
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  البداية والنهاية
  

  االمام عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن آثير بن ضوء بن آثير ، القرشي الدمشقي الشافعي
  

  هـ 774هـ والمتوفي  700سوريا عام  المولود في
  

  الجزء الحادي عشر



 

   . تكملة سنة ثمان و أربعين ومائتين

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  خالفة المستعين باهللا 

   . وهو أبو العباس، أحمد بن محمد المعتصم

ا     : ألتراك يقولونشرذمة من ا بويع له بالخالفة يوم مات المنتصر، بايعه عموم الناس، ثم خرجت عليه ز ي يا معت
     . منصور

ريقين،    فالتف عليهم خلق، وقام بنصر المستعين جمهور الجيش، فاقتتلوا قتاًال شديدًا أيامًا، فقتل منهم خلق من الف
ي وقطع         وانتهبت أماآن آثيرة من بغداد، وجرت فتن م استقر األمر للمستعين، فعزل وول منتشرة آثيرة جدًا، ث

   . أيامًا ومدة غير طويلة ونهىووصل، وأمر 

   . ولده موسى بن بغا وفيها مات بغا الكبير، في جمادى اآلخرة منها، فولي الخليفة مكانه

اع والضياع        وقد آانت له همم عالية، وآثار سامية، وغزوات في المشارق والمغارب ه من المت ان ل ة، وآ متوالي
   . ما قيمته عشرة آالف ألف دينار

   . ذهبًا وورق بات جوهر قيمتها ثالثة آالف ألف دينار، وثالث حبات سالوترك عشر ح

نهم       رهم، فأخذ م ين أظه أخرجوه من ب ة رجل من سراتهم،       وفيها عدا أهل حمص على عاملهم، ف المستعين مائ
   . وأمر بهدم سورهم

   . وفيها حج بالناس محمد بن سليمان الزينبي

  وفيها توفي من األعيان 

   . صالح نأحمد ب

   . والحسين بن علي الكرابيسي

   . وعبد الجبار بن العالء

   . وعبد الملك بن شعيب

   . وعيسى بن حماد

   . ومحمد بن حميد الرازي

   . ومحمد بن زنبور

   . ومحمد بن العالء أبو آريب

     . ومحمد بن يزيد أبو هشام الرفاعي

   . وأبو حاتم السجستاني



 

ان      مد بن عثمان بن يزيد الجشمي أبو حاتم النحوي اللغوي،  واسمه سهل بن مح رة، وآ صاحب المصنفات الكثي
   . بارعًا في اللغة

   . األنصاري اشتغل فيها على أبي عبيد واألصمعي، وأآثر الرواية عن أبي زيد

   . وأخذ عنه المبرد وابن دريد وغيرهما

ر،      يوم بدينار، ويقرأ وآان صالحًا، آثير الصدقة والتالوة، آان يتصدق آل ه شعر آثي ة، ول في آل أسبوع بختم
   : منه قوله

  والموا من افتتن* أبرزوا وجهه الجميل 

  ستروا وجهه الحسن* لو أرادوا صيانتي 

   . آانت وفاته في المحرم، وقيل في رجب من هذه السنة

  ثم دخلت سنة تسع وأربعين ومائتين 

روم،  في يوم الجمعة للنصف من رجب، اًال       التقى جمع من المسلمين وخلق من ال اقتتلوا قت ة، ف القرب من ملطي ب
ا رجل من         شديدًا، قتل من الفريقين خلق آثير، وقتل أمير ه ألف ل مع ن األقطع، وقت المسلمين عمر بن عبيد اهللا ب

ل    ذلك قت لمين، وآ ة من المسلمين أيضًا، فإ            المس رًا في طائف ان أمي ي، وآ ى األرمن ن يحي ي ب ه   عل ا إلي ا هللا وإن  ن
   . راجعون

   . وقد آان هذان األميران من أآبر أنصار اإلسالم

ة      ك أن العام ا، وذل د        ووقعت فتنة عظيمة ببغداد في أول يوم من صفر منه ذين ق راء، ال وا جماعة من األم آره
ى      تغلبوا على أمر الخالفة، وقتلوا المتوآل ده، فنهضوا إل أخرجوا   واستضعفوا المنتصر والمستعين بع السجن، ف

ق    من آان فيه، وجاؤوا اجتمع خل النفير، ف  إلى أحد الجسرين فقطعوه، وضربوا اآلخر بالنار، وأحرقوا، ونادوا ب
     . آثير وجم غفير، ونهبوا أماآن متعددة، وذلك بالجانب الشرقي من بغداد

دو عوضًا    إلى ثغو ثم جمع أهل اليسار أمواًال آثيرة من أهل بغداد لتصرف إلى من ينهض ال الع ر المسلمين، لقت
ك أن       عن من قتل من المسلمين هناك، فأقبل الناس من روم، وذل ا لغزو ال ارس وغيره نواحي الجبال وأهواز وف

ان            الخليفة والجيش لم ينهضوا تغلوا بالقي ة واش د ضعف جانب الخالف ال أعداء اإلسالم، وق روم وقت الد ال  إلى ب
   . من ذلك وفعلوا ما ذآرناوالمالهي، فعند ذلك غضبت العوام 

أخرجوا من          ى السجن ف امرا إل ة أهل س ع األول نهض عام داد        ولتسع بقين من ربي ا فعل أهل بغ ه أيضًا، آم في
راك     وجاءهم قوم من الجيش يقال لهم الزرافة فهزمتهم ة األت العامة، فعند ذلك رآب وصيف وبغا الصغير وعام

   . ن طويلة ثم سكنتآثيرًا، وجرت فت فقتلوا من العامة خلقًا

د          ك أن المستعين ق راك، وذل ين األت ة ب ع اآلخر وقعت فتن ة والتصرف في       وفي منتصف ربي فوض أمر الخالف
وزير، وفي حجره          أموال بيت المال إلى ثالثة وهم أتامش الترآي، وآان أخص ة ال ة وهو بمنزل د الخليف من عن

   . الخادم، وأم الخليفة وشاهك  . الفروسية العباس بن المستعين يربيه ويعلمه

   . النصراني وآان ال يمنعها شيئًا تريده، وآان لها آاتب يقال له سلمة بن سعيد

يئًا،             ال ش ق ببيت الم م يب ى ل وال حت امش فأسرف في أخذ األم ل أت ه        فأقب ك وغاروا من راك من ذل فغضب األت
م يمكنه منعه منهم وال دفعهم عنه، فأخذوه المستعين، ول فاجتمعوا ورآبوا عليه وأحاطوا بقصر الخالفة وهو عند

زداد،      صاغرًا فقتلوه وانتهبوا ن ي د ب ن محم د اهللا ب  أمواله وحواصله ودوره، واستوزر الخليفة بعده أبا صالح عب
   . الخليفة وضعف وولى بغا الصغير فلسطين، وولى وصيفًا األهواز، وجرى خبط آثير وشر آثير، ووهن



 

امرا  ة بس رة،وتحرآت المغارب ادى اآلخ ون من جم ثالث خل يس ل وم الخم ي ي م  ف ون ث ون فيرآب انوا يجتمع فك
   . يتفرقون

وم السادس عشر من     وفي يوم الجمعة لخمس بقين من جمادى األولى، وهو  امرا مطرًا       الي وز، مطر أهل س تم
رار الشمس،  مستهل آثير من أول النهار إلى اصف عظيمًا برعد شديد، وبرق متصل وغيم منعقد مطبق، والمطر

ق             وفي ذي الحجة أصاب أهل الري زلزلة ا خل دور ومات منه ا ال ة تهدمت منه ة هائل ا رجف دًا، وتبعته شديدة ج
   . أهلها إلى الصحراء آثير، وخرج بقية

   . والي مكة وفيها حج بالناس عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم اإلمام وهو

  وفيها توفي من األعيان  

   . الوزان محمد أيوب بن

افظ،           ا الح ن مرج اب السنن، ورجاء ب زار صاحب آت ن الصباح الب د صاحب التفسير       والحسن ب ن حمي د ب وعب
   . الحافل

   . وعمرو بن علي الفالس

    . وعلي بن الجهم

ؤي   ن ل امة ب د س ن ول امي م د القرشي الس ن أس عود ب ن مس در ب ن ب عراء  اب د الش دادي، أح م البغ اني ث الخراس
   . ورين وأهل الديانة المعتبرينالمشه

ي طالب             ن أب ي ب ى عل ه تحامل عل ان في نة، وآ ه أشعار حس وان شعر في ه دي ه    - ول ه   -رضي اهللا عن ان ل وآ
ك، ومن          خصوصية بالمتوآل ثم غضب عليه فنفاه إلى خراسان، وأمر   ه ذل ا أن يضربه مجردًا ففعل ب ه به نائب

   : مستجاد شعره

  اوة غير ذي حسب ودينعد* بالء ليس يعدله بالء 

  ويرتع منك في عرض مصون* يبيحك منه عرضًا لم يصنه 

  قال ذلك في مروان بن أبي حفصة حين هجاه، فقال في هجائه له

  وهذا علي بعده يدعي الشعرا* لعمرك ما الجهم بن بدر بشاعر   

  فلما ادعى األشعار أوهمني أمرا* ولكن أبي قد آان جارًا ألمه 

ا جاوز حلب     آان علي بن راق، فلم اتلهم         الجهم قد قدم الشام ثم عاد قاصدًا الع ب، فق ي آل اس من بن ه أن ار علي ث
   : رقعة مكتوب فيها فجرح جرحًا بليغًا فكان فيه حتفه، فوجد في ثيابه

  زح ماذا بنفسه صنعا* يا رحمتا للغريب بالبلد النا 

  عابالعيش من بعده وما انتف* فارق أحبابه فما انتفعوا 

   . آانت وفاته لهذا السبب في هذه السنة

 

 



 

  الهجرة ثم دخلت سنة خمسين ومائتين من 

ن       د ب ن زي ن حسين ب ى ب ي         فيها آان ظهور أبي الحسين يحيى بن عمر بن يحي ن أب ي ب ن عل ن الحسين ب ي ب عل
   . فر بن أبي طالبإسماعيل بن عبد اهللا بن جع طالب، وأمه أم الحسين فاطمة بنت الحسين بن عبد اهللا بن

   . رزقًا، فأغلظ له القول وذلك أنه أصابته فاقة شديدة، فدخل سامرا فسأل وصيفًا أن يجري عليه

ق من    ه خل ى الفلوجة       فرجع إلى أرض الكوفة فاجتمع عليه خلق من األعراب، وخرج إلي زل عل ة، فن أهل الكوف
ن طاهر      د اهللا ب ن عب د ب ة      نائب  وقد آثر الجمع معه، فكتب محم ه بالكوف ى عامل ن      -العراق إل وب ب و أي وهو أب

   . يأمره بقتاله - الحسن بن موسى بن جعفر بن سليمان

على بيت مالها فلم يجد فيه سوى ألفي   ودخل يحيى بن عمر قبل ذلك في طائفة من أصحابه إلى الكوفة، فاحتوى
ا وأخذ   السجنين وأطلق من  دينار وسبعين ألف درهم، وظهر أمره بالكوفة وفتح فيهما، وأخرج نواب الخليفة منه

ى                أموالهم واستحوذ عليها، ة إل م خرج من الكوف رهم، ث ة وغي ق من الزيدي ه خل ا، والتف علي ره به واستحكم أم
     . ثم آر راجعًا إليها سوادها

س، ودخل يح    فتلقاه عبد الرحمن بن الخطاب الملقب وجه الفلس، فقاتله قتاًال ن عمر    شديدًا فانهزم وجه الفل ى ب ي
واله أهل      الكوفة ودعا إلى الرضى من آل محمد، وقوي ة، وت أمره جدًا، وصار إليه جماعة آثيرة من أهل الكوف

 وغيرهم ممن ينسب إلى التشيع، وأحبوه أآثر من آل من خرج قبله من أهل البيت، وشرع في   بغداد من العامة
   . تحصيل السالح وإعداد آالت الحرب وجمع الرجال

رة من      وقد ه داد آثي ه أم ا، واجتمع إلي ن         رب نائب الكوفة منها إلى ظاهره د اهللا ب ن عب د ب ة مع محم ة الخليف جه
ن عمر          ظاهر، واستراحوا وجمعوا خيولهم، فلما آان اليوم ى ب ى يحي الثاني عشر من رجب أشار من أشار عل

اجز     ه، أن يرآب وين ن إسماعيل ويكبس جيشه، فرآب في ج         ممن ال رأي ل ق من     الحسين ب ر من خل يش آثي
ة آخر     الفرسان والمشاة أيضًا ديدًا في ظلم ل،   من عامة أهل الكوفة بغير أسلحة، فساروا إليهم فاقتتلوا قتاًال ش اللي

م طعن            ه فرسه ث د تقنطر ب ر، وق ن عم ى ب ره فخر أيضًا،      فما طلع الفجر إال وقد انكشف أصحاب يحي في ظه
ه           ثوه إلى ابن طاهر، فأخذوه وحزوا رأسه وحملوه إلى األمير فبع ال ل د مع رجل يق ة من الغ ى الخليف له إل فأرس

داد فنصب      عمر بن الخطاب، أخي عبد الرحمن بن ى بغ ه إل الخطاب، فنصب بسامرا ساعة من النهار ثم بعث ب
   . نصبه من آثرة العامة فجعل في خزائن السالح عند الجسر، ولم يمكن

اس ولما جيء برأس يحيى بن عمر إلى محمد بن  ه       عبد اهللا بن طاهر دخل الن دخل علي ر، ف الفتح والظف ه ب يهنون
ه،        ! األمير  أيها  : أبو هاشم داود بن الهيثم الجعفري فقال له ّزي ب ًا لع ان رسول اهللا حي إنك لتهنى بقتل رجل لو آ

   : ثم خرج أبو هاشم الجعفري وهو يقول فما رد عليه شيئًا

  النبي غير مرّيإن لحم * يا بني طاهر آلوه وبّيا 

  لوتر نجاحه بالحرّي*إن وترًا يكون طالبه اهللا 

أراد        وآان الخليفة قد وجه أميرًا إلى الحسين بن إسماعيل نائب الكوفة، ة، ف وا الكوف ن عمر دخل ى ب فلما قتل يحي
   . الحسين وأمن األسود واألبيض، وأطفأ اهللا هذه الفتنة ذلك األمير أن يضع في أهلها السيف فمنعه

ن إسماعيل    د ب ن         فلما آان رمضان من هذه السنة خرج الحسن بن زيد بن محم ن الحسن ب د ب ن زي ن الحسن ب ب
ن         علي بن أبي طالب بناحية طبرستان، وآان سبب خروجه أنه د ب ن عمر أقطع المستعين لمحم ى ب لما قتل يحي

ا    عبد اهللا بن طاهر طائفة من أرض تلك ه ج ال ل لم      الناحية، فبعث آاتبًا له يق ان نصرانيًا ليتس ارون، وآ ن ه بر ب
ه   فلما انتهى إليهم آرهوا ذلك جدًا وأرسلوا إلى الحسن بن زيد هذا، فجاء إليهم فبايعوه تلك األراضي، والتف علي

ا،     فرآب   جملة الديلم وجماعة األمراء في تلك النواحي،  ى خراجه رًا، وجب فيهم ودخل آمل طبرستان وأخذها قه
ا       ، ثم خرج منهاواستفحل أمره جدًا ك فكانت بينهم ا هنال ة، فالتقي ك الناحي  طالبًا لقتال سليمان بن عبد اهللا أمير تل

دخل الحسن     د سارية     حروب ثم انهزم سليمان هزيمة منكرة، وترك أهله وماله ولم يرجع دون جرجان ف ن زي ب
واجتمع للحسن بن زيد إمرة  مراآب، فأخذ ما فيها من األموال والحواصل، وسير أهل سليمان إليه مكرمين على

   . طبرستان بكمالها



 

ره المستعين     ثم بعث إلى الري فأخذها أيضا وأخرج منها الطاهرية، وصار إلى جند غ خب ان   -همذان ولما بل وآ
   . واجتهد في بعث الجيوش واألمداد لقتال الحسن بن زيد هذا اغتم لذلك جدًا -مدير ملكه يومئذ وصيف الترآي 

ب،    فة منها ظهر بالري أحمد بن عيسى بن حسين الصغير بن علي بنوفي يوم عر ي طال الحسين بن علي بن أب
ن    ن حسن ب د          وإدريس بن موسى بن عبد اهللا بن موسى بن حسن ب وم العي اس ي ب، فصلى بالن ي طال ن أب ي ب عل

بن عيسى هذا محمد، فحاربه محمد بن علي بن طاهر فهزمه أحمد  أحمد بن عيسى هذا ودعا إلى الرضى من آل
   . واستفحل أمره

المستعين إليهم موسى بن بغا الكبير  وفيها وثب أهل حمص على عاملهم الفضل بن قارن فقتلوه في رجب، فوجه
ا           فاقتتلوا بأرض الرستن فهزمهم، وقتل جماعة من  ا وفيه ا، وأسر أشراف أهله رة منه اآن آثي ا وأحرق أم أهله

وا          فارس ع وثبت الشاآرية والجند في أرض انتهبوا داره وقتل نهم ف راهيم، فهرب م ن إب ن إسحاق ب د اهللا ب لى عب
   . وفيها غضب الخليفة على جعفر بن عبد الواحد ونفاه إلى البصرة  . الحسن بن قارن محمد بن

   . وفيها أسقطت مرتبة جماعة من األمويين في دار الخالفة

   . وفيها حج بالناس جعفر بن الفضل أمير مكة

 يها توفي من األعيانوف 

   . الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح، والبزي أحد القراء المشاهير أبو 

   . والحارث بن مسكين

   . وأبو حاتم السجستاني

   . بحر الجاحظ صاحب الكالم والمصنفات وقد تقدم ذآره في التي قبلها، وعياد بن يعقوب الرواجني، وعمرو بن

   . وآثير بن عبيد الحمصي

     . ونصر بن علي الجهضمي

  ثم دخلت سنة إحدى وخمسين ومائتين 

اغر الترآي،   ذين        فيها اجتمع رأي المستعين وبغا الصغير ووصيف على قتل ب ار ال راء الكب واد األم ان من ق وآ
ونهبت عماله، فقتل ونهبت دار آاتبه ُدليل بن يعقوب النصراني،  باشروا قتل المتوآل، وقد اتسع إقطاعه وآثرت

ك في         أمواله وحواصله، ورآب داد فاضطربت األمور بسبب خروجه، وذل الخليفة في حراقة من سامرا إلى بغ
   . المحرم

   . فنزل دار محمد بن عبد اهللا بن طاهر

داد         وفيها وقعت فتنة شنعاء بين جند بغداد وجند سامرا، ودعا أهل سامرا ز، واستقر أمر أهل بغ ة المعت ى بيع إل
ى حواصل بيت           تعين، وأخرج المعتز وأخوه المؤيد منعلى المس ز واستحوذ عل امرا المعت ايع أهل س السجن فب

ا خمسمائة      إذا به ا ف ال به ن              الم اس ب ار، وفي حواصل العب ة أم المستعين ألف ألف دين ار، وفي خزان ألف دين
   . ستمائة ألف دينار، واستفحل أمر المعتز بسامرا المستعين

داد ويعمل في       وأمر المستعين لمحم ن طاهر أن يحصن بغ د اهللا ب ك       د بن عب ى ذل دق، وغرم عل السورين والخن
ا       ثالثمائة ألف دينار وثالثين ألف دينار، ووآل بكل باب اجيق، منه ى السور خمسة من أميرًا يحفظه، ونصب عل

دد، وقطعت     واحد آبير جدًا، يقال له الغضبان، اطر من    وست عرادات وأعدوا آالت الحرب والحصار والع القن
   . الجيش إليهم آل ناحية لئال يصل



 

وه      وآتب المعتز إلى محمد بن عبد اهللا بن طاهر يدعوه إلى الدخول معه في يهم أب ان أخذه عل أمره، ويذآره ما آ
   . العهد بعده، فلم يلتفت إليه بل رد عليه واحتج بحجج يطول ذآرها المتوآل من العهود والمواثيق، من أنه ولي

يم  وآتب  ام لحرب أهل حمص،       آل واحد من المستعين والمعتز إلى موسى بن بغا الكبير، وهو مق أطراف الش ب
ى          يدعوه إلى نفسه وبعث إليه بألوية يعقدها لمن اختار من ه إل أمره بالمسير إلي ه المستعين ي أصحابه، وآتب إلي

وآذلك هرب   . المعتز على المستعين عمله، فرآب مسرعًا فسار إلى سامرا فكان مع بغداد ويأمره أن يستنيب في
   . واألتراك اهللا بن بغا الصغير من عند أبيه من بغداد إلى المعتز، وآذلك غيره من األمراء عبد

جيشًا لذلك، فسار في خمسة آالف من  وعقد المعتز ألخيه أبي أحمد بن المتوآل على حرب المستعين وجهز معه
   . الجمعة، ودعا ألخيه المعتز برا يوماألتراك وغيرهم نحو بغداد، وصلى بعك

ان   ثم وصل إلى بغداد ليلة األحد لسبع خلون من صفر فاجتمعت العساآر هنالك، وقد قال رجل يقال له بانجانة آ
   : في عسكر أبي أحمد

  ـه والموت بينها منثور* يا بني طاهر جنود اللـ 

 د نعم المولى ونعم النصير * وجيوش أمامهن أبو أحم 

ة،           ث ر مطول ن جري ا اب د ذآره دًا ق ة ج تن مهول ة وف ا حروب طويل ن        م جرت بينهم ز مع موسى ب م بعث المعت ث
ة   د          أرشناس ثالثة آالف مددًا ألخيه أبي أحمد، فوصلوا لليل ي عن وا في الجانب الغرب ع األول فوقف بقيت من ربي

   . ال آثير جدًا، والقتل واقعباب الشماسية، والحرب مستعرة والقت باب قطربل، وأبو أحمد وأصحابه على

و    وذآر أن المعتز آتب إلى أخيه أبي أحمد يلومه على  : قال ابن جرير ه أب التقصير في قتال أهل بغداد، فكتب إلي
   : أحمد

  وللدهر فينا اتساع وضيق* ألمر المنايا علينا طريق 

  فمنها البكور ومنها الطروق* وأيامنا عبر لألنام 

  ويخذل فيها الصديق الصديق* الوليد  ومنها هنات تشيب

  تفوت العيون وبحر عميق* وسور عريض له ذروة 

  وخوف شديد وحصن وثيق* قتال مبيد وسيف عتيد 

  ـسالح السالح فما يستفيق* وطول صياح لداعي الصباح الـ 

  وهذا حريق وهذا غريق* فهذا طريح وهذا جريح 

  جنيقوآخر يشدخه المن* وهذا قتيل وهذا تليل 

  ودور خراب وآانت تروق* هناك اغتصاب وثم انتهاب 

  وجدناه قد سّد عنا الطريق* إذا ما سمونا إلى مسلك 

  وباهللا ندفع ما ال نطيق* فباهللا نبلغ ما نرتجيه 

ي   هذا الشعر ينشد لعلي بن أمية في فتنة المخلوع  : قال ابن جرير داد ب ن والمأمون، وقد استمرت الفتنة والقتال ببغ
ه في ضيق شديد          أبي أحمد أخي المعتز وبين محمد بن د محصور وأهل عبد اهللا بن طاهر نائب المستعين، والبل

ارة يظهر               جدًا، بقية شهور  ام نحسات، فت ددات، وأي ر في وقعات متع ق آثي ريقين خل ل من الف نة، وقت ذه الس  ه



 

ة فيزيحون           يهم الطاهري واب فتحمل عل د ويأخذون بعض األب ي أحم ون  أصحاب أب ا، ويقتل م     هم عنه ًا ث نهم خلق م
   . يتراجعون إلى مواقفهم ويصابرونهم مصابرة عظيمة

د   لكن أهل بغداد آلما هم إلى ضعف بسبب قلة الميرة والجلب إلى داخل البلد، ثم شاع بين العامة أن محمد بن عب
ة   ويبايع للمعتز، وذلك في أواخر السنة، فتن اهللا بن طاهر يريد أن يخلع المستعين ى الخليف صل من ذلك واعتذر إل

   . العامة وإلى

ن    وحلف باأليمان الغليظة فلم تبرأ ساحته من ذلك حق البراءة عند ى دار اب العامة، واجتمعت العامة والغوغاء إل
   . يبرز لهم الخليفة ليروه ويسألوه عن ابن طاهر أهو راض عنه أم ال طاهر والخليفة نازل بها، فسألوا أن

ان    وما زالت  وق المك ة من ف ه السواد ومن        الضجة واألصوات مرتفعة حتى برز لهم الخليف ه، وعلي م في ذي ه ال
ردة والقضيب      : وقال لهم فيما خاطبهم به   فوقه البردة النبوية وبيده القضيب،  ذه الب أقسمت عليكم بحق صاحب ه

   . رجعتم إلى منازلكم ورضيتم عن ابن طاهر فإنه غير متهم لدي لما

ل      ت الغوغاء ورجعوا إلى منازلهم، ثم انتقل الخليفة من دار ابن طاهرفسك ك في أوائ ادم، وذل إلى دار رزق الخ
رة  اس          ذي الحجة، وصلى بهم العيد يوم األضحى في الجزي ذ للن ة يومئ رز الخليف ن طاهر، وب ي بحذاء دار اب الت

ا من الحصار والغالء        وبيده القضيب، وآان يومًا مشهودًا وبين يديه الحربة وعليه البردة ا بأهله ى م داد عل  ببغ
اس الجوع والخوف، نسأل     دنيا     باألسعار، وقد اجتمع على الناس الخوف والجوع المترجمان لب ة في ال اهللا العافي

   . واآلخرة

جعل ابن طاهر يظهر ما آان آامنًا في  ولما تفاقم األمر واشتد الحال وضاق المجال وجاع العيال وجهد الرجال،
ه   ه من خلع المستعين، فجعل يعرض له في ذلك والنفس ال ل إن   : يصرح، ثم آاشفه به وأظهره له وناظره فيه وق

الخالفة على مال تأخذه سلفًا وتعجيًال، وأن يكون لك من الخراج في آل عام ما  المصلحة تقتضي أن تصالح عن
   . لك وأنابوتحتاجه، ولم يزل يفتل في الذروة والغارب حتى أجاب إلى ذ تختاره

ا    ًا، فلم ة آتاب ين من ذي الحجة         فكتب فيما اشترطه المستعين في خلعه نفسه من الخالف وم السبت لعشر بق ان ي آ
ى الرصافة،      ن طاهر إل د اهللا ب ًا،          رآب محمد بن عب ًا فوج ى المستعين فوج م عل اء وأدخله وجمع القضاة والفقه

ه          أمره إلى محمد بن عبد اهللا يشهدون عليه أنه قد صير لم من م تس ذلك جماعة الحجاب والخدم، ث ن طاهر، وآ  ب
   . الخالفة، وأقام عند المستعين إلى هوي من الليل جوهر

   . وأصبح الناس يذآرون ويتنوعون فيما يقولون من األراجيف

ز        ى المعت راء إل اب مع جماعة من األم رم       وأما ابن طاهر فإنه أرسل بالكت ذلك أآ ه ب دموا علي ا ق هم بسامرا، فلم
   . وخلع عليهم وأجازهم فأسنى جوائزهم

   . وسيأتي ما آان من أمره أول السنة الداخلة

د     وفيها آان ظهور رجل من أهل البيت أيضًا بأرض قزوين وزنجان في ربيع ن أحم األول منها، وهو الحسين ب
ن   د ب ن محم ط ب ن إسماعيل األرق د ب ن محم ن إسماعيل ب ي ط  ب ن أب ي ب ن عل ن الحسين ب ي ب الب ويعرف عل

   . بالكوآبي

   . وسيأتي ما آان من أمره هناك

د اهللا   ن عبي ره        وفيها خرج إسماعيل بن يوسف العلوي، وهو ابن أخت موسى ب ان من أم ا آ يأتي م الحسني، وس
   . أيضًا

ن     وفيها خرج بالكوفة أيضًا رجل من الطالبيين وهو الحسين بن محمد بن ي ب ن عل حمزة بن عبد اهللا بن حسين ب
ل من أصحابه           الحسين بن علي بن أبي طالب، فوجه إليه المستعين وي، وقت زم العل اقتتال فه ان ف ن خاق زاحم ب م

   . بشر آثير



 

ه،       ذين خرجوا مع وال ال ن       ولما دخل مزاحم الكوفة حرق بها ألف دار ونهب أم اع بعض جواري الحسين ب وب
     . محمد هذا، وآانت معتقة

ن يوسف ب    ن      وفيها ظهر إسماعيل ب ن الحسن ب د اهللا ب ن عب راهيم ب ة،         ن إب ي طالب بمك ن أب ي ب ن عل الحسين ب
د       فهرب منه نائبها جعفر بن الفضل بن عيسى بن موسى، ل جماعة من الجن فانتهب منزله ومنازل أصحابه وقت

وًا من     وغيرهم من أهل مكة، وأخذ ما في اس نح  الكعبة من الذهب والفضة والطيب وآسوة الكعبة، وأخذ من الن
ن    مائتي ألف ي ب ن عل م    دينار، ثم خرج إلى المدينة النبوية فهرب منه نائبها أيضًا علي بن الحسين ب إسماعيل، ث

اً       وا جوع ى هلك ا حت ز ثالث أواق      رجع إسماعيل بن يوسف إلى مكة في رجب فحصر أهله ع الخب ًا، فبي وعطش
ى جدة     دراهم، ولقي منه بدرهم، واللحم الرطل بأربعة، وشربة الماء بثالثة نهم إل  -أهل مكة آل بالء، فترحل ع

ة،        -وخمسين يومًا  بعد مقامه عليهم سبعة رة عن أهل مك فانتهب أموال التجار هنالك وأخذ المراآب وقطع المي
   . عاد إلى مكة ال جزاه اهللا خيرًا عن المسلمين ثم

م     من  فلما آان يوم عرفة لم يمكن الناس من الوقوف نهارًا وال ليًال، وقتل والهم ول لبهم أم ة، وس الحجيج ألفًا ومائ
   . وفيها وهن أمر الخالفة جدًا  . الحرامية، ال تقبل اهللا منهم صرفًا وال عدًال يقف بعرفة عامئذ سواه ومن معه من

   . وفيها توفي من األعيان إسحاق بن منصور الكوننج وحميد بن زنجويه

   . وعمرو بن عثمان بن آثير بن دينار الحمصي

  وأبو البقى هشام بن عبد الملك اليزني

   . سنة ثنتين وخمسين ومائتين

    نفسه ذآر خالفة المعتز باهللا بن المتوآل على اهللا بعد خلع المستعين  

ن     استهلت هذه السنة وقد استقرت الخالفة باسم أبي عبد اهللا محمد المعتز د المعتصم ب بن جعفر المتوآل بن محم
   . الزبير، وهو الذي عول عليه ابن عساآر وترجمه في تاريخه إن اسم المعتز أحمد، وقيل هارون الرشيد، وقيل

ذه السنة بجوامع     فلما خلع المستعين نفسه من الخالفة وبايع للمعتز، دعا الخطباء يوم الجمعة رابع المحرم من ه
قصر الحسن بن سهل هو وعياله وولده  وانتقل المستعين من الرصافة إلى بغداد على المنابر للخليفة المعتز باهللا،

اتم، وبعث    وجواريه، ووآل ذلك   بهم سعيد بن رجاء في جماعة معه، وأخذ من المستعين البردة والقضيب والخ ب
   . ألحدهما برج ولآلخر جبل إلى المعتز ثم أرسل إليه المعتز يطلب منه خاتمين من جوهر ثمين عنده يقال

   . فأرسلهما

   . إنها وبيئة  : يسير إلى مكة فلم يمكن، فطلب البصرة فقيل له وطلب المستعين أن

   . إن ترك الخالفة أوبأ منها  : فقال

     . أربعمائة ثم أذن له في المسير إلى واسط، فخرج ومعه حرس يوصلونه إليها نحو من

   . رأسه واستوزر المعتز أحمد بن أبي إسرائيل وخلع عليه وألبسه تاجًا على

اس في       مهد أمر بغداد واستقرت البيعة للمعتز بها، ودان له أهلهاولما ت ب، واتسع الن وقدمتها الميرة من آل جان
ن             األرزاق واألطعمة، رآب أبو أحمد منها في  ى سامرا، وشيعه اب ة من المحرم إل ي عشرة ليل وم السبت لثنت ي

   . ورده من الطريق إلى بغداد فخلع أبو أحمد على ابن طاهر خمس خلع وسيفًا طاهر في وجوه األمراء،

د     وقد ذآر ابن جرير مدائح الشعراء في المعتز وتشفيهم بخلع المستعين، ول محم ك ق فأآثر من ذلك جدًا، فمن ذل
   : المعتز وذم المستعين آما جرت به عادة الشعراء بن مروان بن أبي الجنوب بن مروان في مدح



 

  ن إلى حاالته رجعاوالمستعي* إن األمور إلى المعتز قد رجعت 

  وأنه لك لكن نفسه خدعا* وآان يعلم أن الملك ليس له 

  آتاك ملكا ومنه الملك قد نزعا* ومالك الملك مؤتيه ونازعه 

  آانت آذات حليل زوجت متعا* إن الخالفة آانت ال تالئمه 

  وآان أحسن قول الناس قد خلعا* ما آان أقبح عند الناس بيعته 

  نفسي الفداء لمالح به دفعا* اف دفعن به ليت السفين إلى ق

  لو آان حمل ما حملته ظلعا* آم ساس قبلك أمر الناس من ملك 

  واهللا يجعل بعد الضيق متسعا* أمسى بك الناس بعد الضيق في سعة 

  فإنه بك عنا السوء قد دفعا* واهللا يدفع عنك السوء من ملك 

ان في          : بن عبد اهللا بن طاهر وآتب المعتز من سامرا إلى نائب بغداد محمد  ا ومن آ أن يسقط اسم وصيف وبغ
   . عنهما فرضي عنهما رسمهما في الدواوين، وعزم على قتلهما، ثم استرضي

دما   وفي رجب من هذه السنة خلع المعتز أخاه إبراهيم الملقب بالمؤيد من والية العهد وحبسه، وأخاه أبا أحمد، بع
   . ضرب المؤيد أربعين مقرعة

ذلك       ى نفسه ب ًا عل ره أن يكتب آتاب ك بخمسة عشر        ولما آان يوم الجمعة خطب بخلعه وأم د ذل ه بع وآانت وفات
ل    إنه أدرج في لحاف سمور وأمسك طرفاه  : يومًا، فقيل ًا، وقي ى         : حتى مات غم ج حت ل ضرب بحجارة من ثل ب

ا    مات بردًا وبعد ذلك أخرج من السجن، ر سبب       وال أثر به فأحضر القضاة واألعي ه من غي ى موت ن فشهدوا عل
   . حمار ومعه آفنه إلى أمه فدفنته وال أثر، ثم حمل على

  ذآر مقتل المستعين 

أمره        ن طاهر ي د اهللا ب ن عب د ب ه محم ز جيش نحو المستعين، فجهز       وفي شوال منها آتب المعتز إلى نائب بتجهي
ين من    م          رمضان،  أحمد بن طولون الترآي فوافاه فأخرجه لست بق ثالث مضين من شوال ث اطول ل ه الق دم ب فق

   . بل ضربت عنقه  : بل غرق في دجيل، وقيل  : ضرب حتى مات، وقيل  : قتل، فقيل

ين،    أن المستعين سأل من سعيد بن صالح الترآي حين  : وقد ذآر ابن جرير أراد قتله أن يمهله حتى يصلي رآعت
ى    فأمهله، فلما آان في السجدة األخيرة قتله وهو ساجد، ودفن جثته في مكان صالته، وخفي أثره وحمل رأسه إل

   . أفرغ من الدست ضعوه حتى  : فقال    . هذا رأس المخلوع  : يلعب بالشطرنج، فقيل المعتز فدخل به عليه وهو

ه         ذي قتل ن صالح ال م أمر لسعيد ب ه، ث ة البصرة       فلما فرغ نظر إليه وأمر بدفن م، وواله معون بخمسين ألف دره
ذه    وفيها مات إسماعيل بن يوسف العلوي الذي فعل بمكة ما فعل آما تقدم من إلحاده في الحرم، فأهلكه اهللا في ه

   . ينظره السنة عاجًال ولم

د          . وفيها مات أحمد بن محمد المعتصم وهو المستعين باهللا آما تقدم وب، ومحم ن أي اد ب ول، وزي ن بهل وإسحاق ب
   . لمثنى الزمنوموسى بن ا  . بن بشار بندار

    . ويعقوب بن إبراهيم الدورقي

 



 

  ومائتين ثم دخلت سنة ثالث وخمسين 

ز   في رجب منها عقد المعتز لموسى بن بغا الكبير على جيش قريب من أربعة آالف، ليذهبوا إلى قتال عبد العزي
ًا        بن أبي دلف بناحية همذان، ألنه خرج عن الطاعة   د     وهو في نحو من عشرين ألف وا عب ذان، فهزم ة هم بناحي

ذه السنة     د               العزيز في أواخر ه زم عب د الكرج فه ة أخرى في رمضان عن ا وقع م آانت بينهم ة، ث ة فظيع هزيم
ى    وقتل من أصحابه بشر آثير، وأسروا ذراري آثيرة حتى أسروا أم عبد العزيز أيضًا،  العزيز أيضا، وا إل وبعث

   . آان استحوذ عليه من البالد يرة، وأخذ من عبد العزيز ماالمعتز سبعين حمًال من الرؤوس وأعالمًا آث

د         وفي   . وفي رمضان منها خلع على بغا الشرابي وألبسه التاج والوشاحين ة عن ة هائل د الفطر آانت وقع وم عي ي
بعمائة مساور بن عبد الحميد، حكم فيها والتف عليه نحو من س     : له البوازيج، وذلك أن رجًال يقال  : مكان يقال له

االً   : له رجل يقال له من الخوراج، فقصد ل    بندار الطبري، في ثالثمائة من أصحابه، فالتقوا فاقتتلوا قت شديدًا، فقت
   . من الخوارج نحو من خمسين رجًال

   . وخمسون رجًال  : وقتل من أصحاب بندار مائتان وقيل

   . وقتل بندار فيمن قتل رحمه اهللا

ة قبحه      ان فقاتله أهلها وأعانهم حجاج أهل خرسان، فقتلثم صمد مساور إلى حلو وًا من أربعمائ مساور منهم نح
   . اهللا

   . وقتل من جماعته آثيرون أيضًا

ك،      ولثالث بقين من شوال قتل وصيف الترآي، وأرادت العامة نهب داره في  نهم ذل م يمك امرا ودور أوالده فل س
   . يوجعل الخليفة ما آان إليه إلى بغا الشراب

ى غاب           ذه السنة خسف القمر حت دة من ه اء       وفي ليلة أربع عشرة من ذي القع د انته وره، وعن ره وغرق ن أآث
ا     . ببغداد خسوفه مات محمد بن عبد اهللا بن طاهر نائب العراق وآانت علته قروحًا في رأسه وحلقه فذبحته، ولم

وترامى الناس  زعا الصالة عليه حتى جذبت السيوفليصلي عليه اختلف أخوه عبيد اهللا وابنه طاهر، وتنا أتي به
   . يا طاهر يا منصور  : بالحجارة، وصاحت الغوغاء

   . وصلى عليه ابنه، وآان أبوه قد أوصى إليه فمال عبيد اهللا إلى الشرقية ومعه القواد وأآابر الناس، فدخل داره

د اهللا         ى عبي ة إل الخلع والوالي ع بعث ب ا وق د  وحين بلغ المعتز م ن عب دم        ب ذي ق د اهللا لل أطلق عبي ن طاهر، ف اهللا ب
   . بالخلع خمسين ألف درهم

   . البصرة وفيها نفى المعتز أخاه أبا أحمد من سر من رأى إلى واسط، ثم إلى

   . ثم رد إلى بغداد أيضًا

ذي خرج   والحسين بن أحمد الكوآبي ا وفي يوم االثنين منها سلخ ذي القعدة، التقى موسى بن بغا الكبير لطالبي ال
قتاًال شديدًا ثم هزم الكوآبي وأخذ موسى قزوين وهرب الكوآبي إلى  في سنة إحدى وخمسين عند قزوين، فاقتتال

   . الديلم

الحجف      أن الكوآبي حين التقى،  : وذآر ابن جرير عن بعض من حضر هذه الوقعة  -أمر أصحابه أن يتترسوا ب
م حاولوهم       سى بن بغافأمر مو -وآانت السهم ال تعمل فيهم  نفط، ث م من ال أصحابه عند ذلك أن يطرحوا ما معه

وا  ك              وأروهم أنهم قد انهزم د ذل نفط أمر عن ا ال ي فيه ا توسطوا األرض الت وآبي، فلم بعهم أصحاب الك نهم، فت م
يهم موسى   بإلقاء وا  وأصحابه فقت  النار فيه فجعل النفط يحرق أصحاب الكوآبي، ففروا سراعًا هاربين، وآر عل ل

زوين        لم موسى ق ديلم، وتس ى ال وآبي إل ن          . منهم مقتلة عظيمة وهرب الك د ب ن محم د اهللا ب اس عب ا حج بالن وفيه
   . سليمان الزينبي



 

  وفيها توفي من األعيان 

   . أبو األشعث

   . وأحمد بن سعيد الدارمي

   : وسري السقطي

   . أحد آبار مشايخ الصوفية

   . تلميذ معروف الكرخي

   . هارون وغيرهم حدث عن هشيم وأبي بكر بن عياش وعلى ابن عراب ويحيى بن يمان ويزيد بن

   . وعنه ابن أخته الجنيد بن محمد

ة       وآانت  . وأبو الحسن النوري ومحمد بن الفضل بن جابر السقطي وجماعة ه جاري ا، فمرت ب له دآان يتجر فيه
يئًا ه ش تري في ا، تش ان معه اء آ د انكسر إن ه، فنظر  ل ق تري بدل يئًا تش ا سري ش ت تبكي فأعطاه ادتها، فجعل س

