعز، إن شاء اهللا تعالى

ر            اآم، فه ى نفسه من الح د خاف عل ان ق اآم صاحب مصر، وآ ده   وآان ولده الحسين قائد القواد للح ب هو وول
دة       وبهم وآنسهم م م وطيب قل وصهره القاضي عبد العزيز بن النعمان، وآان زوج أخته، فأرسل الحاآم من رده

ة   -مديدة ثم حضروا إلى القصر بالقاهرة للخدمة، فتقدم الحاآم إلى راشد الحقيقي  فاستصحب   -وآان سيف النقم
ده وصهره   اآم،         عشرة من الغلمان األتراك، وقتلوا الحسين وول دي الح ين ي ى ب يهما إل القاضي، وأحضروا رأس

  .وآان قتلهم في سنة إحدى وأربعمائة، رحمهم اهللا تعالى، وقد تقدم خبر الحسين في ترجمة برجوان

 جهارآس الصالحي

ة         راء الدول راء أم ن آب ان م دين؛ آ ر ال ب فخ د اهللا الناصري الصالحي الملق ن عب ارآس ب و المنصور جه أب
ريما نبيل القدر عالي الهمة، بنى بالقاهرة القيسارية الكبرى المنسوبة إليه، رأيت جماعة من    الصالحية، وآان آ



 

ون    بالد يقول افوا ال ى              : التجار الذين ط ا، وبن ام بنائه ا وإحك نها وعظمه ي حس ا ف بالد مثله ي شيء من ال ر ف م ن ل
تمائة بد        ان وس نة ثم هور س ي بعض ش وفي ف ا؛ وت ا معلق را وربع جدا آبي ا مس ل   بأعاله ي جب ن ف ق، ودف مش

  .الصالحية، وتربته مشهورة هناك، رحمه اهللا تعالى

ة          -وجهارآس  م سين مهمل م آاف مفتوحة ث د األلف راء ث ة     -بكسر الجيم وفتح الهاء وبع العربي أربع اه ب وعن
  .أنفس، وهو لفظ عجمي معربه أستار واألستارأربع أواقي، وهو معروف به

 أبو تمام

رو      أبو تمام حبيب بن أوس ب ن عم ن آاهل ب ن الحارث بن قيس بن األشج بن يحيى بن مروان بن مر بن سعد ب
ن آهالن        -واسمه جلهمه-بن عدي بن عمرو بن الغوث بن طيىء د ب ن زي ن عريب ب بن أدد بن زيد بن يشجب ب

اب      ي آت ى اآلمدي ف بن يشجب ابن يعرب بن قحطان الشاعر المشهور؛ وذآر أبو القاسم الحسن بن بشر بن يحي
ا صورته    ا ائيين م ن الط ام        : لموازنة ب ي تم ي نسب أب اس ف ر الن د أآث ذي عن ان نصرانيًا من أهل      : وال اه آ أن أب

يمن       : جاسم، قرية من قرى دمشق، يقال له يس ف ىء، ول ى طي بة إل ه نس تدوس العطار، فجعلوه أوسًا، وقد لفقت ل
ان ن        و آ ه، ول ذا باطل ممن عمل ًا       ذآر فيها من اآلباء من اسمه مسعود، وه ا جاز أن يلحق طيئ به صحيحًا لم س

  .بعشرة آباء

  : وذآر اآلمدي هذا في قول أبي تمام: قلت

  أطاللهم سبل الشؤون فلست من مسعود   إن آـان مـسـعـود ســـقـــى
   

  .وقد سقط في النسب بين قيس ودفاقة ستة آباء
  

ال  فلست من مسعود، ال يدل على أن مسعودًا من آبائه بل: وقول أبي تمام الن      : هذا آما يق الن وال ف ا من ف ا أن م
ي   (، و )ولد الزنا ليس منا: (مني، يريدون به البعد منه واألتفة، ومن هذا قول النبي صلى اهللا عليه وسلم ي من عل

  ).وأنا منه
  

  .وقد ساق الخطيب أبو بكر في تاريخ بغداد نسبه، وفيه تغيير يسير
  

اً   إن أبا تمام هو حب: قال قوم: وقال الصولي ر، فصار أوس ي     . يب بن تدوس النصراني، فغي د عصره ف ان أوح آ
ه               ان معرفت ى غزارة فضله وإتق ي دلت عل اب الحماسة الت ه آت لوبه، ول ديباجة لفظه ونصاعة شعره وحسن أس
ة          عراء الجاهلي ن ش رة م ة آبي ين طائف ه ب ع في عراء، جم ول الش ماه فح ر مس وع آخ ه مجم اره، ول ن اختي بحس

ه             والمخضرمين واإلسال ه في ا ال يلحق وظ م ه من المحف ان ل ارات من شعر الشعراء، وآ اب االختي ميين، وله آت
ذ        اء وأخ دح الخلف اطيع، وم ائد والمق ر القص رب غي وزة للع ف أرج رة أل ع عش ظ أرب ان يحف ه آ ل إن ره، قي غي