   . بغض اهللا إليك الدنيا، فوجد الزهد من يومه  : الجارية فقال له معروف إليه وما صنع بتلك

   ؟ ما هذا  : فقلت مررت في يوم عيد، فإذا معروف ومعه صغير شعث الحال  : وقال سري

   ؟ ما لك ال تلعب آما يلعبون  : له عبون بالجوز وهو مفكر، فقلتهذا آان واقفًا عند صبيان يل  : فقال

   . أنا يتيم وال شيء معي أشتري به جوزًا ألعب به  : فقال

   . فأخذته ألجمع له نوى يشتري به جوزًا يفرح به

   ؟ أال أآسوه وأعطيه شيئًا يشتري به جوزًا  : فقلت

   ؟ أو تفعل  : فقال

   . نعم  : فقلت

   . خذه أغنى اهللا قلبك  : فقال

   . فصغرت عندي الدنيا حتى لهي أقل شيء  : قال سري

ذهب الرجل فإذا اللوز يساوي الكر تسعين    وآان عنده مرة لوز فساومه رجل على الكر بثالثة وستين دينارًا، ثم
   . بتسعين دينارًا إني أشترى منك الكر  : دينارًا فقال له

ه     إني إنما ساو  : فقال له ي ال أبيع ارًا، وإن ة وستين دين ال الرجل    متك بثالث ذلك، فق ا أشتري منك بتسعين       : إال ب أن
   . دينارًا

   . ال أبيعك هو إال بما ساومتك عليه  : فقال

   . دينارًا إن من النصح أن ال أشتري منك إال بتسعين  : فقال له الرجل

   . وذهب فلم يشتر منه



 

ي   : فقالت وجاءت امرأة يومًا إلى سري ئال        إن ابني قد أخذه الحرسي، وإن ى صاحب الشرطة ل أحب أن تبعث إل
رأة     يضرب، فقام فصلى فطول الصالة وجعلت المرأة تحترق اهللا   : في نفسها، فلما انصرف من الصالة قالت الم

   . اهللا في ولدي

   . إني إنما آنت في حاجتك  : فقال لها

ا هو في      : لها جاءت امرأة إلى تلك المرأة فقالتفما رام مجلسه الذي صلى فيه حتى  ابشري فقد أطلق ولدك و ه
   . المنزل

   . فانصرفت إليه

   . فيها منة أشتهي أن آآل أآلة ليس هللا فيها علي تبعة، وال ألحد علي  : وقال سري

   . فما أجد إلى ذلك سبيًال

   . عليه سنة، فما أقدرإني ألشتهي البقل من ثالثين   : وفي رواية عنه أنه قال

   . ابشر فإن دآانك قد سلمت  : فقال احترق سوقنا فقصدت المكان الذي فيه دآاني، فتلقاني رجل  : وقال

   . الحمد هللا  : فقلت

م أواس   ي ل ذ         ثم ذآرت ذلك التحميد إذ حمدت اهللا على سالمة دنياي، وإن ا أستغفر اهللا من ه، فأن م في ا ه اس فيم الن
   . ثالثين سنة

   . رواها الخطيب عنه

   ؟ سري هكذا تجالس الملوك يا  : صليت وردي ذات ليلة، ثم مددت رجلي في المحراب فنوديت  : وقال

   . ما رأيت أعبد من سري السقطي  : الجنيد وقال  . وعزتك ال مددت رجلي أبدًا  : فضممت رجلي وقلت  : قال

ة الموت   أتت عليه ثمان وتسعون سنة ما رؤى مضطجعًا إ  ر        وروى  . ال في عل يم عن جعف ي نع الخطيب عن أب
   ؟ تجدك آيف  : دخلت عليه أعوده فقلت  : الخلدي عن الجنيد قال

   : فقال

  والذي أصابني من طبيبي* آيف أشكو إلى طبيبي ما بي 

   ؟ جوفه يحترق من داخل آيف يجد روح المروحة من  : فأخذت المروحة ألروح عليه فقال  : قال

   : ثم أنشأ يقول

  والكرب مجتمع والصبر مفترق* القلب محترق والدمع مستبق 

  مما جناه الهوى والشوق والقلق* آيف القرار على من ال قرار له 

  فامنن علي به ما دام بي رمق* يا رب إن آان شيء لي به فرج 

   . بمجالسة األبرار األخيار اهللا ال تصحب األشرار، وال تشتغل عن  : أوصني، قال  : فقلت له  : قال



 

ن    وقد ذآر الخطيب وفاته يوم الثالثاء لست خلون من رمضان سنة ثالث وخمسين ومائتين بعد أذان الفجر، ودف
     . وإلى جنبه قبر الجنيد بعد العصر بمقبرة الشوينزي، وقبره ظاهر معروف،

   ؟ ما فعل اهللا بك  : لترأيت سريًا في المنام فق  : وروي عن أبي عبيدة بن حربويه قال

   . غفر لي ولكل من شهد جنازتي  : فقال

   . فإني ممن حضر جنازتك وصلى عليك  : قلت

   ! بلى   : فأخرج درجًا فنظر فيه فلم ير فيه اسمي، فقلت  : قال

   . قد حضرت فإذا اسمي في الحاشية

   . سنة ست وخمسين، فاهللا أعلم  : يلأن سريًا توفي سنة إحدى وخمسين، وق  : وحكى ابن خلكان قوًال

   : وآان السري ينشد آثيرًا  : قال ابن خلكان

  فمالي أرى األعضاء منك آواسيا*ولما ادعيت الحب قالت آذبتني 

  وتذهل حتى ال تجيب المناديا* فال حب حتى يلصق الجلد بالحشى 

   . ومائتين ثم دخلت سنة أربع وخمسين 

ر الخليف ا أم م فيه امرا ث ه بس رابي، ونصب رأس ا الش ل بغ ز بقت ه   ة المعت ه، وأخذت أموال ت جثت داد وحرق ببغ
   . وحواصله

   . المشهور بها وفيها ولي الخليفة أحمد بن طولون الديار المصرية، و هو باني الجامع

د     ن محم اس ب ن العب ان      . وحج بالناس فيها علي بن الحسين بن إسماعيل ب ا من األعي وفي فيه وب      : وت ن أي اد ب زي
   . الحسياني

   . اآلخرة ببغداد وعلي بن محمد بن موسى الرضى، يوم االثنين ألربع بقين من جمادى

   . بداره ببغداد ودفن  . وصلى عليه أبو أحمد المتوآل في الشارع المنسوب إلى أبي أحمد

   . ومحمد بن عبد اهللا المخرمي

   . وموهل بن إهاب

  الهادي وأما أبو الحسن علي

دين    فهو ابن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن ن العاب محمد الباقر بن علي زي
ة           ب، أحد األئم ي طال ن أب ي ب ن عل ن الحسين الشهيد ب ي العسكري          ب ن عل د الحسن ب ي عشرية، وهو وال االثن

   . الكاذبة الخاطئة المنتظر عند الفرقة الضالة الجاهلة

   . عشرين سنة بأشهر آان عابدًا زاهدًا نقله المتوآل إلى سامرا، فأقام بها أزيد من وقد

   . ومات بها في هذه السنة



 

اس، فبعث آبسة            رة من الن ًا آثي ه سالحًا وآتب د ذآر للمتوآل أن بمنزل ه       وق ة وعلي تقبل القبل ًا مس فوجدوه جالس
ا     آذلك فحملوه إلى المتوآل وهو على شرابه،   فأخذوه مدرعة من صوف وهو على التراب ليس دونه حائل، فلم

ال            مثل بين ده فق ذي في ي ه الكأس ال ه، وناول ى جانب ه وأجلسه إل ه وأعظم ر    : يديه أجل ا أمي دخل     ي م ي ؤمنين ل الم
   . باطني ولم يخالط لحمي ودمي قط، فاعفني منه

   : أنشدني شعرا فأنشده  : فأعفاه ثم قال له

  غلب الرجال فما أغنتهم القلل* ال تحرسهم باتوا على قلل األجب

  فأودعوا حفرًا يا بئس ما نزلوا* واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم 

   ؟ أين األسرة والتيجان والحلل* نادى بهم صارخ من بعد ما قبروا 

  من دونها تضرب األستار والكلل* أين الوجوه التي آانت منعمة 

  ك الوجوه عليها الدود يقتتلتل* فأفصح القبر عنهم حين ساءلهم 

  فأصبحوا بعد طول األآل قد أآلوا*قد طال ما أآلوا دهرًا وما لبسوا

ار،     فبكى المتوآل حتى بل الثرى، وبكى من حوله بحضرته، وأمر برفع  : قال ة آالف دين ه بأربع الشراب وأمر ل
   . - رحمه اهللا -وتحلل منه ورده إلى منزله مكرمًا

   . ومائتين نة خمس وخمسينثم دخلت س 

ودخل آمل طبرستان، وحرق منازل الحسن  فيها آانت وقعة بين مفلح وبين الحسن بن زيد الطالبي، فهزمه مفلح
   . بن زيد، ثم سار وراءه إلى الديلم

قريش بن شبل، فبعث علي بن الحسين  وفيها آانت محاربة شديدة بين يعقوب بن الليث وبين علي بن الحسين بن
س، فصابره     : رجًال من جهته يقال له ن المغل وب بطوق فأسره فأسر وجوه            طوق ب ر يعق م ظف ر من شهر ث أآث

الده    أصحابه، ثم سار إلى علي بن الحسين ان    -هذا فأسره وأخذ ب ة        -وهي آرم ده من مملك ا بي ى م فأضافها إل
   . وبازات وثياب فاخرة دواب  : ثم بعث يعقوب بن الليث بهدية سنية إلى المعتز خراسان سجستان،

   . في ربيع األول منها وفيها ولى الخليفة سليمان بن عبد اهللا بن طاهر نيابة بغداد والسواد

وح     وفيها أخذ صالح بن وصيف أحمد بن إسرائيل آاتب المعتز، والحسن بن ا ن ز، وأب مخلد آاتب قبيحة أم المعت
رهم، فضربهم وأخذ خطوطهم         بيت  عيسى بن إبراهيم، وآانوا قد تمالؤوا على أآل  ن وغي انوا دواوي ال، وآ الم

والهم وحواصلهم وضياعهم        بأموال جزيلة يحملونها، وذلك ى أم يط عل اطن، واحت بغير رضى من المعتز في الب
   . الخونة، وولى الخليفة عن قهر غيرهم وسموا الكتاب

ن  الحسنيان بالكوفة،  وفي رجب منها ظهر عيسى بن جعفر، وعلي بن زيد  وقتال بها عبد اهللا بن محمد بن داود ب
   . بها عيسى واستفحل أمرهما

   . المتوآل موت الخليفة المعتز بن 

   . ولليلتين مضتا من شعبان أظهر موته ولثالث بقين من رجب من هذه السنة خلع الخليفة المعتز باهللا،

م ف      : وآان سبب خلعه ه أرزاقه وا من وا فطلب ده   أن الجند اجتمع م يكن عن اًال        ل ا يعطيهم، فسأل من أن تقرضه م م
   . يدفعهم عنه به فلم تعطه



 

د شرب دواء       وأظهرت أنه ال شيء عندها، فاجتمع األتراك على خلعه فأرسلوا إليه ه ق ذر بأن يهم، فاعت ليخرج إل
   . وأن عنده ضعفًا، ولكن ليدخل إلي بعضكم

دبابيس يض       اولوه بال راء فتن ه بعض األم ه،  فدخل إلي ه قميص مخرق ملطخ       ربونه وجروا برجل وأخرجوه وعلي
ى  ه من شدة الحر، وجعل بعضهم           بالدم، فأقاموه في وسط دار الخالفة في حر شديد حت ين رجلي راوح ب جعل ي

   . اخلعها والناس مجتمعون، ثم أدخلوه حجرة مضيقًا عليه فيها  : يلطمه وهو يبكي ويقول له الضارب

   . المهتدي باهللا آما سيأتي العذاب حتى خلع نفسه من الخالفة وولى بعدهوما زالوا عليه بأنواع 

ام  ى جعل يطلب        ثم سلموه إلى من يسومه سوء العذاب بأنواع المثالت، ومنع من الطع ام، حت ة أي والشراب ثالث
تلوه من ال        شربة من ماء البئر فلم يسق، ثم أدخلوه سربًا فيه ًا، فاس ه فأصبح ميت ر فدسوه في ليم   جص جي جص س

ذه       الجسد، وأشهدوا عليه جماعة من اني من شعبان من ه األعيان أنه مات وليس به أثر، وآان ذلك في اليوم الث
ى جانب قصر         السنة، ه المنتصر إل ن مع أخي اهللا، ودف الصوامع، عن    وآان يوم السبت، وصلى عليه المهتدي ب

ة وعشرين  وآانت خالفته أربع سنين وستة أشهر وثال  . أربع وعشرين سنة اً  ث يمًا،       . يوم يمًا وس ان طويًال جس وآ
ود  يض أس ه، حسن الضحك، أب دور الوج ف، م ى األن ين، ضيق   أقن ة، حسن العين دة، آثيف اللحي الشعر مجع

اة    الحاجبين، أحمر الوجه، وقد أثنى عليه اإلمام أحمد في جودة ذهنه، وحسن فهمه وأدبه، حين دخل عليه في حي
   . نا في ترجمة أحمدآما قدم أبيه المتوآل،

أحسن وجهًا منه، فلما رأيته سجدت   دخلت على المعتز فما رأيت خليفة  : وروى الخطيب عن علي بن حرب قال
   ؟ يا شيخ تسجد لغير اهللا  : فقال

  العزيز بن أبي بكرة، عن أبيه، عن جده حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل، ثنا بكار بن عبد  : فقلت

   . يسره سجد شكرًا هللا عز وجل ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم آان إذا رأى ما يفرح به أو بشر بماأن رسو

     : خرج مستعجًال إلي فعثر، فأنشأ يقول سرت إلى المعتز وهو أمير، فلما سمع بقدومي  : وقال الزبير بن بكار

  وليس يموت المرء من عثرة الرجل* يموت الفتى من عثرة بلسانه 

  وعثرته في الرجل تبرأ على مهل* رته من فيه ترمي برأسه فعث

ل،   : وذآر ابن عساآر راء        أن المعتز لما حذق القرآن في حياة أبيه المتوآ ذلك الكب ذلك وآ راء ل وه واألم اجتمع أب
   . عديدة، وجرت أحوال عظيمة والرؤساء بسر من رأى، واختلفوا لذلك أيامًا

نثرت الجواهر والذهب والدراهم على  وسلم على أبيه بالخالفة وخطب الناس،ولما جلس وهو صبي على المنبر 
ًا، وألف ألف      الخواص والعوام بدار الخالفة، وآان قيمة ما نثر ا ذهب من الجواهر يساوي مائة ألف دينار، ومثله

ة   وأسمطة وأقمشة مما يفوت الحصر، وآان وقتًا مشهودًا لم يكن سرورًا   درهم غير ما آان من خلع دار الخالف ب
   . منه وال أحسن أبهج

ده        وخلع الخليفة على أم ولده المعتز قبيحة خلعًا سنية، وأعطاها وأجزل ى مؤدب ول ع عل ذلك خل لها العطاء، وآ
   . والفضة والقماش شيئًا آثيرًا جدًا، واهللا سبحانه وتعالى أعلم وهو محمد بن عمران، أعطاه من الجوهر والذهب

   . هتدي باهللاخالفة الم 

ة بقيت من رجب من        أبي محمد عبد اهللا محمد بن الواثق بن المعتصم بن هارون، آانت بيعته اء لليل يوم األربع
وم           هذه السنة، بعد خلع المعتز نفسه بين يديه ى من يق د رغب إل ه ق ا، وأن ام به وإشهاده عليه بأنه عاجز عن القي

   . بأعبائها

ر،      م مد يده فبايعه قبل الناس آلهم، ثموهو محمد بن الواثق باهللا، ث ى المنب ة عل ة العام بايعه الخاصة ثم آانت بيع
   . بالخلع والعجز والمبايعة للمهتدي وآتب على المعتز آتابًا أشهد فيه



 

ن طاهر، ودعوا        وفي آخر رجب وقعت في بغداد فتنة هائلة، وثبت فيها العامة على نائبها د اهللا ب ن عب ليمان ب س
ل من        أحمد بن المتوآل أخي المعتز، وذلك لعدم إلى بيعة دي، وقت ة المهت امرا من بيع علم أهل بغداد بما وقع بس

ابع شعبان    -آثير، ثم لما بلغهم بيعة المهتدي سكنوا  أهل بغداد وغرق منهم خلق  فاستقرت  -وإنما بلغتهم في س
   . األمور واستقر المهتدي في الخالفة

   . وجواهر نفيسة ر عند قبيحة أم المعتز أموال عظيمة،وفي رمضان من هذه السنة ظه

ر        م ي ذي ل رد ال ار، ومن الزم ار        آان من جملة ذلك ما يقارب ألفي ألف دين دار مكوك، ومن الحب الكب ه مق مثل
   . أيضًا مكوك، وآيلجة يا قوت أحمر مما لم ير مثله

ن    في وقد آان األمراء طلبوا من ابنها المعتز خمسين ألف دينار تصرف أرزاقهم، وضمنوا له أن يقتلوا صالح ب
فامتنعت أن تقرضه ذلك، فأظهرت  -قبحها اهللا  -قبيحة هذه  وصيف، فلم يكن عنده من ذلك شيء، فطلب من أمه

   . عندها الفقر والشح، وأنه ال شيء

ذهب     . ثم لما قتل ابنها وآان ما آان، ظهر عندها من األموال ما ذآرنا ة شيء    وآان عندها من ال والفضة واآلني
ا     د            آثير، وقد آان لها من الغالت في آل سنة م ة عن ك مختفي ل ذل د آانت قب ار، وق دل عشرة آالف ألف دين يع

ول     صالح بن وصيف عدو ولدها، ثم ه تق دعو علي ا هتك          : تزوجت به وآانت ت ن وصيف آم م اخز صالح ب الله
     . دي، ورآب الفاحشة منيوبدد شملي، وأخذ مالي، وغربني عن بل ستري، وقتل ولدي،

   . ثم استقرت الخالفة باسم المهتدي باهللا

   . وآانت بحمد اهللا خالفة صالحة

ط،     إني ليست لي أم لها من الغالت ما يقاوم عشرة  : قال يوما لألمراء د إال القوت فق آالف ألف دينار، ولست أري
   . مستهم الحاجة ال أريد فضًال على ذلك إال إلخوتي، فإنهم

ن  رًا،      وفي يوم الخميس لثالث بقين من رمضان، أمر صالح بن وصيف بضرب أحمد ب ان وزي ذي آ إسرائيل ال
أظهر       ان نصرانيًا ف ذي آ راهيم ال ن إب ا          وأبي نوح عيسى ب ان آاتب قبيحة فضرب آل واحد منهم اإلسالم، وآ

ك عن       طيف بهما على بغلين منكسين فمات خمسمائة سوط بعد استخالص أموالهما، ثم م يكن ذل ذلك، ول ا آ ا وهم
   . ال يقدر على اإلنكار على صالح بن وصيف في بادئ اآلمر رضى المهتدي ولكنه ضعيف

ن أوس   د ب ين محم داد أيضًا، ب ة ببغ نة وقعت فتن ذه الس ي ه ي رمضان ف د   وف اآرية والجن ن الش ه م ن تبع وم
و   ة نح ن العام اجتمع م اع، ف ة والرع ين العام رهم، وب ف  وغي ة أل اح  مائ ال والرم ال بالنب اس قت ين الن ان ب وآ

ادل       والسوط، فقتل خلق آثير ثم انهزم محمد ا يع ه، وهو م بن أوس وأصحابه، فنهبت العامة ما وجدوا من أموال
   . ذلك ألفي ألف أو نحو

م       فخرج   . ثم اتفق الحال على إخراج محمد بن أوس من بغداد إلى أين أراد ه ل ك ألن دًا، وذل ًا طري ا خائف يكن   منه
دًا،    ارًا عني ان جب ان           عند الناس مرضي السيرة بل آ أن ينفي القي ة ب قًا شديدًا، وأمر الخليف دًا، وفاس وشيطانًا مري

دة للصيد أيضاً    والمغنون من سامرا، وأمر    . وأمر بقتل السباع والنمور التي في دار السلطان، وقتل الكالب المع
   . للعامة عروف وينهى عن المنكر، وجلسبإبطال المالهي ورد المظالم، وأن يؤمر بالم

   . وآانت واليته في الدنيا آلها من أرض الشام وغيرها مفترقة

ى من              ه عل وى ب ى حضرته، ليتق ر إل ا الكبي ن بغ ة موسى ب م استدعى الخليف ة       ث راك ولتجتمع آلم ده من األت عن
   . دالجهاد في تلك البال الخالفة، فاعتذر إليه من استدعائه بما هو فيه من

   . خارجي آخر ادعى أنه من أهل البيت بالبصرة

ي         في النصف من شوال ظهر رجل بظاهر البصرة، زعم أنه علي بن محمد بن ن عل د ب ن زي ن عيسى ب د ب أحم
من عبد القيس، واسمه علي  -يعني أجيرًا  -آان عسيفًا  بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ولم يكن صادقًا وإنما



 

ة، وأصله من     الرحيم، وأمه بن محمد بن عبد قرة بنت علي بن رحيب بن محمد بن حكيم من بني أسد بن خزيم
ه     وقد خرج أيضًا في سنة تسع  : قال     . الري، قاله ابن جرير قرية من قرى ادعى أن وأربعين ومائتين بالنجدين، ف

ه    بن عباس بن علي بن أبي طالب، علي بن محمد بن الفضل بن الحسن بن عبيد اهللا ى طاعت فدعا الناس بهجر إل
ة        فاتبعه جماعة من أهل هجر، ذه الثاني ه ه ا خرج خرجت رة، ولم ووقع بسببه قتال آثير وفتن آبار، وحروب آثي

  البصرة، التف عليه بظاهر

ن      خلق من الزنج الذين يكسحون السباخ، فعبر بهم دجلة فنزل الديناري، ى ب ه يحي ه أن وآان يزعم لبعض من مع
ان    عمر أبو ال ة، وآ ة الكوف ول بناحي ا             حسين المقت رآن في ساعة واحدة جرى به ه يحفظ سورًا من الق دعي أن ي

   . سبحان والكهف وص وعم  : دهر طويل، وهن لسانه، ال يحفظها غيره في مدة

   ؟ إلى أي بلد يسير  : وزعم أنه فكر يومًا وهو في البادية

ا ا حابة أن يقصد البصرة فقصدها، فلم ن س افخوطب م د أهله ا وج رب منه عديه  قت عبتين، س ى ش رقين عل مفت
ا     وباللية، فطمع أن ينضم إلى إحداهما فيستعين بها على ام به داد فأق األخرى، فلم يقدر على ذلك، فارتحل إلى بغ

أحمد بن عيسى بن زيد، وآان يزعم بها أنه يعلم ما في ضمائر أصحابه، وأن اهللا   سنة وانتسب بها إلى محمد بن
   . ذلك، فتبعه على ذلك جهلة من الطغام، وطائفة من الرعاع العوامب يعلمه

اهم جيش    ثم عاد إلى أرض البصرة في رمضان فاجتمع معه بشر آثير، ولكن لم يكن معهم عدد يقاتلون بها، فأت
دد هذا الخارجي سوى ثالثة أسياف، وأولئك الجيش معهم ع  من ناحية البصرة فاقتتلوا جميعًا، ولم يكن في جيش

ذا هزم أصحاب      وس، ومع ه م مضى نحو            وعدد ولب ل، ث ة آالف مقات انوا أربع ك الجيش، وآ ذا الخارجي ذل ه
ورآبها  له رجل من أهل جبى فرسًا فلم يجد لها سرجًا وال لجامًا، وإنما ألقى عليها حبًال البصرة بمن معه فأهدى

ة     ه مائ اراً  وسنف حنكها بليف، ثم صادر رجًال وتهدده بالقتل فأخذ من ذا أول      وخمسين دين ان ه م، وآ وألف دره
م سار في       مال نهبه من هذه البالد، وأخذ من آخر ثالثة براذين، ومن ة، ث موضع آخر شيئًا من األسلحة واألمتع

وى     جيش قليل السالح والخيول، ثم جرت ره يق ا ألم بينه وبين نائب البصرة وقعات متعددة يهزمهم فيها، وآل م
ا        ويعظم وتزداد أصحابه دًا، وإنم ؤذي أح اس وال ي وال الن ك ال يتعرض ألم د   أمره ويكثر جيشه، وهو مع ذل يري

   . أخذ أموال السلطان

واجتمعوا حوله، ثم آروا على أهل البصرة  وقد انهزم أصحابه في بعض حروبه هزيمة عظيمة، ثم تراجعوا إليه
   . إال قتلهوآان ال يؤتى بأسير  فهزموهم وقتلوا منهم خلقًا وأسروا آخرين،

-قبحه اهللا  -هذا الخارجي وهو صاحب الزنج  ثم قوي أمره وخافه أهل البصرة، وبعث الخليفة إليها مددًا ليقاتلوا
ال      ، ثم أشار عليه بعض أصحابه أن يهجم بمن م وق وة، فهجن آراءه دخلونها عن ل نكون     : معه على البصرة في ب

   . ليها ويخطبوننا عليهايكونوا هم الذين يطلبوننا إ منها قريبًا حتى

   . اهللا وسيأتي ما آان من أمره وأمر أهل البصرة في السنة المستقبلة إن شاء

   . عباس وفيها حج بالناس علي بن الحسين بن إسماعيل بن محمد بن عبد اهللا بن

      : وفيها توفي

  الجاحظ المتكلم المعتزلي 

ة لجحوظ عين ة الجاحظي ه تنسب الفرق هوالي ال ل ه، ويق ان  : ي دقي، وآ ر، رديء  الح نيع المنظر، سيء المخب ش
ره    : بعضهم إلى االنحالل حتى قيل في المثل االعتقاد، ينسب إلى البدع والضالالت، وربما جاز به يا ويح من آف

   . الجاحظ

   . هقوة ذهنه وجودة تصرف وآان بارعًا فاضًال قد أتقن علومًا آثيرة، وصنف آتبًا جمة تدل على

ه    : خلكان آتاب الحيوان، وآتاب البيان والتبيين، قال ابن  : ومن أجل آتبه وهما أحسن مصنفاته، وقد أطال ترجمت
   . بحكايات ذآرها عنه



 

ال    ه ق انبي     : وذآر أنه أصابه الفالج في آخر عمره، وحكى أن ا من ج ا        أن اريض م و قرض بالمق وج ل األيسر مفل
   . آللمتني، وبي حصاة، وأشد ما على ست وتسعون سنة لو مرت به ذبابةعلمت، وجانبي األيمن منقرس 

   : وآان ينشد

  آما قد آنت أيام الشباب* أترجو أن تكون وأنت شيخ 

  دريس آالجديد من الثياب* لقد آذبتك نفسك ليس ثوب 

ن           د اهللا ب دارمي، و عب د ال و محم رحمن أب د ال ن عب د اهللا ب وفى عب د اهللا    هاشم الطوسي،    وفيها ت و عب ة أب والخليف
   . صاعقة المعتز بن المتوآل، ومحمد بن عبد الرحيم الملقب

  محمد بن آرام

   . الذي تنسب إليه الفرقة الكرامية

بفتح الكاف وتشديد  -محمد بن آرام  وقد نسب إليه جواز وضع األحاديث على الرسول وأصحابه وغيرهم، وهو
ال   ن ح    -الراء، على وزن جم ن عراف ب ن  ب ة ب ال       زام د، يق تاني العاب د اهللا السجس و عب راء، أب ي      : الب ه من بن إن
 وهو الذي سكن بيت المقدس إلى أن مات، -بكسر الكاف وتشديد الراء  -محمد بن آرام   : تراب، ومنهم من يقول

ذي يظهر من آالم        ا      وجعل اآلخر شيخًا من أهل نيسابور، والصحيح ال ن عس اآم واب د اهللا الح ي عب ا  أب آر أنهم
ي   ه التفسير عن          واحد، وقد روى ابن آرام عن علي بن حجرد، وعل ي السمرقندي، سمع من ن إسحاق الحنظل ب

بن يوسف الماآناني، وملك بن سليمان الهروي، وأحمد بن حرب، وعتيق  محمد بن مروان عن الكلبي، وإبراهيم
د اهللا     بن محمد الجسري، ن عب د ب ابوري، وأحم يم    وأحمد بن األزهر النيس ن تم د ب اري، ومحم اني،    الحوبي القاري

   . وآانا آذابين وضاعين وغيرهم

ن  د اهللا ب فيان، و عب ن س و إسحاق ب ن إسحاق، وأب ماعيل ب ن إس د ب ه محم ن  وعن راهيم ب د القيراطي، وإب محم
م ثم عاد بن عبد اهللا، فلما أطلقه ذهب إلى ثغور الشا وذآر الحاآم أنه حبس في حبس طاهر  . الحجاج النيسابوري

ى السجان         إلى نيسابور، فحبسه محمد بن أتي إل ة وي ان يتأهب لصالة الجمع طاهر بن عبد اهللا وأطال حبسه، وآ
   . اللهم إنك تعلم أن المنع من غيري  : دعني أخرج إلى الجمعة، فيمنعه السجان فيقول  : فيقول

ه السالم    -العمود الذي عند مشهد عيسى  أقام ببيت المقدس أربع سنين، وآان يجلس للوعظ عند  : وقال غيره علي
ى غور           : يقول واجتمع عليه خلق آثير ثم تبين لهم أنه - ا إل اه متوليه ا ونف ه أهله ل، فترآ إن األيمان قول بال عم

   . ونقل إلى بيت المقدس زغر فمات بها،

   . مات في صفر من هذه السنة

يهم السالم    -األنبياء  بباب أريحا عند قبورتوفي ببيت المقدس ليًال، ودفن   : وقال الحاآم ه ببيت المقدس    -عل ، ول
   . أعلم من األصحاب نحو من عشرين ألفا، واهللا

   . ومائتين ثم دخلت سنة ست وخمسين 

د        في صبيحة يوم االثنين الثاني عشر من المحرم قدم موسى بن بغا الكبير ل ق دخلها في جيش هائ إلى سامرا، ف
ه          ة وميسرة وقلبًا وجناحين، فأتوا دارعباه ميمن تأذنوا علي الم، فاس ًا لكشف المظ دي جالس ا المهت ي فيه الخالفة الت

ن               فأبطأ اإلذن ساعة،  يهم صالح ب ه ليسلط عل ة من بهم خديع ا طل ة إنم وا في أنفسهم أن الخليف نهم فظن أخر ع  وت
م       اموه من مجلسه  وصيف، فدخلوا عليه هجمًا فجعلوا يراطنونهم بالترآي، ثم عزموا فأق ه، ث ان في ا آ وا م وانتهب

   ؟ مالك ويحك  : أخذوه مهانًا إلى دار أخرى، فجعل يقول لموسى بن بغا

   . إني إنما أرسلت إليك ألتقوى بك على صالح بن وصيف

   . أظهرت ال بأس عليك احلف لي أنك ال تريد بي خالف ما  : فقال له موسى



 

عليه العهود والمواثيق أن ال يمالئ صالحًا   بايعوه بيعة ثانية مشافهة، وأخذوافحلف له المهتدي، فطابت األنفس و
   . عليهم، واصطلحوا على ذلك

ه           ز ومن قتل اظرة في أمر المعت ن وصيف ليحضرهم للمن اب       ثم بعثوا إلى صالح ب ن وصيف من الكت صالح ب
م       أصحابه وأ  وغيرهم، فوعدهم أن يأتيهم، ثم اجتمع بجماعة من األمراء من يهم، ث خذ يتأهب لجمع الجيوش عل

ددوا من        اختفى من ليلته ال يدري أحد أين ذهب في د وته ه في أرجاء البل تلك الساعة، فبعثوا المنادية تنادي علي
ة     أخفاه، فلم يزل ى نياب ن طاهر إل لم    مختفيًا إلى آخر صفر على ما سنذآر، ورد سليمان بن عبد اهللا ب داد، وس بغ

رجلين،   حمد بن يزداد إلى الحسن بن مخلد الذي آان أرادالوزير عبد اهللا بن م صالح بن وصيف قتله مع ذينك ال
   . فبقي في السجن حتى رجع إلى الوزارة

ال بعضهم   بعض  ولما أبطأ خبر صالح بن وصيف على موسى بن بغا وأصحابه ق ذا الرجل      : ل وا ه ي   -اخلع يعن
   . -الخليفة 

   ؟ يأتي الفواحش مًا قوامًا، ال يشرب الخمر، والأتقتلون رجًال صوا  : فقال بعضهم

غ    ه، وبل اس علي د         واهللا إن هذا ليس آغيره من الخلفاء، وال تطاوعكم الن اس وهو متقل ى الن ة فخرج إل ك الخليف ذل
ال  سيفًا، فجلس على السرير واستدعى بموسى بن بغا ي           : وأصحابه فق ه من أمري، وإن األتم علي ا تم د بلغني م ق

ه       خرجت إليكم إال واهللا ما ا استمسك قائم ه م وأنا متحنط وقد أوصيت أخي بولدي، وهذا سيفي، واهللا ألضربن ب
   ؟ أما حياء  ؟ واهللا لئن سقط من شعري شعرة ليهلكن بدلها منكم، أو ليذهبن بها أآثرآم، أما دين بيدي،

   ؟ وجل، وأنتم ال تبصرون عز آم يكون هذا اإلقدام على الخلفاء، والجرأة على اهللا  ؟ أما تستحيون

يدعو بأرطال الشراب المسكر فيشربها بين  سواء عليكم من قصد اإلبقاء عليكم والسيرة الصالحة فيكم، ومن آان
ه وفي           أظهرآم وأنتم ال تنكرون ذلك، ثم يستأثر انظروا في اذهبوا ف ي ف ذا منزل نكم وعن الضعفاء، ه باألموال ع

   ؟ ن فيها من آالت الخالفة شيئًا، أو من فرشها أو غير ذلكيتصل بي، هل ترو منازل إخوتي ومن

   ؟ صالح بن وصيف، وهل هو إال واحد منكم إني أعلم علم  : وإنما في بيوتنا ما في بيوت آحاد الناس، ويقولون

   . علمه فاذهبوا فاعلموا علمه فابلغوا شفاء نفوسكم فيه، وأما أنا فلست أعلم

م،       : ذلك، قالفاحلف لنا على   : قالوا ذلها لك إني أب ين ف ا اليم ى تكون بحضرة الهاشميين         أم م حت ا لك ولكن أدخره
   . إذا صليت صالة الجمعة والقضاة والمعدلين وأصحاب المراتب في غد

   . فكأنهم النوا لذلك قليًال  : قال

ل    ن وصيف فقت د    وجيء برأسه إل    فلما آان يوم األحد لثمان بقين من صفر ظفروا بصالح ب اهللا، وق دي ب ى المهت
   . واروه  : انفتل من صالة المغرب، فلم يزد على أن قال

   . ثم أخذ في تسبيحه وذآره

   . أرجاء البلد ولما أصبح الصباح من يوم االثنين رفع الرأس على رمح ونودي عليه في

   . هذا جزاء من قتل مواله

   . -رحمه اهللا  -الخليفة المهتدي وقتله  فضى إلى خلعوما زال األمر مضطربًا متفاقمًا، وعظم الخطب حتى أ

   . المتوآل خلع المهتدي باهللا، ووالية المعتمد أحمد بن 

ادًا،        ة فس ك الناحي د عاث بتل ح         لما بلغ موسى بن بغا أن مساور الشاري ق ه مفل ه في جيش آثيف ومع رآب إلي
م    ل            وبايكباك الترآي، فاقتتلوا هم ومساور الخارجي ول د فعل قب ان ق نهم وأعجزهم، وآ ل هرب م ه ب روا ب يظف



 

ى             مجيئهم األفاعيل المنكرة فرجعوا راك فكتب إل ة األت ين آلم ة أراد أن يخالف ب م إن الخليف ه، ث دروا علي م يق ول
ى سامرا،       بايكباك م إل ل به اس وأن يقب ى الن ا وصل    أن يتسلم الجيش من موسى بن بغا ويكون هو األمير عل فلم
ه وقصدا  إليه الكتا ى سامرا،    ب أقرأه موسى بن بغا فاشتد غضبه على المهتدي، واتفقا علي ه إل ا      إلي ا آان ا م وترآ

راك        فلما بلغ المهتدي ذلك  . فيه بية واألت ة واألشروسية واألرزآش ة والفراغن دًا من المغارب  استخدم من فوره جن
ى طر      ا إل ن بغ اك السمع    يق خراسان، وأظهر   أيضًا، ورآب في جيش آثيف فلما سمعوا به رجع موسى ب بايكب
ادة من      والطاعة، فدخل في ثاني عشر رجب إلى الخليفة سامعًا مطيعًا، فلما أوقف راء والس ه األم بين يديه وحول

غ        : يعقوب بن أبي جعفر المنصور بني هاشم شاورهم في قتله فقال له صالح بن علي بن م يبل ؤمنين ل ر الم ا أمي ي
ي الشجا اء ف د من الخلف ه   عةأح ا قتل دًا، ولم ر جن ذا وأآث ن ه رًا م اني ش لم الخراس و مس ان أب د آ ا بلغت، وق م

   . سكنت الفتنة وخمد صوت أصحابه المنصور

ا رأوا             راك، فلم ى األت م ألقى رأسه إل اك ث ق بايكب ك بضرب عن د ذل أمر عن د       ف وه وأصبحوا من الغ ك أعظم ذل
ة      ةمجتمعين على أخي بايكباك طغوتيا، فخرج إليهم الخليف ذين مع الخليف راك ال فيمن معه فلما التقوا خامرت األت

ه          إلى أصحابهم وصاروا إلبًا وا علي م حمل ة آالف ث وًا من أربع نهم نح ل م ة فقت  واحدًا على الخليفة، فحمل الخليف
   . انصروا خليفتكم يا أيها الناس  : فهزموه ومن معه، فانهزم الخليفة وبيده السيف صلتًا وهو ينادي

بس البياض    فدخل  ا سالحه ول ه     دار أحمد بن جميل صاحب المعونة، فوضع فيه ي، فعاجل ذهب فيختف وأراد أن ي
ة سائس          أحمد بن خاقان منها فأخذه قبل أن يذهب، ورماه بسهم ة وخلف ى داب ه، وحمل عل وطعن في خاصرته ب

اك يصفعونه ويبزق    وعليه قميص وسراويل حتى أدخلوه دار ه، وأخذ    أحمد بن خاقان، فجعل من هن ون في وجه
ى مات       خطه بستمائة ألف دينار، ا حت أ خصيتيه ويطأهم ه اهللا   -وسلموه إلى رجل فلم يزل يج وم    -رحم ك ي وذل

   . لثنتي عشرة ليلة بقيت من رجب الخميس

ده في سنة تسع عشرة،        ان مول ام، وآ ان       وآانت خالفته أقل من سنة بخمسة أي ائتين، وآ ل خمس عشرة وم وقي
   . أحنى حسن اللحية يكنى أبا عبد اهللاأسمر رقيقًا 

ن المتوآل     رة المنتصر ب ال الخطيب    . وصلى عليه جعفر بن عبد الواحد، ودفن بمقب اء       : ق ان من أحسن الخلف وآ
   . وزهادة مذهبًا، وأجودهم طريقة، وأآثرهم ورعًا وعبادة

ى      م حدثني علي بن هشام بن طراح، عن  : وروى حديثًا واحدًا قال  : قال ي ليل ن أب ه، عن اب  -حمد بن الحسن الفقي
   : قال عن أبيه عن ابن عباس -وهو داود بن علي

   ؟ يا رسول اهللا ما لنا في هذا األمر  : قال العباس

   .  )  ) يختم لي النبوة ولكم الخالفة، بكم يفتح هذا األمر وبكم (  (   : قال

   .  )  ) شفاعتي ن أبغضك ال نالتهمن أحبك نالته شفاعتي، وم (  (   : وقال للعباس

     : فأنشأ الرجل يقول وروى الخطيب أن رجًال استعان المهتدي على خصمه فحكم بينهما بالعدل

  أبلج مثل القمر الزاهر* حكمتموه فقضى بينكم 

  وال يبالي غبن الخاسر* ال يقبل الرشوة في حكمه 

   . أغتر بما قلت هللا مقالتك، ولستأما أنت أيها الرجل فأحسن ا  : فقال له المهتدي

رأت   ى ق َواِزينَ   }   : وأما أنا فإني ما جلست مجلسي هذا حت ُع اْلَم ْيئًا َوِإْن         َوَنَض ٌس َش ُم َنْف ا ُتْظَل ِة َفَل ْوِم اْلِقَياَم َط ِلَي اْلِقْس
   .  ] 47  : األنبياء [   { َحاِسِبيَن ِمْثَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل َأَتْيَنا ِبَها َوَآَفى ِبَنا َآاَن

   . فبكى الناس حوله فما رئي أآثر باآيًا من ذلك اليوم  : قال

   . -اهللا  رحمه -سرد المهتدي الصوم من حين تولى إلى حين قتل   : وقال بعضهم



 

ه من   ادة      وآان يحب االقتداء بما سلكه عمر بن عبد العزيز األموي في خالفت رة العب ورع والتقشف وآث وشدة  ال
اء         االحتياط، ولو عاش ووجد ناصرا لسار سيرته ما انوا الخلف ذين أه راك ال د األت ه أن يبي أمكنه، وآان من عزم

دي جماعة ونحن نبحث          : وقال أحمد بن سعيد األموي  . الخالفة وأذلوهم، وانتهكوا منصب ة وعن ًا بمك ا جلوس آن
   : فأنشأ يقول النحو وأشعار العرب، إذ وقف علينا رجل نظنه مجنونًا في

  شغلتم بذا والناس في أعظم الشغل* أما تستحيون اهللا يا معدن النحو 

  وقد أصبح اإلسالم مفترق الشمل* وإمامكم أضحى قتيًال مجندًال 

  تصيحون باألصوات في أحسن السبل* وأنتم على األشعار والنحو عكفًا 

ك فنظر وأرخنا ذلك اليوم، فإذا المهتدي باهللا ق  : قال ع عشرة بقيت من          د قتل في ذل ين ألرب وم االثن وم، وهو ي الي
   . رجب سنة ست وخمسين ومائتين

  خالفة المعتمد على اهللا 

الثالثاء لثالث عشرة ليلة خلت من رجب    وهو أحمد بن المتوآل على اهللا ويعرف بابن فتيان، بويع بالخالفة يوم
ك        ارجوخ وذل ر ي ذه السنة في دار األمي ل في ه ان            قب ين لثم وم االثن ة ي ة العام م آانت بيع ام، ث دي بأي ع المهت خل

زل موسى في       : مضت من رجب، قيل ولعشرين بقين من رجب دخل موسى بن بغا ومفلح إلى سر من رأى، فن
الخليفية  وخمدت الفتنة هنالك، وأما صاحب الزنج المدعى أنه علوي فهو محاصر للبصرة والجيوش داره وسكن
يهم في      في وجهه دو د إل ا يف والهم وم نم أم م       نها، وهو في آل يوم يقهرهم ويغ ا، ث ة وغيره المراآب من األطعم

ره في       استحوذ بعد ذلك على اإلبلة وعبادان وغيرهما من ا ألم ًا شديدًا، وآلم البالد وخاف منه أهل البصرة خوف
   . يزل ذلك دأبه إلى انسالخ هذه السنة قوة وجيوشه في زيادة، ولم

د الطالبي، وجاء       : خرج رجل آخر في الكوفة يقال له وفيها ن زي ي ب ة فكسره الطالبي        عل ة الخليف جيش من جه
   . أمره واستفحل أمره بالكوفة وقويت شوآته، وتفاقم

يما       ن س ى نائب األهواز الحارث ب الد       وفيها وثب محمد بن واصل التميمي عل ى ب ه واستحوذ عل الشرابي، فقتل
   . األهواز

ه      وفي رمض ري فتوجه إلي الد ال ى ب ا في شوال، وخرج        ان منها تغلب الحسن بن زيد الطالبي عل ن بغ موسى ب
   . الخليفة لتوديعه

ارس   ولم يكن -وفيها آانت وقعة عظيمة على باب دمشق بين أماجور نائب دمشق  معه إال قريب من أربعمائة ف
ًا، ف  وبين ابن عيسى بن الشيخ، وهو في قريب من عشرين    - ن        ألف ة الب ة من الخليف اجور وجاءت والي ه أم هزم

   . يترك أهل الشام، فقبل ذلك وانصرف عنهم الشيخ على بالد أرمينية على أن

   . حج أو أحمد بن المتوآل وفيها حج بالناس محمد بن أحمد بن عيسى بن المنصور، وآان في جملة من

   . الحجة من هذه السنة بقين من ذيفتعجل وعجل السير إلى سامرا فدخلها ليلة األربعاء لثالث 

   . -رحمه اهللا تعالى  -وفيها توفي المهتدي باهللا الخليفة آما تقدم 

  والزبير بن بكار

   . القرشي الزبيري قاضي مكة ابن عبد اهللا بن مصعب بن ثابت بن عبد اهللا بن الزبير بن العوام

   . وآتابه في ذلك حافل جدًا هل العلم بذلك،قدم بغداد وحدث بها، وله آتاب أنساب قريش، وآان من أ



 

ه  ع        وقدر روى عنه ابن ماجة وغيره، ووثقه الدارقطني والخطيب وأثنى علي ة عن أرب وفي بمك ه، وت ى آتاب وعل
   . وثمانين سنة في ذي القعدة من هذه السنة

  البخاري اإلمام محمد بن إسماعيل 

ة        ة حافل ه ترجم ا ل د ذآرن ذآر     صاحب الصحيح، وق ك       في أول شرحنا لصحيحه، ولن ذة يسيرة من ذل ا نب هاهن
افظ،         هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن  : فنقول د اهللا البخاري الح و عب ه الجعفي موالهم أب يزدزب

 والمقتدى به في أوانه، والمقدم على سائر أضرابه وأقرانه، وآتابه الصحيح يستقى  إمام أهل الحديث في زمانه،
ه اهللا   -البخاري   بقراءته الغمام، وأجمع العلماء على قبوله وصحة ما فيه، وآذلك سائر أهل اإلسالم، ولد  -رحم

ة،       ع وتسعين ومائ ه          في ليلة الجمعة الثالث عشر من شوال سنة أرب أ في حجر أم وه وهو صغير فنش ومات أب
رأ   ب، وق ل      الكتب المشهورة وه    فألهمه اهللا حفظ الحديث وهو في المكت ى قي ن ست عشر سنة حت ان     : و اب ه آ إن

   . سردًا، وحج وعمره ثماني عشرة سنة يحفظ وهو صبي سبعين ألف حديث

ا،        فأقام بمكة يطلب بها الحديث، ثم رحل بعد ذلك إلى سائر مشايخ الحديث  ة إليه ه الرحل ي أمكنت دان الت    في البل
   . شيخ وآتب عن أآثر من ألف

   . وروى عنه خالئق وأمم

ق        سمع الصحيح من  : وقد روى الخطيب البغدادي عن الفربري أنه قال م يب ًا ل البخاري معي نحو من سبعين ألف
   . منهم أحد غيري

وم من       اس الي ة الن ا هي رواي ن        وقد روى البخاري من طريق الفربري آم راهيم ب ن شاآر وإب اد ب ه، وحم طريق
و طلحة    . معقل وطاهر بن مخلد وفي           وآخر من حدث عنه أب د ت ردي النسفي؛ وق ي الب ن عل د ب ن محم منصور ب

   . ووثقه األمير أبو نصر بن ماآوال  . وثالثمائة النسفي هذا في سنة تسع وعشرين

ه  ذ ل لم يتلم ان مس ر الصحيح، وآ ي غي لم ف اري مس ن روى عن البخ ي  ومم ذي ف ه الترم ه، وروى عن ويعظم
   . جامعه، والنسائي في سننه في قول بعضهم

ه          وقد د د، فيحث ام أحم ا يجتمع باإلم رات، وفي آل منه ان م داد ثم ى        خل بغ ه عل داد ويلوم ام ببغ ى المق د عل أحم
   . اإلقامة بخراسان

ويكتب الفائدة تمر بخاطرة ثم يطفئ سراجه،  وقد آان البخاري يستيقظ في الليلة الواحدة من نومه فيوقد السراج،
وقد آان أصيب بصره وهو صغير     . ذلك قريبًا من عشرين مرة ثم يقوم مرة أخرى وأخرى حتى آان يتعدد منه

ك، أو         : فقال -عليه الصالة والسالم  - فرأت أمه إبراهيم الخليل رة دعائ دك بصره بكث ى ول د رد اهللا عل ذه ق  يا ه
   . بكائك، فأصبح وهو بصير  : قال

   . مائتي ألف حديث مسندة فكرت البارحة فإذا أنا قد آتبت لي مصنفات نحوًا من  : وقال البخاري

   . وآان يحفظها آلها

وا    ا، فرآب ناد        ودخل مرة إلى سمرقند فاجتمع بأربعمائة من علماء الحديث به ام في إس ناد الش وا إس انيد وأدخل أس
رد     العراق، وخلطوا الرجال في األسانيد وجعلوا ى البخاري ف متون األحاديث على غير أسانيدها، ثم قرؤوها عل

ناده، آل حديث إل  وا             ى إس دروا أن يعلف م يق ا، ول ه فيه وا علي ا تعنت ا، وم انيد آله ك األحاديث واألس وم تل ه   وق علي
   . سقطة في إسناد وال متن

   . وآذلك صنع في بغداد

   . واحدة وقد ذآروا أنه آان ينظر في الكتاب مرة واحدة فيحفظه من نظرة

   . واألخبار عنه في ذلك آثيرة



 

   . اء زمانه من شيوخه وأقرانهوقد أثنى عليه علم

   . ما أخرجت خراسان مثله  : فقال اإلمام أحمد

   . لم ير البخاري مثل نفسه  : وقال علي بن المديني

   . الحديث ومعرفته وفقهه لو آان في زمن الحسن الحتاج الناس إليه في  : وقال إسحاق بن راهويه

   . مثله ما رأينا  :  بن نميروقال أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد اهللا

   . ال أعلم مثله  : وقال علي بن حجر

ا جرى       دخلت البصرة والشام والحجاز   : وقال محمود بن النظر بن سهل الشافعي ا، آلم ة ورأيت علماءه والكوف
   . ذآر محمد بن إسماعيل البخاري فضلوه على أنفسهم

   : ى البخاريآتب أهل بغداد إل  : وقال أبو العباس الدعولي

  وليس بعدك خير حين تفتقد* المسلمون بخير ما حييت لهم 

   . آل حديث ال يعرفه البخاري فليس بحديث  : وقال الفالس

   . هو فقيه هذه األمة  : وقال أبو نعيم أحمد بن حماد

   . وآذا قال يعقوب بن إبراهيم الدورقي

   . راهويه مد بن حنبل، وإسحاق بنومنهم من فضله في الفقه والحديث على اإلمام أح

    . إلى مثل محمد بن إسماعيل البخاري رحل إلي من شرق األرض وغر بها خلق، فما رحل  : وقال قتيبة بن سعيد

ى        : وقال مرجى بن رجاء اء آفضل الرجال عل ى العلم ه     -النساء   فضل البخاري عل ي في زمان ل    -يعن ا قب وأم
   . عين فالزمانه مثل قرب الصحابة والتاب

   . هو آية من آيات اهللا تمشي على األرض  : وقال

ا       محمد بن إسماعيل  : وقال أبو محمد عبد اهللا بن عبد الرحمن الدرامي ا وأغوصنا وأآثرن ا وأعلمن البخاري أفقهن
   . طلبًا

   . هو أبصر مني  : وقال إسحاق بن راهويه

م      : وقال أبو حاتم الرازي ن إسماعيل أعل د ب ي     . من دخل العراق    محم د اهللا العجل ال عب ا       : وق اتم وأب ا ح رأيت أب
ذا،              زرعة يجلسان إليه يسمعان ما يقول، ولم ذا وآ ذهلي بك ى ال ن يحي د ب م من محم ان أعل ه، وآ لم يبلغ يكن مس

   . يحسن آل شيء وآان حييًا فاضًال

لكنى والعلل، وهو يمر فيه آالسهم، آأنه وا رأيت محمد بن يحيى الذهلي يسأل البخاري عن األسامي  : وقال غيره
   . يقرأ قل هو اهللا أحد

دون القصار     ن حم د ب ى البخاري         : وقال أحم ن الحجاج جاء إل لم ب ال     رأيت مس ه وق ن عيني ل ب ل     : فقب ي أقب دعن
ه  الحديث في علله، ثم سأله عن حديث آفارة المجلس فذآر  رجليك يا أستاذ األستاذين، وسيد المحدثين، وطبيب ل

   . ال يبغضك إال حاسد، وأشهد أن ليس في الدنيا مثلك  : علته فلما فرغ قال مسلم



 

والتاريخ ومعرفة األسانيد أعلم من البخاري، وآنا  لم أر بالعراق وال في خراسان في معنى العلل  : وقال الترمذي
   . جعلك اهللا زين هذه األمة  : للبخاري يوما عند عبد اهللا بن منير فقال

   . فاستجيب له فيه  : ال الترمذيق

لم     - ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول اهللا   : وقال ابن خزيمة ه وس ه من     -صلى اهللا علي وال أحفظ ل
   . محمد بن إسماعيل البخاري

ا، ونح   ولو استقصينا ثناء العلماء عليه في حفظه وإتقانه وعلمه وفقهه وورعه ى  وزهده وعبادته لطال علين ن عل
   . عجل من أجل الحوادث واهللا سبحانه المستعان

اري  ان البخ د آ ه اهللا  -وق خاء  -رحم جاعة والس اء والش ة الحي ي غاي اء،   ف دنيا دار الفن ي ال د ف ورع والزه وال
   . والرغبة في اآلخرة دار البقاء

   . اغتبته إني ألرجو أن ألقى اهللا ليس أحد يطالبني أني  : وقال البخاري

   . ليس هذا من هذا  : فقال  . له التاريخ وما ذآر فيه من الجرح والتعديل وغير ذلك فذآر

   .  )  ) العشيرة إيذنوا له فلبئس أخو (  (   : -صلى اهللا عليه وسلم  -قال النبي 

   . ونحن إنما روينا ذلك رواية ولم نقله من عند أنفسنا

ة ثالث   -رحمه اهللا  -وقد آان  تم     يصلي في آل ليل ان يخ ة، وآ ة،        عشرة رآع ة رمضان ختم رآن في آل ليل الق
دعوة مسدد    وآانت له جدة ومال جيد ينفق منه سرًا وجهرًا، وآان يكثر الصدقة بالليل والنهار، وآان مستجاب ال

م      : بعض السالطين ليأتيه حتى يسمع أوالده عليه فأرسل إليه الرمية شريف النفس، بعث إليه م والحل ه العل  في بيت
   . وأبى أن يذهب إليهم -يعني إن آنتم تريدون ذلك فهلموا إلي  - يؤتى

اب من     والسلطان خالد بن أحمد الذهلي نائب الظاهرية ببخارى، فبقي في نفس األمير من ذلك، فاتفق أن جاء آت
ول لفظه    وق    محمد بن يحيى الذهلي بأن البخاري يق القرآن مخل ى ا        -ب ن يحي د ب ين محم ع ب د وق ان وق ذهلي  وآ ل

اد   وبين البخاري في ذلك آالم اس عن السماع       -وصنف البخاري في ذلك آتاب أفعال العب أراد أن يصرف الن ف
يوم دخل بخارى   البخاري، وقد آان الناس يعظمونه جدًا، وحين رجع إليهم نثروا على رأسه الذهب والفضة من

ك        بجامعها ف وآان له مجلس يجلس فيه لإلمالء  عائدًا إلى أهله،  ه من تل ك بنفي د ذل أمر عن ر، ف لم يقبلوا من األمي
د      البالد، فخرج منها ودعا ن أحم د ب ى خال على خالد بن أحمد، فلم يمض شهر حتى أمر ابن طاهر بأن ينادى عل

ي       على ك إال ابتل ى ذل ق أحد يساعده عل زح     أتان، وزال ملكه وسجن في بغداد حتى مات، ولم يب بالء شديد، فن ب
دعو اهللا      خرتنك على فرسخين من  : إلى بلدة يقال لها البخاري من بلده ا وجعل ي ه به سمرقند، فنزل عند أقارب ل

ي  تن ف ين رأى الف ه ح ديث  أن يقبضه إلي ي الح اء ف ا ج دين، لم ر  (  (   : ال ك غي ا إلي ة فتوفن وم فتن  وإذا أردت بق
   . ثم اتفق مرضه على إثر ذلك  .  )  ) مفتونين

ذه          عند صالة العشاء -وآان ليلة السبت  -لفطر فكانت وفاته ليلة عيد ا د الظهر من ه د بع وم العي ه ي وصلى علي
ا            وآفن -أعنى سنة ست وخمسين ومائتين  -السنة  ة، وفق م ا قميص وال عمام يس فيه واب بيض ل ة أث في ثالث

ًا، ث      أوصى به، وحين ما دفن فاحت من ك أيام م دام ذل رى   قبره رائحة غالية أطيب من ريح المسك، ث م جعلت ت
   . بحذاء قبره سواري بيض

   . وآان عمره يوم مات ثنتين وستين سنة

رك  د ت ه اهللا  -وق م   -رحم ه ل لمين، فعلم ع المس ًا لجمي ًا نافع ده علم ن    بع داه م ا أس و موصول بم ل ه ع ب ينقط
الث،  إذا مات ابن آدم  (  (   : -عليه وسلم  صلى اهللا -الصالحات في الحياة، وقد قال رسول اهللا  انقطع عمله إال من ث

   .  )  ) به علم ينتفع



 

ره،      الحديث رواه مسلم وشرطه في صحيحه هذا أعز من شرط آل آتاب، صنف في ه غي ه في الصحيح ال يوازي
   . ال صحيح مسلم وال غيره

   : وما أحسن ما قال بعض الفصحاء من الشعراء

  لما خط إال بماء الذهب* صحيح البخاري لو أنصفوه 

  هو السد بين الفتى والعطب* الفرق بين الهدى والعمى  هو

  أمام متون لها آالشهب* أسانيد مثل نجوم السماء 

  ودان به العجم بعد العرب* بها قام ميزان دين الرسول 

  يميز بين الرضى والغضب* حجاب من النار ال شك فيه 

  ونص مبين لكشف الريب* وستر رقيق إلى المصطفى 

  ن على فضل رتبته في الرتب* أجمع العالمو فيا عالمًا 

  وفزت على زعمهم بالقصب* سبق األئمة فيما جمعت 

  ين ومن آان متهمًا بالكذب* نفيت الضعف من الناقل 

  وتبويبه عجبًا للعجب* وأبرزت في حسن ترتيبه 

  وأجزل حظك فيما وهب* فأعطاك موالك ما تشتهيه 

   . ثم دخلت سنة سبع وخمسين ومائتين

     . ذلك من آرمان وسجستان والسند وغيرها فيها ولي الخليفة المعتمد ليعقوب بن الليث بلخ وطخارستان وما يلي

ة            ق مك ة وطري ى الكوف د عل ي أحم ه أب د ألخي د المعتم ا عق ه في       وفي صفر منه يمن، وأضاف إلي والحرمين وال
   . از وفارس، وأذن له أن يستنيب في ذلك آلهواألهو رمضان نيابة بغداد والسواد وواسط وآور دجلة والبصرة

ًا من        وفيها تواقع سعيد الحاجب وصاحب الزنج في أراضي البصرة فهزمه سعيد ده خلق تنقذ من ي الحاجب، واس
   . النساء والذرية، واسترجع منه أمواًال جزيلة

   . وأهان الزنج غاية اإلهانة

   . أن سعيد بن صالح قتل أيضًا  : خلقًا آثيرًا، ويقالثم إن الزنج بيتوا سعيدًا وجيشه فقتلوا منهم 

صاحب الزنج المدعى أنه طالبي، وهو  ثم إن الزنج التقوا هم ومنصور بن جعفر الخياط في جيش آثيف فهزمهم
   . آاذب

ان       برآة زلزل برجل  : وفيها ظفر ببغداد بموضع بقال له  : قال ابن جرير اء، آ ًا من النس ل خلق يؤلف  خناق قد قت
ى      ا، فحمل إل ا عليه ى            المرأة ثم يخنقها ويأخذ م م يمت حت ة، فل ألفي سوط وأربعمائ ه ب ين يدي د فضرب ب المعتم

ه           ضربه الجالدون على أنثييه م أحرقت جثت اك، ث داد وصلب هن ى بغ ات، ورد إل ابين فم ة     . بخشب العق وفي ليل
   . عشر من شوال من هذه السنة، آسف القمر وغاب أآثره الرابع



 

ل      رًا فقت ى البصرة قه راج        وفي صبيحة هذا اليوم دخل جيش الخبيث الزنجي إل ا بغ ًا وهرب نائبه ا خلق من أهله
وانتهبوها ثم نادى فيهم إبراهيم بن المهلبي أحد أصحاب    ومن معه، وأحرقت الزنج جامع البصرة ودورًا آثيرة،

آثير من أهل البصرة فرأى أنه قد أصاب فرصة فاجتمع عنده خلق   . األمان فليحضر من أراد  : الزنجي الخارجي
اذ    فغدر نهم إال الش زنج تحيط بجماعة من أهل البصرة         : بهم وأمر بقتلهم، فلم يفلت م ول بعضهم     آانت ال م يق ث
يهم  -وهي اإلشارة بينهم إلى القتل  -آيلوا   : لبعض ه اهللا،        فيحملون عل ول أشهد أن ال إل بالسيوف فال يسمع إال ق

   . فإنا هللا وإنا إليه راجعون -صراخ الزنج وضحكهم   : أي -القتل  المقتولين وضجيجهم عندمن أولئك 

الناس منهم آل مهرب وحرقوا الكأل من   وهكذا آانوا يفعلون في آل محال البصرة في عدة أيام نحسات، وهرب
ا وجدت من       ار تحرق م ار      الجبل إلى الجبل، فكانت الن ة أو آث وا     شيء من إنسان أو بهيم ك، وأحرق ر ذل أو غي

   . جماعة آثيرة من األعيان واألدباء والفضالء والمحدثين والعلماء المسجد الجامع وقد قتل هؤالء

   . فإنا هللا وإنا إليه راجعون

ر     وآان هذا الخبيث قد أوقع في أهل فارس وقعة عظيمة، ثم بلغه أن أهل رة شيء آثي البصرة قد جاءهم من المي
ول  الضيق فحسدهم على ذلك، فروى ابنوقد اتسعوا بعد  ي أهل البصرة       : جرير عن من سمعه يق دعوت اهللا عل
خبزة لك تأآلها من جوانبها، فإذا انكسر نصف الرغيف خربت البصرة، فأولت  إنما أهل البصرة  : فخوطبت فقيل
   . ما أخبر به وانكساره انكسافه، وقد آان هذا شائعًا في أصحابه حتى وقع األمر طبق الرغيف القمر

   . وغيره وال شك أن هذا آان معه شيطان يخاطبه، آما آان يأتي الشيطان مسيلمة

ى أهل         : معه ولما وقع ما وقع من الزنج بأهل البصرة قال هذا الخبيث لمن  : قال ك دعوت اهللا عل ي صبيحة ذل إن
ون، و    البصرة، فرفعت لي البصرة بين السماء  ا يقتل ل مع أصحابي،      واألرض، ورأيت أهله ة تقات رأيت المالئك

     . الناس والمالئكة تقاتل معي، وتثبت جيوشي، ويؤيدني في حروبي وإني لمنصور على

اع،         ولما صار إليه العلوية الذين آانوا بالبصرة انتسب هو حينئذ إلى يحيى ك باإلجم اذب في ذل د، وهو آ ن زي ب
   . ع، فقبح اهللا هذا اللعين ما أآذبه وأفجره وأغدرهترض ألن يحيى بن زيد لم يعقب إال بنتًا ماتت وهي

زنج،    -المعروف بالمولد  - وفيها في مستهل ذي القعدة وجه الخليفة جيشًا آثيفًا مع األمير محمد لقتال صاحب ال
   . آان قد تغلب على أرض البطائح وأخاف السبيل فقبض في طريقه على سعد بن أحمد الباهلي الذي

ا     وفيها خالف محم ارس وتغلب عليه أرض ف ة ب ا   . د بن واصل الخليف ه       وفيه ال ل روم يق بسيل    : وثب رجل من ال
ى      الصقلبي على ملك الروم ميخائيل بن توفيل فقتله ك عل ل في المل واستحوذ على مملكة الروم، وقد آان لميخائي

   . الروم أربع وعشرون سنة

   . وحج بالناس فيها الفضل بن إسحاق العباسي

   : ا توفي من األعيانوفيه 

  الحسن بن عرفة بن يزيد

ل    د سماهم          : صاحب الجزء المشهور المروي، وقد جاوز المائة بعشر سنين وقي ه عشرة من الول ان ل بسبع، وآ
   . بأسماء العشرة

   . حنبل وقد وثقه يحيى بن معين وغيره، وآان يتردد إلى اإلمام أحمد بن

   . في هذه السنة عن مائة وسبع سنينولد في سنة خمسين ومائة، وتوفي 

   . وأبو سعيد األشج

   . وزيد بن أخرم الطائي



 

   . والرياشي، ذبحهما الزنج في جملة من ذبحوا من أهل البصرة

ة      نهم الرواي ر ع ذي يكث لم ال ن    . وعلي بن خشرم، أحد مشايخ مس اس ب و الفضل الرياشي النحوي       والعب رج أب الف
ًا بأي  ان عالم وي، آ ر اللغ ان آثي ير وآ رب والس دة    ام الع ي عبي ن األصمعي وأب ًا، روى ع ة عالم االطالع ثق

   . بكر بن أبي الدنيا وغيرهما وغيرهما، وعنه إبراهيم الحربي، وأبو

   . قتل بالبصرة في هذه السنة، قتله الزنج

   : ذآره ابن خلكان في الوفيات وحكى عنه األصمعي أنه قال

   . صفه لنا  : فقلنا له مر بنا أعرابي ينشد ابنه

   . آأنه دنينير  : فقال

   . قدر لم نره، فلم نلبث أن جاء يحمله على عنقه أسيود آأنه سفل  : فقلنا

   . الغلمان فقلت لو سألتنا عن هذا ألرشدناك، إنه منذ اليوم يلعب ههنا مع

     : ثم أنشد األصمعي

  العردالليل سحرًا وقرقف * نعم ضجيع الفتى إذا برد 

  زين في عين والد ولد* زينها اهللا في الفؤاد آما 

   . ومائتين ثم دخلت سنة ثمان وخمسين 

د     ي أحم ه أب ة ألخي ار مصر وقنسرين والعواصم،       في يوم االثنين لعشر بقين من ربيع األول عقد الخليف ي دي عل
نحو البصرة في جيش آثيف في  وعلى مفلح، ورآبا  وجلس يوم الخميس في مستهل ربيع اآلخر فخلع على أخيه

االً     زنج قت م وال اقتتلوا ه ى، أصابه سهم بال نصل في              عدد وعدد، ف ادى األول ح للنصف من جم ل مفل ديدًا فقت ش
راء صاحب    . وحملت جثته إلى سامرا فدفن بها صدره فأصبح ميتًا،  وفيها أسر يحيى بن محمد البحراني أحد أم

من خالف، ثم أخذ  ين يدي المعتمد مائتي سوط، ثم قطعت يداه ورجالهالزنج الكبار، وحمل إلى سامرا فضرب ب
   . هائلة مع الزنج قبحهم اهللا بالسيوف ثم ذبح ثم أحرق، وآان الذين أسروه جيش أبي أحمد في وقعة

   . قتله آان خيرًا لك  : لي لقد خوطبت فيه فقيل  : ولما بلغ خبره صاحب الزنج أسف على ذلك ثم قال

لقد عرضت علي النبوة فخفت   : ألصحابه شرهًا يخفى من المغانم خيارها، وقد آان صاحب الزنج يقول ألنه آان
   . أن ال أقوم بأعبائها فلم أقبلها

   . سبعمائة سوط حتى مات ثم صلب وفي ربيع اآلخر منها وصل سعيد بن أحمد الباهلي إلى باب الخليفة فضرب

   . العامة بسامرا من أصحاب صاحب الزنج عند باب وفيها قتل قاض وأربعة وعشرون رجًال

   . األمور هناك وفيها رجع محمد بن واصل إلى طاعة السلطان وحمل خراج فارس وتمهدت

   . منها خلق من الفريقين وفيها في أواخر رجب آان بين أبي أحمد وبين الزنج وقعة هائلة فقتل

دة         زلها في أوائل شعبانثم استوخم أبو أحمد منزله فانتقل إلى واسط فن ة شديدة وه اك زلزل ا وقعت هن ا نزله فلم
   . الناس نحو من عشرين ألفًا عظيمة، تهدمت فيها بيوت ودور آثيرة ومات من



 

داد      وفيها وقع في الناس وباء شديد وموت عريض ببغداد وسامرا وواسط وغيرها اس ببغ بالد، وحصل للن من ال
   . القفاع  : داء يقال له

ذآر عنه أنه يسب السلف، فضرب   م الخميس لسبع خلون من رمضان، أخذ رجل من باب العامة بسامراوفي يو
   . ألف سوط حتى مات

أبو عيسى وحضره جعفر بن المعتمد على  وفي يوم الجمعة ثامنه، توفي األمير يارجوخ فصلى عليه أخو الخليفة
   . اهللا

د وفيها آانت وقعة هائلة بين موسى بن بغا وبين  ة       أصحاب الحسن بن زي زمهم موسى هزيم بالد خراسان، فه ب
   . فظيعة

     . وأسر من أصحابه جماعة وفيها آانت وقعة بين مسرور البلخي وبين مساور الخارجي، فكسره مسرور

   . آثيرة وفيها حج بالناس الفضل بن إسحاق المتقدم ذآره

  وفيها توفي من األعيان 

   . حفص أحمد بن بديل، وأحمد بن

   . وأحمد بن سنان القطان

   . ومحمد بن يحيى الذهلي

   . ويحيى بن معاذ الرازي

   . ومائتين ثم دخلت سنة تسع وخمسين 

إلى سامرا، وقد استخلف على حرب  في يوم الجمعة ألربع من ربيع اآلخر رجع أبو أحمد بن المتوآل من واسط
   . الزنج محمد الملقب بالمولد، وآان شجاعًا شهمًا

ما آان معه من المال، فإذا هو أربعون ألف  وفيها بعث الخليفة إلى نائب الكوفة جماعة من القواد فذبحوه وأخذوا
   . دينار

   . فانتهبها، وتفاقم أمره وأمر أتباعه هناك شرآب الجمال على مدينة مرو  : وفيها تغلب رجل جمال يقال له

المعتمد لتوديعه، وخلع عليه عند  سى بن بغا إلى حرب الزنج وخرجولثالث عشرة بقيت من ذي القعدة توجه مو
ى حرب       مفارقته له، وخرج عبد الرحمن بن مفلح إلى بالد ا عل ن بغ األهواز نائبًا عليها، وليكون عونًا لموسى ب

بيرة عبد الرحمن بن مفلح جيش الخبيث، وقتل من الزنج خلقًا آثيرًا، وأسر طائفة آ صاحب الزنج الخبيث، فهزم
م     وأرعبهم رعبًا آثيرًا، بحيث لم يتجاسروا على موافقتة مرة ثانية، وقد حرضهم الخبيث   منهم آل التحريض فل

زنج فجرت       ينجع ذلك فيهم، ثم تواقع عبد الرحمن بن مفلح وعلي بن أبان المهلبي، دم جيوش صاحب ال وهو مق
   . حمدوهللا ال بينهما حروب يطول شرحها، ثم آانت الدائرة على الزنج

رحمن      د ال ورًا، وبعث عب ًا مقه ة        فرجع علي بن أبان إلى الخبيث مغلوب يهم العام ادر إل ى سامرا، فب باألسارى إل
   . الخليفة فقتلوا أآثرهم وسلبوهم قبل أن يصلوا إلى

لبطارقة من  فقاتله أهلها فهزموه، وقتلوا بطريق ا إلى بالد سميساط ثم إلى ملطية-لعنه اهللا  -وفيها دنا ملك الروم 
   . حسير أصحابه، ورجع إلى بالده خاسئًا وهو



 

ه      وفيها دخل يعقوب بن الليث إلى نيسابور وظفر بالخارجي الذي آان بهراة نة، فقتل ين س ذ ثالث ينتحل الخالفة من
   . وحمل رأسه على رمح وطيف به في اآلفاق

   . ومعه رقعة مكتوب فيها ذلك

سليمان بن إسحاق بن علي بن عبد اهللا  بن إسماعيل بن إبراهيم بن يعقوب بن وفيها حج بالناس إبراهيم بن محمد
ا   وفيها توفي من    . بن عباس األعيان إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق أبو إسحاق الجوزجاني خطيب دمشق وإمامه
   . وله المصنفات المشهورة المفيدة، منها المترجم فيه علوم غزيرة وفوائده آثيرة وعالمها،

   . ثم دخلت سنة ستين ومائتين 

دان       ر أهل البل ى أآث ى أحل ا حت ة أحد من          فيها وقع غالء شديد ببالد اإلسالم آله ق بمك م يب ا، ول ى غيره ا إل منه
   . البالد، وخرج نائب مكة منها المجاورين حتى ارتحلوا إلى المدينة وغيرها من

ارًا، واستمر ذل ة وعشرين دين داد مائ غ آر الشعير ببغ د   . ك شهورًاوبل ن زي ي ب زنج عل ل صاحب ال ا قت وفيه
   . لؤلؤة صاحب الكوفة، وفيها أخذ الروم من المسلمين حصن

   . وفيها حج بالناس إبراهيم بن محمد بن إسماعيل المذآور قبلها

ة   الحسن بن محمد الزعفراني، وعبد الرحمن بن  : وفيها توفي من األعيان شرف، ومالك بن طوق صاحب الرحب
ة    ا ال للرحب ن طوق، ويق ذي            : لتي تنسب إليه، وهو مالك ب ادي ال ن إسحاق العب ين اب ن طوق، وحن ك ب ة مال رحب

   . قرة عرب آتاب اقليدس وحرره بعد ثابت بن

ان   ة اليون أمون       وعرب حنين أيضًا آتاب المجسطي وغير ذلك من آتب الطب من لغ ان الم ة العرب، وآ ى لغ إل
دًا، و  ه،    شديد االعتناء بذلك ج ر البرمكي قبل ذلك جعف ه تنسب مسائل          آ رة في الطب، والي ين مصنفات آثي ولحن

   . توفي يوم الثالثاء لست خلون من صفر من هذه السنة حنين، وآان بارعًا في فنه جدًا،

   . قاله ابن خلكان

  سنة إحدى وستين ومائتين

ى طبرستان وأحرق مدين        ديلم إل الد ال ن الليث       ةفيها انصرف الحسن بن زيد من ب وب ب األتهم يعق الوس، لمم ش
   . عليه

ق خراسان في         ي طري ان يل ذي آ ن حفص ال ه      وفيها قتل مساور الخارجي يحيى ب ادى اآلخرة، فشخص إلي جم
   . يلحق مسرور البلخي، ثم تبعه أبو أحمد بن المتوآل فهرب مساور فلم

بن مفلح، فكسره ابن واصل وأسره،    رحمنوفيها آانت وقعة بين ابن واصل الذي تغلب على فارس وبين عبد ال
م يفلت   د           وقتل طاشتمر واصطلم الجيش الذين آانوا معه فل ى واسط يري ن واصل إل م سار اب نهم إال اليسير، ث م

تن،          حرب موسى بن بغا، فرجع موسى إلى ا من الف ا به الد المشرق لم ة ب نائب الخليفة وسأل أن يعفى من والي
     . ى أخيه أبي أحمدووالها الخليفة إل فعزل عنها

ا      وفيها سار أبو الساج إلى حرب الزنج فاقتتلوا قتاًال شديدًا، وغلبتهم ًا من أهله وا خلق الزنج، ودخلوا األهواز فقتل
و     م صرف أب رة، ث ن             وأحرقوا منازل آثي راهيم ب ك إب ة ذل ى الخليف زنج وول ا ال ة األهواز وخربه الساج عن نياب

   . سيما

   . بلخي في جيش لقتال الزنجوفيها تجهز مسرور ال

   . وآتب إليه بذلك في شهر رمضان وفيها ولى الخليفة نصر بن أحمد بن أسد الساماني ما وراء نهر بلخ



 

دة،       ا في ذي القع ن واصل فالتقي وب وأخذ عسكره وأسر       وفي شوال قصد يعقوب بن الليث حرب اب ه يعق فهزم
   . ألف ألف درهم ته أربعونرجاله وطائفة من حرمه، وأخذ من أمواله ما قيم

   . وقتل من آان يمالئه وينصره من أهل تلك البالد

   . وأصلح اهللا به تلك الناحية

راً   ده جعف ى اهللا        والثنتي عشرة ليلة خلت من شوال، ولى المعتمد على اهللا ول ده، وسماه المفوض إل د من بع العه
ة     ا والي ن بغ ة و  وواله المغرب، وضم إليه موسى ب ق       إفريقي ة وطري رة والموصل وأرميني ام والجزي مصر والش

ه      خراسان وغير ذلك، وجعل األمر اهللا وواله المشرق، وضم إلي من بعد ولده ألبي أحمد المتوآل ولقبه الموفق ب
ة            مسرور ق مك ة وطري داد والسواد والكوف ه مسرور البلخي وواله بغ ة   البلخي وواله المشرق وضم إلي والمدين

رى     واليمن وآسكر وآورد دينور وال ارس وأصبهان والكرخ وال ذلك      جلة واألهواز وف ند، وآتب ب وزنجان والس
   . مكاتبات وقرئت باآلفاق، وعلق منها نسخة بالكعبة

   . وفيها حج بالناس الفضل بن إسحاق

    : وفيها توفي من األعيان 

   . الرهاوي أحمد بن سليمان

   . وأحمد بن عبد اهللا العجلي

   . الشوارب بمكةوالحسن بن أبي 

   . وداود بن سليمان الجعفري

   . وشعيب بن أيوب

   . و عبد اهللا بن الواثق أخو المهتدي باهللا

   . وأبو شعيب السوسي

   . وأبو زيد البسطامي أحد أئمة الصوفية

   . وعلي بن إشكاب وأخوه أبو محمد، ومسلم بن الحجاج صاحب الصحيح

   . ذآر شيء من ترجمته باالختصار

و صحيح      هو مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري، أحد األئمة من حفاظ الحديث ذي هو تل صاحب الصحيح ال
ى      البخاري عند أآثر العلماء، وذهبت المغاربة وأبو علي لم عل النيسابوري من المشارقة إلى تفضيل صحيح مس

ه يسوق األحاديث     عليه في آونه ليس فيه شيء من ا صحيح البخاري، فإن أرادوا تقديمه ل، وأن لتعليقات إال القلي
أسانيد البخاري   موضع واحد، وال يقطعها آتقطيع البخاري لها في األبواب، فهذا القدر ال يوازي قوة بتمامها في

م        واختياره في الصحيح لها ما أورده في جامعه معاصرة الراوي لشيخه لمًا ل إن مس ة ف ه، وفي الجمل وسماعه من
     . علوم الحديث، وقد بسطت ذلك في أول شرح البخاري الشرط الثاني آما هو مقرر فييشترط في آتابه 

جماعة آثيرين قد ذآرهم شيخنا الحافظ  والمقصود أن مسلمًا دخل إلى العراق والحجاز والشام ومصر وسمع من
   . المزي في تهذيبه مرتبين على حروف المعجم

لمة        في جامعه حديثًا واحدًا وهو الترمذي  : وروى عنه جماعة آثيرون منهم ي س رو، عن أب ن عم د ب حديث محم
   : قال عن أبي هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



 

   .  )  ) احصوا هالل شعبان لرمضان (  ( 

   . وعبد الرحمن بن أبي حاتم  . وصالح بن محمد حرره

   . وابن خزيمة، وابن صاعد، وأبو عوانة األسفراييني

يم     : الخطيب وقال ن نع د ب ن        أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب، أخبرنا أحم د ب و الفضل محم ا أب الضبي، أخبرن
ة الصحيح           رأيت أبا زرعة   : إبراهيم، سمعت أحمد بن سلمة يقول ن الحجاج في معرف لم ب دمان مس اتم يق ا ح وأب

   . على مشايخ عصرهما

ول    : الماسرخسي يقول سين بن محمدوأخبرني ابن يعقوب، أنا محمد بن نعيم، سمعت الح ي يق سمعت    : سمعت أب
   . الصحيح من ثالثمائة ألف حديث مسموعة صنفت هذا المسند  : مسلمًا بن الحجاج يقول

ن     -بأصبهان   -السودرجاني   حدثني أبو القاسم عبيد اهللا بن أحمد بن علي  : وروى الخطيب قائًال د ب سمعت محم
ما تحت أديم السماء أصح من آتاب مسلم بن   : النيسابوري يقول لي الحسين بن عليإسحاق بن منده سمعت أبا ع

   . الحديث الحجاج في علم

   ؟ آان هذا أي رجل  : وقد ذآر مسلم عند إسحاق بن راهويه فقال بالعجمية ما معناه

   . للمسلمين لن نعدم الخير ما أبقاك اهللا  : وقال إسحاق بن منصور لمسلم

   . عليه جماعة من العلماء من أهل الحديث وغيرهم وقد أثنى

   . ومسلمًا ما يثبت في الحديث قل ما يفوت البخاري  : وقال أبو عبد اهللا محمد بن يعقوب األخرم

ا    : وروى الخطيب عن أبي عمر محمد بن حمدان الحيري قال دة الحافظ         سألت أب ن عق ن سعيد ب د ب اس أحم العب
   ؟ أعلم عن البخاري ومسلم أيهما

يا أبا عمرو    : وهو يرد علي هذا الجواب ثم قال آان البخاري عالمًا ومسلم عالمًا، فكررت ذلك عليه مرارًا  : فقال
ذآره في          قد يقع للبخاري الغلط في أهل الشام، ه وي نهم بكنيت ا ذآر الواحد م ا فربم وذلك أنه أخذ آتبهم فنظر فيه

   . والمراسيل وأما مسلم فقل ما يقع له الغلط ألنه آتب المقاطيعباسمه ويتوهم أنهما اثنان،  موضع آخر

   . حذوه إنما قفا مسلم طريق البخاري ونظر في علمه وحذا  : قال الخطيب

   . إليه ولما ورد البخاري نيسابور في آخر أمره الزمه مسلم وأدام االختالف

ال      ان الصيرفي ق ن عثم د ب ا سم   : وقد حدثني عبيد اهللا بن أحم ول    عت أب دارقطني يق ا      : الحسن ال وال البخاري م ل
ن    : قال الخطيب  . ذهب مسلم وال جاء وأخبرني أبو بكر المنكدر، ثنا محمد بن عبد اهللا الحافظ، حدثني أبو نصر ب