ا سمع بوصوله اعر، فلم ذل الش ن المع د الصمد ب ا عب بالد، وقصد البصرة وبه ان -جوائزهم، وجاب ال ي وآ ف
  : فخاف من قدومه أن يميل الناس إليه ويعرضوا عنه، فكتب إليه قبل دخوله البلد-جماعة غلمانه وأتباعه

   
 س وآلتاهما بوجه مـذال   أنت بين اثنتين تبرز للـنـا
 من حبيب أو طالبًا لنـوال   لست تنفك راجيًا لوصـال
  بين ذل الهوى وذل السؤالأي ماء يبقى لوجهك هـذا

   
ال    ه         : فلما وقف على األبيات أضرب عن مقصده ورجع، وق ا في ه فال حاجة لن ا يلي ذا م د شغل ه د ذآرت   . ق وق
  .نظير هذه األبيات في ترجمة المتنبي في حرف الهمزة

  
ه وال                   ام يجلسان إلي و تم ان هو وأب ى وراق آ ا إل ا ودفعه ام، آتبه ي تم ي أب ات ف ذه األبي ذل ه ن المع ال اب ولما ق

  : آلخر، وأمر أن تدفع إلى أبي تمام، فلما وافى أبو تمام وقرأها قلبها وآتبيعرف أحدهما ا
   

  وأنت أنقص من ال شيء في العدد   أفي تنظم قول الـزور والـفـنـد



 

 آأنها حرآات الروح في الجسـد   أشرجت قلبك من غيظ على حنـق
 األسد آالعير يقدم من خوف على   أقدمت ويلك من هجوى على خطر

   
ال    رأ البيت األول وق دوم،          : وحضر عبد الصمد، فلما ق ى مع ادة ونقصانًا عل ه بالجدل، أوجب زي ا أحسن علم م

ى  : ولما نظر إلى البيت الثاني قال اإلشراج من عمل الفراشين وال مدخل له ههنا، فلما قرأ البيت الثالث عض عل
  .قتل: شفته وقال

  
د        قد ذآر ذلك أبو الفتح محمود بن: وقال الصولي اب المصايد والمطاردة، عن ي آت الحسين المعروف بكشاجم ف

ذي يرمي بنفسه           : قوله فيه ار ال ر الحم بعض اآلآالت ذآ أآوالت ل اد بعض الم وأغفل الجاحظ في باب ذآر انقي
  .على األسد إذا شم ريحه

  
  : ولما أنشد أبو تمام دلف العجلي قصيدته البائية المشهورة التي أولها

   
  أذيلت مصونات الدموع السواآب   ربع ومـالعـبعلى مثلها من أ

   
ه   ال ل ه      : استحسنها وأعطاه خمسين ألف درهم وق ال ل م ق دون شعرك، ث ا ل ي      : واهللا إنه ول ف ذا الق ل ه ا مث واهللا م

ي   : وأي ذلك أراد األمير؟ قال: الحسن إال ما رثيت به محمد بن حميد الطوسي، فقال أبو تمام ة الت قصيدتك الرائي
  : أولها

   
  فليس لعين لم يفض ماؤها عذر   آذا فليجل الخطب وليفدح األمر

   
ذا      : بل أفدي األمير بنفسي وأهلي وأآون المقدم قبله، فقال: وددت واهللا أنها لك في، فقال ي به م يمت من رث إنه ل

  .الشعر
  

ه    : وقال العلماء ي باب ي جود    : خرج من قبيلة طيىء ثالثة، آل واحد مجدي ف اتم الطائي ف ن نصير   ح ه، وداود ب
  .الطائي في زهده، وأبو تمام حبيب بن أوس في شعره

  
  : وأخباره آثيرة ورأيت الناس مطبقين على أنه مدح الخليفة بقصيدته السينية، فلما انتهى فيها إلى قوله

   
  في حلم أحنف في ذآاء إياس   إقدام عمرو في سماحة حاتـم

  
  : أجالف العرب؟ فأطرق ساعة، ثم رفع رأسه وأنشدأتشبه أمير المؤمنين ب: قال له الوزير

  مثًال شرودًا في الندى والباس   ال تنكروا ضربي له من دونه
 والنبـراس مثًال من المشكاة   فاهللا قد ضرب األقل لنـوره

   
ه الدم من  أي شيء طلبه فأعطه، فإنه ال يعيش أآثر من أربعين يومًا، ألنه قد ظهر في عيني: فقال الوزير للخليفة

ا،     : ما تشتهي؟ قال: شدة الفكر، وصاحب هذا ال يعيش إال هذا القدر، فقال له الخليفة اه إياه د الموصل، فأعط أري
  .فتوجه إليها، وبقي هذه المدة ومات؛ وهذه القصة ال صحة لها أصًال

  
د ب      ذه القصيدة ألحم ى    وقد ذآر أبو بكر الصولي في آتاب أخبار أبي تمام، أنه لما أنشد ه ن المعتصم وانتهى إل