ن     محمد د ب ى محم إسماعيل   الزراد، سمعت أبا حامد أحمد بن حمدان القصار، سمعت مسلم بن الحجاج وجاء إل
تاذين      : بل بين عينيه وقالالبخاري فق تاذ األس ا أس يد المحدثين وطبيب الحديث في       دعني حتى أقبل رجليك ي وس

حدثنا ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن سهيل، عن     علله، حدثك محمد بن سالم، ثنا مخلد بن يزيد الحراني،
    ؟ عليه وسلم في آفارة المجلس فما علته أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى اهللا

ه موسى        هذا حديث مليح وال أعلم في الدنيا في هذا الباب غير  : فقال البخاري ا ب ول، ثن ه معل هذا الحديث، إال أن
   . عبد اهللا قوله بن إسماعيل، ثنا وهيب عن سهيل، عن عوز بن

   . سهيل وهذا أولى فإنه ال يعرف لموسى بن عقبة سماع من  : قال البخاري

   . وألفاظه ومتنه وعلله هذا الحديث جزءًا على حدة، وأوردت فيه طرقهوقد أفردت ل  : قلت



 

   . وقد آان مسلم يناضل عن البخاري  : قال الخطيب

ألة اللفظ     ذهلي في مس ى        ثم ذآر ما وقع بين البخاري ومحمد بن يحيى ال ودى عل ابور، وآيف ن القرآن في نيس ب
أال من آان يقول بقول   : ألهل مجلسه وفيهم مسلم بن الحجاج يومًا البخارى بسبب ذلك بنيسابور، وأن الذهلي قال

   . اللفظ بالقرآن فليعتزل مجلسنا البخاري في مسألة

وأرسله إليه، وترك الرواية عن الذهلي  فنهض مسلم من فوره إلى منزله، وجمع ما آان سمعه من الذهلي جميعه
   . ، واستحكمت الوحشة بينهمافي غيره بالكلية، فلم يرو عنه شيئًا ال في صحيحه وال

   . وغيره وعذره رحمه اهللا هذا ولم يترك البخاري محمد بن يحيى الذهلي بل روى عنه في صحيحه

ه اهللا    لم رحم ذاآرة       : وقد ذآر الخطيب سبب موت مس ه مجلس للم د ل ه عق ه        أن م يعرف ًا عن حديث، فل فسئل يوم
ده          ال  : فانصرف إلى منزله فأوقد السراج وقال ألهله لة من تمر فهي عن ه س د أهديت ل يدخل أحد الليلة علي، وق

ك             يأآل تمرة ويكشف عن حديث ثم د أآل تل ى أصبح، وق ه حت ك دأب زل ذل م ي يأآل أخرى ويكشف عن آخر، فل
   . يشعر السلة وهو ال

ين من   ودفن يوم االثنين لخمس ب فحصل له بسبب ذلك ثقل ومرض من ذلك حتى آانت وفاته عشية يوم األحد، ق
ده في        ان مول ابور، وآ ائتين بنيس ع          رجب سنة إحدى وستين وم افعي، وهي سنة أرب ا الش وفي فيه ي ت السنة الت

   . رحمه اهللا تعالى ومائتين، فكان عمره سبعًا وخمسين سنة

   . أبو يزيد البسطامي

ياً             ان جده مجوس ي، أحد مشايخ الصوفية، وآ ن عل ن عيسى ب ور ب ان أل   اسمه طيف لم، وآ د أخوات    فأس ي يزي ب
   ؟ وصلت إلى المعرفة بأي شيء  : صالحات عابدات، وهو أجلهم، قيل ألبي يزيد

   . ببطن جائع وبدن عار  : فقال

   . سنة دعوت نفسي إلى طاعة اهللا فلم تجبني فمنعتها الماء  : وآان يقول

ه     فال تغ إذا رأيت الرجل قد أعطي من الكرامات حتى يرتفع في الهواء،  : وقال ى تنظروا آيف تجدون تروا به حت
   . الشريعة عند األمر والنهي، وحفظ الحدود والوقوف عند

   . وله مقامات ومجاهدات مشهورة، وآرامات ظاهرة  : قال ابن خلكان

   . توفي سنة إحدى وستين ومائتين

   . لى محامل بعيدةوالصوفية وحملوها ع وقد حكي عنه شحطات ناقصات، قد تأولها آثير من الفقهاء  : قلت

   . إنه قال ذلك في حال االصطالم والغيبة  : وقد قال بعضهم

امن في القلب ظهر في         ومن العلماء من بدعه وخطأه وجعل ذلك من أآبر البدع، وأنها تدل على اد فاسد آ اعتق
   . أوقاته، واهللا أعلم

   . ومائتين ثم دخلت سنة اثنتين وستين 

ه، فتوسط       ث في جحافل، فدخل واسط قهرًا، فخرج الخليفةفيها قدم يعقوب بن اللي امرا لقتال المعتمد بنفسه من س
د الموفق     و أحم ه أب ا،             بين بغداد وواسط فانتدب ل ن بغ ه موسى ب ى ميمنت ة، في جيش عظيم عل اهللا أخو الخليف ب

وب    فاقتتلوا في رجب من هذه السنة أيامًا قتاًال عظيمًا، ثم  وعلى ميسرته مسرور البلخي، ى يعق ة عل  آانت الغلب
   . وأصحابه، وذلك يوم عيد الشعانين



 

   . والفضة والمسك والدواب فقتل منهم خلق آثير، وغنم منهم أبو أحمد شيئًا آثيرًا من الذهب

ا صلبان     : ويقال ات عليه م   . إنهم وجدوا في جيش يعقوب هذا راي ن        ث د ب دائن ورد محم ى الم د إل انصرف المعتم
   . درهم ة بغداد، وأمر له بخمسمائة ألفطاهر إلى نياب

   . غلب يعقوب بن الليث على بالد فارس، وهرب ابن واصل منها  : وفيها

   . آانت حروب آثيرة بين صاحب الزنج وجيش الخليفة  : وفيها

   . ولي القضاء علي بن محمد بن أبي الشوارب  : وفيها

   . انبي بغدادجمع للقاضي إسماعيل بن إسحاق قضاء ج  : وفيها

   . حج بالناس الفضل بن إسحاق العباسي  : وفيها

   . يوم التروية أو قبله بيوم وفيها وقع بين الخياطين والخرازين بمكة فاقتتلوا  : قال ابن جرير

   . توادعوا إلى ما بعد الحج فقتل منهم سبعة عشر نفسًا، وخاف الناس أن يفوتهم الحج بسببهم، ثم

    من األعيانوفيها توفي  

   . بن علي بن يعقوب بن المنصور في ربيع اآلخر منها صالح

   . وعمر بن شبة النميري

   . ومحمد بن عاصم

   . ويعقوب بن شيبة صاحب المسند الحافل المشهور، واهللا أعلم

   . ومائتين ثم دخلت سنة ثالث وستين 

نهم اهللا، حصرهم في بعض       عظيمة في  فيها جرت حروب آثيرة منتشرة في بالد شتى فمن ذلك مقتلة زنج لع ال
   . الموجودين عنده عن آخرهم المواقف بعض األمراء من جهة الخليفة، فقتل

   . سلمت الصقالبة حصن لؤلؤة إلى طاغية الروم  : وفيها

ا        : وفيها ا عامله ابور، وأخرج منه ى نيس ال عل ا ثل        تغلب أخو شرآب الجم ن طاهر، وأخذ من أهله ث الحسين ب
   . أموالهم مصادرة قبحه اهللا

   . وحج بالناس فيها الفضل بن إسحاق العباسي

آان من األبطال والشجعان المشهورين،    مساور بن عبد الحميد الشاري الخارجي، وقد  : وفيها توفي من األعيان
   . حتى قصمه اهللا والتف عليه خلق من األعراب وغيرهم، وطالت مدته

ادم   ووزير الخالفة عبيد  دان خ ه   اهللا بن يحيى بن خاقان صدمه في المي ال ل ى أم        : يق ه عل رشيق، فسقط عن دابت
ل، ومشى     رأسه، فخرج دماغه من أذنيه وأنفه فمات بعد ن المتوآ ثالث ساعات، وصلى عليه أبو أحمد الموفق ب

 الحسن بن مخلد، فلما الجمعة لعشر خلون من ذي القعدة من هذه السنة، واستوزر من الغد في جنازته، وذلك يوم
ن   د اهللا ب ى      قدم موسى بن بغا سامرا عزله واستوزر مكانه سليمان بن وهب، وسلمت دار عب ان إل ن خاق ى ب يحي

   . األمير المعروف بكيطلغ



 

   . توفي أحمد بن األزهر  : وفيها

   . والحسن بن أبي الربيع

   . ومعاوية بن صالح األشعري

   . ئتينوما ثم دخلت سنة أربع وستين 

ا   ا منه د        في المحرم منها عسكر أبو أحمد وموسى بن بغا بسامرا وخرج ين مضتا من صفر، وخرج المعتم لليلت
   . لتوديعهما، وسارا إلى بغداد

   . بها فلما وصال إلى بغداد توفي األمير موسى بن بغا وحمل إلى سامرا فدفن

د        بن جامع نائبهاولى محمد بن المولد واسطًا لمحاربة سليمان   : وفيها ن المول ه اب زنج، فهزم ة صاحب ال من جه
   . بعد حروب طويلة

عبد العزيز بن أبي دلف وابن عياض، فهزماه  سار ابن الديراني إلى مدينة الدينور، واجتمع عليه دلف بن  : وفيها
   . ونهبا أمواله ورجع مغلوًال

ه وهو   ولما توفي موسى بن بغا عزل الخليفة الوزير الذي آان من  دًا وأمر        جهت ن حرب، وحبسه مقي ليمان ب س
ى      بنهب دوره ودور أقربائه، ورد الحسن بن مخلد إلى ه إل الوزارة، فبلغ ذلك أبا أحمد وهو ببغداد فسار بمن مع

ذي    سامرا، فتحصن منه أخوه ى الجانب ال  المعتمد بجانبها الغربي، فلما آان يوم التروية عبر جيش أبي أحمد إل
وزارة، وهرب        فيه المعتمد  ى ال ن وهب إل ليمان ب ى رد س د     فلم يكن بينهم قتال بل اصطلحوا عل ن مخل الحسن ب

ًا      فنهبت أمواله وحواصله واختفى أبو عيسى بن المتوآل ثم ظهر، وهرب جماعة ى الموصل خوف راء إل من األم
   . من أبي أحمد

     . الكوفي شميحج بالناس هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى بن عيسى الها  : وفيها

   : وفيها توفي من األعيان 

د    وإسماعيل بن يحيى المزني أحد رواة  . أحمد بن عبد الرحمن بن وهب الحديث عن الشافعي من أهل مصر، وق
   . ترجمناه في طبقات الشافعيين

    . أبو زرعة

   . عبيد اهللا بن عبد الكريم الرازي

ل     اظ المشهورين، قي ان    : أحد الحف ه آ ان    إن بعمائة ألف حديث، وآ دًا متواضعًا     يحفظ س دًا عاب ًا زاه ًا ورع فقيه
بيبته إذا اجتمع          خاشعًا، أثنى عليه أهل زمانه بالحفظ والديانة، ان في حال ش ه، وآ ى أقران دم عل وشهدوا له بالتق

   . أحمد على الصلوات المكتوبات، وال يفعل المندوبات اآتفاء بمذاآرته بأحمد بن حنبل يقتصر

ل   وفي يوم االثنين سلخ ذي الحجة من هذه السنة، وآان مولده سنةت ائتين، وقي ا        : م د ذآرن ة، وق سنة تسعين ومائ
   . ترجمته مبسوطة في التكميل

   . ومحمد بن إسماعيل بن علية قاضي دمشق

   . ويونس بن عبد األعلى الصدفي المصري، وهو ممن روى عن الشافعي

   . الطبقات وقد ذآرناه في التكميل وفي



 

د     وقبيحة أم المعتز إحدى حظايا المتوآل على اهللا، وقد جمعت من الجواهر م يعه ا ل والآللئ والذهب والمصاغ م
   . لمثلها

   . بخمسين ألف دينار تداري بها عنه ثم سلبت ذلك آله وقتل ولدها المعتز ألجل نفقات الجند، وشحت عليه

   . سنةآانت وفاتها في ربيع األول من هذه ال

   . ومائتين ثم دخلت سنة خمس وستين 

ن جامع،     ليمان ب ين س ابن جامع نائب         فيها آانت وقعة بين ابن ليثويه عامل أبي أحمد وب ه ب ن ليثوي ا اب ر به فظف
نهم           صاحب الزنج، فقتل خلقًا من أصحابه وأسر منهم نم م رة، وغ ه مراآب آثي يرًا، وحرق ل ين أس سبعة وأربع

   . أمواًال جزيلة

ديار المصرية       ون نائب ال ن طول د ب ل       وفي المحرم من هذه السنة حاصر أحم يما الطوي ا س ة، وفيه ة أنطاآي مدين
نهم        فأخذها منه وجاءته هدايا ملك الروم، وفي جملتها لمين، ومع آل أسير مصحف، م أسارى من أسارى المس

ذي      اوس ال ن آ يد ب ن رش ن طول        عبد اهللا ب د ب اجتمع ألحم ور، ف ان عامل الثغ ديار      آ ه مع ال ام بكمال ك الش ون مل
أقره          المصرية، ألنه ة ف ى الرمل اخور إل ن م اه اب ون من مصر فتلق  لما مات نائب دمشق أماخور رآب ابن طول

   . عليها

   . إلى إنطاآية فكان من أمره ما تقدم وسار إلى مشق فدخلها ثم إلى حمص فتسلمها، ثم إلى حلب فأخذها، ثم رآب

ه من      وآان قد استخلف على  ه علي دوم أبي ه ق ا بلغ ال من          مصر ابنه العباس، فلم ان في بيت الم ا آ ام أخذ م الش
ى       م ساروا إل ك، ث ى ذل يًال            الحواصل، ووازره جماعة عل ه من أخذه ذل ه، فبعث إلي ًا عن طاعة أبي ة خارج برق

     . وقتل جماعة من أصحابه حقيرًا، وردوه إلى مصر فحبسه

ى      القاسم بن مهاة، على دلف بن عبد العزيز  : خرج رجل يقال له  : وفيها ه واستحوذ عل ي، فقتل بن أبي دلف العجل
   . ورأسوا عليهم أحمد بن عبد العزيز أصبهان فانتصر أصحاب دلف له، فقتلوا القاسم

   . فأمر الخليفة بنهب حواصله وأمواله وأمالآه لحق محمد المولد بيعقوب بن الليث فسار إليه في المحرم،  : وفيها

ى           : وفيها م سار إل ل وحرق ث ة، فقت ى النعماني زنج إل ه، ودخل أهل        دخل صاحب ال اس من انزعج الن ا ف جرجراي
   . السواد إلى بغداد

ذلك      ولى أبو أحمد عمرو بن الليث خراسان وفارس وأصبهان وسجستان  : وفيها ا ب ه إليه ند، ووجه وآرمان والس
   . وبالخلع والتحف

زنج    تستر حتى آادوا يأخذونها، فوافاهم تكين حاصرت الزنج  : وفيها اجز ال البخاري فلم يضع ثياب سفره حتى ن
   . جدًا، وهرب أميرهم علي بن أبان المهلبي مخذوًال فقتل منهم خلقًا، وهزمهم هزيمة فظيعة

ه  المهلبي أخذ في مكاتبة تكين  وهذه وقعة باب آودك المشهورة، ثم إن علي بن أبان  : قال ابن جرير واستمالته إلي
ان       وإلى صاحب الزنج، فسارع تكين في إجابته ه األم إلى ذلك، فبلغ خبره مسرورًا البلخي فسار نحوه وأظهر ل

رق  ة               حتى أخذه فقيده وتف د اهللا الكردي، وفرق ن عبي د ب ى محم ة إل زنج، وفرق ى ال ة صارت إل ه، ففرق جيشه عن
   . اغرتمش  : كانه على عمالته أميرًا آخر يقال لهإلى مسرور بعد إعطائه إياهم األمان، وولى م انضافت

   . حج بالناس هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى العباسي  : وفيها

رزاق،   : وفيها توفي من األعيان د من         أحمد بن منصور الرمادي راوية عبد ال ان يع د وآ ام أحم د صحب اإلم وق
   . األبدال، توفي عن ثالث وستين سنة

   . روسعدان بن نص



 

   . و عبد اهللا بن محمد المخزومي

   . وعلي بن حرب الطائي الموصلي

   . وأبو حفص النيسابوري علي بن موفق الزاهد

   . ومحمد بن سحنون

ه       وفيها قتل أبو الفطل العباس بن الفرج  : قال ابن األثير في آامله دة، واألصمعي قتلت ي عبي الرياضي صاحب أب
   . الزنج بالبصرة

   . بن الليث الصفار يعقوب

   . أحد الملوك العقالء األبطال

زنج،        ك صاحب ال ا مل ان فيه ي آ رجح الت ى         فتح بالدًا آثيرة من ذلك بلد ال ان يحمل في سرير من ذهب عل وآ
ل عال   لم          رؤوس اثني عشر رجًال، وآان له بيت في رأس جب ده، واستس ل وأخذ بل ى قت ا زال حت ة، فم سماه مك

   . خرج عن طاعة الخليفة وقاتله أبو أحمد الموفق آما تقدم يديه، ولكن آان قدأهلها فأسلموا على 

    . بغداد وسامرا آما سيأتي ولما مات ولوا أخاه عمرو بن الليث ما آان يليه أخوه يعقوب مع شرطة

   . ومائتين ثم دخلت سنة ست وستين 

ا   ا منه م مضى   في صفر منها تغلب إساتكين على بلد الري، وأخرج عامله دخلها،       ث ا ف زوين فصالحه أهله ى ق إل
   . أهلها عن الدخوال إليها فقهرهم ودخلها وأخذ منها أمواًال جزيلة، ثم عاد إلى الري فمانعه

بوا       : وفيها وا وس ة، فقتل ار ربيع ة دي ائتين وخمسين        غارت سرية من الروم على ناحي وًا من م وا وأخذوا نح ومثل
   . فهربت منهم الروم ورجعوا إلى بالدهم ن وأهل الموصل،أسيرًا، فنفر إليهم أهل نصيبي

ن طاهر،    : وفيها ه         ولى عمرو بن الليث شرطة بغداد وسامرا لعبيد اهللا ب ع علي ة وخل د بالخلع و أحم ه أب وبعث إلي
   . ذهب، وذلك مضافًا إلى ما آان يليه أخوه من البلدان عمرو بن الليث أيضًا، وأهدى إليه عمودين من

ان      سار اغرتمش إلى قتال علي بن أبان المهلبي بتستر، فأخذ من  : وفيها ن أب ي ب آان في السجن من أصحاب عل
ى     م سار إل ان            المهلبي من األمراء فقتلهم عن آخرهم، ث دة، وآ ديدًا في مرات عدي اًال ش اقتتال قت ان ف ن أب ي ب عل

 أسر بعضهم فقتلهم أيضًا، وبعث برؤوسهمالمهلبي، قتل خلقًا آثيرًا من أصحاب اغرتمش و آخرها لعلي بن أبان
   . إلى صاحب الزنج فنصبت رؤوسهم على باب مدينته قبحه اهللا

   . منها وثب أهل حمص على عاملهم عيسى الكرخي فقتلوه في شوال  : وفيها

ى نفسه، وأ      دعا الحسن بن محمد بن جعفر بن عبد اهللا بن حسين األصغر    : وفيها ي أهل طبرستان إل ظهر  العقيل
   . األمر غيره، فبايعوه لهم أن الحسن بن زيد أسر ولم يبق من يقوم بهذا

   . من اتبعه، وأحرق دورهم فلما بلغ ذلك الحسين بن زيد قصده فقاتله فقتله، ونهب أمواله وأموال

ساللة الحسن   عليها رجل من أهل البيت من   وقعت فتنة بالمدينة ونواحيها بين الجعفرية والعلوية، وتغلب  : وفيها
   . آثيرة هنالك بسبب قتل الجعفرية والعلوية يطول ذآرها بن زيد الذي تغلب على طبرستان، وجرت شرور

بعضهم إلى صاحب الزنج وأصاب الحجيج   وثبت طائفة من األعراب على آسوة الكعبة فانتهبوها، وسار  : وفيها
   . منهم شدة وبالء شديد وأمور آريهة



 

   . روم أيضًا على ديار ربيعةأغارت ال  : وفيها

   . طويل دخل أصحاب صاحب الزنج إلى رامهرمز فافتتحوها بعد قتال  : وفيها

ي   : وفيها وم        دخل ابن أبي الساج مكة، فقاتله المخزومي فقهره ابن أب ك ي ه، وذل تباح مال الساج، وحرق داره واس
   . التروية في هذه السنة

   . بي الساج من جهة الخليفةثم جعلت إمرة الحرمين إلى ابن أ

   . وحج بالناس فيها هارون بن محمد المتقدم ذآره قبلها

الد المغرب    وهو -عمل محمد بن عبد الرحمن الداخل إلى بالد المغرب   : وفيها مراآب   -خليفة بالد األندلس وب
ا دخلت   ولتسير الجيوش في أطرافه إلى بعض ا في نهر قرطبة ليدخل بها إلى البحر المحيط، لبالد ليقاتلوهم، فلم

     . تكسرت وتقطعت، ولم ينج من أهلها إال اليسير بل غرق أآثرهم المراآب البحر المحيط

اقتتلوا   : وفيها ا         التقى أسطول المسلمين وأسطول الروم ببالد صقلية، ف ا هللا وإن ر، فإن ق آثي ل من المسلمين خل فقت
   . إليه راجعون

ا  ؤ غالم     : وفيه ؤ     حارب لؤل امش، فكسره لؤل ن أت ون لموسى ب ن طول ن      اب د ب واله أحم ى م ه إل وأسره وبعث ب
ل من    طولون، وهو إذ ذاك نائب الشام ومصر وإفريقية من جهة الخليفة، ثم اقتتل لؤلؤ هذا وطائفة من الروم فقت

   . الروم خلقًا آثيرًا

والفتن، وتغلب القواد واألجناد على آثير من   اجوفيها اشتد الحال، وضاق الناس ذرعًا بكثرة الهي  : قال ابن األثير
   . أخيه أبي أحمد بقتال الزنج البالد بسبب ضعف منصب الخالفة واشتغال

   . الماء اشتد الحر في تشرين الثاني جدًا، ثم قوي به البرد حتى جمد  : وفيها

   . إبراهيم بن رومة  : وفيها توفي من األعيان

   . حنبل قاضي أصبهانوصالح بن اإلمام أحمد بن 

   . ومحمد بن شجاع البلخي أحد عباد الجهمية

   . ومحمد بن عبد الملك الدقيقي

   . ومائتين ثم دخلت سنة سبع وستين 

ة وأآمل تجمل     فيها وجه أبو أحمد الموفق ولده أبا العباس في نحو من عشرة آالف فارس وراجل في أحسن هيئ
ان   نهم من   لقتال الزنج، فساروا نحوهم فك نهم وبي ا          بي ددات ووقعات مشهورات م ات متع زال في أوق ال والن القت
   . جرير في تاريخه مبسوطًا مطوًال يطول بسطه، وقد استقصاه ابن

ك  ا           : وحاصل ذل ى م ن الموفق عل اس ب و العب ه آل الحال أن استحوذ أب بالد واسط        أن زنج ب ه ال ان استولى علي آ
ذا وهو شاب حدث ال      الحرب،   وأراضي دجلة، ه ه ب رة ل ه         خب ه وسدد رميت ى آلمت ه وأعل لمة اهللا وغنم ولكن س
   . عليه، وهذا الشاب هو الذي ولي الخالفة بعد عمه المعتمد آما سيأتي وأجاب دعوته وفتح على يديه وأسبغ نعمه

ع ا    ثم رآب أبو أحمد الموفق ناصر دين اهللا في بغداد في صفر منها في جيوش ألول آثيفة، فدخل واسط في ربي
وأنهم نصحوا وتحملوا من أعباء الجهاد، فخلع على األمراء آلهم  منها، فتلقاه ابنه أخبره عن الجيوش الذين معه،

زنج         خلعًا سنية، ثم سار ل ال ة، فقات أها وسماها المنيع ي أنش ة الت  بجميع الجيوش إلى صاحب الزنج وهو بالمدين
وا م وة وهرب ا عن رهم ودخله ديدًا فقه اًال ش ا قت وهمدونه ًا فلحق ارهم جيش ي آث ا، فبعث ف ون  نه ائح يقتل ى البط إل



 

ن  تنقذ م رًا، واس يئًا آثي ة ش ن المنيع د م و أحم نم أب ر  ويأسرون، وغ رأة، وأم ة آالف ام لمات خمس اء المس النس
   . البلد وبطم خندقها وجعلها بلقعًا بعد ما آانت للشر مجمعًا بإرسالهن إلى أهاليهن بواسط، وأمر بهدم سور

ا   ثم س ال له ي يق ن جامع، فحاصروها         : ار الموفق إلى المدينة التي لصاحب الزنج الت ليمان ب ا س المنصورة، وبه
ريقين،        ر من الف ق آثي ل خل ا فقت اتلوه دونه راء             وق دي أحد أم ن هن د ب ن الموفق بسهم أحم اس ب و العب ورمى أب

وأصبح  ج فشق ذلك على الزنج جدًا،وآان من أآابر أمراء صاحب الزن  فقتله،  صاحب الزنج فأصابه في دماغه
ب،      الناس محاصرين مدينة الزنج يوم السبت لثالث بقين من ربيع اآلخر، والجيوش  ة أحسن ترتي ة مرتب الموفقي

الدعاء واجتهد في حصارها، فهزم اهللا مقاتلتها وانتهى إلى  فتقدم الموفق فصلى أربع رآعات، وابتهل إلى اهللا في
ا     غ خندقها فإذا هو قد حصن اية التحصين، وإذا هم قد جعلوا حول البلد خمسة خنادق وخمسة أسوار، فجعل آلم

رًا وهرب    سورًا قاتلوه دون اآلخر فيقهرهم ويجوز إلى الذي يليه، حتى انتهى إلى البلد فقتل جاوز منهم خلقًا آثي
ديهم النساء    نساء آثيرة وصبيانًا، بقيتهم، وأسر من نساء الزنج من حالئل سليمان بن جامع وذويه واستنقذ من أي

   . والكوفة نحوًا من عشرة آالف نسمة فسيرهم إلى أهليهم، جزاه اهللا خيرًا المسلمات والصبيان من أهل البصرة

سبعة عشر يومًا وبعث في آثار من انهزم منهم،  ثم أمر بهدم فنادقها وأسوارها وردم خنادقها وأنهارها، وأقام بها
راء    م إال استمالهفكان ال يأتون بأحد منه ان   -إلى الحق برفق ولين وصفح، فمن أجابه أضافه إلى بعض األم وآ

   . ومن لم يجبه قتله وحبسه -إلى الدين والحق  مقصوده رجوعهم

رًا من       ًا آثي ل خلق ا، وقت نهم   ثم رآب إلى األهواز فأجالهم عنها وطردهم منه ن       : أشرافهم، م د ب و عيسى محم أب
شيئًا آثيرًا من أموالهم، وآتب الموفق إلى صاحب الزنج قبحه  ن رئيسًا فيهم مطاعًا، وغنمإبراهيم البصري، وآا

ه    دعوه في ًا ي الة             اهللا آتاب وة والرس آثم والمظالم والمحارم ودعوى النب ه من الم ا ارتكب ة والرجوع عم ى التوب  إل
   . وخراب البلدان واستحالل الفروج الحرام

   . جوابًا الحق، فلم يرد عليه صاحب الزنجونبذ له األمان إن هو رجع إلى 

   . مسير أبي أحمد الموفق إلى مدينة صاحب الزنج وحصار المختارة

ة       لما آتب أبو أحمد إلى صاحب الزنج يدعوه إلى الحق فلم يجبه، استهانة وره في جيوش عظيم به، رآب من ف
ة     ارة مدين ى المخت ل، قاصدًا إل ز  قريب من خمسين ألف مقات ة   صاحب ال ي غاي ا وجدها ف ا انتهى إليه نج، فلم

ة ألف             األحكام، وقد حوط عليها من آالت الحصار  زنج نحو من ثالثمائ ى صاحب ال د التف عل رًا، وق يئًا آثي ش
ى وقف تحت      مقاتل بسيف ورمح دم حت ه، فتق  ومقالع، ومن يكثر سوادهم، فقدم الموفق ولده أبا العباس بين يدي

زنج  قصر الملك فحاصره محاصرة شديد ان      ة، وتعجب الزنج من إقدامه وجرأته، ثم تراآمت ال ه من آل مك علي
خامر جماعة من أصحاب أمراء صاحب  فهزمهم، وأثبت بهبوذ أآبر أمراء صاحب الزنج بالسهام والحجارة، ثم

   . رغب إلى ذلك جماعة آثيرون فصاروا إلى الموفق الزنج إلى الموفق فأآرمهم وأعطاهم خلعًا سنية، ثم

م  ثم زنج، فتحول      رآب أبو أحمد الموفق في يوم النصف من شعبان، ونادى في الناس آله ان إال صاحب ال باألم
ة،   خلق آثير من جيش صاحب الزنج إلى الموفق،  وابتنى الموفق مدينة تجاه مدينة صاحب الزنج سماها الموفقي

د    األمتعة والتجارات إليها، فاجتمع بها من أنواع األشياء و وأمر بحمل م يجتمع في بل ا، وعظم    صنوفها ما ل قبله
دواب  ا       شأنها وامتألت من المعايش واألرزاق وصنوف التجارات والسكان وال ا ليستعين به ا بناه رهم، وإنم وغي

م     على قتال صاحب الزنج، ثم جرت بينهم حروب عظيمة، ذه السنة وه وما زالت الحرب ناشبة حتى انسلخت ه
ه،          دمحاصرون للخبيث صاحب الزنج، وق انوا مع ا آ د م زنج بع ى صاحب ال تحول منهم خلق آثير فصاروا عل

وة          وبلغ عدد من تحول ادة وق اد، والموفق وأصحابه في زي راء الخواص واألجن  قريبًا من خمسين ألفًا من األم
   . ونصر وظفر

   . حج بالناس هارون بن محمد الهاشمي  : وفيها

   . ويهإسماعيل بن سيب  : وفيها توفي من األعيان

اد       وإسحاق بن إبراهيم بن شاذان، ويحيى بن نصر الخوالني، وعباس البرقفي، ن حم ن بكر ب اد ب ومحمد بن حم
داد في       زار ببغ ام الب ن هش ن         أبو بكر المقري، صاحب خلف ب ى ب ي، ويحي ز اإليل ن عزي د ب ع األول، ومحم ربي

   . الطيالسي عنهحبيب راوي مسند أبي داود  محمد بن يحيى الذهلي حنكان، ويونس بن



 

   . ومائتين ثم دخلت سنة ثمان وستين 

أآابر صاحب الزنج وثقاتهم في أنفسهم  وآان من -في المحرم منها استأمن جعفر بن إبراهيم المعروف بالسجان 
م    الموفق فأمنه وفرح به وخلع عليه وأمره فرآب - اس وأعلمه في سمرته فوقف تجاه قصر الملك، فنادى في الن

ال         حب الزنج وفجوره،بكذب صا رد قت نهم، وب ر م ك بشر آثي وأنه في غرور هو ومن ابتعه، فاستأمن بسبب ذل
   . ذلك إلى ربيع اآلخر الزنج عند

يدخلوا البلد حتى يأمرهم، فنقبوا السور  فعند ذلك أمر الموفق أصحابه بمحاصرة السور، وأمرهم إذا دخلوه أن ال
زنج          قاتلهمحتى انثلم ثم عجلوا الدخول فدخلوا ف اءتهم ال ة فج ى وسط المدين دموا إل زمهم المسلمون، وتق الزنج فه

تلبوهم      من آل جانب وخرجت رًا واس ًا آثي ر   عليهم الكمائن من أماآن ال يهتدون لها، فقتلوا من المسلمين خلق وف
نهم، ف   فالمهم الموفق على مخالفته وعلى العجلة، وأجرى األرزاق على ذرية من   . الباقون ل م د    قت ك عن حسن ذل

     . الناس جدًا

د     وظفر أبو العباس بن الموفق بجماعة من األعراب آانوا يجلبون الطعام ن عب وذ ب إلى الزنج فقتلهم، وظفر ببهب
   . الفتح عند المسلمين وأعظم الرزايا عند الزنج اهللا بن عبد الوهاب فقتله، وآان ذلك من أآبر

ر،    فق ثالثمائة ألف دينار وخمسينوبعث عمرو بن الليث إلى أبي أحمد المو منًا من مسك، وخمسين منًا من عنب
   . وغلمانًا آثيرة جدًا ومائتي من عود، وفضة بقيمة ألف، وثيابًا من وشي

   . فأعانهم أهل مرعش ففر الخبيث خاسئًا خرج ملك الروم المعروف بابن الصقلبية، فحاصر أهل ملطية  : وفيها

   . عشر ألفًا الثغور عامل ابن طولون، فقتل من الروم سبعةوغزا الصائفة من ناحية 

   . وحج بالناس فيها هارون المتقدم

   . قتل أحمد بن عبد اهللا الخجستاني  : وفيها

   . أحمد بن سيار  : وفيها توفي من األعيان

   . وأحمد بن شيبان

   . وأحمد بن يونس الضبي

   . الفقيه المالكي هللا بن عبدالحكم المصريوعيسى ابن أحمد البلخي، ومحمد بن عبد ا

   . وقد صحب الشافعي وروى عنه

   . ومائتين ثم دخلت سنة تسع وستين 

ى       فيها اجتهد الموفق باهللا في تخريب مدينة صاحب الزنج فخرب منه شيئًا ور إل آثيرًا، وتمكن الجيوش من العب
ي   هم ف ة س ذه الحال اء ه ي أثن اءه ف ن ج د، ولك ه صدره م البل ال ل ي يق ل روم د رج ه،   : ن ي اد يقتل اس، فك قرط

داوى فاضطربت             فاضطرب الحال لذلك وهو يتجلد ًا يت ة أيام ده الموفقي ام ببل م أق ك، ث ال مع ذل ى القت ويحض عل
ل فقويت     األحوال م يقب داد فل م من     وخاف الناس من صحاب الزنج، وأشاروا على الموفق بالمسير إلى بغ ه ث علت

نهض     اهللا عليه بالعافية ًا شديدًا، ف ذلك فرح د        في شعبان، ففرح المسلمون ب ى الحصار فوجد الخبيث ق مسرعًا إل
   . رمم آثيرًا مما آان الموفق قد خربه وهدمه

تح           ى ف ا زال حت م الزم الحصار فم ه، ث ا قرب من ه وم ا حول ه وم أمر بتخريب ة وخرب قصور     ف ة الغربي المدين
زنج         م شيئًا آثيرًاصاحب الزنج ودور أمرائه، وأخذ من أمواله رة، وأسر من نساء ال مما ال يحد وال يوصف آث

   . خلقًا آثيرًا فأمر بردهم إلى أهاليهم مكرمين واستنقذ من نساء المسلمين وصبيانهم



 

ه،    وقد تحول صاحب الزنج إلى الجانب الشرقي، وعمل الجسر والقناطر الحائلة بينه وبين وصول السمريات إلي
لم الجانب الشرقي            ها وقطع الجسور، واستمرفأمر الموفق بتخريب ى تس رح حت ا ب نة، وم ذه الس اقي ه الحصار ب

ه وأوالده       أيضًا واستحوذ على حواصله رك حالئل ًا وت ا هارب ب، وخرج منه  وأمواله، وفر الخبيث هاربًا غير آي
   . وحواصله، فأخذها الموفق وشرح ذلك يطول جدًا

ر،  وقد حرره مبسوطًا ابن جرير، ولخصه اب ن آثي ى الصواب،       ن األثير، واختصره اب م وهو الموفق إل واهللا أعل
     . واليه المرجع إلى المآب

ه    ولما رأى الخليفة المعتمد أن أخاه أبا أحمد قد استحوذ على أمور اهي، والي الخالفة، وصار هو الحاآم اآلمر الن
إلى أحمد بن طولون يشكو إليه ذلك، فكتب  وهوالذي يولي ويعزل، آتب  تجلب التقادم وتحمل األموال والخراج،

 يتحول إلى عنده إلى مصر ووعده النصر والقيام معه، فاستغنم غيبة أخيه الموفق ورآب في إليه ابن طولون أن
ه،               ة يتلقون ًا بالرق ون جيش ن طول ه اب د أرصد ل واد، وق ه جماعة من الق ى ومع ادى األول ة     جم از الخليف ا اجت فلم

راء        الموصل وعامة الجزيرة اعتقله عنده عنبإسحاق بن آنداج نائب  ان األم د أعي ون، وفن ن طول ى اب المسير إل
راء           الذين معه، وعاتب الخليفة والمه على هذا ه من األم امرا ومن مع ى س ود إل ه الع م ألزم الصنع أشد اللوم، ث

   . غاية الذل واإلهانة فرجعوا إليها في

إلى أقصى بالد إفريقية، وآتب إلى  جميع أعمال أحمد بن طولون ولما بلغ الموفق ذلك شكر سعي إسحاق، وواله
د       أخيه أن يأمن ابن طولون في رد العامة، فلم يمكن ون ق ن طول ان اب اره، وآ المعتمد إال إجابته إلى ذلك، وهو آ

   . وأسقط اسمه عن الطرازات قطع ذآر الموفق في الخطب

ون   ب الموفق وأصحاب ابنفي ذي القعدة وقعت فتنة بمكة بين أصحا  : وفيها طولون، فقتل من أصحاب ابن طول
   . آثيرًا مائتان وهرب بقيتهم، واستلبهم أصحاب الموفق شيئًا

   . بأحمالها قطع األعراب على الحجيج الطريق، وأخذ منهم خمسة آالف بعير  : وفيها

   . إبراهيم بن منقذ الكناني  : وفيها توفي

ي      وآان من دعاة المعتزلة أخذ الكالم عن - وأحمد بن خالد مولى المعتصم ن معشر المعتزل ر ب ليمان   -جعف وس
يباني، نائب      بن حفص المعتزلي، صاحب بشر المريسي، وأبي الهذيل ن السليل الش العالف، وعيسى بن الشيخ ب

   . أرمينية وديار بكر

   . وأبو فروة يزيد بن محمد الرهاوي أحد الضعفاء

   . ائتينثم دخلت سنة سبعين وم 

ارة،       وذلك أن الموفق لما فرغ من  : فيها آان مقتل صاحب الزنج قبحه اهللا زنج وهي المخت ة صاحب ال شأن مدين
من الرجال، وسبى من وجد فيها من النساء واألطفال، وهرب   واحتاز ما آان بها من األموال، وقتل من آان بها

ة الحرب    ى بعض ا     صاحب الزنج عن حوم ى         والجالد، وسار إل اد الموفق إل دًا شريدًا بشر حال، ع بالد طري ل
ان     الموفقية مؤيدًا منصورًا، وقدم عليه لؤلؤًا غالم أحمد بن طولون منابذًا لسيده مدينته ق، وآ ًا للموف سميعًا مطيع

ين     وروده عليه في ثالث المحرم من هذه السنة، فأآرمه وعظمه ة ب ه طليع وأعطاه وخلع عليه وأحسن إليه، وبعث
دة           لقتال صاحب الزنج، ورآب الموفق  يديه  د تحصن ببل ة وراءه فقصدوا الخبيث وق ة الهائل في الجيوش الكثيف

ا من           أخرى،  ان به ا آ ى م يًال، واستحوذ عل ا ذل م     فلم يزل به محاصرًا له حتى أخرجه منه انم، ث وال والمغ األم
ه  ن      من خ  بعث السرايا والجيوش وراء حاجب الزنج، فأسروا عامة من آان مع ليمان ب نهم س ه، م اصته وجماعت

   . فرحًا بالنصر والفتح جامع، فاستبشر الناس بأسره وآبروا اهللا وحمدوه

يهم        ى أصحاب الخبيث فاستحر ف ة واحدة عل ى جاء        وحمل الموفق بمن معه حمل ا انجلت الحرب حت ل، وم القت
د    غالم لؤلؤة الطولون البشير بقتل صاحب الزنج في المعرآة، وأتي برأسه مع ه رأسه بع ي، فلما تحقق الموفق أن

ة، ورأس الخبيث           شهادة األمراء الذين آانوا معه ى الموفقي ًا إل أ راجع م أنكف ذلك، خر ساجدا هللا، ث من أصحابه ب
ين   رح المسلمون              يحمل ب ًا مشهودًا وف ان يوم ذلك، وآ د وهو آ دخل البل ه أسير، ف ليمان مع ه، وس ذلك في    يدي ب

   . المغارب والمشارق



 

ا قريب من خمسة      ء بأنكالني ولد صاحب الزنج، وأبان بن علي المهلبي، مسعر حربهمثم جي مأسورين ومعهم
ه         آالف أسير، فتم السرور وهرب قرطاس الذي رمى الموفق ز، فأخذ وبعث ب ى رامهرم ذلك السهم إل بصدره ب

   . الموفق إلى الموفق فقتله أبو العباس أحمد بن

ان      الزنج، وأمنهم الموفق ونادى في الناسواستتاب من بقي من أصحاب صاحب  باألمان، وأن يرجع آل من آ
ه رأس    أخرج من دياره بسبب الزنج إلى أوطانهم وبلدانهم، ثم ه ومع سار إلى بغداد وقدم ولده أبا العباس بين يدي

 ومًا مشهودًا،فدخلها لثنتي عشرة ليلة بقيت من جمادى األولى من هذه السنة، وآان ي الخبيث يحمل ليراه الناس،
   . وانتهت أيام صاحب الزنج المدعي الكذاب قبحه اهللا

ومائتين، وآان هالآه يوم السبت   وقد آان ظهوره في يوم األربعاء ألربع بقين من رمضان سنة خمس وخمسين
   . لليلتين خلتا من صفر سنة سبعين ومائتين