ان حاضراً            -البيت المذآور  -إقدام عمرو : قوله دي الفيلسوف، وآ ن الصباح الكن و يوسف يعقوب ب ه أب ال ل : ق
ذين        ا ه دوا فيه م يج ده ل األمير فوق من وصفت، فأطرق قليًال ثم زاد البيتين اآلخرين، ولما أخذت القصيدة من ي

  .البيتين، فعجبوا من سرعته وفطنته
  
ك  . هذا الفتى يموت قريبًا: ما خرج قال أبو يوسف، وآان فيلسوف العربول  د ذل ى    : ثم قال بع ذا عل د روي ه وق

  .خالف ما ذآرته، وليس بشيء، والصحيح هو هذا
  

وقد تتبعتها وحققت صورة واليته للموصل، فلم أجد سوى أن الحسن ابن وهب واله يريد الموصل، فأقام بها أقل 



 

اء،       . من سنتين ثم مات بها ي أحد من الخلف ا هي ف والذي يدل على أن القضية ليست صحيحة أن هذه القصيدة م
ي            ر ف ة، والحيص بيص ذآ ا الخالف ل واحد منهم م ي أمون، ول بل مدح بها أحمد بن المعتصم، وقيل أحمد بن الم

ازة     ا    رقاعة السبع الالتي آتبها إلى االمام المسترشد يطلب منه بايعقوبا أن الموصل آانت إج لشاعر طائي، فإم
م        ه، واهللا أعل ا ل ة لحصول بايعقوب ذا ذريع أنه بنى األمر على ما قاله الناس من غير تحقيق، أو قصد أن يجعل ه
ات             ك الزي د المل ن عب د ب دح محم ا م ام لم ا تم وتابعه في الغلط ابن دحية في آتاب النبراس وذآر الصولي أن أب

  : الوزير بقصيدته التي منها قوله
   

  مستغيث بها الثرى المكروب   محة القياد سـكـوبديمة س
 لسعى نحوها المكان الجديب   لو سعت بقعة إلعظام أخرى

   
ات  ى بهي                 : قال له ابن الزي نًا عل د حس ا يزي ديع معانيك م ي شعرك من جواهر لفظك وب ك لتحل ام، إن ا تم ا أب ي

وازاة     الجواهر في أجياد الكواعب، وما يدخر لك شيء من جزيل المكافأة  ي الم ان  . إال ويقصر عن شعرك ف وآ
ال : إن هذا الفتى يموت شابًا، فقيل له: بحضرته فيلسوف، فقال له ه من    : ومن أين حكمت عليه بذلك؟ فق رايت في

ا يأآل          ة تأآل جسمه آم نفس الروحاني ه أن ال الحدة والذآاء والفطنة مع لطافة الحس وجودة الخاطر ما علمت ب
  .ا آان، ألنه مات وقد نيف على ثالثين سنةالسيف المهند غمده، وآذ

  
  .وهذا يخالف ما سيأتي في تاريخ مولده ووفاته بعد هذا إن شاء اهللا تعالى: قلت
  

زة     ن حم ي ب ه عل م جمع روف، ث ى الح ه عل ر الصولي، ورتب و بك ه أب ى جمع ب حت ر مرت عره غي زل ش م ي ول
  .األصبهاني، ولم يرتبه على الحروف، بل على األنواع

  
ل       وآانت ة، وقي نة تسعين ومائ ام س ي تم ل     : والدة أب ة، وقي انين ومائ ان وثم نة ثم ة     : س بعين ومائ ين وس نة اثنت س

اس   بجاسم، وهي قوية من بلد الجيدور من أعمال دمشق بين دمشق وطبرية، ونشأ بمصر، قيل إنه آان يسقي الن
ان       ده بدمشق وآ ًا ويعمل عن ام       ماء بالجرة في جامع مصر، وقيل آان يخدم حائك و تم ان أب ا، وآ ارًا به وه خم أب

  .أسمر طويًال فصيحًا حلو الكالم فيه تمتمة يسيرة ثم اشتغل وتنقل إلى أن صار منه ما صار
  

ادى       -على ما تقدم-وتوفي بالموصل ي جم ل ف دة، وقي ي ذي القع وفي ف في سنة إحدى وثالثين ومائتين، وقيل إنه ت
ه      األولى سنة ثمان وعشرين، وقيل تسع وعشرين وما ائتين، رحم ين وم ين وثالث نة اثنت ئتين، وقيل في المحرم س

ة، قلبت  : اهللا تعالى قال البحتري اب      : وبنى عليه أبو نهشل ابن حميد الطوسي قب ره بالموصل خارج ب ورأيت قب
  .هذا قبر تمام الشاعر: الميدان، على حافة الخندق، والعامة تقول

  
ا   : عدالن الموصلي النحوي المترجم، قالوحكى لي الشيخ عفيف الدين أبو الحسن علي بن  دين أب سألت شرف ال

  : عن معنى قوله-اآلتي ذآره في هذا الكتاب في حرف الميم إن شاء اهللا تعالى-المحاسن محمد بن عنين الشاعر
   