   . والمنة الحمدوآانت دولته أربع عشرة سنة وأربعة أشهر وستة أيام، وهللا 

   : من ذلك قول يحيى بن محمد األسلمي وقد قيل في انقضاء دولة الزنج وما آان من النصر عليهم أشعار آثيرة،

  أعزت من اإلسالم ما آان واهيا* أقول وقد جاء البشير بوقعة 

  أبيح حماهم خير ما آان جازيا* جزى اهللا خير الناس للناس بعد ما 

  بتجديد دين آان أصبح باليا* هللا ناصر تفرد إذ لم ينصر ا

  وأخذ بثأرات تبير األعاديا* وتشديد ملك قد وهى بعد عزه 

  ليرجع فيء قد تخرم وافيا* ورد عمارات أزيلت وأخربت 

  مرارًا وقد أمست قواء عوافيا* وترجع أمصار أبيحت وأحرقت 

  تقر بها منا العيون البواآيا* ويشفي صدور المسلمين بوقعة 

  وُيلقى دعاء الطالبيين خاسيا* ويتلى آتاب اهللا في آل مسجد 

  وعن لذة الدنيا وأصبح غازيا* فأعرض عن أحبابه ونعيمه 

ل،        ة ألف مقات وهم          وفي هذه السنة أقبلت الروم في مائ يهم المسلمون فبيت ًا من طرسوس، فخرج إل وا قريب فنزل
   . ن سبعين ألفًا، وهللا الحمدحتى الصباح نحوًا م فقتلوا منهم في ليلة واحدة

اقين،    ر الب ة، من        وقتل المقدم الذي عليهم وهو بطريق البطارقة، وجرح أآث ة عظيم نهم غنيم نم المسلمون م وغ
ع آراسي من       ذلك سبع صلبان من ذهب وفضة، وصليبهم األعظم وهو الجواهر، وأرب ل ب من ذهب صامت مكل

رة آالف علم من ديباج، وغنموا حريرًا آثيرًا وأمواًال جزيلة، وعش ذهب، ومائتي آرسي من فضة، وآنية آثيرة،
   . وسروجًا وسالحًا وسيوفًا محالة وغير ذلك، وهللا الحمد وخمسة عشر ألف دابة

   : وفيها توفي من األعيان 

    . أحمد بن طولون

ك دمشق      طولون، وإنما بناه أبو العباس أمير الديار المصرية و باني الجامع بها المنسوب إلى د مل ه، وق أحمد ابن
ان     د آ ة، وق دة طويل اماني عامل             والعواصم والثغور م ن أسد الس وح ب داهم ن ذين أه راك ال ون من األت وه طول أب

   . إلى الرشيد في سنة تسعين ومائة  : سنة مائتين، ويقال بخارى إلى المأمون في



 

   . في سنة أربعين ومائتين  : ثالثين، وقيل نةولد أحمد هذا في سنة أربع عشرة ومائتين، ومات طولون أبوه في س

   . أنه من جارية ترآية اسمها هاشم  : ابن عساآر وحكى  . أنه لم يكن أباه وإنما تبناه واهللا أعلم  : وحكى ابن خلكان

ى أوالد    ونشأ أحمد هذا في صيانة وعفاف ورياسة ودراسة للقرآن العظيم، مع حسن الصوت به، وآان يعيب عل
   . جارية اسمها هاشم ك ما يرتكبونه من المحرمات والمنكرات، وآانت أمهالتر

ان        : وحكى ابن عساآر عن بعض مشايخ مصر  ا آ اه وإنم م يكن أب ون ل ه، وحسن صوته       أن طول اه لديانت د تبن ق
ا من   بالقرآن، وظهور نجابته وصيانته من صغره، وأن طولون دار  اتفق له معه أن بعثه مرة في حاجة ليأتيه به

ا وآر    اإلمارة، فذهب فإذا حظية من حظايا طولون مع بعض الخدم وهما على فاحشة، فأخذ حاجته التي أمره به
ة أن يكون           راجعًا ادم، فتوهمت الحظي ة والخ ا رأى من الحظي يئًا مم ه ش ذآر ل ر     إليه سريعًا، ولم ي د أخب د ق أحم

ون فقالت       ى طول ا رأى، فجاءت إل ون بم د جاءني     : طول ى إن أحم ي وراودني عن نفسي،       اآلن إل ان الفالن المك
م        وانصرفت إلى قصرها، فوقع في نفسه صدقها فاستدعى راء، ول ى بعض األم ه إل ًا وختم أحمد وآتب معه آتاب

ه           يواجه أحمد بشيء مما قالت اب إليك تضرب عنق ذا الكت اب أن ساعة وصول حامل ه الجارية، وآان في الكت
   . سريعًا إلي وابعث برأسه

ك          ف ه بتل از بطريق ه، فاجت ا في دري م ون وهو ال ي د طول ال     ذهب بالكتاب من عن ا فق ة فاستدعته إليه ي    : الحظي إن
   . مشغول بهذا الكتاب ألوصله إلى بعض األمراء

ا      -قالت له عنه  وأرادت أن تحقق في ذهن الملك طولون ما -هلم فلي إليه حاجة   : قالت دها ليكتب له فحبسته عن
ك         استوهبت من أحمد الكتاب الذي أمرهآتابًا، ثم  ه ذل ا فأرسلت ب ه إليه ر، فدفع ك األمي طولون أن يوصله إلى ذل

 على الفاحشة، وظنت أن به جائزة تريد أن تخص بها الخادم المذآور فذهب بالكتاب إلى الخادم الذي وجده معها
   . الملك من ذلك ك طولون، فتعجبذلك األمير، فلما قرأه أمر بضرب عنق ذلك الخادم وأرسل برأسه إلى المل

   ؟ أين أحمد  : وقال

   ؟ ويحك أخبرني آيف صنعت منذ خرجت من عندي  : فطلب له فقال

   . فأخبره بما جرى من األمر

ون أسقط في        ولما سمعت ى طول ه إل ي ب د أت د تحقق       تلك الحظية بأن رأس الخادم ق ك ق ديها، وتوهمت أن المل ي
الخادم، واعترفت بالحق وبرأت أحمد مما نسبته إليه، فحظي  ر وتستغفر مما وقع منها معالحال، فقامت إليه تعتذ

   . بالملك من بعده عند الملك طولون وأوصى له

ين   ائتين،        ثم ولي نيابة الديار المصرية للمعتز فدخلها يوم األربعاء لسبع بق ع وخمسين وم من رمضان سنة أرب
ال ومن   فأحسن إلى أهلها وأنفق فيهم من بيت  ة          الم ديار المصرية في بعض السنين أربع الصدقات، واستغل ال

ه في سنة سبع                آالف ألف دينار، وبنى بها رغ من ار، وف ار وعشرين ألف دين ة ألف دين ه مائ الجامع، غرم علي
ام،                : وقيل وخمسين، وم يحضرها الخاص والع دة في آل ي ه مائ ائتين، وآانت ل ان   في سنة ست وستين وم وآ
   . ن خالص ماله في آل شهر بألف ديناريتصدق م

   ؟ ولها الهيئة الحسنة تسألني فأعطيها إنه تأتيني المرأة وعليها اإلزار والبدلة  : وقد قال له وآيله يومًا

   . من مد يده إليك فأعطه  : فقال

   . وآان من أحفظ الناس للقرآن، ومن أطيبهم به صوتًا

   . نفس، فاهللا أعلم ل صبرًا نحوًا من ثمانية عشر ألفأنه قت  : وقد حكى ابن خلكان عنه

ة وخمسين    دان مائ دًا،        وبنى المارستان غرم عليه ستين ألف دينار، وعلى المي رة ج ه صدقات آثي ًا، وآانت ل ألف
انًا          وإحسان زائد، ثم ملك دمشق بعد أميرها ماخور في ا أيضًا إحس ى أهله ائتين، فأحسن إل ع وستين وم سنة أرب



 

ا   بالغًا ع به ه وق ر،                ، واتفق أن ن عم رحمن ب د ال و زرعة عب ه أب ه ومع نهض بنفسه إلي ريم ف د آنسية م ق عن حري
ار    الدمشقي، وآاتبه أبو عبد اهللا أحمد بن محمد الواسطي، فأمر آاتبه أن يخرج من ماله والحافظ سبعين ألف دين

   . تصرف إلى أهل الدور واألموال التي أحرقت

ى     ا ذآره، وبقي أربعة عشر ألف دينار فاضلة عنفصرف إليهم جميع قيمة م يهم عل وزع عل ذلك، فأمر بها أن ت
   . وغوطتها، فأقل ما حصل للفقير دينار، رحمه اهللا قدر حصصهم، ثم أمر بمال عظيم يفرق على فقراء دمشق

   . ذآرنا ثم خرج إلى أنطاآية فحاصر بها صاحبها سيما حتى قتله وأخذ البلد آما

ببه   في أوائل ذي القعدة من هذه السنة من علة أصابته من أآلتوفي بمصر  لبن الجواميس آان يحبه، فأصابه بس
    . يقبل منهم، فكان يأآل منه خفية فمات رحمه اهللا ذرب فكاواه األطباء، وأمروه أن يحتمي منه فلم

ك        دًا، ومن ذل رًا ج يئًا آثي دواب ش اث وال يئًا     عشرة آالف أل   وقد ترك من األموال واألث ار، ومن الفضة ش ف دين
ا           آثيرًا، وآان له ثالثة وثالثون ولدًا، منهم يأتي م ا س ه آم ده خماروي ده ول األمر من بع ام ب سبعة عشر ذآرًا، فق

   . آان من أمره

   . سبعين ألف دابة، وقيل أآثر من ذلك وآان له من الغلمان سبعة آالف مولى، ومن البغال والخيل والجمال نحو

بحرب صاحب الزنج، وقد آان الموفق نائب  وإنما تغلب على البالد الشتغال الموفق بن المتوآل  : لكانقال ابن خ
   . أخيه المعتمد

   . الخراج توفي أحمد بن عبدالكريم بن سهل الكاتب، صاحب آتاب  : وفيها

   . قاله ابن خلكان

   . وأحمد بن عبد اهللا بن البرقي

   . وأسيد بن عاصم الجمال

   . كار بن قتيبة المصري في ذي الحجة من هذه السنةوب

   . والحسن بن زيد العلوي

األمر     صاحب طبرستان في رجب منها، وآانت واليته تسع عشرة سنة وثمانية أشهر ده ب وستة أيام، وقام من بع
   . أخوه محمد بن زيد

ه  ة قصيدة         وآان الحسن بن زيد هذا آريمًا جوادًا، يعرف الفقه والعربية، قال ل رة شاعر من الشعراء في جمل م
   . اهللا فرد وابن زيد فرد  : مدحه بها

   . اهللا فرد وابن زيد عبد  : اسكت سد اهللا فاك، أال قلت  : فقال له

   . الشاعر شيئًا ثم نزل عن سريره وخر هللا ساجدًا وألصق خده بالتراب، ولم يعط ذلك

   : وامتدحه بعضهم فقال في أول قصيدة

  غرة الداعي ويوم المهرجان* قل بشرى ولكن بشريان الت

   . تبتدئ شعرك بحرف ال لو ابتدأت بالمصراع الثاني آان أحسن، وأبعد لك أن  : فقال له الحسن



 

ي      . أصبت وأمر له بجائزة سنية  : فقال  . ليس في الدنيا أجل من قول ال إله إال اهللا  : فقال له الشاعر ن عل والحسن ب
   . العامريبن عفان 

   . وداود بن علي

ي      ام أهل الظاهر، روى عن أب ن        األصبهاني ثم البغدادي الفقيه الظاهري، إم د واسحاق ب ن خال راهيم ب ور وإب ث
   . ومسدد بن سرهد، وغير واحد راهويه وسليمان بن حرب و عبد اهللا بن سلمة القعنبي

   . الساجيروى عنه ابنه الفقيه أبو بكر بن داود، وزآريا بن يحيى 

نة،         آان فقيهًا زاهدًا وفي آتبه حديث آثير دال على غزارة  : قال الخطيب ذه الس داد في ه ه ببغ ه، آانت وفات علم
   . وآان مولده في سنة مائتين

ه رياسة      أن أصله من أصبهان وولد  : وذآر أبو إسحاق السيرامي في طبقاته ه انتهت إلي بالكوفة، ونشأ ببغداد وأن
   . طيلسان أخضر، وآان من المتعصبين للشافعي، وصنف مناقبه وآان يحضر مجلسه أربعمائة العلم بها،

   . آان حسن الصالة آثير الخشوع فيها والتواضع  : وقال غيره

ه في     ترك حديثه، ولم يتابع األزدي على ذلك، ولكن روى عن  : قال األزدي اإلمام أحمد أنه تكلم فيه بسبب آالم
   . اإلمام البخاري رحمهما اهللا ظه به مخلوق آما نسب ذلك إلىالقرآن، وأن لف

اس       : قلت ه للقي اآن        وقد آان من الفقهاء المشهورين، ولكن حصر نفسه بنفي ذلك ذرعه في أم الصحيح فضاق ب
   . إليها بسبب اتباعه الظاهر المجرد من غير تفهم لمعنى النص آثيرة من الفقه، فلزمه القول بأشياء قطعية صار

   ؟ اإلجماع بدونه مع خالفه أم ال وقد اختلف الفقهاء القياسيون بعده في االعتداد بخالفه، هل ينعقد

   . على أقوال ليس هذا موضع بسطها

   . في طبقات الشافعية توفي الربيع بن سليمان المرادي صاحب الشافعي، وقد ترجمناه  : وفيها

ين     والقاضي بكار بن قتيبة الحاآم بالديار ال وفي مسجونًا بحبس       مصرية من سنة ست وأربع ى أن ت ائتين، إل وم
تالوة والمحاسبة لنفسه،       أحمد بن طولون لكونه لم يخلع الموفق في سنة ر ال دًا آثي سبعين، وآان عالمًا عابدًا زاه

   . القضاء بعده بمصر ثالث سنين وقد شغر منصب

   . وابن قتيبة الدينوري

دينوري قاضيها، النحوي اللغوي صاحب     وهو عبد اهللا بن مسلم بن ق ة      تيبة ال دة المحتوي ة المفي المصنفات البديع
ي           على علوم جمة نافعة، اشتغل ببغداد وسمع بها ة عن أب ه، وأخذ اللغ ة، وطبقت ن راهوي ى إسحاق ب الحديث عل

ذي شرحه   آتاب المعارف، وأدب الكا  : وجمع وألف المؤلفات الكثيرة منها حاتم السجستاني وذويه، وصنف تب ال
د   و محم ون            أب رآن والحديث، وعي رآن والحديث، وغريب الق اب مشكل الق ن السيد البطليوسي، وآت ار،   ب األخب

   . وآتاب الميسر والقداح، وغير ذلك وإصالح الغلط، وآتاب الخيل، وآتاب األنوار، وآتاب المسلسل والجوابات،

   . آانت وفاته في هذه السنة، وقيل في التي بعدها

   . ومولده في سنة ثالث عشرة ومائتين، ولم يجاوز الستين

   . وروى عنه ولده أحمد جميع مصنفاته

   . وقد ولي قضاء مصر سنة إحدى وعشرين وثالثمائة



 

   . وتوفي بها بعد سنة رحمهما اهللا

   . ومحمد بن إسحاق بن جعفر الصفار

   . ومحمد بن أسلم بن وارة

     . صوفي آان من أفران الجنيدومصعب بن أحمد أبو أحمد ال

   . توفي ملك الروم ابن الصقلبية لعنه اهللا  : وفيها

   . األندلس ابتدأ إسماعيل بن موسى ببناء مدينة الرد من بالد  : وفيها

   . وسبعين ثم دخلت سنة مائتين وإحدى 

د      المنابر فيها عزل الخليفة عمرو بن الليث عن والية خراسان وأمر بلعنه على ى محم ، وفوض أمر خراسان إل
   . عمرو بن طاهر، وبعث جيشًا إلى عمرو بن الليث فهزمه

ك أن        وفيها آانت وقعة بين أبي العباس المعتضد بن الموفق أبي أحمد وبين ون، وذل ن طول د ب ن أحم ه ب خماروي
رة     جيش من جهة الخليفة عليهم إسحاق بن خماروية لما ملك بعد أبيه بالد مصر والشام جاءه داج نائب الجزي آن

دم         وابن أبي الساج، فقاتلوه ق، فق ن الموف اس ب أبي العب تنجدوا ب يهم، فاس ام إل  بأرض ويترز فامتنع من تسليم الش
اء     عليهم فكسر خمارويه بن أحمد وتسلم دمشق واحتازها، ثم سار خلف خمارويه إلى بالد د م ه عن الرملة فأدرآ

ة الطواحين،  عليه طواحين فاقتتلوا هنالك، وآانت تس ه،        مى وقع ى خماروي اس عل ي العب فكانت النصرة أوًال ألب
ى  وي عل ه ال يل رب خماروي ى ه ه حت اس     فهزم و العب ل أب ديار المصرية، فأقب ل ال ى دخ ع حت م يرج يء فل ش

م مشغولون بالنهب، فوضعت         وأصحابه على نهب معسكرهم ه وه ين لجيش خماروي فبينما هم آذلك إذ أقبل آم
م يرجع           ا المصريون فيهم اس المعتضد فل و العب زم الجيش وهرب أب رًا، وانه ًا آثي نهم خلق ى   لسيوف فقتلوا م حت

ى طرسوس، وبقي الجيشان      المصري والعراقي    وصل دمشق، فلم يفتح له أهلها الباب فانصرف حتى وصل إل
   . يقتتالن وليس لواحد منهما أمير

ا   يم  ثم آان الظفر للمصريين ألنهم أقاموا أبا العشائر أخ ه عل ديهم        خماروي ك واستقرت أي وا بسبب ذل رًا، فغلب أمي
   . الوقعات على دمشق وسائر الشام، وهذه الوقعة من أعجب

   . جرت حروب آثيرة بأرض األندلس من بالد المغرب  : وفيها

ن       : وفيها ر ب ن جعف ا الحسين ب ي         دخل إلى المدينة النبوية محمد وعلي ابن ن عل د ب ن محم ر ب ن جعف ن  موسى ب ب
وي      الحسين بن علي بن أبي طالب، فقتال خلقًا من أهلها وأخذا أمواًال جزيلة، وتعطلت الصلوات في المسجد النب

   . جمعة وال جماعة، فإنا هللا وإنا إليه راجعون أربع جمع لم يحضر الناس فيه

   . وجرت بمكة فتنة أخرى واقتتل الناس على باب المسجد الحرام أيضًا

   . ون بن موسى المتقدموحج بالناس هار

 توفي  : وفيها 

     . الدوري، تلميذ ابن معين وغيره من أئمة الجرح والتعديل عباس بن محمد 

   . وعبد الرحمن بن محمد بن منصور البصري

   . ومحمد بن حماد الظهراني

   . ومحمد بن سنان العوفي



 

   . ويوسف بن مسلم

   . وبوران زوجة المأمون

   . زوجة المأمون

   . إن اسمها خديجة، وبوران لقب لها، والصحيح األول  : ويقال

ر  ادق        عقد عليها المأمون بفم الصلح سنة ست ومائتين، ولها عشر سنين، ونث اس بن ى الن ذ وعل ا يومئ ا أبوه عليه
ة أو     ة اسم قري ك           المسك مكتوب في ورقة وسط آل بندق ه من ذل رس، فمن وصل إلي ة أو غالم أو ف ك جاري مل

   . ونثر الدنانير ونوافج المسك وبيض العنبر ء ملكه، ونثر ذلك على عامة الناس،شي

   . درهم وأنفق على المأمون وعسكره مدة إقامته تلك األيام الخمس ألف ألف

   . الصلح فلما ترحل المأمون عنه أطلق له عشرة آالف ألف درهم، وأقطعه فم

   . وبنى بها سنة عشر

ة      فلما جلس المأمون فر ه ألف حب ى قدمي روا عل ه        شوا له حصرًا من ذهب ونث ور من ذهب في اك ت جوهر، وهن
   . شمعة من عنبر زنة أربعين منًا من عنبر

   : اهللا أبا نواس حيث يقول في صفة الخمر قاتل  : هذا سرف، ونظر إلى ذلك الحب على الحصر يضيء فقال  : فقال

  أرض من الذهب حصباء در على* آأن صغرى وآبرى من فقاقعها 

   . وسلي حاجتك هذا نحلة مني لك،  : ثم أمر بالدر فجمع فجعل في حجر العروس وقال

   . سلي سيدك فقد استنطقك  : فقالت لها جدتها

   . عنه أسأل أمير المؤمنين أن يرضى عن إبراهيم بن المهدي، فرضي  : فقالت

انون       رمضان، وتأخرت ثم أراد االجتماع بها فاذ هي حائض، وآان ذلك في شهر ا ثم ذه السنة وله ى ه وفاتها إل
   . سنة

   . ومائتين ثم دخلت سنة ثنتين وسبعين 

ة آالف  ي أربع زنكيس ف و ارل زوين وه ار نائب ق ا س ادى األول منه ي جم وي  ف د العل ن زي د ب ى محم ل إل مقات
وغيرهم، فاقتتلوا قتاًال شديدًا وهو بالري في جيش عظيم من الديلم   صاحب طبرستان بعد أخيه الحسين بن زيد، 

ري فأخذها وصادر          فهزمه ل من أصحابه ستة آالف، ودخل ال ا في    ارلزنكيس وغنم ما في معسكره، وقت أهله
   . مائة ألف دينار، وفرق عماله في نواحي الري

ين صاحب ثغر طرسوس وهو         : وفيها ن الموفق وب ار أهل طرس      وقع بين أبي العباس ب ادم، فث ان الخ وس يازم
   . على أبي العباس فأخرجوه عنهم فرجع إلى بغداد

   . الشاري في جامعها األعظم دخل حمدان بن حمدون وهارون الشاري مدينة الموصل، وصلى بهم  : وفيها

   . عاثت بنو شيبان في أرض الموصل فسادًا  : وفيها

   . منصور يا انكالي يا  : تحرآت بقية الزنج في أرض البصرة، ونادوا  : وفيها



 

ي،        ي المهبل ن عل ان ب ن جامع، وأب ليمان ب انوا في       وانكالي هو ابن صاحب الزنج، وس وجماعة من وجوههم آ
   . أبدانهم ببغداد، وسكنت شرورهم جيش الموفق فبعث إليهم فقتلوا، وحملت رؤسهم إليه، وصلبت

   . صلح أمر المدينة النبوية وتراجع الناس إليها  : وفيها

ه    ت حروب آثيرة ببالد األندلس، وأخذت الروم من المسلمينجر  : وفيها ا إلي باألندلس بلدين عظيمين، فإنا هللا وإن
   . راجعون

أمر الموفق     : وفيها ة،        قدم صاعد بن مخلد الكاتب من فارس إلى واسط، ف ة عظيم دخل في أبه وه ف واد أن يتلق الق
ا   قريب با ولكن ظهر منه تيه وعجب شديد، فأمر الموفق عما ه أب لقبض عليه وعلى أهله وأمواله، واستكتب مكان

   . الصقر إسماعيل بن بلبل

   . وحج بالناس فيها هارون بن محمد بن إسحاق المتقدم منذ دهر

   وفيها توفي من األعيان 

   . إبراهيم بن الوليد بن الحسحاس 

عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق  السيرة وأحمد بن عبد الجبار بن محمد بن عطارد العطاردي التميمي، راوي
   . بن يسار وغير ذلك

   . وأبو عتبة الحجازي

   . وسليمان بن سيف

   . وسليمان بن وهب الوزير في حبس الموفق

   . وشعبة بن بكار يروى عن أبي عاصم النبيل

   . يحيى بن معين ومحمد بن صالح بن عبد الرحمن األنماطي، ويلقب بمكحلة، وهو من تالميذ

   . ومحمد بن عبدالوهاب الفراء

   . ومحمد بن عبيد المنادي

   . ومحمد بن عوف الحمصي

   . وأبو معشر المنجم

زيج     واسمه جعفر بن محمد البلخي أستاذ عصره في صناعة التنجيم، وله فيه دخل وال التصانيف المشهورة، آالم
     . واأللوف وغيرها

   . وتكلم على ما يتعلق بالتيسير واألحكام

اختفى       وله إصابات عجيبة، منها أن بعض الملوك تطلب رجالً   : قال ابن خلكان ك الرجل ف ذهب ذل ه، ف وأراد قتل
ى        وخاف من أبي معشر أن يدل عليه بصنعة التنجيم، ًا وجلس عل فله هاون ًا ووضع أس فعمد إلى طست فمأله دم

ذا الرج   ذلك الهاون، فاستدعى الملك أبا ال     معشر وأمره أن يظهر ه م ق ه وحرره ث ذا عجيب     : ل، فضرب رمل ه
   . جالس على جبل من ذهب في وسط بحر من دم، وليس هذا في الدنيا جدًا، هذا الرجل



 

ين   ثم أعاد الضرب فوجده آذلك، فتعجب الملك من ذلك ونادى في البلد في أمان ذلك الرجل المذآور، فلما مثل ب
   ؟ يدي الملك سأله أين اختفى

   . فتعجب الناس من ذلك فأخبره بأمره

م الرجز، والطرف             د الصادق من عل ن محم ر ب ى جعف ذي نسب إل ا هو      والظاهر أن ال واختالج األعضاء إنم
   . يغلطون منسوب إلى جعفر بن أبي معشر هذا، وليس بالصادق وإنما

   . واهللا أعلم

   . ومائتين ثم دخلت سنة ثالث وسبعين 

داج ن  ي الساج       فيها وقع بين إسحاق بن آن ن أب ين صاحبه اب ا       ائب الموصل وب دما آان ا بع نائب قنسرين وغيره
ه          متفقين، وآاتب ابن أبي الساج خمارويه صاحب مصر، وخطب  اجتمع ب ام ف ى الش ه إل دم خماروي بالده وق ه ب ل

ا  آنداج فتواقعا فانهزم آنداج وهرب إلى قلعة ماردين، فجاء فحاصره    ابن أبي الساج، ثم سار إلى إسحاق بن به
ره        ثم ظهر أمر ابن ه واستفحل أم ا لخماروي ا، وخطب به رة وغيره  أبي الساج واستحوذ على الموصل والجزي

   . جدًا

ة ألف        : وفيها ون وصادره بأربعمائ ن طول ول     قبض الموفق على لؤلؤ غالم اب ان يق ار وسجنه، فك ي     : دين يس ل ل
ه،    فقير  ذنب إال آثرة مالي، ثم أخرج بعد ذلك من السجن وهو ن خماروي ارون ب ذليل، فعاد إلى مصر في أيام ه

   . برذون ومعه غالم واحد فدخلها على

   . وهذا جزاء من آفر نعمة سيده

   . أوالده عدا أوالد ملك الروم على أبيهم فقتلوه، وملكوا أحد  : وفيها

   : آانت وفاة  : وفيها 

   . األموي محمد بن عبدالرحمن بن الحكم 

   . عن خمس وستين سنة صاحب األندلس

ان أبيض مشرباً       اء       وآانت واليته أربعًا وثالثين سنة وأحد عشر شهرًا، وآ ة أوقص يخضب بالحن رة ربع بحم
تبهة،        ياء المش درك األش ًا ي اقًال لبيب ان ع تم، وآ ذر           والك ده المن ده ول األمر بع ام ب رًا، وق ين ذآ ًا وثالث وخلف ثالث

   . وأحبوه فأحسن إلى الناس

   : انت وفاةوفيها آ

   . خلف بن أحمد بن خالد 

البخاري محمد بن إسماعيل من بخارى     الذي آان أمير خراسان في حبس المعتمد، وهذا الرجل هو الذي أخرج
ى    فدعا عليه   وطرده عنها،  ه وعل يط علي  البخاري فلم يفلح بعدها، ولم يبق في األمرة إال أقل من شهر حتى احت

نة،    نودي عليه في بلده ثم سجن من ذلك الحين، فمكث في السجن حتىأمواله وأرآب حمارًا، و ذه الس مات في ه
   . وهذا جزاء من تعرض ألهل الحديث والسنة

ا أيضاً  وفي فيه ن ت ام    : ومم م اإلم حاق ع ن إس ل ب ار، وحنب ن يس حاق ب رواة   إس د ال و أح ل، وه ن حنب د ب أحم
   . ويحكيه المشهورين عنه، على أنه قد اتهم في بعض ما يرويه

   . وأبو أمية الطرسوسي



 

   . والكلمات النافعات وأبو الفتح بن شخرف أحد مشايخ الصوفية، وذوي األحوال والكرامات

وفي سنة خمس          إن أبا داود صاحب السنن   : وقد وهم ابن األثير في قوله في آامله ا ت نة، وإنم ذه الس وفي في ه ت
   . وسبعين آما سيأتي

   : وفيها توفي

   . ن ماجة القزوينياب 

اب السنن    ه       صاحب السنن وهو أبو عبد اهللا محمد بن يزيد بن ماجة صاحب آت ى عمل ة عل المشهورة، وهي دال
ول     ي األص نة ف ه للس ه واتباع ره واطالع ه وتبح ف      وعلم ًا، وأل ين آتاب ين وثالث ى اثن تمل عل روع، ويش والف

د       حديث آلها جياد سوى ال وخمسمائة باب، وعلى أربعة آالف ه انتق رازي أن ي زرعة ال يسيرة، وقد حكي عن أب
   . حديثًا منها بضعة عشر

ى عصره،       إنها موضوعة أو منكرة جدًا، والبن ماجة تفسير حافل  : ربما يقال دن الصحابة إل وتاريخ آامل من ل
ة، ويعرف يزيد بماجة  أبو عبد اهللا بن محمد بن يزيد بن ماج  : القزويني وقال أبو يعلى الخليل بن عبد اهللا الخليلي

ة،   ولى ربيع ا        م ذا الشأن صاحب تصانيف، منه ًا به ان عالم راقين       : آ ى الع اريخ والسنن، ارتحل إل ومصر   الت
   . والمنة والشام، ثم ذآر طرفًا من مشايخه، وقد ترجمناهم في آتابنا التكميل وهللا الحمد

الصفار، وإسحاق بن محمد، وعلي بن إبراهيم  ن عيسىابن سيبويه، ومحمد ب  : وقد روى عنه الكبار القدماء  : قال
   . وسليمان بن يزيد بن سلمة القطان، وجدي أحمد بن إبراهيم،

اء         : وقال غيره وم الثالث ن ي ين، ودف وم االثن ن ماجة ي ين من رمضان سنة ثالث وسبعين         آانت وفاة اب ان بق لثم
د اهللا  أبو بكر، و ومائتين عن أربع وستين سنة، وصلى عليه أخوه تولى دفنه مع أخيه اآلخر أبي عبد اهللا وابنه عب

   . رحمه اهللا بن محمد بن يزيد

   . ومائتين ثم دخلت سنة أربع وسبعين 

ه عمرو من         فيها نشبت الحرب بين أبي أحمد الموفق وبين عمرو بن الليث بفارس، د فهرب من و أحم فقصده أب
وال مواجهة، وقد تحيز إلى الموفق مقدم جيش عمرو بن الليث، وهو أبو بينهما قتال  وتتبعه ولم يقع   بلد إلى بلد، 

اس المعتضد،       طلحة ي العب ده أب ه لول اح مال القرب    شرآب الجمال، ثم أراد العود فقبض عليه الموفق وأب ك ب وذل
  من شيراز وفيها غزا يازمان الخادم نائب طرسوس بالد الروم

   . فأوغل فيها فقتل وغنم وسلم

ا  ًا،      : وفيه ا، وآر راجع امرا فنهب دور التجار به اني س ذا الرجل ممن يحرس    دخل صديق الفرغ ان ه د آ وق
   . بسامرا عن مقاومته الطرقات فترك ذلك وأقبل يقطع الطرقات، وضعف الجند

ان     وفي من األعي ا ت ال          : وفيه و إسحاق، ق ى أب ن يحي د ب ن أحم راهيم ب تظم     إب ن الجوزي في المن ًا     : اب ان حافظ آ
وب    اضًال، روى عن حرملة وغيره، توفي في جمادىف و يعق اآلخرة من هذه السنة إسحاق بن إبراهيم بن زياد أب

   . منها المقرى توفي في ربيع األول

   . وابن السماك، وآان ثقة أيوب بن سليمان بن داود الصفدي يروى عن آدم بن إياس، وعن ابن صاعد

   . توفي في رمضان منها

ي النضر         الحسن بن مكر ان وأب روي عن عف زار، ي ي الب ن عل ه       م بن حسان ب رهم، وعن ارون وغي ن ه د ب ويزي
   . المحاملي وابن مخلد والبخاري، وآان ثقة

   . توفي رمضان منها عن ثالث وسبعين سنة



 

روي عن         و الحسين الواسطي الملقب بكردوس، ي ه       خلف بن محمد بن عيسى أب ره، وعن ارون وغي ن ه د ب يزي
   . ابن مخلدالمحاملي و

   . ثقة  : صدوق، وقال الدارقطني  : قال ابن أبي حاتم

   . توفي في ذي الحجة منها، وقد نيف عن الثمانين

ارون،       عبد اهللا بن روح بن عبيد اهللا بن أبي محمد المدائني المعروف بعيد ن ه د ب بابة ويزي روس، يروى عن ش
   . ان من الثقاتوآ وعنه المحاملي وابن السماك وأبو بكر الشافعي،

   . توفي في جمادى اآلخرة منها

ان    عبد اهللا بن أبي سعيد أبو محمد الوراق أصله من بلخ، وسكن بغداد، ونس وعف وروى الحديث عن شريح بن ي
وفي   وعلي بن الجعد وغيرهم، وعنه ابن أبي الدنيا والبغوي والمحاملي، وآان ثقة صاحب أخبار وآداب وملح، ت

   . منها عن سبع وسبعين سنة اآلخرةبواسط في جمادى 

ه       أبو بكر الدوالبي،  : محمد بن إسماعيل بن زياد أبو عبد اهللا، وقيل ا مسهر، وعن ان وأب ا اليم سمع أبا النضر وأب
   . السماك، وآان ثقة أبو الحسين المنادي ومحمد بن مخلد وابن

   . ومائتين ثم دخلت سنة خمس وسبعين 

اقتتال      في المحرم منها وقع ال ه، ف ين خماروي ي الساج وب ن أب اب شرقي دمشق فقهر        خالف بين اب ة العق د ثني عن
ه       خمارويه البن أبي الساج وانهزم، وآانت له حواصل ع من ا فأخذها، ومن بقه إليه بحمص فبعث خمارويه من س

ه   ه خماروي ا خ           حمص فذهب إلى حلب فمنع زم منه م انه ى الموصل ث ذهب إل ه، ف ة فاتبع ى الرق ًا من   فسار إل وف
ك     خمارويه، ووصل د ذل رات، فعن طمع   خمارويه إليها واتخذ بها سريرًا طويل القوائم، فكان يجلس عليه في الف

ام فصبر         ا في بعض األي د التقي در، وق م يق ي الساج صبرًا     ل  فيه ابن آنداج فسار وراءه ليظفر بشيء فل ن أب ه اب
ن         فأآرمه وخل  فسلم وانصرف إلى الموفق ببغداد   عظيمًا،  ل، ورجع إسحاق ب ى الجب ه إل ه واستصحبه مع ع علي

   . الجزيرة آنداج إلى ديار بكر من

ره   في شوال منها سجن أبو أحمد الموفق ولده أبا العباس المعتضد  : وفيها في دار اإلمارة، وآان سبب ذلك أنه أم
امتنع أن يسير إال    ه       بالمسير إلى بعض الوجوه، ف ا عم ي واله إياه ام الت ى الش ارت     إل المعتضد، وأمر بسجنه فث

   ؟ أتظنون أنكم على ولدي أشفق مني  : فرآب الموفق إلى بغداد وقال للناس األمراء واختطبت بغداد

   . فسكن الناس عند ذلك ثم أفرج عنه

ا سنين فغال     سار رافع إلى محمد بن زيد العلوي فأخذ منه مدينة جرجان،  : وفيها فهرب إلى استراباذ فحصره به
د     ا السعر حتى بيع الملح بها وزن درهمبه رة بع الدًا آثي بدرهمين، فهرب منها ليًال إلى سارية، فأخذ منها رافع ب

   . متطاولة ذلك في مدة

د   : وفي المحرم منها دلس عن ست        أو في صفر آانت وفاة المنذر بن محمد بن عب رحمن األموي صاحب األن ال
   . وأربعين سنة

جوادًا ممدحًا يحب الشعراء ويصلهم   د عشر يومًا، وآان أسمر طويًال بوجهه أثر جدري،وآانت واليته سنة وأح
   . فامتألت بالد األندلس في أيامه فتنًا وشرًا حتى هلك آما سيأتي بمال آثير، ثم قام باألمر من بعده أخوه محمد

  : وفيها توفي من األعيان 

د   بكر أحمد بن محمد الحجاج المروزي، صاحب اإل أبو ان أحم اء، آ ع     مام أحمد، آان من األذآي ى جمي ه عل يقدم
   . قل ما شئت  : أصحابه ويأنس به ويبعثه في الحاجة ويقول له



 

ة مع    وهو الذي أغمض اإلمام أحمد وآان فيمن غسله، وقد نقل عن أحمد مسائل آثيرة، وحصلت له رفعة عظيم
   . يقبلها أحمد حين طلب إلى سامرا ووصل بخمسين ألفًا فلم

اهلي البصري    د اهللا الب داد،       أحمد بن محمد بن غالب بن خالد بن مرداس أبو عب ل، سكن بغ المعروف بغالم خلي
د   روى عن سليمان بن داود الشاذآوني، وشيبان بن فروخ، وقرة بن حبيب وغيرهم، وعنه ابن السماك وابن مخل

   . شيوخ مجهولين وغيره أحاديث رواها منكرة عن وغيرهما، وقد أنكر عليه أبو حاتم

   . ولم يكن ممن يفتعل الحديث، آان رجًال صالحًا  : قال أبو حاتم

   . وآذبه أبو داود وغير واحد

ه    ن عدي عن اس،          : وروى اب وب الن ه قل ه اعترف بوضع الحديث ليرقق ب اقالء       أن ات الب دًا يقت دًا زاه ان عاب وآ
ى        جناز الصرف، وحين مات أغلقت أسواق بغداد وحضر الناس م جعل في زورق وشيع إل ه، ث ته والصالة علي

   . السنة البصرة فدفن بها في رجب من هذه

   . فاضًال، انتشر به آثير من الحديث وأحمد بن مالعب، روى عن يحيى بن معين وغيره، وآان ثقة دينًا عالمًا

   . يفصاحب التصان وأبو سعيد الحسن بن الحسين بن عبد اهللا بن البكري النحوي اللغوي،

د      وإسحاق بن إبراهيم بن هانئ أبو يعقوب النيسابوري، آان من أخصاء ده اختفى أحم د وعن أصحاب اإلمام أحم
   . في زمن المحنة

   . و عبد اهللا بن يعقوب بن إسحاق التميمي العطار الموصلي

   . آان آثير الحديث معدًال عند الحكام  : قال ابن األثير

   . ويحيى بن أبي طالب

   . وأبو داود السجستاني 

يحيى بن عمران أبو داود السجستاني،  صاحب السنن، اسمه سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن
دان في      أحد أئمة الحديث الرحالين إلى اآلفاق في طلبه، جمع وصنف وخرج وألف وسمع الكثير عن مشايخ البل

ا   وخراسان وغير الشام ومصر والجزيرة والعراق ذلك، وله السنن المشهورة المتداولة بين العلماء، التي قال فيه
   . يكفي المجتهد معرفتها من األحاديث النبوية  : حامد الغزالي أبو

النسائي، وأحمد بن سليمان النجار، وهو آخر من  ابنه أبو بكر عبد اهللا، وأبو عبدالرحمن  : حدث عنه جماعة منهم
   . روى عنه في الدنيا

ام    : ويقال أبو داود البصرة وقدم بغداد غير مرة، وحدث بكتاب السنن بها، سكن إنه صنفه بها وعرضه على اإلم
حدثني أبو بكر محمد بن علي ابن إبراهيم القاري الدينوري من لفظه،   : أحمد فاستجاده واستسحنه، وقال الخطيب

ن الحسن القرصي     الحسين محمد بن عبد سمعت أبا  : قال ال اهللا ب ول        : ق ن داسه يق ا بكر ب ا   سمعت   : سمعت أب أب
ول مائة ألف حديث، انتخبت  : داود يق لم خمس ه وس اب  آتبت عن رسول اهللا صلى اهللا علي ا ضمنته آت ا م منه

ة حديث، ذآرت الصحيح        ة آالف حديث وثمانمائ ه أربع ه، ويكفي اإلنسان       السنن، جمعت في ا يشبهه ويقارب وم
   .  )  ) إنما األعمال بالنيات (  (   : ث، قوله عليه السالملدينه من ذلك أربعة أحادي

   .  )  ) من حسن إسالم المرء ترآه ما ال يعنيه (  (   : الثاني قوله

   .  )  ) يرضاه لنفسه ال يكون المؤمن مؤمنًا حتى يرضى ألخيه ما (  (   : الثالث قوله

   .  )  ) مشتبهات ين ذلك أمورالحالل بين والحرام بين وب (  (   : الرابع قوله



 

ي      ر الحنبل ن جعف ز ب د العزي ال      : وحدثت عن عب ا بكر الخالل ق تاني        : أن أب ن األشعث السجس ليمان ب و داود س أب
ه، رجل        اإلمام المقدم في زمانه، رجل لم يسبقه إلى معرفة تخريج العلوم وبصره بمواضعها أحد من أهل زمان

ن   بن ح ورع مقدم قد سمع منه أحمد و بكر ب  نبل حديثًا واحدًا آان أبو داود يذآره، وآان أبو بكر األصبهاني وأب
   . صدقة يرفعان قدره ويذآرانه بما ال يذآران أحدا في زمانه بمثله