 قبورهـا من الموصل الحدباء إال   سقى اهللا دوح الغوطتين وال ارتوت
   

  .ي تمامألجل أب: لم حرمها وخص قبورها؟ فقال
  

ادل    ك الع وهذا البيت من قصيدة البن عنين المذآور يمدح بها السلطان الملك المعظم شرف الدين عيسى ابن المل
  : أولها-وسيأتي ذآره في حرف العين إن شاء اهللا تعالى-بن أيوب

   
  وولدان أرض النيربين وحورها   أشاقك من عليا دمشق قصورها

   
  : حسن بن وهب بقولهوهي من أحسن قصائده ورثاه ال

   
  وغدير روضتها حبيب الطائي   فجع القريض بخاتم الشعـراء
 األحـياء وآذاك آانا قل في   ماتا معًا فتجاورا في حـفـرة

   



 

  .إن هذين البيتين لديك من رثى بهما أبا تمام، واهللا أعلم: وقيل
  

  : ورثاه الحسن أيضًا بقوله من قصيدة
   

 سحائب ينتحبن له نجـيبـا   يباسقى بالموصل القبر الغر
 شعيب المزن يتبعها شعيبا   إذا أظللنه أظلـلـن فـيه

 وشققن الرعود به جيوبـا   ولطمن البروق به خـدودًا
 حبيبًا آان يدعى لي حبيبـا   فإن تراب ذاك القبر يحوي

   
ر، وق     ذ وزي د اهللا      ورثاه محمد بن عبد الملك الزيات وزير المعتصم بقوله وهو يومئ ان عب ي الزبرق ا ألب ل إنهم ي

  : بن الزبرقان الكاتب مولى بني أمية
   

 لما ألم مقلقل األحـشـاء   نبأ أتى من أعظم األنبـاء
 الطائي ناشدتكم ال تجعلوه   قالوا حبيب قد نوى فأجبتهم

   
  : وألبي تمام المذآور

   
 مالـقـد لظل يلثم منه موطئ   لو يعلم الرآن من قد جاء يلثمه

  
  : وللبحتري أيضًا في هذا المعنى

  في وسعه لسعى إليك المنبر   ولو أن مشتاقًا تكلف فوق ما
   

ل    ك قب ولما سار المأمون إلى بالد الشام يريد غزو الروم مدحه أبو تمام بقصيدتين فلم يجد من يوصلهما إليه وذل
  : ن ذلك قوله في المأمون قصيدة قال فيهاقدوم أبي تمام العراق، ثم صار إلى العراق في خالفة المعتصم، فم

   
 نحوي أسى فكأنهـا أعـوام   ثم انبرت أيام عجر أردفـت

 أحـالم فكأنها وآـأنـهـم   ثم انقضت تلك السنون وأهلها
   

  : فأخذها حتى بلغ فيها
   

 ورقاء حين تضعضـع اإلظـالم   اتضعضعت عبرات عينك أن دعت
 ضحك وإن بكاءك اسـتـغـرام   ال تشجين لهـا فـإن بـكـاءهـا

 من حائهـن فـإنـهـن حـمـام   هن الحمام فإن آـسـرت عـيافة
   

ه أن يمضوا      : حكي عن يموت بن المزرع قال ر غلمان آان أحمد بن المدبر إذا مدحه شاعر ولم يرض شعره أم
ال      ه؛ ق ذا دأب ان ه ة، فك اه ال : به إلى المسجد فال يفارقوه أو يصلي مائة رآع دون     فتحام راد المجي شعراء غال األف

ه  عرفت الشرط؟   : فأتاه أبو عبد اهللا الحسين بن عبد السالم المصري المعروف بالجعل فاستأذنه في النشيد فقال ل
  : نعم، فأنشده: قال

   
 آما بالمدح تنـتـجـع الـوالة   أردنا في أبي حـسـن مـديحـًا
 الـفـراتومن آفيه دجـلة و   فقلنا أآرم الـثـقـلـين طـرًا
 جوايزه عـلـيهـن الـصـالة   فقالوا يقبل المـدحـات لـكـن
 صالتي إنما الشـأن الـزآـاة   فقلت لهم وما يغنـي عـيالـي
  فتصبح لي الصالة هي الصالت   فيأمرني بكسر الـصـاد مـنـه

   



 

  : بي تمامأخذته من قول أ: من أين أخذت هذا ومن أين وقع لك؟ فقال: فضحك ابن المدبر وقال
   

  هن الحمام فإن آسرت عيافة
   

  : فأعجبه صدقه ووصله ومن قصيدته األخرى التي مدح بها المأمون التي أولها: قال
   

  آشف الغطاء فأوقدي أو أخمدي
   

  : ويقول فيها
   

  بمضيع ما أوليت أمة أحمد   أولي أمة أحمد ما أحـمـد
  يل من ال يهتديللعالمين فو   أما الهدى فقد اقتدحت بزنده