ا      : قلت ل هو م ن حنب لمة        الحديث الذي آتبه عنه وسمعه منه اإلمام أحمد ب ن س اد ب و داود من حديث حم رواه أب
    .  )  ) اهللا صلى اهللا عليه وسلم سئل عن العتيرة فحسنها أن رسول (  ( عن أبيه عن أبي معشر الدارمي 

   . الحديد ألين ألبي داود الحديث آما ألين لداود  : وقال إبراهيم الحربي وغيره

   . آان أحد حفاظ اإلسالم للحديث وعلله وسنده  : وقال غيره

   . ورع من فرسان الحديثوآان في أعال درجة النسك والعفاف والصالح وال

ان       آان ابن مسعود يشبه بالنبي صلى اهللا عليه وسلم في هديه  : وقال غيره بهه، وآ ة يش ان علقم ودله وسمته، وآ
ان           إبراهيم يشبه علقمة، وآان منصور يشبه إبراهيم، فيان، وآ ع يشبه س ان وآي فيان يشبه منصور، وآ ان س وآ

   . أحمد بن حنبل داود يشبه أحمد يشبه وآيعًا، وآان أبو

   ؟ ما هذا يرحمك اهللا  : فقيل له آان ألبي داود آم واسع وآم ضيق  : وقال محمد بن بكر بن عبد الرزاق

   . هذا الواسع للكتب واآلخر ال يحتاج إليه  : فقال

وم   ع عشرة بقيت من شوا       وقد آان مولد أبي داود في سنة ثنتين ومائتين، وتوفي بالبصرة ي ة ألرب ل سنة  الجمع
   . إلى جانب قبر سفيان الثوري خمس وسبعين ومائتين عن ثالث وسبعين سنة، ودفن

   . وقد ذآرنا ترجمته في التكميل وذآرنا ثناء األئمة عليه

اء، ومن    توفي محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن العنبس الضميري الشاعر،  : وفيها آان دينًا آثير الملح، وآان هج
   : جيد شعره قوله

  بعد موت الطبيب والعواد* آم عليل عاش من بعد يأس 

  ويحل البالء بالصياد* قد تصاد القطا فتنجو سريعًا 

   . ومائتين ثم دخلت سنة ست وسبعين 

ى      داد وآتب اسمه عل م أسقط       في المحرم منها أعيد عمرو بن الليث إلى شرطة بغ الفرش والمقاعد والستور، ث
   . اهللا بن طاهراسمه عن ذلك وعزل وولي عبيد 

   . ولى الموفق البن أبي الساج نيابة أذربيجان  : وفيها

ا  زل شرقيها          : وفيه ة الموصل فن ارون الشاري الخارجي مدين تأمنوه       قصد ه ا فاس ه أهله فحاصرها، فخرج إلي
   . فأمنهم ورجع عنهم

ا رج   حج بالناس هارون بن محمد العباسي أمير الحرمين والطائف،   : وفيها وا في بعض      ولم يمن نزل ع حجاج ال
   . يفلت منهم أحد فإنا هللا وإنا إليه راجعون األماآن، فجاءهم سيل لم يشعروا به ففرقهم آلهم لم

انفرج تل بنهر الصلة في أرض البصرة    أن في هذه السنة  : وذآر ابن الجوزي في منتظمه وابن األثير في آامله
نهم     الحوض،يعرف بتل بني شقيق عن سبعة أقبر في مثل  وح م انهم يف وفيها سبعة أبدان صحيحة أجسادهم وأآف



 

ه ضربة          ريح المسك، أحدهم شاب وله جمة ان، وب ه مكحلت أن عيني اء اآلن، وآ د شرب م وعلى شفته بلل آأنه ق
     . وأراد أحدهم أن يأخذ من شعره شيئًا فإذا هو قوي الشعر آأنه حي فترآوا على حالهم في خاصرته،

افظ،        : ها من األعيانوممن توفي في ي عزرة الح ن أب ن حازم ب ر        أحمد ب ه حديث آثي ند المشهور ل صاحب المس
   . وروايته عالية

   : وفيها توفي 

   . بقي بن مخلد

د     أبو عبدالرحمن األندلسي الحافظ الكبير، له المسند المبوب على الفقه، تمائة صحابي، وق روى فيه عن ألف وس
ند ا      ى مس ن حزم عل ل،    فضله اب ن حنب د ب ام أحم ه           إلم د أجود من ند أحم ك نظر، والظاهر أن مس دي في ذل وعن

   . وأجمع

ائتين     وقد رحل بقي إلى العراق فسمع من اإلمام أحمد وغيره من أئمة الحديث ى الم دون عل بالعراق وغيرها يزي
دًا مج    بأربعة وثالثين شيخًا، وله تصانيف أخر، وآان مع دًا زاه رأة    ذلك رجًال صالحًا عاب ه ام دعوة، جاءت اب ال

ا         إن ابني قد  : فقالت د أن أبيعه رة أري ي دوي ه، ول ل من شوقي إلي إن    أسرته اإلفرنج، وإني ال أنام اللي تفكه، ف ألس
ل    ي لي ر ل ًا وال صبرًا      رأيت أن تشير على أحد يأخذها ألسعى في فكاآه بثمنها، فليس يق ار، وال أجد نوم وال نه

   . وال قرارًا وال راحة

   . نعم انصرفي حتى أنظر في ذلك إن شاء اهللا  : الفق

دي      الخالص من أي دها ب ان إال       وأطرق الشيخ وحرك شفتيه يدعو اهللا عز وجل لول ا آ رأة فم ذهبت الم رنج، ف الف
   . خبره يرحمك اهللا اسمع  : قليًال حتى جاءت الشيخ وابنها معها فقالت

   ؟ آيف آان أمرك  : فقال

ي      من نخدم الملك ونحن في القيود، فبينما أنا ذاتإني آنت في  : فقال ل عل ي، فأقب يوم أمشي إذ سقط القيد من رجل
   ؟ من رجليك لم أزلت القيد  : الموآل بي فشتمني وقال

فأعادوه وأجادوه وشدوا مسماره وأبدوه، ثم  ال واهللا ما شعرت به ولكنه سقط ولم أشعر به، فجاؤوا بالحداد  : فقلت
   ؟ له والدة  : أيضًا، فسألوا رهبانهم عن سبب ذلك فقالوا ًا فأعادوه وأآدوه فسقطقمت فسقط أيض

وه،        : نعم، فقالوا  : فقلت ا أطلق د استجيب دعاؤه ك وق الد        إنها قد دعت ل ى ب ى وصلت إل ي حت أطلقوني وخفرون ف
   . اإلسالم

   . ساعة التي دعا فيها اهللا له ففرج عنهال فسأله بقي بن مخلد عن الساعة التي سقط فيها القيد من رجله فإذا هي

ر       صاعد بن مخلد الكاتب آان آثير الصدقة والصالة، وقد أثنى عليه أبو ن األثي ه اب م في الفرج بن الجوزي، وتكل
   . يمكن الجمع بين القولين والصفتين في آامله، وذآر أنه آان فيه تيه وحمق، وقد

ن قتيب       لم ب ن مس د اهللا ب دادي، أحد    ابن قتيبة وهو عب م البغ دينوري ث د       ة ال اء، وق اظ األذآي اء والحف اء واألدب العلم
ان سبب    العلم يتهمون من لم يكن في منزله شيء من تصانيفه،    تقدمت ترجمته، وآان ثقة نبيًال، وآان أهل  وآ

م   الظهر، ثم أنه أآل لقمة من هريسة فإذا هي حارة فصاح صيحة شديدة ثم أغمي عليه إلى وقت  : وفاته أفاق ثم ل
وفي في سنة       : من رجب من هذه السنة، وقيل يزل يشهد أن ال إله إال اهللا إلى أن مات وقت السحر أول ليلة ه ت إن

   . السنة سبعين ومائتين، والصحيح في هذه

و     عبدالملك بن محمد بن عبد اهللا أبو قالبة الرقاشي، أحد الحفاظ، آان ه لقب أب  يكنى بأبي محمد، ولكن غلب علي
ادة    ن عب ارون وروح ب ن ه د ب مع يزي ة، س املي     قالب اعد والمح ن ص ه اب رهم، وعن ي وغي ا داود الطيالس وأب



 

ة، وروى من حفظه     والبخاري وأبو بكر الشافعي وغيرهم، وآان صدوقًا عابدًا يصلي في آل يوم أربعمائة رآع
   . سنة السنة عن ست وثمانينحديث غلط في بعضها على سبيل العمد، آانت وفاته في شوال من هذه  ستين ألف

   . ومحمد بن أحمد بن أبي العوام، ومحمد بن إسماعيل الصايغ

   . ويزيد بن عبدالصمد

المؤذن، صاحب المقياس بمصر، الذي هو مسلم  وأبو الرداد المؤذن، وهو عبد اهللا بن عبد السالم بن عبيد الرداد
   . إليه وإلى ذريته إلى يومنا هذا

   . ن واهللا أعلمقاله ابن خلكا

   . ومائتين ثم دخلت سنة سبع وسبعين 

   . وتحف هائلة فيها خطب يازمان نائب طرسوس لخمارويه، وذلك أنه هاداه بذهب آثير

   . قدم جماعة من أصحاب خمارويه إلى بغداد  : وفيها

اس     : وفيها ودي في الن ر الناصر      آانت ل   من   : ولي المطالم ببغداد يوسف بن يعقوب، ون د األمي و عن ة ول ه مظلم
   . فليحضر لدين اهللا الموفق، أو عند أحد من الناس

   . وسار في الناس سيرة حسنة، وأظهر صرامة لم ير مثلها

   . وحج بالناس األمير المتقدم ذآره قبل ذلك

   : وفيها توفي من األعيان 

   . إبراهيم بن صرا إسحاق بن أبي العينين

وغيره، وحدث عنه ابن أبي الدنيا وغيره،  اق الكوفي قاضي بغداد بعد ابن سماعة، سمع معلى بن عبيدوأبو إسح
   . دينًا صالحًا توفي عن ثالث وتسعين سنة، وآان ثقة فاضًال

   . أحمد بن عيسى

وله آرامات  والمراقبة، وله تصانيف في ذلك  أبو سعيد الخراز أحد مشاهير الصوفية بالعبادة والمجاهدة والورع
ى الشدائد،    ن               وأحوال وصبر عل ى ب ه عل ره، وعن م وغي ن أده راهيم ب ن بشار صاحب إب راهيم ب وروى عن إب

   . المصري وجماعة محمد

   . إذا بكت أعين الخائفين فقد آاتبوا اهللا بدموعهم  : ومن جيد آالمه

   . جالالر العافية تستر البر والفاجر، فإذا نزل البالء تبين عنده  : وقال

   . آل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل  : وقال

   . االشتغال بوقت ماض تضييع وقت حاضر  : وقال

   . ذنوب المقربين حسنات األبرار  : وقال

   . الرضا قبل القضاء تفويض، والرضا مع القضاء تسليم  : وقال



 

جبلت القلوب على حب من أحسن     (  (   : وسلم هأنه سئل عن قول النبي صلى اهللا علي  : وقد روى البيهقي بسنده إليه
   .  )  ) إليها

   ؟ بكليته يا عجبًا لمن لم ير محسنًا غير اهللا آيف ال يميل إليه  : فقال

   . وهذا الحديث ليس بصحيح، ولكن آالمه عليه من أحسن ما يكون  : قلت

أبوا     لويا بني اصبر ف  : طلبت من أبي دانق فضة فقال  : وقال ابنه سعيد ا ت ه م أحب أبوك أن يرآب الملوك إلى باب
   . عليه

هذا ينافي التوآل فهممت   : طعامًا فقلت أصابني مرة جوع شديد فهممت أن أسأل اهللا  : وروى ابن عساآر عنه قال
   : أن أسأله صبرًا فهتف بي هاتف يقول

  وأنا ال نضيع من أتانا* ويزعم أنه منا قريب 

  آأنا ال نراه وال يرانا* وصبرًا  ويسألنا القرى جهدًا

   . فقمت ومشيت فراسخ بال زاد  : قال

   : آثاره وال يدع استخباره، ثم أنشد المحب يتعلل إلى محبوبه بكل شيء، وال يتسلى عنه بشيء يتبع  : وقال

  فمالي بنعمى بعد مكة لي علم* أسائلكم عنها فهل من مخبر 

  أي بالد اهللا إذ ظعنوا أمواو* فلو آنت أدري أين خيم أهلها 

  ولو أصبحت نعمى ومن دونها النجم* إذًا لسلكنا مسلك الريح خلفها 

   . سنة ست وثمانين واألول أصح في  : في سنة سبع وأربعين، وقيل  : وآانت وفاته في هذه السنة، وقيل

ن موسى الطيالسي        : وفيها ه ب ن ذآوي اف  توفي عيسى بن عبد اهللا بن سنان ب ا      الح ان أب ظ، تلقب رعاب، سمع عف
   . الدارقطني نعيم، وعنه أبو بكر الشافعي وغيره، ووثقه

   . آانت وفاته في شوال منها عن أربع وثمانين سنة

   : وفيها توفي

   . أبو حاتم الرازي

رازي،       ي ال اتم الحنظل و ح ران أب ن مه ات ال     محمد بن إدريس بن المنذر بن داود ب اظ األثب ة الحف ارفين  أحد أئم ع
ي زرعة      رين أب ديل، وهو ق ر وطاف األقطار واألمصار،        بعلل الحديث والجرح والتع ا اهللا، سمع الكثي رحمهم

   . منهم الربيع بن سليمان، ويونس بن عبد األعلى وهما أآبر منه وروى عن خلق من الكبار، وعنه خلق

   . الدنيا والمحاملي وغيرهم وقدم بغداد وحدث بها، وروى عنه من أهلها إبراهيم الحربي وابن أبي

ر      : قال البنه عبد الرحمن ه       من ألف فرسخ،    يا بني مشيت على قدمي في طلب الحديث أآث م يكن ل ه ل وذآر أن
ه في بعض     ى استقرض من بعض أصحابه نصف              شيء ينفق علي يئًا حت ًا ال يأآل ش ه مكث ثالث ان، وأن األحي

ول  الفقهاء، وآان يتحدى من حضر عنده من الحفاظ وغيرهم،أثنى عليه غير واحد من العلماء و دينار، وقد   : ويق
   . من أغرب علي بحديث واحد صحيح فله علي درهم أتصدق به



 

ان في            : قال ك، وآ أت أحد بشيء من ذل م ي دي، فل يس عن و زرعة        ومرادي أسمع ما ل ك أب ة من حضر ذل جمل
   . الرازي

   . نةآانت وفاة ابن أبي حاتم في شعبان من هذه الس

وفي الخراز المعروف    ر، روى عن       محمد بن الحسن بن موسى بن الحسن أبو جعفر الك ند آبي ه مس دي، ل بالجن
   . ابن صاعد والمحاملي وابن السماك، آان ثقة صدوقًا عبيد اهللا بن موسى والقعنبي وأبي نعيم وغيرهم، وعنه

ي       ر من خمسمائة ش وفي في       خ، ولكن محمد بن سعدان أبو جعفر الرازي، سمع من أآث م يحدث إال باليسير، ت ل
   . شعبان منها

   . مشهور وهم محمد بن سعدان البزار عن القعنبي وهو غير  : قال ابن الجوزي

   . ومحمد بن سعدان النحوي مشهور

   . توفي في سنة إحدى ومائتين

   . سوي، وآان يتشيعاإلمام الف وفيها توفي يعقوب بن سفيان بن حران  : قال ابن األثير في آامله

   . األصم ويعقوب بن يوسف بن معقل األموي موالهم، والد أبي العباس أحمد بن

   . يحيى البرمكي إنها ابنة جعفر بن  : ماتت عريب المغنية المأمونية، قيل  : وفيها

   : فأما

   . يعقوب بن سفيان بن حران

وروى عن أآثر من ألف شيخ من الثقات،  لحديث الكثير،فهو أبو يوسف بن أبي معاوية الفارسي الفسوي، سمع ا
و المجاهر،     يم، وأب ار، ودح و           منهم هشام بن عم ن منصور، وأب قيان، وسعيد ب رحمن الدمش د ال ن عب ليمان ب وس

   . وسليمان بن حرب، ومحمد بن آثير وعبيد اهللا بن موسى والقعنبي عاصم، ومكي بن إبراهيم،

و   ننه وأب ن        روى عنه النسائي في س فيان واب ن س ي داود والحسن ب ن أب ة       بكر ب و عوان ة وأب ن خزيم خراش واب
ى   اإلسفراييني وغيرهم، وصنف آتاب التاريخ والمعرفة وغيره من الكتب المفيدة، وقد رحل في طلب الحديث إل

   . ثالثين سنة البلدان النائية، وتغرب عن وطنه نحو

ع      على ضوء السراج في زمنآنت أآتب في الليل   : وروى ابن عساآر عنه قال ة إذ وق ا ذات ليل ا أن الرحلة، فبين
على ما فاتني من ذهاب بصري، وما يفوتني بسبب ذلك  شيء على بصري فلم أبصر معه السراج، فجعلت أبكي

ا    : الغربة، ثم غلبتني عيني فنمت فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال من آتابة الحديث، وما أنا فيه من م
   ؟ لك

   . فشكوت إليه ما أنا فيه من الغربة، وما فاتني من آتابة السنة

   .  )  ) شيئًا من القرآن أدن مني، فدنوت منه فجعل يده على عيني وجعل آأنه يقرأ (  (   : فقال

   . ثم استيقظت فأبصرت وجلست أسبح اهللا

اب  ال  وري،وقد أثنى عليه أبو زرعة الدمشقي والحاآم أبو عبد اهللا النيس دم         : وق ارس، وق ام أهل الحديث بف هو إم
   . إلى التشيع نيسابور وسمع منه مشايخنا، وقدنسبه بعضهم



 

تكلم      : وذآر ابن عساآر ه ي ه أن ه عن أمر بإحضاره        أن يعقوب بن الليث صاحب فارس بلغ ان ف ن عف ان ب في عثم
تكلم في شيخنا        : فقال له وزيره ه ال ي ر إن ا األمي ن عف    أيه ان ب ان        عثم ن عف ان ب تكلم في عثم ا ي ان السجزي، إنم
   . وللصحابي، إني إنما حسبته يتكلم في شيخنا عثمان بن عفان السجزي دعوه ما لي  : الصحابي، فقال

ر      : قلت ام محدث آبي ه إم اتم         وما أظن هذا صحيحًا عن يعقوب بن سفيان فإن ي ح ل أب ه قب د آانت وفات در، وق الق
   . رحمه اهللابشهر في رجب منها بالبصرة 

   ؟ ما فعل بك ربك  : وقد رآه بعضهم في المنام فقال

ال  ه في             : فق ا آنت أملي ي الحديث في السماء آم ي أن أمل ي وأمرن ر ل األرض، فجلست لإلمالء في السماء      غف
   . يكتبون ما أمليه من الحديث بأقالم الذهب الرابعة، وجلس حولي جماعة من المالئكة، منهم جبريل

   . المأمونيةعريب 

ر          ة جعف ا ابن د       فقد ترجمها ابن عساآر في تاريخه، وحكى عن بعضهم أنه البرمكي، سرقت وهي صغيرة عن
ال        ذهاب دولة البرامكة، وبيعت فاشتراها المأمون بن ه ق ه أن ن إسحاق عن أبي اد ب ا    : الرشيد، ثم روي عن حم م

ا،     منها، وال أآثر أدبًا وال أحس رأيت قط امرأة أحسن وجهًا رد منه ًا بالشطرنج والن  ن غناء وضربًا وشعرًا ولعب
   . وما تشاء أن تجد خصلة ظريفة بارعة في امرأة إال وجدتها فيها

بعده المعتصم، وآانت هي تعشق رجًال     وقد آانت شاعرة مطيقة بليغة فصيحة، وآان المأمون يتعشقها ثم أحبها
دار الخالفة قبحها اهللا على ما ذآره ابن عساآر عنها، ثم عشقت   محمد بن حماد، وربما أدخلته إليها في  : يقال له

دي المتوآل وهو ال            صالحًا المنذري ين ي ه في شعرها ب ا ذآرت ه الشعر، وربم ول في  وتزوجته سرًا، وآانت تق
   . يا سحاقات هذا خير من عملكن  : يشعر فيمن هو، فتضحك جواريه من ذلك فيقول

ا دخلت    وقد أورد ابن عساآر شيئًا آث ا لم ك قوله وده من حمى أصابته        يرًا من شعرها، فمن ذل ى المتوآل تع عل
   : فقالت

  فقلت ونار الشوق توقد في صدري* أتوني فقالوا بالخليفة علة 

  فكانت بي الحمى وآان له أجري* أال ليت بي حمى الخليفة جعفر 

  يمن الحزن إني بعد هذا لذو صبر* آفى بي حزن أن قيل حم فلم أمت 

  وذاك قليل للخليفة من شكري* جعلت فدا للخليفة جعفر 

   : ولما عوفي دخلت عليه فغنته من قيلها

  دمت المعافا من اآلالم والسقم* شكرًا ألنعم من عافاك من سقم 

  واهتز نبت رياض الجود والكرم* عادت ببرئك لأليام بهجتها 

  ى إلى الذممأعف منك وال أرع* ما قام للدين بعد اليوم من ملك 

  بنور وجنته عنا دجى الظلم* فعمر اهللا فينا جعفرًا ونفى 

   : ولها في عافيته أيضًا

    على رغم أشياخ الضاللة والكفر* حمدنا الذي عافى الخليفة جعفرًا 

  آسوف قليل ثم أجلي عن البدر* وما آان إال مثل بدر أصابه 



 

  لظهروعلته للدين قاصمة ا* سالمته للدين عز وقوة 

  وأظلمت األمصار من شدة الذعر* مرضت فأمرضت البرية آلها 

  أفاقوا وآانوا آالنيان على الجمر* فلما استبان الناس منك إفاقة 

  فدام معافًا سالمًا آخر الدهر* سالمة دنيانا سالمة جعفر 

  قريبًا من التقوى بعيدًا من الوزر* إمام أعم الناس بالفضل والندا 

ائتين بسر من     آثيرة رائعة، ومولدها في سنة إحدى وثمانين ومائة، وماتتولها أشعار  في سنة سبع وسبعين وم
   . رأى، ولها ست وتسعون سنة

   . ثم دخلت سنة ثمان وسبعين ومائتين

   . ذؤابة في المحرم منها طلع نجم ذو جمة ثم صارت الجمة  : قال ابن الجوزي

   . بلغنا في األخبار السالفة ل وهذا شيء لم يعهد مثله والوفي هذه السنة غار ماء الني  : قال

   . فغلت األسعار بسبب ذلك جدًا

   . خلع على عبد اهللا بن سليمان بالوزارة  : وفيها

فدخل بغداد وهو مريض بالنقرس فاستمر في  قدم الموفق من الغزو فتلقاه الناس إلى النهروان  : وفي المحرم منها
   . ر، ومات بعد أيامداره في أوائل صف

ال  اع           : ق ة المالحدة أتب ة من الزنادق م فرق ا تحرآت القرامطة وه وة        وفيه دون نب ذين يعتق الفالسفة من الفرس ال
   . زرادشت ومزدك، وآانا يبيحان المحرمات

ت     ثم هم بعد ذلك أتباع آل ناعق إلى باطل، وأآثر ما يفسدون من جهة ى الباطل من جه هم، الرافضة ويدخلون إل
   . اإلسماعيلية، النتسابهم إلى إسماعيل األعرج بن جعفر الصادق  : ألنهم أقل الناس عقوًال، ويقال لهم

ار،   : القرامطة، قيل  : ويقال لهم ل  نسبة إلى قرمط بن األشعث البق أمر من         : وقي ه ي ان في أول دعوت إن رئيسهم آ
   . ا يريد تدبيره من المكيدةليشغلهم بذلك عم اتبعه بخمسين صالة في آل يوم وليلة

ا  م       ثم اتخذ نقباء اثنى عشر، وأسس ألتباعه دعوة ومسلكًا يسلكونه ودع ال له ت، ويق ام أهل البي ى إم ة    : إل الباطني
ام      ألنهم يظهرون الرفض ويبطنون الكفر ذي ظهر في أي المحض، والخرمية والبابكية نسبة إلى بابك الخرمي ال

   . تقدم المعتصم وقتل آما

ي   : ويقال لهم اس يلبسون        المحمرة نسبة إلى صبغ الحمرة شعارًا مضاهاة لبن ي العب م، ألن بن ة له اس ومخالف العب
   . السواد

   . الرأي ومقتضى العقل التعليمية نسبة إلى التعلم من اإلمام المعصوم، وترك  : ويقال لهم

نهم         لمتحيزةالسبعية نسبة إلى القول بأن الكواآب السبعة ا  : ويقال لهم ا يزعمون لع الم فيم ذا الع دبرة له ائرة م الس
   . اهللا

ة،    ة، والمريخ في الخامسة،        وهي القمر في األولى، وعطارد في الثانية، والزهرة في الثالث والشمس في الرابع
   . والمشتري في السادسة، وزحل في السابعة



 

ال      : قال ابن الجوزي ة جماعة يق ون          م يجتمعون إنه   : وقد بقي من البابكي م يطفئ م ونساؤهم ث ة ه في آل سنة ليل
   . امرأة حلت له المصباح وينتهبون النساء فمن وقعت يده في

   . هذا اصطياد مباح لعنهم اهللا  : ويقولون

هتك  ( الباقالني المتكلم المشهور في آتابه  وقد ذآر ابن الجوزي تفصيل قولهم وبسطه وقد سبقه إلى ذلك أبو بكر
ديار مصر في           في الرد على  ) وآشف األسرار األستار ه بعض قضاتهم ب ذي جمع ابهم ال ى آت الباطنية، ورد عل

دعو من        ) البالغ األعظم والناموس األآبر ( سماه  أيام الفاطميين الذي  وجعله ست عشرة درجة أول درجة أن ي
ن   ان ب م   يجتمع به أوًال إن آان من أهل السنة إلى القول بتفضيل على علي عثم ان، ث ى      عف ه عل ه إذا وافق ل ب ينتق

ه  م          ذلك إلى تفضيل علي على الشيخين أبي بكر وعمر، ثم يترقى ب ت، ث ًا وأهل البي ا علي ا ظلم بهما ألنهم ى س إل
موافقة أآثرهم على ذلك، ثم يشرع في القدح في دين اإلسالم من حيث    يترقى به إلى تجهيل األمة وتخطئتها في

   . هو

   . إال على آل غبي جاهل شقي من يريد أن يخاطبه بذلك شبهًا وضالالت ال تروجوقد ذآر لمخاطبته ل

كَ  * ِإنَُّكْم َلِفي َقْوٍل ُمْخَتِلٍف* َوالسََّماِء َذاِت اْلُحُبِك  }   : آما قال تعالى ذاريات  [   { ُيْؤَفُك َعْنُه َمْن ُأِف يضل    : أي  ] 9-7  : ال
   . من هو ضال به

   .  ] 163-161  : الصافات [   { ِإلَّا َمْن ُهَو َصاِل اْلَجِحيِم* ِبَفاِتِنيَن  َما َأْنُتْم َعَلْيِه* نَُّكْم َوَما َتْعُبُدوَن َفِإ }   : وقال

ُروراً        َوَآَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ َنِبيٍّ َعُدّوًا َشَياِطيَن }   : وقال ْوِل ُغ ُرَف اْلَق ٍض ُزْخ ى َبْع ُهْم ِإَل وِحي َبْعُض ْو   اْلِإْنِس َواْلِجنِّ ُي َوَل
ْوهُ  ِإَلْيِه َأْفِئ َوِلَتْصَغى* َشاَء َربَُّك َما َفَعُلوُه َفَذْرُهْم َوَما َيْفَتُروَن  آِخَرِة َوِلَيْرَض ْم     َدُة الَِّذيَن َلا ُيْؤِمُنوَن ِباْل ا ُه وا َم َوِلَيْقَتِرُف

   .  ] 112  : األنعام [   { ُمْقَتِرُفوَن

ا        إلى غير ذلك من اآليات التي تتضمن أن الباطل والجهل والضالل اس آم ا إال شرار الن اد له والمعاصي ال ينق
   : قال الشعراء

  إال على أضعف المجانين* تحوذ على أحد إن هو مس

ه إذا        ثم بعد هذا آله لهم مقامات في الكفر والزندقة والسخافة مما ينبغي زه نفسه عن دين أن ين ل وال لضعيف العق
م يكن       تصوره، وهو مما فتحه إبليس عليهم من أنواع ياء ل يس بعضهم أش الكفر وأنواع الجهاالت، وربما أفاد إبل

   : الشعراء بعضيعرفها آما قال 

  من الدهر حتى صار إبليس من جندي* وآنت امرًأ من جند إبليس برهة 

م        والمقصود أن هذه الطائفة تحرآت في هذه السنة، ثم استفحل أمرهم ى آل به ا سنذآره حت م آم وتفاقم الحال به
ة وآس        الحال إلى أن دخلوا المسجد الحرام فسفكوا   روا الحجر األسود   دم الحجيج في وسط المسجد حول الكعب

ى سنة تسع                 واقتلعوه من موضعه، وذهبوا دهم إل زل عن م ي م ل ة، ث م في سنة سبع عشرة وثالثمائ ى بالده ه إل ب
   . راجعون وثالثمائة، فمكث غائبًا عن موضعه من البيت ثنتين وعشرين سنة فإنا هللا وإنا إليه وثالثين

   . البالد وتشتت األمر ة واستيالئهم علىوآل ذلك من ضعف الخليفة وتالعب الترك بمنصب الخالف

ام            اني موت حس يئان أحدهما ظهور هؤالء، والث ذه السنة ش ن    وقد اتفق في ه د    اإلسالم وناصر دي و أحم اهللا أب
    . ولده أبو العباس أحمد الملقب بالمعتضد، وآان شهمًا شجاعًا الموفق رحمه اهللا، لكن اهللا أبقى للمسلمين بعده

   . مد الموفقترجمة أبي أح 

د المعتصم         طلحة  : الموفق، ويقال له  : هو األمير الناصر لدين اهللا، ويقال له ن محم ر ب ى اهللا جعف ن المتوآل عل ب
ان       بن هارون الرشيد، آان مولده في يوم ائتين، وآ األربعاء لليلتين خلتا من ربيع األول سنة تسعة وعشرين وم

ه ق      أخوه المعتمد ة إلي م          حين صارت الخالف اهللا، ث ه الموفق ب ر، ولقب ه جعف د أخي ة بع ه بالوالي د إلي ل    د عه ا قت لم



 

ي الخراج،    صاحب الزنج وآسر جيشه تلقب بناصر دين اهللا وصار إليه العقد والحل والوالية والعزل، وإليه يجب
د المسلمين   الناصر لدين اهللا أبا أحمد الموفق باهللا  اللهم أصلح األمير  : وآان يخطب له على المنابر فيقال ولي عه

   . أخا أمير المؤمنين

ل حسن  ر العق ان غزي تة أشهر، وآ د بس ه المعتم ل أخي ه قب ق موت م اتف ده القضاة  ث الم وعن دبير يجلس للمظ الت
األدب    ًا ب ان عالم آثر           فينصف المظلوم من الظالم وآ ه محاسن وم ك، ول ر ذل ك وغي ه وسياسة المل والنسب والفق

   . آثيرة جدًا

داد وهو  وآان سبب مو ل        ته أنه أصابه مرض النقرس في السفر فقدم إلى بغ تقر في داره في أوائ ه فاس ل من علي
ى عظمت     ه حت الثلج ونحوه          صفر وقد تزايد به المرض وتورمت رجل ردة آ ياء المب ه األش ان يوضع ل دًا، وآ ج

   . رجًال بالنوبة، آل نوبة عشرون وآان يحمل على سريره يحمله أربعون

ا   ما أظنكم إال قد مللتم مني فياليتني آواحد منكم آآل  : فقال ذات يوم آما تأآلون، وأشرب آما تشربون، وأرقد آم
   . ترقدون في عافية

   . مني في ديواني مائة ألف مرتزق ليس فيهم أحد أسوأ حاًال  : وقال أيضا

   . ثم آانت وفاته في القصر الحسيني ليلةالخميس لثمان بقين من صفر

   . وله سبع وأربعون سنة تنقص شهرًا وأيامًا  : لجوزيقال ابن ا

د من      ولما توفي اجتمع األمراء على أخذ البيعة من بعده إلى ولده أبي ة العه د بوالي العباس أحمد، فبايع له المعتم
   . بعد أبيه، وخطب له على المنابر

   . عتضد باهللالم وجعل إليه ما آان ألبيه من الوالية والعزل والقطع والوصل، ولقب

   . توفي إدريس بن سليم الفقعسي الموصلي  : وفيها

   . آان آثير الحديث والصالح  : قال ابن األثير

   . ولده محمد واسحاق بن آنداج نائب الجزيرة، آان من ذوي الرأي، وقام بما آان إليه

بالد   روم   ويازمان نائب طرسوس جاءه حجر منجنيق من بلدة آان محاصرها ب ذه       ال ه في رجب من ه فمات من
ه عن          السنة ودفن بطرسوس، فولى نيابة الثغر بعده أحمد م عزل ون، ث ن طول د ب ن أحم ه ب الجعيفي بأمر خماروي

     . قريب بابن عمه موسى بن طولون

   . توفي عبدة بن عبد الرحيم قبحه اهللا  : وفيها

فلما آان في بعض الغزوات والمسلمون  الد الرومذآر ابن الجوزي أن هذا الشقي آان من المجاهدين آثيرًا في ب
ى     محاصروا بلدة من بالد الروم إذ نظر إلى امرأة من ا السبيل إل نساء الروم في ذلك الحصن، فهويها فراسلها م

   ؟ الوصول إليك

اغتم المسلمون بس    أن تتنصر وتصعد إلي، فأجابها إلى ذلك، فما راع المسلمين  : فقالت ك  إال وهو عندها، ف بب ذل
الوا      غمًا شديدًا، وشق عليهم مشقة عظيمة، فلما ك الحصن فق رأة في ذل   : آان بعد مدة مروا عليه وهو مع تلك الم

   ؟ ما فعلت صالتك ؟ ما فعل جهادك ؟ ما فعل صيامك ؟ ما فعل علمك ؟ قرآنك يا فالن ما فعل

ِلِميَن     َيَودُّ الَِّذيَنُرَبَما  }   : اعلموا أني أنسيت القرآن آله إال قوله  : فقال اُنوا ُمْس ْو َآ وا   * َآَفُروا َل ْأُآُلوا َوَيَتَمتَُّع ْم َي  َذْرُه
   . صار لي فيهم مال وولد وقد  ] 3-2 : الحجر [   { َوُيْلِهِهُم اْلَأَمُل َفَسْوَف َيْعَلُموَن

 



 

   . ومائتين ثم دخلت سنة تسع وسبعين 

اس المعتضد      فوض من العهد واستقل بوالية العهدفي أواخر المحرم منها خلع جعفر الم و العب د أب من بعد المعتم
   : ذلك يقول يحيى بن علي يهني المعتضد بن الموفق، وخطب له بذلك على رؤوس األشهاد، وفي

  حباك به رب بفضلك أعلم* ليهنيك عقد أنت فيه المقدم 

  معظمفأنت غدًا فينا اإلمام ال* فإن آنت قد أصبحت والي عهدنا 

  مناه ومن عاداك يخزى ويندم* و زال من واالك فيه مبلغًا 

  فعاد بهذا العهد وهو مقوم* وآان عمود الدين فيه تعوج 

  يضيء لنا منه الذي آان مظلم* وأصبح وجه الملك جذالن ضاحكًا 

  فإنك دون الناس فيه المحكم* فدونك شدد عقد ما قد حويته 

ين   نودي ببغداد أن ال ي  : وفيها ة والمنجم ومن أشبههم من الجلوس في المساجد        مكن أحد من القصاص والطرقي
اس المعتضد سلطان     وال في الطرقات، وأن ال تباع آتب الكالم والفلسفة والجدل بين الناس، وذلك بهمة أبي العب

   . اإلسالم

يبان في أرض الموصل           : وفيها ي ش ين بن ارون الشاري وب ين ه د بسط ذ   وقعت حروب ب ر في     وق ن األثي ك اب ل
   . آامله

   . ليلة خلت منه وفي رجب منها آانت وفاة المعتمد على اهللا ليلة االثنين لتسع عشرة

   . ترجمة المعتمد على اهللا 

ام،        هو أمير المؤمنين المعتمد بن المتوآل بن المعتصم بن الرشيد مكث في ًا وعشرين سنة وستة أي ة ثالث الخالف
نة،         سين سنة وأشهرًا، وآانوآان عمره يوم مات خم ل من س ده أق أخر بع أسن من أخيه الموفق بستة أشهر، وت

ال        ولم يكن إليه مع أخيه شيء من ا فق م يصل إليه ار فل ة دين األمر حتى أن المعتمد طلب في بعض األيام ثالثمائ
   : في ذلك الشاعر

  ترى ما قل ممتنعًا عليه* ومن العجائب في الخالفة أن 

  وما ذاك شيء في يديه* ا باسمه جميعًا وتؤخذ الدن

  ويمنع بعض ما يجبى إليه* إليه تحمل األموال طراًَ 

ان   آان المعتمد أول خليفة انتقل من سامرا إلى بغداد ثم لم يعد إليها أحد من الخلفاء، بل جعلوا إقامتهم ببغداد، وآ
ه        أنه شرب في تلك الليلة شرابًا سبب هالآه في ما ذآره ابن األثير ان وقت وفات رًا، وآ آثيرًا وتعشى عشاء آثي

ه مات حتف       في القصر ان وأشهدهم أن م    الحسيني من بغداد، وحين مات أحضر المعتضد القضاة واألعي ه، ث أنف
   . غسل وآفن وصلي عليه ثم حمل فدفن بسامرا

   . وفي صبيحة العزاء بويع للمعتضد

    : وفيها توفي 

 



 

  البالذري المؤرخ 

بالذري صاحب      : ويقال أبو جعفر،  : مد بن يحيى بن جابر بن داود أبو الحسن ويقالواسمه أح دادي ال أبو بكرالبغ
ار   ن عم ه            التاريخ المنسوب إليه، سمع هشام ب ي وجماعة، وعن ع الزهران ا الربي ن سالم، وأب د القاسم ب ا عبي وأب

   . األزدي بن عمار وأبو يوسف يعقوب بن نعيم بن قرقارة يحيى بن النديم وأحمد

د،       آان أديبًا ظهرت له آتب جياد، ومدح المأمون  : قال ابن عساآر ام المعتم وفي أي ل، وت بمدائح، وجالس المتوآ
وراق    : عنه ابن عساآر قال وحصل له هوس ووسواس في آخر عمره، وروى ود ال ل من الشعر      : قال لي محم ق

   : عنك إثمه، فقلت عند ذلك ما يبقى لك ذآره، ويزول

  لنجاة فالحازم المستعد* استعدي يا نفس للموت واسعي 

  تردين والعواري ترد* إنما أنت مستعيرة وسوف 

  تسهو وتلهين والمنايا تعد* أنت تسهين والحوادث ال 

  المرئ حظه من األرض لحد*أي ملك في األرض وأي حظ 

  ودار حتوفها لك ورد* ال ترجى البقاء في معدن الموت 

  أنفاسها عليه فيها تعد* رؤ لذاذة أيام آيف يهوى ام

  خالفة المعتضد 

ل،             ر المتوآ ن جعف د الموفق ب ي أحم ن أب د ب اس أحم ي العب ؤمنين أب ر الم اس        أمي ي العب اء بن ار خلف ان من خي آ
   . ورجالهم

ان     د آ ا، وق اه اهللا     بويع له بالخالفة صبيحة موت المعتمد لعشر بقين من رجب منه رًا فأحي ة دائ ى  أمر الخالف  عل
د اهللا       ه، واستوزر عبي ه وشهامته وجرأت ه بعدل داد،            يدي درًا الشرطة في بغ واله ب ي م ن وهب وول ليمان ب ن س ب

ن الليث     دايا عمرو ب واء              وجاءته ه الخلع والل ه ب ك، وبعث إلي ى ذل ه إل رة خراسان فأجاب ه إم ه أن يولي وسأل من
رة خراسان  عمرو في داره ثالثة أيام فرحًا وسرورًا بذلك، وعزل  فنصبه ا عمرو    رافع بن هرثمة عن إم ودخله

ه في سنة ثالث            ى قتل د حت ى بل د إل ًا من بل ع رافع ى        بن الليث فلم يزل يتب يأتي، وبعث برأسه إل ا س انين آم وثم
   . المعتضد وصفت إمرة خراسان لعمرو

ا ديار المصرية   : وفيه ن ال روف بالجصاص م د اهللا المع ن عب ين ب دم الحس ن ق ة م دايا عظيم ى  به ه إل خماروي
ل    المعتضد، فتزوج المعتضد بابنة خمارويه فجهزها أبوها ى قي ه، حت ا       : بجهاز لم يسمع بمثل ان في جهازه ه آ إن

ه  ًا            مائة هاون من ذهب، فحمل ذلك آل ان وقت داد صحبة العروس، وآ ة ببغ ى دار الخالف ديار المصرية إل من ال
   . مشهودًا

   . إلسحاق بن آنداج قلعة ماردين، وآانت قبل ذلك تملك أحمد بن عيسى بن الشيخ  : وفيها

ع     حج بالناس هارون بن محمد العباسي، وهي آخر حجة حجها  : وفيها بالناس، وقد آان يحج بالناس من سنة أرب
   . وستين ومائتين إلى هذه السنة

   . أحمد أمير المؤمنين المعتمد  : وفيها توفي من األعيان

   . التاريخ وغيره أحمد بن زهير بن أبي خيثمة صاحب  : و هو وأبو بكر بن أبي خيثمة،



 