   
بًال    : حدثني يحيى بن علي قال: حدث الصولي عن محمد بن يحيى قال دم دع ه يق آان محمد ابن القاسم بن مهروي

ر           : على أبي تمام، فقلت له ام أآث ي تم إذا محاسن أب نهما ف ده محاس ع، فجعلت أنش أت بمقن بأي شيء قدمته؟ فلم ي
  : ى رأيه وتعصبه لدعبل فقلتوأطرز وإذا عيوب دعبل أعظم وافحش، فأقام عل

   
 ر ومـا فـيك آلة الـحـكـام   يا أبا جعفر أتحكم فـي الـشـع
 رف صعب فكيف نقد الـكـالم   إن نقد الدينار إال عـلـى الـص
 عار بـين األرواح واألجـسـام   قد رأيناك ليس تفرق فـي األش
  امدث قين في وقت عرض الحس   إنما يعرف العتيق مـن الـمـح
 السـنـام ليس خف البعير مثل   ال تقس دعبـًال إذن بـحـبـيب

   
ه رجل من              : قال عبد اهللا بن المعتز ال ل ه، فق ه حق م يوف ام فل ي تم د النحوي فجرى ذآر أب جاءني محمد بن يزي

ه  ى من شئت م         : الكتاب آان في المجلس، ما رأيت أحدًا أحفظ لشعر أبي تمام من دك عل اس، ضع ي ا العب ا أب ن ي
  : الشعراء ثم انظر أيحسن أن يقول مثل ما قاله أبو تمام ألبي المغيث موسى بن إبراهيم الرافقي يعتذر إليه

   
  ومحت آما محت وشائع من برد   لعمري لقد أقوت مغانيكم بعـدي
 نجد فيا دمع أنجدني على ساآني   وأنجدتم من بعد إتـهـام دارآـم

   
  : ي االعتذارثم مر فيها حتى بلغ إلى قوله ف

   
 لففت له رأسي حياًء من المجد   أتاني مع الرآبان ظن ظننـتـه
  معي ومتى ما لمته لمته وحدي   آريم متى أمـدحـه والـورى

   
ال   : حدث الصولي قال ه، فق آان أبو تمام إذا آلمه إنسان أجابه قبل انقضاء آالمه آأنه قد علم ما يقول فاعد جواب

ه   : لم ال تقول من الشعر ما يعرف؟ فقاليا أبا تمام : له رجل ال؟ فأفحم ا يق ان  . وأنت لم ال تعرف من الشعر م وآ
  .الذي قال له هذا أبو سعيد الضرير بخراسان، وآان هذا من علماء الناس وآان متصًال بالطاهرية

  
  : لهالما صار إلينا أبو تمام مقدمه من مصر عمل قصيدته التي أو: قال علي بن محمد بن عبد الكريم

   
  أرامة آنت مألف آل ريم

   
فاتصل خبرها بعتبة بن عصيم الذي يهجوه أبو تمام، وهو آلبي من قضاعة، وآان أديبًا شاعرًا، فأحب أن يسمع  

ال     : هذه القصيدة من أبي تمام فقال لمن حضر رغ ق ا ف ا، فلم ا غالم    : ايتوني به، فجاءوا به فأنشده إياه أحسنت ي



 

و    ال  على صغر سنك، فسكت أب ام وق ال          : تم رغ ق ا ف ده قصيدة، فلم م أنشدني من شعرك، فأنش ا ع ا    : ي م م ا ع ي
  .أخرجوا هذا من بلدنا فليس يصلح أن يقيم في بلدنا: أحسنت على آبر سنك، فقال عتبة لبني عبد الكريم

  
  : ومن باب الجود قول أبي تمام: قال الصولي

   
 واشتد آاهلـهوقامت قناة الدين    بيمن أبي إسحاق طالت يد الهوى
 فلجته المعروف والجود ساحله   هو البحر من أي النواحي أتيتـه
 أنامـلـه دعاها لقبض لم تجبه   تعود بسط الكف حتى لـو أنـه

   
  : وللبحتري في هذا المعنى

   
  وآيف يتعب عين الناظر النظر   ال يتعب النائل المبذول همـتـه

   
  .وهذان البيتان ال غاية وراءهما

  
الى لكنت        : قال ابن أبي داود ألبي تمام ى طاعة اهللا تع ًا عل رًا أو حاث دًا أو معتب إن لك أبياتًا أنشدتها فلو قلتها زاه

  : فأنشده. فأدخلها: التي قافيتها: ما هي؟ قال: قد أحسنت وبالغت، فأنشدنيها، قال
   

  عني وقد طال ما استفتحت مقفلها   ما لي أرى الحجرة الفيحاء مقفلة
 وليس لي عمل زاك فأدخلـهـا   آأنها جنة الفـردوس مـعـرضة

   
ال     : دخل أبو تمام على أحمد بن أبي داود فقال له: حدث الصولي قال ه؟ ق ن أخذت ذا فمن أي ول   : ما أحسن ه من ق