ل              ن حنب د ب م الحديث عن أحم ان، وأخذ عل يم، وعف ا نع ة سمع أب ان ثق م النسب عن        وآ ين، وعل ن مع ى ب ويحي
د    ن محم ي ب ن عل ي الحس ن أب اس ع ام الن ري، وأي الم   مصعب الزبي ن س د ب ن محم م األدب ع دائني، وعل الم

   . الجمحي

   . بطًا مشهورًا، وفي تاريخه فوائد آثيرة وفرائد غزيرةحافظا ضا

   . روى عنه البغوي وابن صاعد وابن أبي داود بن المنادي

   . توفي في جمادى األولى منها عن أربع وتسعين سنة

   . وخاقان أبو عبد اهللا الصوفي، آانت له أحوال وآرامات

  الترمذي

ن السكن،      محمد بن  : ن الضحاك، وقيلواسمه محمد بن عيسى بن سورة بن موسى ب ن سورة ب عيسى بن يزيد ب
ال     محمد بن عيسى بن سورة بن شداد بن عيسى  : ويقال ه، وهو أحد        : السلمي الترمذي الضرير، يق د أآم ه ول إن

   . وله المصنفات المشهورة، منها الجامع، والشمائل، وأسماء الصحابة وغير ذلك أئمة هذا الشأن في زمانه،

  آتاب الجامع أحد الكتب الستة التي يرجع إليها العلماء فيو

ال في     ن        : محاله  سائر اآلفاق، وجهالة ابن حزم ألبي عيسى الترمذي ال تضره حيث ق ن عيسى ب د ب ومن محم
   ؟ سورة

   . عند الحفاظ فإن جهالته ال تضع من قدره عند أهل العلم، بل وضعت منزلة ابن حزم

  إذا احتاج النهار إلى دليل* شيء  وآيف يصح في األذهان

   . وقد ذآرنا مشايخ الترمذي في التكميل

ن إسماعيل البخاري في          د ب نهم محم اء م ن آليب الشاشي       وروى عنه غير واحد من العلم ثم ب الصحيح، والهي
   . عنه صاحب المسند ومحمد بن محبوب المحبوبي، راوي الجامع

   . ومحمد بن المنذر بن شكر

ن شداد      :  ) الحديث علوم ( يعلى الخليل بن عبد اهللا الخليلي القزويني في آتابه  قال أبو محمد بن عيسى بن سورة ب
اب في السنن        ه آت ه، ل وب واألجالء، وهو           الحافظ متفق علي و محب ه أب ديل، روى عن اب في الجرح والتع وآت

   . والعلم مشهور باألمانة واإلمامة

   . مات بعد الثمانين ومائتين

   . آذا قال في تاريخ وفاته

ن      : تاريخ بخارى وقد قال الحافظ أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن سليمان الغنجار في ن سورة ب محمد بن عيسى ب
افظ، دخل     وفي          موسى بن الضحاك السلمي الترمذي الح اريخ، ت ا، وهو صاحب الجامع والت بخارى وحدث به

   . رجب سنة تسع وسبعين ومائتين خلت من بالترمذ ليلة االثنين لثالث عشرة

   . وحفظ وذاآر آان ممن جمع وصنف  : ذآره الحافظ أبو حاتم بن حيان في الثقات، فقال

   : صلى اهللا عليه وسلم قال لعلي آتب عني البخاري حديث عطية عن أبي سعيد أن رسول اهللا  : قال الترمذي



 

   .  )  ) كال يحل ألحد يجنب في هذا المسجد غيري وغير (  ( 

ال       ه ق ده عن الترمذي أن ند     : وروى ابن يقظة في تقيي ذا المس اء الحجاز       صنفت ه ى علم الصحيح وعرضته عل
ان في       فرضوا به، وعرضته على علماء العراق فرضوا به، ه، ومن آ وعرضته على علماء خراسان فرضوا ب

   . ينطق بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي

   . وفي رواية يتكلم

ل صنفه    : قالوا د         وجملة الجامع مائة وإحدى وخمسون آتابًا، وآتاب العل وم عي ه في ي ان فراغه من بسمرقند، وآ
   . األضحى سنة سبعين ومائتين

د    : قال ابن عطية ول     سمعت محمد بن طاهر المقدسي سمعت أبا إسماعيل عب د األنصاري يق ن محم اب    : اهللا ب آت
   . لبخاري ومسلمالترمذي عندي أنور من آتاب ا

    ؟ ولم  : قلت

ة            : قال ا إال من هو من أهل المعرف دة منهم ى الفائ ه ال يصل إل د شرح         ألن اب الترمذي ق ن، وآت ذا الف ة به التام
   . الناس من الفقهاء والمحدثين وغيرهم أحاديثه وبينها، فيصل إليها آل أحد من

اظر وصنف،    ليه العمى بعد أنوالذي يظهر من حال الترمذي أنه إنما طرأ ع  : قلت رحل وسمع وآتب وذاآر ون
   . المشهور واهللا أعلم ثم اتفق موته في بلده في رجب منها على الصحيح

   . الهجرة ثم دخلت سنة ثمانين ومائتين من 

د        في المحرم منها قتل المعتضد رجًال من أمراء الزنج آان قد لجأ إليه ه ي ه أن لمة، ذآر ل ان ويعرف بس عو باألم
ررت         : فاستدعي به فقرره فلم يقر، وقال إلى رجل ال يعرف من هو، وقد أفسد جماعة ا أق دمي م ان تحت ق و آ ل

 عمود، ثم لوحه على النار حتى تساقط جلده، ثم أمر بضرب عنقه وصلبه لسبع خلون من به، فأمر به فشد على
   . المحرم

ل        من أرض الموصل  وفي أول صفر رآب المعتضد من بغداد قاصدًا بني شيبان د جب ديدًا عن ًا ش م بأس أوقع به ف
   . نوباذ  : يقال له

   : للمعتضد وآان مع المعتضد حاد جيد الحداء، فقال في تلك الليالي يحدو

  وهللت للرحمن حين رآني* فأجهشت للنوباذ حين رأيته 

  بظلك في أمن ولين زمامي* أين الذين عهدتهم   : وقلت له

  ومن ذا الذي يبقى على الحدثان* تخلفوني مكانهم مضوا واس  : فقال

   . دينار، وآان الناس يلقون منها شدة عظيمة أمر المعتضد بتسهيل عقبة حلوان فغرم عليها عشرين ألف  : وفيها

ه، وغرم        : وفيها دار        أمر بتوسيع جامع المنصور بإضافة دار المنصور إلي ار، وآانت ال ه عشرين ألف دين علي
ة       اها مسجدًا على حدة، وفتح بينهما سبعةقبلته فبن ى المسجد ليكون في قبل عشر بابًا، وحول المنبر والمحراب إل

   . الجامع على عادته

   . المعروفة بالبدرية وزاد بدر مولى المعتضد السقفان من قصر المنصور  : قال الخطيب

 



 

   . الوقت بناء دار الخالفة من بغداد في هذا 

   . معتضد في هذه السنةأول من بناها ال

م         وهو أول من سكنها من الخلفاء إلى آخر دولتهم، وآانت أوًال دارًا ن سهل تعرف بالقصر الحسني، ث للحسن ب
أمون،        وران زوجة الم ه ب ك البنت د ذل ك،          صارت بع ى ذل ه إل ا فأجابت تنزلها المعتضد عنه ى اس ا حت م    فعمرته ث

ا     ما وهى منها، ورممت ما آان قد تشعث أصلحت ا م ه    فيها، وفرشتها بأنواع الفرش في آل موضع منه يليق ب
ا المآآل    ك        من المفارش، وأسكنته ما يليق به من الجواري والخدم، وأعدت به ا يحسن ادخاره في ذل الشهية وم

ا      الزمان، ثم أرسلت مفاتيحها إلى المعتضد فلما دخلها ا وجعل له هاله ما رأى من الخيرات، ثم وسعها وزاد فيه
 شيراز، وبنى الميدان ثم بنى فيها قصرًا مشرفًا على دجلة، ثم بنى فيها المكتفي  ًا حولها، وآانت قدر مدينةسور
   . التاج

م يكن موضعها         فلما آان أيام المقتدر زاد فيها زيادات أخر آبارًا آثيرة جدًا، ثم أن ل ى آ ه خربت حت بعد هذا آل
يأتي        الذين عمارة، وتأخرت آثارها إلى أيام التتار ا س ر آم ا من الحرائ ان به خربوها وخربوا بغداد وسبوا من آ

   . من سنة ست وخمسين وستمائة بيانه في موضعه

د ال للمعتضد،         : قال الخطيب  ا للمعتم وران وهبت داره ذي يشبه أن ب دمت         وال د تق ه، وق ى أيام م تعش إل ا ل فإنه
   . وفاتها

دار، ومات تحت الردم مائة ألف وخمسون   ولم يبق منها مائة زلزلت أردبيل ست مرات فتهدمت دورها،  : وفيها
   . ألفًا فإنا هللا وإنا إليه راجعون

  غارت المياه ببالد الري وطبرستان حتى بيع  : وفيها

   . الماء آل ثالثة أرطال بدرهم، وغلت األسعار هنالك جدًا

تح مدين     : وفيها رك فف وًا من         ةغزا إسماعيل بن أحمد الساماني ببالد الت اه ونح ه الخانون وأب م، وأسر امرأت ملكه
   . واألمتعة واألموال شيئًا آثيرًا، أصاب الفارس ألف درهم عشرة آالف أسير، وغنم من الدواب

   . حج بالناس أبو بكر محمد بن هارون بن إسحاق العباسي  : وفيها

   . المشهور بالعبادة والزهادة أحمد بن سيار بن أيوب الفقيه الشافعي  : وفيها توفي من األعيان

ن سماعة       وأحمد بن أبي عمران موسى بن عيسى أبو جعفر البغدادي، آان من أآابر د ب ى محم ه عل الحنفية، تفق
ا      وهو أستاذ أبي جعفر الطحاوي، وآان ضريرًا، سمع دم مصر فحدث به الحديث من علي بن الجعد وغيره، وق

   . لسنة، وقد وثقه ابن يونس في تاريخ مصرهذه ا من حفظه، وتوفي بها في المحرم من

  وأحمد بن محمد بن عيسى بن األزهر

ق،     القاضي بواسط صاحب المسند، روى عن مسلم بن إبراهيم وأبي سلمة د وخل ي الولي التبوذآي، وأبي نعيم وأب
م بالجانب الشرقي       وآان ثقة ثبتًا تفقه بأبي سليمان الجوزجاني د حك داد في    صاحب محمد بن الحسن، وق من بغ

امى              أيام المعتز، فلما آان وال اليت ديهما من أم ا بأي اه م ه ومن إسماعيل القاضي أن يعطي ام الموفق طلب من  أي
ى آل من أنس        الموقوفة فبادر إلى ذلك إسماعيل القاضي واستنظره إلى ذلك أبو العباس البرقي هذا، ثم بادر إل

ه،    ه مال دفع إلي ا   منه رشدًا من اليتامى ف ال   فلم ه ق ه، فعزل عن            : طولب ب ى أهل ه إل ه شيء، دفعت دي من يس عن ل
   . وتعبد إلى أن توفي في ذي الحجة منها القضاء ولزم بيته

لم       ه وس ى رسول اهللا صلى اهللا علي ه،        وقد رآه بعضهم في المنام وقد دخل عل ين عيني ل ب ه وصافحه وقب ام إلي فق
   . مرحبًا بمن عمل بسنتي وأثري  : وقال

   . توفي جعفر بن المعتضد، وآان يسامر أباه  : وفيها



 

   . وراشد مولى الموفق بمدينة الدينور فحمل إلى بغداد

اه       وعثمان بن سعيد الدارمي مصنف الرد على بشر المريسي فيما ابتدعه من  د ذآرن ة وق ل لمذهب الجهمي التأوي
   . في طبقات الشافعية

   . ومسرور الخادم وآان من أآابر األمراء

   . ابن األثير، وشيخنا الذهبي ومحمد بن إسماعيل الترمذي صاحب التصانيف الحسنة في رمضان منها، قاله

   . وهالل بن المعال المحدث المشهور، وقد وقع لنا من حديثه طرف

  وسيبويه أستاذ النحاة

أربع وسبعين ومائة فاهللا   : وقيل إحدى وستين،  : ثمان وثمانين، وقيل  : إنه توفي في سنة سبع وسبعين، وقيل  : وقيل
   . أعلم

ل               ن آعب، وقي ي الحارث ب ولى بن ر م ن قنب ان ب ن عثم و بشر عمر ب اد الحارثي        : وهو أب ن زي ع ب ولى الربي م
   . البصري

   . ولقب سيبويه لجماله وحمرة وجنتيه حتى آانتا آالتفاحتين

   . رائحة التفاح  : وسيبويه في لغة فارس

ذا         عالمة العلم، شيخ النحاة من لدن زمانه إلى زماننا هذا،وهو اإلمام ال ه المشهور في ه ى آتاب ال عل اس عي والن
   . الفن

   . وقد شرح بشروح آثيرة وقل من يحيط علمًا به

   . مرحبًا بزائر ال يمل  : الخليل أخذ سيبويه العلم عن الخليل بن أحمد والزمه، وآان إذا قدم يقول

الخطاب األخفش الكبير وغيرهم،  ى بن عمر، ويونس بن حبيب وأبي زيد األنصاري، وأبيوأخذ أيضًا عن عيس
اظرا في شيء من مسائل       قدم من البصرة إلى بغداد أيام آان الكسائي يؤدب األمين بن الرشيد، فجمع بينهما فتن

   . إياها ًا من النحلة فإذا هوآنت أظن الزنبور أشد لسع  : تقول العرب  : قال الكسائي النحو فانتهى الكالم إلى أن

األمين يحب نصرة أستاذه فسأل رجًال من  بيني وبين أعرابي لم يشبه شيء من الناس المولد، وآان  : فقال سيبويه
   . األعراب فنطق بما قال سيبويه

   . إن الكسائي يقول خالفك  : فكره األمين ذلك وقال له

   . ولإن لساني ال يطاوعني على ما يق  : فقال

ك وانفصل        : فقال ى ذل ائي، فطاوعه عل ي إذا      أحب أن تحضر وأن تصوب آالم الكس ول األعراب المجلس عن ق
   . الكسائي أصاب

داد، فمات         ه ورحل عن بغ م تعصبوا علي ا       فحمل سيبويه على نفسه وعرف أنه ال له ة يق بالد شيراز في قري   : ب
انين،     : سنة سبع وسبعين، وقيل  : في هذه السنة، وقيل ارةإنه ولد بهذه، وتوفي بمدينة س  : البيضاء، وقيل ان وثم ثم

   . أربع وتسعين ومائة فاهللا أعلم  : وقيل إحدى وتسعين،  : وقيل

   . أعلم بل إنما عمر ثنتين وثالثين سنة فاهللا  : وقد ينف على األربعين، وقيل



 

     : قرأ بعضهم على قبره هذه األبيات

  ونأى المزار فأسلموك وأقشعوا* تزاور  ذهب األحبة بعد طول

  لم يؤنسوك وآربة لم يدفعوا* ترآوك أوحش ما تكون بقفرة 

  عنك األحبة أعرضوا وتصدعوا* قضى القضاء وصرت صاحب حفرة 

   . ومائتين ثم دخلت سنة إحدى وثمانين 

   . دخل المسلمون بالد الروم فغنموا وسلموا  : فيها

   . مياه ببالد الري وطبرستانتكامل غور ال  : وفيها

ان   : وفيها ه         غلت األسعار جدًا، وجهد الناس حتى أآل بعضهم بعضًا، فك ا إلي ا هللا وإن ه فإن ه وابنت الرجل يأآل ابن
    . راجعون

ا            : وفيها دون ففتحه ن حم دان ب د حم اردين وآانت بي ة م م أمر         حاصر المعتضد قلع ا، ث ان فيه ا آ رًا وأخذ م قس
   . تبتخريبها فهدم

ى   : وفيها از         وصلت قطر الندى بنت خمارويه سلطان الديار المصرية إل ا من الجه داد في تجمل عظيم ومعه بغ
ك      إنه آان في الجهاز مائة  : شيء آثير حتى قيل ر ذل اش، وغي هاون من ذهب غير الفضة وما يتبع ذلك من القم

   . مما ال يحصى

ه   ينار وخمسين ألف دينارثم بعد آل حساب أرسل معها أبوها ألف ألف د لتشتري بها من العراق ما قد تحتاج إلي
   . مما ليس بمصر مثله

ا ي     : وفيه ًا المكتف ده علي ى ول ل، وول الد الجب ى ب رج المعتضد إل دان    خ ان وهم زوين وأزربيج ري وق ة ال نياب
ي دلف ني     والدينور، وجعل على آتابته أحمد بن األصبغ، ن أب ز ب د    وولى عمر بن عبد العزي ة أصبهان ونهاون اب

   . بغداد والكرج، ثم عاد راجعًا إلى

عظيم فغرق آثير منهم، آان الرجل  وحج بالناس محمد بن هارون بن إسحاق، وأصاب الحجاج في األجفر مطر
   . يغرق في الرمل فال يقدر أحد على خالصه منه

   : وفيها توفي من األعيان 

   . صفين مجلد آبير ب آتاب المصنفات، منها في وقعةإبراهيم بن الحسن بن ديزيل الحافظ صاح

   . وأحمد بن محمد الطائي بالكوفة في جمادى منها

  وإسحاق بن إبراهيم

   . بالفهم والحفظ المعروف بابن الجيلي سمع الحديث وآان يفتي الناس بالحديث، وآان يوصف

   : وفيها توفي

  أبو بكر عبد اهللا بن أبي الدنيا القرشي

بكر بن أبي الدنيا الحافظ المصنف في آل  ى بني أمية، وهو عبد اهللا بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس أبومول
     . الشائعة الزائعة في الرقاق وغيرها، وهي تزيد على مائة مصنف فن، المشهور بالتصانيف الكثيرة النافعة



 

   . أقل  : أآثر، وقيل  : إنها نحو الثالثمائة مصنف، وقيل  : وقيل

ان مؤدب المعتضد     سمع ابن أبي الدنيا إبراهيم بن المنذر الخزامي، وخالد بن خراش وعلي بن الجعد وخلقًا، وآ
ان     اهللا، وآ المكتفي ب ًا ذا            وعلي بن المعتضد الملقب ب ان صدوقًا حافظ ارًا، وآ وم خمسة عشر دين ه آل ي ه علي ل

محمد بن إسحاق البلخي وآان   : ان يروى عن رجل يقال لهإال أنه آ  : بن محمد حزرة مروءة، لكن قال فيه صالح
   . الرجل آذابًا يضع لألعالم، إسنادًا وللكالم إسنادًا، ويروى أحاديث منكرة هذا

ة   أنه جلس أصحاب له ينتظرونه ليخرج إليهم،  : ومن شعر ابن أبي الدنيا فجاء المطر فحال بينه، فكتب إليهم رقع
   : فيها

  يا أخالي وسمعي والبصر* رؤيتكم أنا مشتاق إلى 

  حال فيما بيننا هذا المطر* آيف أنساآم وقلبي عندآم 

ه     نة، وصلى علي ن       توفي ببغداد في جمادى األولى من هذه السنة عن سبعين س وب القاضي، ودف ن يعق يوسف ب
   . بالشونيزية رحمه اهللا

ر           و زرعة البصري الدمشقي الحافظ الكبي ن عمرو أب رحمن ب د ال ه       المشهور  عب الكي، ل ه الم واز الفقي ابن الم ب
   . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في الصالة اختيارات في مذهب مالك، فمن ذلك وجوب الصالة على

   . ومائتين ثم دخلت سنة ثنتين وثمانين 

دى     ه قطر الن دمت بغ     في خامس ربيع األول منها يوم الثالثاء دخل المعتضد بزوجت ه، ق ة خماروي داد صحبة  ابن
اس من المرور في        عمها وصحبة ابن الجصاص، وآان الخليفة غائبًا وآان ع الن دخولها إليه يومًا مشهودًا، امتن

    . الطرقات من آثرة الخلق

انوا     : وفيها ا آ روز م ر         نهى المعتضد الناس أن يعملوا في يوم الني اء وغي ران وصب الم اد الني ه من إيق يتعاطون
وم، وأمر             ابهة ألفعال المجوس،ذلك من األفعال المش ذا الي ين في ه ى المنقطع دايا الفالحين إل ع من حمل ه ومن

   . الحادي عشر من حزيران، وسمي النيروز المعتضدي، وآتب بذلك إلى اآلفاق بتأخير ذلك إلى

أن خم     في ذي الحجة قدم إبراهيم بن أحمد الماذرائي من دمشق على  : وفيها ة ب أخبر الخليف د، ف ه وثبت   البري اروي
 وقد   ولده حنش ثم قتلوه ونهبوا داره، ثم ولوا هارون بن خماروية،  عليه خدامه فذبحته على فراشه، وولوا بعده

المعتضد على ذلك، فلما آان  التزم في آل سنة أن يحمل إلى الخليفة ألف ألف دينار وخمسمائة ألف دينار، فأقره
   . أموال الطولونيين، وآان ذلك آخر العهد منهم الواثقي فاصطفىالمكتفي عزله وولى مكانه محمد بن سليمان 

اًال   أطلق لؤلؤ غالم أحمد بن طولون من الحبس فعاد إلى مصر في  : وفيها أذل حال بعد أن آان من أآثر الناس م
   . وعزًا وجاهًا

   . حج بالناس األمير المتقدم ذآره  : وفيها

    : وفيها توفي من األعيان 

   . ن داود أبو حنيفة الدينوري اللغوي صاحب آتاب النباتأحمد ب

  إسماعيل بن إسحاق 

و إسحاق األزدي القاضي، أصله من            د أب ن زي اد ب ن حم ن إسماعيل ب ن        اب لم ب داد وسمع مس أ ببغ البصرة ونش
ي      د اهللا األنصاري، والقعنب ن عب د ب ًا ج        إبراهيم و محم ًا مالكي ًا فقيه ان حافظ ديني، وآ ن الم ي ب مع وصنف   وعل

   . في التفسير والحديث والفقه وغير ذلك وشرح في المذهب عدة مصنفات



 

   . وصار مقدم القضاة ولي القضاء في أيام المتوآل بعد سوار بن عبد اهللا، ثم عزل ثم ولي

   . جاوز الثمانين رحمه اهللا آانت وفاته فجأة ليلة األربعاء لثمان بقين من ذي الحجة منها، وقد

   . ن محمد بن أبي أسامة صاحب المسند المشهورالحارث ب

  خمارويه بن أحمد بن طولون 

ه      صاحب الديار المصرية بعد أبيه سنة إحدى وسبعين ومائتين، وقد تقاتل اة أبي هو والمعتضد بن الموفق في حي
   . الصعيد في أرض  : الموفق في أرض الرملة، وقيل

تزوج بابنة خمارويه وتصافيا، فلما آان في   آلت الخالفة إلى المعتضدوقد تقدم ذلك في موضعه، ثم بعد ذلك لما 
ن   دام م د الخ دا أح نة ع ذه الس ن ه ة م ك أن    ذي الحج ه، وذل ى فراش و عل ه وه ه فذبح ى خماروي الخصيان عل

   . خمارويه اتهمه بجارية له

   . ر الطولونيةخمارويه، وهو آخ مات عن ثنتين وثالثين سنة، فقام باألمر من بعده ولده هارون بن

ه عن      وذآر ابن األثير أن عثمان بن سعيد بن خالد أبو سعيد الدارمي توفي في افعيًا أخذ الفق هذه السنة، وآان ش
   . البويطي صاحب الشافعي فاهللا أعلم

ن            ر ب ن زهي ن موسى ب ن المسيب ب د ب ن محم ى ب ن يحي ك        وقد قدمنا وفاة الفضل ب ادام مل ن ب ن آيسان ب د ب يزي
     . سلم بادام في حياة النبي صلى اهللا عليه وسلماليمن، أ

  أبو محمد الشعراني 

ه       ين، روى عن ن مع ى ب ذ يحي ك،        األديب الفقيه العابد الحافظ الرحال، تلمي ر ذل ديل وغي د في الجرح والتع الفوائ
ديني،  ن الم ي ب ل وعل ن حنب د ب ذ عن أحم ذلك أخ ن   وآ ة م م اللغ زار، وتعل ام الب ن هش ى خلف ب رأ عل ن وق اب

   . األعرابي، وآان ثقة آبيرًا

و        محمد بن القاسم بن خالد أبو العيناء البصري الضرير الشاعر األديب ه أب ذ األصمعي، آنيت غ اللغوي تلمي البلي
ه سئل     اء ألن أبي العين ال     عبد اهللا وإنما لقب ب اء فق ات         : عن تصغير عين األدب والحكاي ة ب ة تام ه معرف اء، ل عيين

   . والملح

   . حديث فليس منه إال القليلأما ال

   . ومائتين ثم دخلت سنة ثالث وثمانين 

ه وهزم       في المحرم منها خرج المعتضد من بغداد قاصدًا بالد الموصل لقتال ر ب هارون الشاري الخارجي، فظف
   . إلى بغداد أمر بصلب هارون الشاري وآان صفريًا أصحابه وآتب بذلك إلى بغداد، فلما رجع الخليفة

   . ال حكم إال هللا ولو آره المشرآون  : فلما صلب قال

الخليفة، فأطلق الخليفة أباه حمدان بن حمدون  وقد قاتل الحسن بن حمدان الخوارج في هذه الغزوة قتاًال شديدًا مع
   . وقت أخذ قلعة ماردين، فأطلقه وخلع عليه وأحسن إليه من القيود بعد ما آان قد سجنه حينًا من

ك      آتب المعتضد إلى اآلفاق بردما فضل عن سهام ذوي الفرض إذا  : وفيها ام وذل ى ذوي األرح لم تكن عصبة إل
   . بفتيا أبي حازم القاضي

   . تفرد برد ما فضل والحلة هذه إلى بيت المال إن هذا اتفاق من الصحابة إال زيد بن ثابت فإنه  : وقد قال في فتياه



 

ا  ووافق على ذلك علي بن محمد بن أ ى        بي الشوارب أبي حازم، وخالفهم وب، وذهب إل ن يعق القاضي يوسف ب
ن            قول زيد فلم يلتفت إليه المعتضد وال عد قوله شيئًا، ى القضاء يوسف ب ذا ول ي حازم، ومع ه ا أب وأمضى فتي

ي           يعقوب في الجانب الشرقي، وخلع ن أب ه اب ك لموافقت رة وذل اآن آثي ا حازم قضاء أم د أب  عليه خلعة سنية، وقل
   . وخلع عليه خلعًا سنية أيضًا الشوارب

   . أسير وخمسمائة وأربعة أنفس وقع الفداء بين المسلمين والروم فاستنقذ من أيديهم ألفا  : وفيها

روم   : وفيها ده من أسارى المسلمين وأعطاهم        حاصرت الصقالبة الروم في القسطنطينية فاستعان ملك ال بمن عن
   . خاف ملك الروم من غائلة أولئك المسلمين ففرقهم في البالد فهزموا الصقالبة، ثم سالحًا آثيرًا فخرجوا معهم

بن هرثمة ودعا على منابرها لمحمد بن  خرج عمرو بن الليث من نيسابور لبعض أشغاله فخلفه فيها رافع  : وفيها
   . ه منها وقتله على بابهاوحاصره فيها، ولم يزل به حتى أخرج زيد المطلبي ولولده من بعده، فرجع إليه عمرو

  بعث الخليفة وزيره عبيد اهللا بن سليمان  : وفيها

األمان فأمنه وأخذه معه إلى الخليفة فتلقاه  لقتال عمر بن عبد العزيز بن أبي دلف، فلما وصل إليه طلب منه عمر
   . إليه األمراء، وخلع عليه الخليفة وأحسن

ى        مهران أبو إسحاق الثقفي السراج  إبراهيم بن  : وفيها توفي من األعيان دخل إل د ي ام أحم ان اإلم ابوري، آ النيس
ي    -منزله  اء،           - وآان بقطيعة الربيع في الجانب الغرب اد العلم ات العب ان من الثق ده، وآ ه ويفطر عن وينبسط في

     . توفي في صفر منها

   . تقدم ذآره في السنين المتقدمة إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن حازم أبو القاسم الجيلي، وليس هو بالذي

   . سمع داود بن عمرو وعلي بن الجعد وخلقًا آثيرًا

   . ليس بالقوي  : وقد لينه الدارقطني فقال

   . توفي عن نحو من ثمانين سنة

   . النون المصري سهل بن عبد اهللا بن يونس التستري أبو محمد أحد أئمة الصوفية، لقي ذا

   . أمس قد مات واليوم في النزع وغد لم يولد  : لهومن آالمه الحسن قو

   : وهذا آما قال بعض الشعراء

  يب ولك الساعة التي أنت فيها* ما مضى فات والمؤمل غ 

   . ثالث وسبعين ومائتين فاهللا أعلم إن سهًال قد توفي سنة  : وقد تخرج سهل شيخًا له محمد بن سوار، وقيل

رحمن ب    : وفيها د الحافظ        توفي عبد ال و محم ن خراش أب ن سعيد ب الين      ن يوسف ب المروزي أحد الجوالين الرح
   . ينبذ بشيء من التشيع فاهللا أعلم حفاظ الحديث والمتكلمين في الجرح والتعديل، وقد آان

فاره في      يعنى -شربت بولي في هذا الشأن خمس مرات   : روى الخطيب عنه أنه قال ك في أس أنه اضطر إلى ذل
  - من العطشالحديث 

   . علي بن محمد بن أبي الشوارب

   . عبد الملك األموي البصري قاضي سامرا



 

ا    ات، سمع أب اد        وقد ولى في بعض األحيان قضاء القضاة، وآان من الثق ه النج ا عمرو الحوصي وعن د وأب الولي
   . آثيرًا وابن صاعد وابن قانع، وحمل الناس عنه علمًا

  ابن الرومي الشاعر

ن    لديوان في الشعر علي بن العباس بن جريج أبو الحسن المعروفصاحب ا د اهللا ب بابن الرومي، وهو مولى عب
   : قوله جعفر وآان شاعرًا مشهورًا مطيقًا فمن ذلك

  تذآرهم في سواهم من الفضل* إذا ما مدحت الباخلين فإنما 

  فإن منعوا منك النوال فبالعدل* وتهدي لهم غمًا طويًال وحسرة 

  ولم تخل من قوت يلذ ويعذب* إذا ما آساك الدهر سربال صحة   : الوق

  على قدر ما يكسوهم الدهر يسلب* فال تغبطن المترفين فإنه 

  فال تستكثرن من الصحاب*عدوك من صديقك مستفاد   : وقال أيضا

  يكون من الطعام أو الشراب* فإن الداء أآثر ما تراه 

  مبينًا واألمور إلى انقالب *إذا انقلب الصديق غدًا عدوًا 

   مصاحبة الكثير من الصواب* ولو آان الكثير يطيب آانت 

  وقعت على ذئاب في ثياب* ولكن قل ما استكثرت إال 

  يعاف وآم قليل مستطاب* فدع عنك الكثير فكم آثير 

  ويكفي الري في النطف العذاب* وما اللجج العظام بمزريات 

  بمحتسب إال بآخر مكتسب*الموروث إال دردره وما الحسب   : وقال أيضًا

  وال تحسبن المجد يورث آالنسب* فال تتكل إال على ما فعلته 

  وإن عد آباء آرامًا ذوي حسب* فليس يسود المرء إال بفعله 

  من المثمرات عنده الناس في الحطب* إذا العود لم يثمر وإن آان أصله 

  عنوا بأم وال بأبآرام ولم ي* وللمجد قوم شيدوه بأنفس 

   : وقال أيضًا وهو من لطيف شعره

  لو أن من أشكو إليه رحيم*قلبي من الطرف السقيم سقيم 

  من شعرها عليه ليل بهيم* في وجهها أبدًا نهار واضح 

  مشت فالغصن راح وإن رنت فالريم* إن أقبلت فالبدر الح وإن 

  نعيمولكم عذاب قد جناه * نعمت بها عيني فطال عذابها 



 

  ثم انثنت نحوي فكدت أهيم* نظرت فاقصدت الفؤاد بسهمها 

  وقع السهام ووقعهن أليم* وياله إن نظرت وإن هي أعرضت 

  ما أنصف التحليل والتحريم* يا مستحل دمي محرم رحمتي 

   : وله أيضا وآان يزعم أنه ما سبق إليه

  في الحادثات إذا زجرن نجوم*آراؤآم ووجوهكم وسيوفكم 

  تجلو الدجى واألخريات رجوم* ها معالم للهدى ومصابح من

   . وذآر أنه ولد سنة إحدى وعشرين ومائتين

وسبعين ومائتين، وذآر أن سبب وفاته أن وزير  في سنة ست  : في التي بعدها، وقيل  : ومات في هذه السنة، وقيل
ان يخاف د اهللا آ ن عبي م ب ه م المعتضد القاس دس علي انه ف وه ولس كنانجة من هج و بحضرته خش ه وه ن أطعم

  ؟ إلى أين  : فقال له الوزير مسمومة، فلما أحس السم قام

   . إلى المكان الذي بعثتني إليه  : قال

   . سلم على والدي  : قال

   . لست أجتاز على النار  : فقال

اظ،   و دا   ومحمد بن سليمان بن الحرب أبو بكر الباغندي الواسطي، آان من الحف ان أب أله عن الحديث،    وآ ود يس
   . وضعفوه ومع هذا تكلموا فيه

  محمد بن غالب بن حرب أبو جعفر الضبي المعروف بتنهام

   . سمع سفيان وقبيصة والقعنبي، وآان من الثقات

   . وربما أخطأ  : قال الدارقطني

   . توفي في رمضان عن تسعين سنة

  البحتري الشاعر

ن     : ليد بن عبادة ويقالصاحب الديوان المشهور، اسمه الو د ب ن عبي ري الشاعر،        اب اد الطائي البحت و عب ى أب يحي
ه في       أصله من منبج وقدم بغداد ومدح المتوآل ل ل والرؤوساء، وآان شعره في المدح خيرًا منه في المراثي فقي

   . للرجاء والمراثي للوفاء وبينهما بعد المديح  : ذلك فقال

   . تويه وابن المرزبانوقد روى شعره المبرد وابن درس

   . إنهم يقولون إنك أشعر من أبي تمام  : وقيل له

   . لوال أبو تمام ما أآلت الخبز، آان أبو تمام أستاذنا  : فقال

ل     وقد آان البحتري شاعرًا مطيقًا فصيحًا بليغًا رجع إلى بلده فمات بها نة، وقي ذه الس دها عن       : في ه ي بع في الت
  ثمانين سنة



 

  ومائتين لت سنة أربع وثمانينثم دخ 

ة بنصبه     أمر الخليف داد ف م        في المحرم منها دخل رأس رافع بن هرثمة إلى بغ ر، ث ى الظه في الجانب الشرقي إل
   . بالجانب الغربي إلى الليل

ن    وفي ربيع األول منها خلع على محمد بن يوسف بن يعقوب بالقضاء بمدينة أبي جعفر المنصور عوضًا عن اب
ا ظهرت بمصر         . شاغرة تلك المدة شوارب بعد موته بخمسة أشهر وأيام، وقد آانتأبي ال ع اآلخر منه وفي ربي

   . آان الرجل ينظر إلى وجه صاحبه فيراه أحمر اللون جدًا ظلمة شديدة وحمرة في األفق حتى

تضرعون حتى آشف الصحراء يدعون اهللا وي وآذلك الجدران، فمكثوا آذلك من العصر إلى الليل ثم خرجوا إلى
   . عنهم

  : فحذره ذلك وزيره عبد اهللا بن وهب، وقال له عزم المعتضد على لعن معاوية بن أبي سفيان على المنابر  : وفيها
ل أمر          إن العامة تنكر قلوبهم ذلك وهم ه ب م يلتفت إلي يترحمون عليه ويترضون عنه في أسواقهم وجوامعهم، فل

وجماعة من بني  الخطباء بلعن معاوية وذآر فيها ذمه وذم ابنه يزيد بن معاوية وآتب به نسخًا إلى بذلك وأمضاه
انبين من    ى        أمية، وأورد فيها أحاديث باطلة في زم معاوية وقرئت في الج رحم عل ة عن الت داد، ونهيت العام بغ

 الصنيع لم يسبقك أحد يا أمير المؤمنين إن هذا  : يزل به الوزير حتى قال له فيما قال معاوية والترضي عنه،  فلم
وجم  ًا       من الخلفاء إليه، وهو مما يرغب العامة في الطالبيين وقبول الدعوة إليهم، ف ذلك تخوف ك ل د ذل المعتضد عن

   . يكفر عليًا فكان هذا من هفوات المعتضد على الملك، وقدر اهللا تعالى أن هذا الوزير آان ناصبيًا

وال غير ذلك، وأمرهم أن ال يهتموا ألمر   ة على قاص وال منجم وال جدلينودي في البالد ال يجتمع العام  : وفيها
انوا يصبون  وروز فك م الن ق له م أطل وروز، ث وا  الن ى جعل ه حت وا في ك وغل ي ذل ارة وتوسعوا ف ى الم اه عل المي

   . والشرط وغيرهم، وهذا أيضًا من هفواته يصبون الماء على الجند

  في زمن الشتاء من آثرة األمطار مون الناس أن أآثر األقاليم ستغرقوفيها وعد المنج  : قال ابن الجوزي

الى     والسيول وزيادة األنهار، وأجمعوا على هذا األمر فأخذ الناس آهوفًا ك، فأآذب اهللا تع في الجبال خوفًا من ذل
اس    منه، وقلت العيون جدًا وقحط الناس في آل بقعة حتى المنجمين في قولهم فلم يكن عام أقل مطرًا استسقى الن

   . البالد مرارًا آثيرة ببغداد وغيرها من

ل            : قال ده سيف مسلول في اللي ة شخص بي دى في دار الخالف ان يتب دخل في       وفيها آ زم، ف إذا أرادوا أخذه انه ف
ك المعتضد        بعض األماآن والزروع واألشجار والعطفات التي بدار ق من ذل ر، فقل ى خب الخالفة فال يطلع له عل

ك    شديدًا وأمر بتجديد سورقلقًا  د ذل دار الخالفة واالحتفاظ به، وأمر الحرس من آل جانب بشدة االحتراس فلم يف
د    شيئًا، م يف دوا فل اهم     ثم استدعى بالمغرمين ومن يعاني علم السحر وأمر المنجمين فعزموا واجته يئًا فأعي ك ش ذل
   . أمره

خصيًا من الخدام آان يتعشق بعض الجواري  بر فوجده خادمًافلما آان بعد مدة اطلع على جلية األمر وحقيقة الخ
ة             من حظايا المعتضد التي ال يصل إليها مثله بس آل ليل وان يل ة األل ًا مختلف د، فاتخذ لح ا من بعي وال النظر إليه

زعجن    واحدة، واتخذ زع الجواري وين ذلك   لباسًا مزعجًا فكان يلبس ذلك ويتبدى في الليل في شكل مزعج فيف وآ
عليه أو يجعله في آمه أو في  لخدم، فيثورون إليه من آل جانب فإذا قصدوه دخل في بعض العطفات ثم يلقي ماا

   ؟ المتطلبين لكشف هذا األمر، ويسأل هذا وهذا ما الخبر مكان قد أعده لذلك، ثم يظهر أنه من جملة الخدم

ر، وإذا اجتم  ذا األم ن ه د رهب م ه ق رى أن ن ي ده صفة م ي ي ك  عوالسيف ف ى تل ن النظر إل ن م ا تمك الحظاي
وأشارت إليه، فلم يزل هذا دأبه إلى زمن المقتدر فبعثه في سرية   المعشوقة وال حظها وأشار إليها بما يريده منها

   . تلك الجارية، وانكشف أمره وحاله وأهلكه اهللا إلى طرسوس فنمت عليه

ه فأق     : وفيها ن خماروي ه بعض  اضطرب الجيش المصري على هارون ب دير األمور ويصلح       اموا ل ه ي راء أبي أم
ه، واضطربت        - األحوال، وهو أبو جعفر بن أبان، فبعث إلى دمشق د أبي ة تسعة أشهر بع وآانت قد منعت البيع

ى             فبعث إليهم جيشًا -أحوالها  ا واستعمال عل اذرائي فأصلحا أمره د الم ن أحم امي والحسن ب در الحم آثيفًا مع ب
   . ورجعا إلى الديار المصرية واألمور مختلفة جدًاطفح بن خف،  نيابتها



 

   : وفيها وتوفي من األعيان

  أحمد بن المبارك أبو عمر المستملي

حاق    د وإس ة وأحم مع قتيب د، س ه العاب ب بحكموي ابوري يلق د النيس تًا   الزاه ايخ س ى المش تملى عل رهم واس وغي
دًا، دخل     ة زاه رًا رث الهيئ ًا   وخمسين سنة، وآان فقي ن إسماعيل وهو في مجلس          يوم ان سعيد ب ي عثم ى أب عل

 إنما أبكاني رثاثة ثياب رجل آبير من أهل العلم أنا أجله عن أن أسميه في  : للناس التذآير، فبكى أبو عثمان وقال
ر   ي      هذا المجلس، فجعل الناس يلقون الخواتم والثياب والدراهم حتى اجتمع من ذلك شيء آثي دي الشيخ أب ين ي ب

   : هض عند ذلك أبو عمرو المستملى فقالعثمان، فن

   . بإثم لسترت ما ستره أيها الناس أنا الذي قصدني الشيخ بكالمه، ولوال أني آرهت أن يتهم

ا        ال فم ك المجتمع من الم و عمرو ذل ى تصدق        فتعجب الشيخ من إخالصه ثم أخذ أب اب المسجد حت خرج من ب
   . بجميعه على الفقراء والمحاويج