  : الحاذق في الفضل بن الربيع
   

  أن يجمع العالم في واحد   وليس هللا بمسـتـنـكـر
   

ه        : بن وهب قال وحدث الصولي عن الحسن ل ل يظ قي ه شديد الغ ان علي ى المعتصم وآ ال : لما أدخل المازيار عل
  : تعجل عليه فإن عنده أموًال جمة، فأنشد بيت أبي تمام

   
  يوم الكريهة في المسلوب ال السلب   إن األسود أسود الغاب همـتـهـا

   
ي النص          ي ف ى ببيت المتنب ن رشيق أفت دين ب ال ال ه      ثم قتله؛ وآذلك جم ذي سب رسول اهللا صلى اهللا علي راني ال

  : وسلم أول ما ولي الملك الصالح مصر وهو
   

 الـدم حتى يراق على جوانبـه   ال يسلم الشرف الرفيع من األذى
   

  .فعمل بمقتضاه
  

ه ال يرجع     : وحدث علي بن يحيى بن علي بن مهدي قال روم بأن ى ال آان المنجمون حكموا لما خرج المعتصم إل
  : وانصرف سالمًا، قال أبو تمام 223ه، فلما فتح ما فتح وخرب عمورية في شهر رمضان سنة من وجه

   
 في حده الحد بين الجد واللـعـب   السيف أصدق أنباء من الـكـتـب

 متونهن جـالء الـشـك والـريب   بيض الصفائح ال سود الصحائف في
 الشهب ي السبعةبين الخميسين ال ف   والعلم في شهب األرمـاح المـعة

   
ا    : لم تجلو علينا عجوزك؟ قال: وقيل إنه آرر إنشاد هذه القصيدة ثالثة أيام فقال له المعتصم توفي مهره ى أس حت

  .يا أمير المؤمنين، فأمر له بمائة وسبعين ألف درهم عن آل بيت منها ألف



 

  : صيدته التي أولهادخل أبو تمام على محمد بن عبد الملك الزيات فأنشده ق: قال الحسن بن وهب
   

  لهان علينا أن نقول وتفعال
  : فلما بلغ إلى قوله

 وآتي جميع العالمـين تـنـفـال   وواللـه ال آتـيك غـال فـريضة
 بـأعـزال عشية يلقى الحادثـات   وليس امرءًا في الناس آنت سالحه

   
ال     أما واهللا ما أحب بمدحك مدح غيرك لتجويدك وإبداعك ولكن تن: فقال ر مستحقه، فق ه لغي ذلك ل : قص مدحك بب

  : لسان العذر معقول وإن آان فصيحًا، ومر في القصيدة فأمر له بخمسة آالف درهم وآتب إليه بعد ذلك
   

  يغالي إذا ما ضن بالشيء بايعه   رأيتك سهل البيع سمحًا وإنمـا
 بضايعه فيوشك أن تبقى عليه   فأما الذي هانت بضائع بـيعـه

   : أبو تمامفأجابه 

 أساهل في بيعي له من أبايعـه   أبا جعفر إن آنت أصبحت تاجرًا
 تساهل من عادت عليك منافعه   فقد آنت قبلي شاعرًا تاجرًا بـه

   
  : لما آلم خالد بن يزيد ابن أبي دواد في أمر أبي تمام قال أبو تمام يشكره: قال الصولي

   
 افيك عني آخـر األبـدشكرًا يو   ألشكرنك إن لم أوت من أجلـي

 بـيدي فلم أنل منه إال غـرفة   وإن توردت من بحر البحور ندى
   

م      : قال محمد بن يزيد النحوي ه بعشرة آالف دره أمر ل خرج أبو تمام إلى خالد بن يزيد وهو بأرمينية فامتدحه ف
ه أي    رآه     ونفقة لسفره وأمره أن ال يقيم إن آان عازمًا على الخروج، فودعه ومضت علي د ليتصيد ف ام فرآب يزي

ال؟  : خادمك وعبدك، فقال له: حبيب؟ قال: تحت شجرة وقدامه زآرة فيها نبيذ وغالم بيده طنبور فقال ما فعل الم
  : فقال

   
 أبقيت شيئًا لدي من صلتك   علمني جودك السماح فمـا
 آأن لي قدرة آمقـدرتـك   ما مر شهر حتى سمحت به
 الساعة ما تجتبيه في سنتك   يتنفق في اليوم بالهبات وف

 ال أن ربي يمد في هبتـك   فلست أدري من أين تنفق لو
   

  .فأمر له بعشرة آالف درهم أخرى فأخذها وانصرف
  

ة   . فإن يكن وصب قاسيت سورته: وألبي تمام وقد اعتل الياس صاحب عبد اهللا بن طاهر فالورد حلف لليث الغاب
  األضم 

   
 عيدان نجد ولم يعـبـأن بـالـرتـم   قصـفـت إن الرياح إذا ما أعصفت

  والشمس والبدر منها الدهر في الرقم   بنات نعش ونعش ال آسـوف لـهـا
 حتى جلت صدأ الصمصامة الخـذم   فليهنك األجر والنعمى التي سبـغـت
 بـالـنـعـم ويبتلي اهللا بعض القوم   قد ينعم اهللا بالبلوى وإن عـظـمـت

   
  : حجب أبو تمام عن إسحاق بن إبراهيم المصعبي فقال: هبيرة النحوي قال محمد بن

   



 

 وجوده لمراعي جوده آتـبيا أيها الملك المرجو نـائلـه
  إن السماء ترجى حين تحتجب   ليس الحجاب بمقص عنك آمله

   
اعرًا    الهجاء يرفع منه إذ ليس هو ش: قد هجاك مخلد الموصلي فلو هجوته، قال: وقيل ألبي تمام ان ش و آ اعرًا؛ ل

  : لم يكن من الموصل، يعني أن الموصل ال يخرج منها شاعر، وآان مخلد قد هجاه بقوله
   

 ر ويا عيسى بن مريم   يان نبي اهللا في الشـع
 ه ما لـم تـتـكـلـم   أنت من أشعر خلق الل

و  قرأت في آتاب المستنير، أن أبا تمام والخ. وآان ألبي تمام حبسة إذا تكلم ثعمي اجتمعا في مجلس أنس، فقام أب
ي  ه الخثعم ال ل ى الخالء فق ام إل ال: تم دخلك؟ ق ديع  : ن داء الب ذا االبت ن ه ك، فتعجب الحاضرون م م وأخرج نع

  .والجواب العجيب

دعوه          ًا ي ه يوم دحين، فكتب إلي ي الشرب يسكر من ق ام   : وآان ألبي تمام صديق قليل البضاعة ف إن رأيت أن تن
  .عندنا فافعل

ر حين     ود ال جعف ًا، فق خل على جعفر بن سليمان يعزيه بأخيه محمد بن سليمان وقد آان جزع عليه جزعًا عظيم
ليم األمر      : إن يكن عند أحد فرج فعند حبيب، فلما سلم قال: رآه واب اهللا بحسن الجزاء والتس أيها األمير التمس ث

  .اهللا، واذآر مصيبتك في نفسك تنسك مصيبتك في غيرك والسالم

  .حاسن حبيب آثيرةوم

  .بفتح الجيم وبعد األلف سين مهملة مكسورة ثم ميم: وجاسم

  .وأما النسب فهو مشهور فال حاجة إلى ضبطه

يم من   -بفتح الجيم وسكون الياء المثناة من تحتها وضم الدال المهملة وسكون الواو وبعدها راء-والجيدور وهو إقل
  .عمل دمشق يجاور الجوالن

اب               منسوب إلى: والطائي ي لكن ب ها طيئ إن قياس اس، ف ى خالف القي بة عل ذه النس ة المشهورة، وه ىء القبيل طي
  .وآذلك غيرهما-بضم أولهما-النسب يحتمل التغيير، آما قالوا في النسبة إلى الدهر دهري وإلى سهل سهلي

 حاتم األصم

ال        تهر ب ل واش د والتقل الم    حاتم بن عنوان األصم من أهل بلخ؛ آان أوحد من عرف بالزه ه آ ورع والتقشف، ول
ن        . يدون في الزهد والحكم دان ب ه حم يم البلخي أيضًا، وروى عن ن حك واسند الحديث عن شقيق البلخي وشداد ب

ا      . ذي النون ومحمد بن فارس البلخيان ل لم ه؛ قي ع مع ل واجتم وقدم حاتم بغداد في ايام أبي عبد اهللا أحمد بن حنب
رحمن، أنت رجل       : أحمد بن حنبل اجتمع إليه أهل بغداد فقالوا دخل حاتم بغداد في ايام أبي عبد اهللا د ال ا عب ا اب ي

الوا  : أعجمي وليس يكفك أحد إال قطعته ألي معنى؟ فقال حاتم أي : معي ثالث خصال بها أظهر علي خصمي، ق
د     : شيء هي؟ قال ك أحم غ ذل ه، فبل  أفرح إذا أصاب خصمي، وأحزن له إذا أخطأ، وأخفض نفسي ال تتجاهل علي
ا     : وقال أبو جعفر الهروي! سبحان اهللا ما أعقله من رجل: بن حنبل، فقال د أراد الحج، فلم رة وق آنت مع حاتم آ

ه            : وصل إلى بغداد قال ه فطرقت علي ه ومضينا إلي ألنا عن منزل ل، فس ن حنب د ب ى أحم يا أبا جعفر، أحب أن ألق
اتم  : عليه ورحب به وقال بعد بشاشته بهفسلم : يا أبا عبد اهللا أخوك حاتم؛ قال: الباب فلما خرج قلت أخبرني يا ح

ال  : فيم أتخلص من الناس؟ قال ال  : يا أبا عبد اهللا في ثالث خصال، ق ا هي؟ق ك وال تأخذ من     : وم أن تعطيهم مال
ال      : مالهم شيئًا؛ قال ًا؛ ق نهم حق وقهم وال تستقضي م ى       : وتقضي حق نهم عل دًا م ره واح روههم وال تك وتحمل مك

اتم     : طرق احمد ينكت بإصبعه األرض ثم رفع رأسه وقالفأ: شيء؛ قال ه ح ال ل ديدة، فق ا لش ك  : يا حاتم، إنه وليت
  .تسلم وليتك تسلم وليتك تسلم



 

ى أستكمل     : على أربع خصال: على أي شيء بنيت أمرك؟ قال: وقال رجل لحاتم دنيا حت على أن ال أخرج من ال
ي ال       ى أن أجل ري، وعل ه غي ي ال يأآل ى أن رزق ي وعل ة     رزق ى أن ال أغيب عن اهللا طرف و، وعل ى ه  أدري مت

ى اهللا فال تحارز        : عين، وقال ه، وآالمك يعرض عل رزت من لو أن صاحب خبر جلس إليك ليكتب آالمك الحت
  .منه

ا      : بلغني أنك تجوز المفاوز من غير زاد، فقال حاتم: وقال رجل لحاتم األصم ا زادي فيه الزاد وإنم ا ب ل أجوزه ب
ا  ياء، ق ة أش ال : لأربع ي؟ ق ا ه باب     : وم ه، واألس اد اهللا وعيال م عب ق آله ًا هللا، وأرى الخل ا ملك دنيا آله أرى ال

اتم؛ أنت تجوز       : واألرزاق بيد اهللا، وأرى قضاء اهللا نافذًا في آل أرض هللا؛ فقال له الرجل ا ح زاد زادك ي م ال نع
  .به مفاوز اآلخرة

ى    : وقال حاتم ة أن أطوف حت ا        جعلت على نفسي إن قدمت مك ع م ى أنقطع، وأتصدق بجمي أنقطع، وأصلي حت
ى األخرى؛       وى عل م أق معي، فلما قدمت مكة صليت حتى انقطعت وطفت آذلك فقويت على هاتين الخصلتين ول

  .آنت أخرج من هاهنا ويجيء من هاهنا: قال

ة ومعي أصحابي فقلت        : وقال حاتم ي بيت ثالث بلخ فمكثت ف نكم بهمت     : وقع الثلج ب ي آل رجل م ال يخبرن : ه؛ ق
رحمن،     : فقالوا لي: فأخبروني فإذا ليس فيهم أحد ال يريد إال ان يتوب من تلك الهمة؛ قال د ال ا عب ا أب همتك أنت ي

ال          : قلت: قال ذا الطين؛ ق ي ه د أن يحمل رزقي ف ى إنسان يري فقة عل ه     : ما همتي إال ش اء ومع د ج وإذا رجل ق
  .عبد الرحمن، خذ هذا الخبزياأبا : جراب خبز وقد زلق فابتلت ثيابه بطين، وقال

  .خرجت في سفر ومعي زاد فنفد زادي في وسط البرية فكان قلبي في السفر والحضر واحدًا: قال حاتم

  ).وهللا خزائن السموات واألرض ولكن المنافقين ال يفقهون: (من أين تأآل؟ فقال: قيل لحاتم

  .وسوس غلي في شيء من أرزاقهملي اربع نسوة وتسعة من األوالد، فما طمع الشيطان أن ي: وقال

ى                 : وقال حاتم د عل ه وقع زل عن دابت أقلبني عن فرسي ون اني ترآي بوهق ف ة فرم ا جول ان بينن رك فك ا الت لقين
د        ده وال عن ي عن ان قلب ا آ صدري وأخذ بلحيتي هذه الوافرة وأخرج من خفه سكينًا ليذبحني بها، فوحق سيدي م

ى       : اذا ينزل به القضاء، فقلتسكينة إنما آان قلبي عند سيدي فأنظر م ذا فمل ذبحني ه ي أن ي يا سيدي قضيت عل
اه المسلمون           . الرأس والعين أنا لك وملكك ين إذ رم ى صدري آخذ بلحيت فبينما أنا أخاطب سيدي وهو قاعد عل

وبكم ع    د  بسهم فما اخطأ حلقه، فسقط عني فقمت أنا إليه وأخذت السكين من يده وذبحته، فما هو إال أن تكون قل ن
  .السيد حتى تروا من عجائب لطفه ما لم تروا من اآلباء واألمهات

اتفق أن خرج     : حاتم األصم لقمان هذه األمة؛ قيل: وقال أبو بكر الوراق ألة، ف جاءت امرأة فسالت حاتمًا عن مس
ذلك ارفعي صوتك، وأرى من نفسه أنه أصم، فسرت المرأة ب : منها في تلك الحالة صوت فخجلت، فقال لها حاتم

  .لم يسمع الصوت، فغلب عليه اسم الصمم: وقالت
  

ال   اتم            : وجاء إليه رجل فق ال ح د؟ فق د وآخر الزه د ووسط الزه رحمن أي شيء رأس الزه د ال ا عب ا أب رأس : ي
 .الزهد الثقة باهللا ووسطه الصبر وآخره الخالص؛ رحمه اهللا تعالى
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