   . ه في جمادى اآلخرة من هذه السنةآانت وفات

  إسحاق بن الحسن

   . ابن ميمون بن سعد أبو يعقوب الحربي، سمع عفان وأبا نعيم وغيرهما

ه  ه،       وآان أسن من إبراهيم الحربي بثالث سنين، ولما توفي إسحاق نودي ل اس داره للصالة علي د فقصد الن بالبل
وا واعتقد بعض العامة أنه إبراهيم الحربي، فج راهيم    عل ول إب ذا الموضع قصدآم        : يقصدون داره فيق ى ه يس إل ل

   . بعده إال دون السنة وعن قريب تأتونه، فما عمر

   . إسحاق بن محمد بن يعقوب الزهري عمر تسعين سنة، وآان ثقة صالحًا

   . إسحاق بن موسى بن عمران الفقيه أبو يعقوب اإلسفراييني الشافعي

   . الحسبة ببغداد وإمامة جامع الرصافة لحسن بن إسماعيل أبو العباس الهاشمي، آانت إليهعبد اهللا بن علي بن ا

ي عاصم      عبد العزيز بن معاوية العتابي من ولد عتاب بن أسيد بصري، قدم بغداد وحدث عن أزهر السمان وأب
   . النبيل

   . يزيد بن الهيثم بن طهمان أبو خالد الدقاق ويعرف بالباد

   . هو األول في الميالد البادي ألنه ولد توأمًا وآان  : والصواب أن يقال  : لجوزيقال ابن ا

   . روى عن يحيى بن معين وغيره وآان ثقة صالحًا

  ومائتين ثم دخلت سنة خمس وثمانين  

ال   وثب صالح بن مدرك الطائي على الحجاج باألجفر، فأخذ أموالهم  : فيها نهم      : ونساءهم، يق ه أخذ م ه   إن ا قيمت م
   . ألف ألف دينار

ة        واحي الكوف ه، ارتفعت بن ين من م سقطت أمطار        وفي ربيع األول منها يوم األحد لعشر بق دًا، ث ة شديدة ج ظلم
ردة   برعود وبروق لم ير مثلها، وسقط في بعض القرى مع المطر حجارة بيض وسود، وسقط برد آبار وزن الب

يئاً   مائة وخمسون درهمًا، واقتلعت  اح ش ادة           الري ة زي ة، وزادت دجل ا حول دجل ل واألشجار مم رًا من النخي آثي
   . خيف على بغداد من الغرق آثيرة حتى



 

تح حصوناً        : وفيها روم، فف الد ال ولى الموفق ب ل من        غزا راغب الخادم م دًا، وقت رة ج رة، وأسر ذراري آثي آثي
   . منصورعاد سالمًا مؤيدًا  أسارى الرجال الذين معه ثالثة آالف أسير، ثم

   . وحج بالناس فيها محمد بن عبد اهللا بن داود الهاشمي

ه   توفي أحمد بن عيسى بن الشيخ صاحب آمد، فقام بأمرها من بعده  : وفيها ولده محمد، فقصده المعتضد ومعه ابن
ا        أبو محمد المكتفي باهللا فحاصره بها فخرج إليه رم أهله ه وأآ ع علي ه وخل لمها من ًا، فتس ، واستخلف  سامعًا مطيع

   . عليها ولده المكتفي

   . وإذنه له في ذلك ومصالحته له فيها ثم سار إلى قنسرين والعواصم، فتسلمها عن آتاب هارون بن خمارويه،

   . حصونًا آثيرة، وهللا الحمد غزا بن األخشيد بأهل طرسوس بالد الروم، ففتح اهللا على يديه  : وفيها

   : وفيها توفي من األعيان 

  براهيم بن إسحاقإ 

دًا   ابن بشير بن عبد اهللا بن رستم، أبو إسحاق الحربي، أحد األئمة في الفقه والحديث وغير ذلك، وآان زاهدًا عاب
   . آثيرًا تخرج بأحمد بن حنبل، وروى عنه

د     إبراهيم الحربي، إمام مصنف عالم بكل شيء، بارع في  : قال الدارقطني اس بأحم ان يق ن  آل علم، صدوق، آ ب
   . عقالء آل أمة أن من لم يجر مع القدر لم يتهن بعيشه أجمع  : حنبل في زهده وورعه وعلمه، ومن آالمه

   . عياله الرجل آل الرجل الذي يدخل غمه على نفسه وال يدخله على  : وآان يقول

ا    سنة أبصر بفرد ع  وقد آانت بي شقيقة منذ أربعين سنة ما أخبرت بها أحدًا قط، ولي عشرون ا أخبرت به ين م
   . أحدًا قط

بل إن جاءه شيء أآله، وإال طوى إلى   وذآر أنه مكث نيفًا وسبعين سنة من عمره ما يسأل أهله غداء وال عشاء،
   . الليلة القابلة

داً  ا نعرف        وذآر أنه أنفق في بعض الرماضانات على نفسه وعياله درهمًا واح ا آن ة دوانيق ونصف، وم وأربع
   . باقة فجل، أو نحو هذا ئخ شيئًا، إنما هو باذنجان مشوي، أومن هذه الطبا

ان بعشرة آالف          ؤمنين المعتضد في بعض األحي ر الم ه أمي د بعث إلي ا، فرجع      وق ا ورده أبى أن يقبله م، ف دره
   : الرسول وقال

   . فرقها على من تعرف من فقراء جيرانك  : يقول لك الخليفة

إما يترآنا وإما نتحول   : قل ألمير المؤمنين نسأل عن جمعه، فال نسأل عن تفريقه، هذا شيء لم نجمعه، وال  : فقال
   . من بلده

ام         ولما حضرته الوفاة دخل عليه بعض أصحابه يعوده، فقامت ابنته تشكو ه ال طع د وأن ه من الجه م في ا ه إليه م
   . الملح في بعض األحيان لهم إال الخبز اليابس بالملح، وربما عدموا

وم      انظري إلى تلك الزاوية ؟ يا بنية تخافين الفقر  : قال لها إبراهيمف ي آل ي ا، فف فيها اثني عشر ألف جزء قد آتبته
   . عشر ألف درهم فليس بفقير تبيعي منها جزء بدرهم، فمن عنده اثني

وب  ار،      ثم آانت وفاته لسبع بقين من ذي الحجة وصلى عليه يوسف بن يعق اب األنب د ب ان الجمع   القاضي عن وآ
   . آثيرًا جدًا



 

  المبرد النحوي 

الي، المعروف   ة         : محمد بن يزيد بن عبد األآبر أبو العباس األزدي الثم ام في اللغ المبرد النحوي البصري، إم ب
   . والعربية

اب        أخذ ذلك عن المازني، وأبي حاتم السجستاني، وآان ثقة ثبتًا فيما ه آت ب، ول ًا لثعل ان مناوئ ه، وآ الكامل   ( ينقل
   . ألنه اختبأ من الوالي عند أبي حاتم تحت المزبلة  : ، وإنما سمي بالمبرد ) في األدب

ان،         دخلنا يومًا على المجانين نزورهم أنا وأصحاب معي   : قال المبرد د بالمك يهم شاب قريب العه إذا ف ة، ف بالرق
   : عليه ثياب ناعمة بصر بنا قال

   ؟ حياآم اهللا ممن أنتم

   . من أهل العراق  : قلنا

   .  ؟ بأبي العراق وأهلها أنشدوني أو أنشدآم  : فقال

   : بل أنشدنا أنت، فأنشأ يقول  : قال المبرد

  ال أستطيع بث ما أجُد* اهللا يعلم أنني آمد 

  بلد وأخرى حازها بلُد* روحان لي روح تضمنها 

  صبر وال يقوى لها جلد* وأرى المقيمة ليس ينفعها 

  بمكانها تجد الذي أجد* ن غائبتي آحاضرتي وأظ

   : واهللا إن هذا طريف فزدنا منه، فأنشأ يقول  : فقلت  : قال المبرد

  وحملوها فثارت بالهوى اإلبل* لما أناخوا قبيل الصبح عيرهم 

  ترنو إلي ودمع العين ينهمل* وأبرزت من خالل السجف ناظرها 

  ملت رجالك يأجملناديت ال ح* وودعت ببنان عقدها عنم 

  من نازل البين حان البين وارتحلوا* ويلي من البين ماذا حل بي وبهم 

   األجل يا راحل العيس في ترحالك* يا راحل العيس عجل آي أودعهم 

  فليت شعري لطول العهد ما فعلوا* إني على العهد لم أنقض مودتهم 

   . ماتوا  : فقال رجل من البغضاء الذين معي

   . إذًا أموت  : لشابفقال ا

   . إن شئت  : فقال

   . اهللا فتمطى واستند إلى سارية عنده ومات، وما برحنا حتى دفناه رحمه

   . ومات المبرد وقد جاوز السبعين



 

  ثم دخلت سنة ست وثمانين ومائتين

ن           ارون ب اب ه ع اآلخر، ووصل آت ن الشيخ في ربي ون من      فيها وقع تسلم آمد من اب ن طول د ب ى   أحم مصر إل
ى      المعتضد وهو مخيم بآمد أن يسلم إليه قنسرين والعواصم، على ه إل ديار المصرية، فأجاب أن يقره على إمارة ال

   . ذلك

م   بعض ول ه         ثم ترحل عن آمد قاصدًا العراق وأمر بهدم سور آمد، فهدم ال ز يهنئ ن المعت ال اب ك، فق ى ذل در عل يق
   : بفتح آمد

  غبطة وليهنك النصر في* اسلم أمير المؤمنين ودم 

  متقدمًا فتأخر الدهر* فلرب حادثة نهضت لها 

  فما بيض من دمها له ظفر* ليث فرائسه الليوث 

ابور،   ان        ولما رجع الخليفة إلى بغداد جاءته هدية عمرو بن الليث من نيس وم الخميس لثم داد ي ان وصولها بغ فك
الف ألف درهم خارجًا عن الدواب وسروج وسالح وغير أربعة آ بقين من جمادى اآلخرة، وآان مبلغها ما قيمته

   . ذلك

ة      تحارب إسماعيل بن أحمد الساماني وعمرو بن الليث، وذلك أن  : وفيها ن هرثم ع ب ل راف عمرو بن الليث لما قت
ى          وبعث رأسه إلى الخليفة، سأل منه أن يعطيه ما ه إل ة خراسان، فأجاب ده من والي ا بي ى م وراء النهر مضافًا إل

   : إسماعيل بن أحمد بن الساماني نائب ما وراء النهر، وآتب إليه ذلك فانزعج لذلك

   . إنك قد وليت دنيا عريضة، فاقتنع بها عن ما في يدي من هذه البالد

ا       فلم يقبل، فأقبل إليه إسماعيل في جيوش عظيمة جدًا، فالتقيا عند بلخ، رو، فلم رو، وأسر عم فهزم أصحاب عم
ة في       ماعيل بن أحمد قام إليه وقبل بينجيء به إلى إس ى الخليف ه، وآتب إل عينيه، وغسل وجهه وخلع عليه وأمن

لم حواصله              أمره، ويذآر أن أهل تلك أن يتس ة ب اب الخليف يهم، فجاء آت ه عل وا وضجروا من واليت د مل بالد ق  ال
   . والسجن ى القيدوأمواله فسلبه إياها، فآل به الحال بعد أن آان مطبخه يحمل على ستمائة جمل إل

ذا جزاء من        ومن العجائب أن عمرًا آان معه خمسون ألف مقاتل لم يصب أحد منهم، وال أسر سواه وحده، وه
ه، وفي آل          غلب عليه الطمع، وقاده الحرص حتى أوقعه في ذل الفقر، يس ل ا ل وهذه سنة اهللا في آل طامع فيم

   . طالب للزيادة في الدنيا

  ي رأس القرامطةظهور أبي سعيد الجناب

ذه    ه       وهم أخبث من الزنج وأشد فسادًا، آان ظهوره في جمادى اآلخرة من ه التف علي واحي البصرة، ف السنة بن
     . وقتل من حوله من أهل القرى من األعراب غيرهم بشٌر آثير، وقويت شوآته جدًا،

أمره بتحصين سورها،     المعت ثم صار إلى القطيف قريبًا من البصرة ورام دخولها، فكتب الخليفة ا ي ضد إلى نائبه
   . دينار، فامتنعت من القرامطة بسبب ذلك فعمروه وجددوا معالمه بنحو من أربعة آالف

   . البالد، وأآثروا في األرض الفساد وتغلب أبو سعيد الجنابي ومن معه من القرامطة على هجر وما حولها من

ال     رًا في الطعام يبيعهوآان أصل أبي سعيد الجنابي هذا أنه آان سمسا ه، يق ويحسب للناس األثمان، فقدم رجل ب
ه رجل            يحيى بن المهدي في سنة إحدى وثمانين  : له دي، فاستجاب ل ة المه ى بيع دعا أهل القطيف إل ائتين، ف وم

ن   : يقال له انوا في               علي ب ذين آ دي، وجمع الشيعة ال ى المه دعوة إل ادي، فساعده في ال دان الزي ن حم  العالء ب
   . اهللا القطيف، فاستجابوا له، وآانوا في جملة من استجاب أبو السعيد الجنابي هذا قبحه



 

يهم،    ثم تغلب على أمرهم وأظهر فيهم القرمطة، فاستجابوا له والتفوا عليه، ه ف فتآمر عليهم وصار هو المشار إلي
   . ابهوسيأتي ما يكون من أمره وأمر أصح جنابة،  : وأصله من بلدة هناك يقال لها

   . ومن عجائب ما وقع من الحوادث في هذه السنة  : قال في المنتظم

بصداقها خمسمائة دينار، فأنكره، فجاءت  أن امرأة تقدمت إلى قاضي الري، فادعت على زوجها  : ثم روى بسنده
   : ببينه تشهد لها به، فقالوا

   : على ذلك، قال الزوج ما صمموانريد أن تسفر لنا عن وجهها حتى نعلم أنها الزوجة أم ال، فل

   . إلى وجهها ال تفعلوا هي صادقة فيما تدعيه، فأقر بما ادعت ليصون زوجته عن النظر

ا عن   ه في          : النظر  فقالت المرأة حين عرفت ذلك منه، وإنه إنما أقر ليصون وجهه هو في حل من صداقي علي
   . الدنيا واآلخرة

   : شاهيرالم وممن توفي فيها من األعيان 

   . شيخنا الذهبي أحمد بن عيسى أبو السعيد الخراز، فيما ذآره 

   . وقد أرخه ابن الجوزي في سنة سبعة وسبعين ومائتين، فاهللا أعلم

  إسحاق بن محمد بن أحمد بن أبان

   . الشيعة أبو يعقوب النخعي األحمر، وإليه تنسب الطائفة اإلسحاقية من

ل    أن هذا الرجل آان  : لخطيب، وابن الجوزيوقد ذآر ابن النوبختي، وا ه انتق يعتقد إلهية علي بن أبي طالب، وإن
   . وقت، وقد اتبعه على هذا الكفر خلق من الحمر قبحهم اهللا وقبحه إلى الحسن ثم الحسين، وإنه آان يظهر في آل

   . لونه األحمر ألنه آان أبرص، وآان يطلي برصه بما يغير  : وإنما قيل له

   . د أورد له النوبختي أقواًال عظيمة في الكفر، لعنه اهللاوق

ل      ذا أق ل ه ه، ومث ازني وطبقت ذآر إال      وقد روى شيئًا من الحكايات والملح عن الم ه، أو ي روى عن وأذل من أن ي
   . بذمه

ن      بقي بن مخلد بن يزيد أبو عبد الرحمن األندلسي الحافظ أحد علماء ه التفسير والمسند والس ار  الغرب، ل ن واآلث
   . ومسند أحمد، ومصنف ابن أبي شيبة التي فضلها ابن حزم على تفسير ابن جرير،

   . وفيما زعم ابن حزم نظر

دعوة        وقد ترجمه الحافظ ابن عساآر في تاريخه فأثنى عليه خيرًا، ووصفه ان مجاب ال ه آ ان، وأن الحفظ واإلتق ب
   . رحمه اهللا

   . ين سنةوأرخ وفاته بهذه السنة عن خمس وسبع

  الحسن بن بشار 

ه   -وآان ثقة، رأى في منامه  أبو علي الخياط روى عن أبي بالل األشعري، وعنه أبو بكر الشافعي، وقد آانت ب
ًا، و  فأآل   { َزْيُتوَنٍة َلا َشْرِقيٍَّة َوَلا َغْرِبيٍَّة }   : ففسره بقوله تعالى آل ال، وادهن بال،  : قائًال يقول له -علة  شرب  زيتون

   . زيتًا فبرأ من علته تلك



 

   . معين، آان ثقة حافظًا بمربع، تلميذ يحيى بن  : محمد بن إبراهيم أبو جعفر األنماطي المعروف

   . عبد الرحيم الرقي

   . ومحمد بن وضاح المصنف 

   . وعلي بن عبد العزيز البغوي صاحب المسند

   محمد بن يونس

ن    بيعة بن آديم أبو العباس القرشيابن موسى بن سليمان بن عبيد بن ر وح ب البصري الكديمي، وهو ابن امرأة ن
ا داود    عبادة، ولد سنة ثالث وثمانين ومائة، وسمع عبد اهللا بن داود الخريبي، ومحمد بن عبد اهللا األنصاري، وأب

   . وخلقًا الطيالسي، واألصمعي،

   . وعنه ابن السماك، والنجاد

ه        بن مالك القطيفي، وقد آان حافظًا مكثرًاوآخر من حدث عنه أبو بكر  اس ألجل غرائب ه الن م في د تكل مغربًا، وق
   . في الروايات

   . وقد ذآرنا ترجمته في التكميل

وب   توفي يوم الجمعة قبل الصالة للنصف من جمادى اآلخرة منها، وقد جاوز المائة، وصلى عليه يوسف بن يعق
   . القاضي

ة       ن نخب ن إسحاق ب وب ب ارون       يعق ن ه د ب و يوسف الواسطي، سمع من يزي ة      أب ا أربع داد، وحدث به دم بغ وق
   . عن مائة واثني عشر سنة أحاديث، ووعد الناس أن يحدثهم من الغد، فمات من ليلته

اهللا         الوليد أبو عبادة البحتري فيما ذآر الذهبي، وقد تقدم ذآره في سنة   ن الجوزي، ف ره اب ا ذآ انين آم ثالث وثم
   . أعلم

   ثم دخلت سنة سبع وثمانين ومائتين 

الد هجر،      في ربيع األول منها تفاقم أمر القرامطة صحبة أبي سعيد الجنابي، فجهز    فقتلوا وسبوا وأفسدوا في ب
ا   الخليفة إليهم جيشًا سعيد   آثيفًا، وأمر عليهم العباس بن عمرو الغنوي، وأمره على اليمامة والبحرين ليحارب أب
   . الكهذا، فالتقوا هن

نهم     نج م م ي م ول اقون عن       وآان العباس في عشرة آالف مقاتل، فأسرهم أبو سعيد آله ل الب ر وحده، وقت إال األمي
   . آخرهم صبرًا بين يديه قبحه اهللا

ين              ه أسر من ب ث، فإن ن اللي ة عمرو ب دًا وهو عكس واقع ذا عجيب ج انوا       وه م وآ أصحابه وحده، ونجوا آله
   . خمسين ألفًا

ي        إن العباس لما قتل أبو سعيد أصحابه صبرًا بين يديه وهو  : ويقال د أب ام عن ة من أسر، أق ينظر، وآان في جمل
   : وقال سعيد أيامًا ثم أطلقه وحمله على رواحل،

   . ارجع إلى صاحبك وأخبره بما رأيت

ذا األمر       ع ه ا وق ا، فلم اس    وقد آانت هذه الواقعة في أواخر شعبان منه زعج الن ع ان ًا     الفظي ًا عظيم ذلك انزعاج ل
   . فمنعهم من ذلك نائبها أحمد الواثقي جدًا، وهم أهل البصرة بالخروج منها،



 

ى        أغارت الروم على بالد طرسوس، وآان نائبها ابن األخشيد قد  : وفيها ام الماضي، واستخلف عل وفي في الع ت
اومتهم،     وحشدوا عساآرهم، فال الثغر أبا ثابت، فطمعت الروم في تلك الناحية، ى مق در عل م يق تقا بهم أبو ثابت فل

ك في   فقتلوا من أصحابه  جماعة، وأسروه فيمن أسروا، فاجتمع أهل الثغر على ابن األعرابي فولوه أمرهم، وذل
   . ربيع اآلخر

   : وفيها قتل 

  محمد بن زيد العلوي 

عمرو بن الليث، ظن محمد أن إسماعيل ب أن إسماعيل الساماني لما ظفر  : أمير طبرستان والديلم، وآان سبب ذلك
   : من بلده يريد خراسان، وسبقه إسماعيل إليها، وآتب إليه ال يجاوز عمله، وأن خراسان قد خلت له، فارتحل

   . أن الزم عملك وال تتجاوزه إلى غيره

د     بن هرثمة، فلما التق فلم يقبل، فبعث إليه جيشًا مع محمد بن هارون الذي آان ينوب عن رافع ه محم ا هرب من ي
ب،     ا في معسكرهم،           بن هارون خديعة، فسار الجيش وراءه في الطل ه، فأخذ م انهزموا من ًا ف يهم راجع فكر عل

د،          وجرح محمد بن زيد جراحات ن أحم ى إسماعيل ب ه إل د فبعث ب ده زي شديدة، فمات بسببها بعد أيام، وأسر ول
   . وأمر له بجائزة فأآرمه

   . البالد، وآان فيه تشيع فاضًال دينًا، حسن السيرة فيما وليه من تلكوقد آان محمد بن زيد هذا 

   . إن الحكم بينكما ظاهر  : فقال محمد بن زيد علي،  : معاوية، واسم اآلخر  : تقدم إليه يومًا خصمان اسم أحدهما

دنا من     الشيعة، وإنما سماني أيها األمير، ال تغترن بنا فإن أبي آان من آبار  : فقال معاوية معاوية مداراة لمن ببل
   . أهل السنة

   . عليًا تقاة لكم  : وهذا آان أبوه من آبار النواصب، فسماه

     . فتبسم محمد بن زيد، وأحسن إليهما

   . -عدي ربيعة -بن عمر بن الخطاب العدوي  إسحاق بن يعقوب  : وممن توفي فيها  :  ) آامله ( قال ابن األثير في 

   . الهيثم بن عبد اهللا بن المعتمر ًا على ديار ربيعة بالجزيرة، فولى مكانه عبد اهللا بنوآان أمير

   . وعلي بن عبد العزيز البغوي صاحب أبي عبيد القاسم بن سالم

ن الجوزي    وذآر هو -وآان من األعيان  -ومهدي بن أحمد بن مهدي األزدي الموصلي  رج ب أن قطر    : وأبو الف
   . توفيت في هذه السنة ه بن أحمد بن طولون امرأة المعتضدالندى بنت خماروي

   . بالرصافة لسبع خلون من رجب منها، ودفنت داخل القصر  : قال ابن الجوزي

ن  دي،      يعقوب بن يوسف بن أيوب أبو بكر المطوعي، سمع أحمد بن حنبل، وعلي ب اد والخل ه النج ديني، وعن الم
   . وثالثين ألف مرة، أو إحدى وأربعين ألف مرة  أحد إحدىوآان ورده في آل يوم قراءة قل هو اهللا

   : وهو أبو بكر بن أبي عاصم صاحب السنة والمصنفات  : وممن توفي فيها  : قلت

  أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك



 

اب    : ابن النبيل، له مصنفات في الحديث آثيرة منها ق الس     ) أحاديث الصفات   السنة في   ( آت ى طري ان  عل لف، وآ
ا          حافظًا، وقد ولي قضاء أصبهان بعد صالح بن ك في طلب الحديث، وصحب أب ل ذل بالد قب أحمد، وقد طاف ال

   . الصوفية تراب النخشبي وغيره من مشايخ

و       آان هو واثنان من آبار الصالحين في  : وقد اتفق له مرة آرامة هائلة يض، فجعل أب ى رمل أب سفر، فنزلوا عل
   : بيده ويقولبكر هذا يقبله 

   . اللهم ارزقنا خبيصًا يكون غداء على لون هذا الرمل

   . الرمل وفي بياضه، فأآلوا منه فلم يكن بأسرع من أن أقبل أعرابي وبيده قصعة فيها خبيص بلون ذلك

ان    : وآان يقول ان وال لع ذيء، وال منحرف     ال أحب أن يحضر مجلسي مبتدع وال مدع وال طع احش وال ب وال ف
   . عن الشافعي وأصحاب الحديث

   ؟ ما فعل بك  : انصرف قال توفي في هذه السنة بأصبهان، وقد رآه بعضهم بعد وفاته وهو يصلي، فلما

   . يؤنسني ربي عز وجل  : فقال

  ومائتين ثم دخلت سنة ثمان وثمانين 

ا     دة منه ات ومصائب عدي الد     : اتفق في هذه السنة آف روم قصدوا ب ة  أن ال ة وعساآر من       الرق ل عظيم في جحاف
   . عشر ألفًا من الذرية البحر والبر، فقتلوا خلقًا وأسروا نحوًا من خمسة

ا  ى             : ومنه ق أحد عل م يب ى ل اء شديد حت ا وب الد أذربيجان أصاب أهله وا في الطرق ال       أن ب وتى، فترآ ن الم دف
     . يوارون

ك       لعصر إلى ثلثأن بالد أردبيل أصابها ريح شديدة من بعد ا  : ومنها زاًال شديدًا، واستمر ذل وا زل الليل، ثم زلزل
ة ألف وخمسين     عليهم أيامًا تهدمت الدور والمساآن، وخسف بآخرين منهم، وآان جملة من مات تحت الهدم مائ

   . وإنا إليه راجعون ألفًا، فإنا هللا

   . موا بالرحيل منها فمنعهم نائبهاوه اقترب القرامطة من البصرة فخاف أهلها منهم خوفًا شديدًا،  : وفيها

   : وفيها توفي من األعيان 

  بشر بن موسى بن صالح أبو علي األسدي

دًا، وسمع       ديثًا واح ادة ح ن عب ن         ولد سنة تسعين ومائة، وسمع من روح ب ة والحسن ي ن خليف ر من هودة ب الكثي
اد  وغيره، وعنه ابن ا موسى األشيب وأبي نعيم وعلي بن الجعد واألصمعي لمنادي وابن مخلد وابن صاعد والنج

   . والسلمي وأبو بكر الشافعي وابن الصواف وغيرهم وأبو عمرو الزاهد والخلدي

   . يكرمه وآان ثقة أمينًا حافظًا، وآان من البيوتات وآان اإلمام أحمد

   : ومن شعره

  وينكر منه آل ما آان يعرف* جاز الثمانين يضعف  ضعفت ومن

  يداني خطاه في الحديد ويرسف* آاألسير مقيدًا  ويمشي رويدًا

ارون       ن ه رة ب ن ق ال  -ثابت ب ن زهرون     : ويق ن      -اب دام ب ن آ ن ثابت ب راهيم الصائبي الفيلسوف الحراني      ب إب
   . الذي عربه حنين بن إسحاق العبادي صاحب التصانيف، من جملتها أنه حرر آتاب إقليدس



 

ة  وآان أصله صوفيًا فترك ذلك واشتغل  ه رتب داد فعظم          بعلم األوائل، فنال من ى بغ م صار إل ه، ث د أهل امية عن س
ه         شأنه بها، وآان يدخل مع المنجمين على ن سنان ل رة ب ن ق ده ثابت ب الخليفة وهو باق على دين الصابئة، وحفي

   . وأحسن، وآان بليغًا ماهرًا حاذقًا بالغًا تاريخ أجاد فيه

   . طبيبًا عارفًا أيضًا وعمه إبراهيم بن ثابت بن قرة، آان

   . وقد سردهم آلهم في هذه الترجمة القاضي ابن خلكان

يعي   و الحسن الش م أب ن الجه رو ب ن عم ن -الحسن ب يعة المنصور ال م ن ش د  م ن  -الرواف ي ب حدث عن عل
   . الممديني، وحكى عن بشر الحافي

   . وعنه أبو عمرو بن السماك

ه       المعتضد، آان حظيًا عنده، وقد عز عبيد اهللا بن سليمان بن وهب وزير ه من يجعل ده وأهم ألم لفق عليه موته وت
     . اهللا على الوزارة من بعد أبيه جبرًا لمصابه به في مكانه بعده، فعقد لولده القاسم بن عبيد

   . الشافعية وأبو القاسم عثمان بن سعيد بن بشار المعروف باألنماطي أحد آبار

   . موقد ذآرناه في طبقاته

ة،    وهارون بن محمد بن إسحاق بن موسى بن عيسى أبو موسى الهاشمي، إمام الناس في الحج عدة سنين متوالي
   . وقد سمع وحدث وتوفي بمصر في رمضان من هذه السنة

  ومائتين ثم دخلت سنة تسع وثمانين 

نهم،          : فيها ة م ال بطائف ر بعض العم ة، فظف و      فبعث ب  عاثت القرامطة بسواد الكوف ى المعتضد وهو أب رئيسهم إل
ل            الفوارس، فنال من العباس بين يدي الخليفة فأمر به م قت ه ث ا مع رجلي م قطعت داه، ث فقلعت أضراسه وخلعت ي

    . وصلب ببغداد

ن جف            : وفيها ا طغج ب اتلهم نائبه ل عظيم فق ه،       قصدت القرامطة دمشق في جحف ن خماروي ارون ب ة ه من جه
ا     ددة، وتف وه مرات متع فارة     فهزم ك بس ان ذل م، وآ د          قم الحال به ذي ادعى عن ه ال ن بهروي ه ب ن زآروي ى ب يحي

د     القرامطة أنه محمد بن عبد اهللا بن إسماعيل ب، وق ي طال بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أب
  أنه آذب في ذلك، وزعم لهم

   . على أهل تلك الجهة رقد اتبعه على أمره مائة ألف، وأن ناقته مأمورة حيث ما توجهت به نص

   . بالفاطميين فراج ذلك عندهم ولقبوه الشيخ، واتبعه طائفة من بني األصبغ، وسموا

فأحرقوا جامعها، ولم يجتازوا بقرية إال نهبوها،  وقد بعث إليهم الخليفة جيشًا آثيفًا فهزموه، ثم اجتازوا بالرصافة
 ائبها فهزموه مرات وقتلوا من أهلها خلقًا آثيرًا، وانتهبوا مندمشق فقاتلهم ن ولم يزل ذلك دأبهم حى وصلوا إلى

   . أموالها شيئًا آثيرًا

   . فإنا هللا وإنا إليه راجعون

   . األول منها وفي هذه الحالة الشديدة اتفق موت الخليفة المعتضد باهللا في ربيع

  الخليفة المعتضد 

د الموفق الملقب بناصر      ي أحم ي    هو أحمد بن األمير أب ن اهللا، واسم أب ل    دي د، وقي د محم ر      : أحم ن جعف طلحة ب
   . العباس المعتضد باهللا المتوآل على اهللا بن المعتصم بن هارون الرشيد، أبو



 

   . ثالث وأربعين ومائتين، وأمه أم ولد  : ولد في سنة ثنتين، وقيل

   . ، وفي رأسه شامة بيضاءطول وآان أسمر نحيف الجسم معتدل القامة، قد وخطه الشيب في مقدم لحيته

د اهللا     بويع له بالخالفة صبيحة يوم االثنين إحدى عشرة بقيت من رجب سنة تسع ائتين، واستوزر عب وسبعين وم
   . ويوسف بن يعقوب وابن أبي الشوارب بن وهب بن سليمان، وولى القضاء إسماعيل بن إسحاق

   . أقام شعارها ورفع منارها ولي المعتضد وآان أمر الخالفة قد ضعف في أيام عمه المعتمد، فلما

ن الجوزي      وآان شجاعًا فاضًال من رجاالت قريش حزمًا وجرأة وإقدامًا وحزمة، د أورد اب وه، وق وآذلك آان أب
ة  فاره بقري ي بعض أس از ف ناده أن المعتضد اجت ة،   بإس اة فوقف صاحبها صائحًا مستصرخًا بالخليف ا مقث فيه

   : فقال هفاستدعى به فسأله عن أمر

   . إن بعض الجيش أخذوا لي شيئًا من القثاء وهم من غلمانك

    ؟ أتعرفهم  : فقال

   . نعم  : فقال

ا           دهم وحبسهم، فلم ة بتقيي أمر الخليف ة، ف نهم ثالث ه فعرف م ة أنفس        فعرضهم علي اس ثالث ان الصباح نظر الن آ
الوا  واستنكروه وعا مصلوبين على جادة الطريق، فاستعظم الناس ذلك ة وق ة بسبب      : بوا ذلك على الخليف ل ثالث قت

   ؟ قثاء أخذوه

ك،    -وهو مسامره  -فلما آان بعد قليل أمر الخواص  ه ذل راء        أن ينكر علي ك واألم ه في ذل ويتلطف في مخاطبت
م    ك، ففه ى ذل ه           حضور، فدخل عليه ليلة وقد عزم عل ال ل ه، فق د أن يبدي ا في نفسه من آالم يري ة م ي    : الخليف إن

   ؟ فما هو أعرف أن في نفسك آالمًا

   ؟ يا أمير المؤمنين وأنا آمن  : فقال

   . نعم  : قال

   . فإن الناس ينكرون عليك تسرعك في سفك الدماء  : قلت له

   . واهللا ما سفكت دمًا حرامًا منذ وليت الخالفة إال بحقه  : فقال

   ؟ خيانة ولم يظهر له فعالم قتلت أحمد بن الطيب وقد آان خادمك  : فقلت له

ه   ويحك إنه دعاني إلى اإللحاد والكفر باهللا فيما بيني وبينه،  : فقال ن عم        : فلما دعاني إلى ذلك قلت ل ا اب ذا أن ا ه ي
   . فأآفر حتى أآون من غير قبيلته صاحب الشريعة، وأنا منتصب في منصبه

   . فقتلته على الكفر والزندقة

   ؟ ثة الذين قتلتهم على القثاءفما بال الثال  : فقلت له

انوا لصوصاً       : فقال ا آ اء، وإنم تلهم، فبعثت         واهللا ما آان هؤالء الذين أخذوا القث ال فوجب ق وا وأخذوا الم د قتل ق
ئال يفسدوا      فجئت بهم من السجن فقتلتهم، وأريت الناس أنهم الذين أخذوا القثاء، وأردت بذلك أن أرهب الجيش ل

   . على الناس، ويكفوا عن األذى في األرض، ويتعدوا

   . وخلع عليهم وردهم إلى أرزاقهم ثم أمر بإخراج أولئك الذين أخذوا القثاء فأطلقهم بعد ما استتابهم،



 

اب الشماسية ونهى أن         : قال ابن الجوزي  ًا فعسكر بب أتي         خرج المعتضد يوم يئًا، ف يأخذ أحد من بستان أحد ش
   . بضرب عنقه له طويًال ثم أمربأسود قد أخذ عذقًا من بسر فتأم

   : اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال إن رسول  : العامة ينكرون هذا ويقولون  : ثم التفت إلى األمراء فقال

   .  )  ) ال قطع في ثمر وال آثر (  ( 

تأمن  هذا األسود رجل من الزنج  ولم يكفه أن يقطع يده حتى قتله، وإني لم أقتل هذا على سرقته، وإنما آان قد اس
ي دم الرجل        في حياة أبي، وإنه تقاول هو ورجل من لم، فأهدر أب ده فمات المس المسلمين فضرب المسلم فقطع ي

ذه الساعة         المقتول تأليفًا ه إال ه درت علي ا ق ه، فم ه ألقتلن درت علي ذلك    للزنج، فآليت على نفسي لئن أنا ق ه ب فقتلت
   . الرجل

د حسان      محمد بن أحمد بن يعقوب، حدثنا محمد أخبرنا  : وقال أبو بكر الخطيب ا الولي بن نعيم الضبي، سمعت أب
ى     : سمعت إسماعيل بن إسحاق القاضي يقول  : سريج يقول سمعت أبا العباس بن  : بن محمد الفقيه يقول دخلت عل
أملهم، فلم     المعتضد وعلى رأسه ا أت ام أحداث روم صباح الوجوه، فنظرت إليهم فرآني المعتضد وأن  ا أردت القي

   . حرام قط أيها القاضي واهللا ما حللت سراويلي على  : أشار إلي فجلست ساعة فلما خال قال لي

   : إسماعيل بن إسحاق قال عن الحاآم، عن حسان بن محمد، عن ابن سريج القاضي  : وروى البيهقي

اس         دخلت يومًا على المعتضد فدفع إلي آتابًا فقرأته، فإذا فيه الرخص من   ه بعض الن ا ل د جمعه اء، ق ل العلم زل
   . زنديق يا أمير المؤمنين إنما جمع هذا  : فقلت

   ؟ آيف  : فقال

اء        إن من أباح المتعة لم يبح الغناء، ومن أباح الغناء لم يبح  : فقلت ل العلم و، ومن جمع زل ى آالت الله إضافته إل
   . ثم أخذ بها ذهب دينه

   . فأمر بتحريق ذلك الكتاب

ال      ادم ق ا     : وروى الخطيب بسنده عن صافي الجرمي الخ ه        انتهى المعتضد وأن زل شعث، وابن ى من ه إل ين يدي ب
ه      المقتدر جعفر جالس فيه وحوله نحو من عشرة من الوصائف، ين يدي ده، وب والصبيان من أصحابه في سنه عن

ة   طبق من فضة فيه عنقود عنب، وآان العنب ى أصحابه من       إذ ذاك عزيزًا، وهو يأآل عنب رق عل م يف واحدة ث
   . فترآه المعتضد وجلس ناحية في بيت مهومًا الصبيان آل واحد عنبة،

   ؟ ما لك يا أمير المؤمنين  : فقلت له

   . قتله صالحًا لألمة ويحك واهللا لوال النار والعار ألقتلن هذا الغالم، فإن في  : فقال

   . ذلكأعيذك باهللا يا أمير المؤمنين من   : فقلت

ا أراه يفعل مع     : فقال رم،        ويحك يا صافي هذا الغالم في غاية السخاء لم أبى الك اع الصبيان ت إن طب الصبيان، ف
م ال            وهذا في غاية الكرم، وإن الناس من بعدي ال   يهم المكتفي ث دي، فسيلي عل يهم إال من هو من ول ون عل يول

 يموت فيلي الناس جعفر هذا الغالم، فيذهب جميع أموال بيت ثم -وهي داء الخنازير  -به  تطول أيامه لعلته التي
ن، فتضيع أمور المسلمين وتعطل       تن     المال إلى الحظايا لشغفه بهن، وقرب عهده من تشبه به ر الف الثغور وتكث

   . والهرج والخوارج والشرور

   . واهللا لقد شاهدت ما قاله سواء بسواء  : قال صافي



 

ال  وروى ابن الجوزي عن بعض خد   اً     : م المعتضد ق ان المعتضد يوم ة ونحن حول سريره،        آ ًا وقت القائل نائم
ه،       ا إلي ا فجئن م صرح بن ذعورًا ث ال  فاستيقظ م فينة تجدوها فارغة منحدرة            : فق أول س ة ف ى دجل وا إل م اذهب ويحك

   . واحتفظوا بالسفينة فأتوني بمالحها

ف،       ًا، فأتينا بهفذهبنا سراعًا فوجدنا مالحًا في سميرية فارغة منحدر اد أن يتل ة آ ا رأى المالح الخليف الخليفة فلم
ادت      ة فك ة صيحة عظيم ه الخليف ة      فصاح ب ه الخليف ال ل ون، اصدقني عن        : روح المالح تخرج فق ا ملع ويحك ي

   . قتلتها اليوم وإال ضربت عنقك قصتك مع المرأة التي

ال    : قال م ق ؤمنين آنت ال       : فتلعثم، ث ر الم ا أمي م ي وم سحرًا في   نع ا        ي م أر مثله رأة ل ة، فنزلت ام مشرعتي الفالني
ا           وعليها ثياب فاخرة وحلي آثيرة وجوهر، ع م ا وأخذت جمي ا وغرقته ا فشددت فاه ا واحتلت عليه فطمعت فيه

ى واسط        آان عليها من الحلي ه إل ذهاب ب أردت ال ا، ف  والقماش، وخشيت أن أرجع به إلى منزلي فيشتهر خبره
   . خدم فأخذونيفلقيني هؤالء ال

   ؟ وأين حليها  : فقال

   . في صدر السفينة تحت البواري  : فقال

ر يساوي    ي آثي ق       فأمر الخليفة عند ذلك بإحضار الحلي، فجيء به فإذا هو حل ة بتغري أمر الخليف رة، ف واًال آثي أم
رأة ليحضروا حت      المالح في المكان الذي غرق فيه المرأة، وأمر أن ى أهل الم رأة،    ينادى عل ال الم لموا م ى يتس

ا    فنادى بذلك ثالثة أيام في ره مم ي وغي  أسواق بغداد وأزقتها فحضروا بعد ثالثة أيام فدفع إليهم ما آان من الحل
   . آان للمرأة، ولم يذهب منه شيء

   ؟ يا أمير المؤمنين من أين علمت هذا  : فقال له خدمه

اب،  رأيت في نومي تلك الساعة شيخًا أبيض ال    : قال ة والثي ادي   رأس واللحي د، خذ أول        : وهو ين ا أحم د ي ا أحم ي
   . المرأة التي قتلها اليوم وسلبها، فأقم عليه الحد مالح ينحدر الساعة فاقبض عليه وقرره عن خبر

     . وآان ما شاهدتم

د انقطع عن العس      آنت مع موالي المعتضد في بعض   : وقال جعيف السمرقندي الحاجب يس  متصيداته وق كر ول
   ؟ يا جعيف أفيك خير اليوم  : المعتضد معه غيري، إذ خرج علينا أسد فقصد قصدنا فقال لي

   . ال واهللا  : قلت

   ؟ وال أن تمسك فرسي وأنزل أنا  : قال

   . بلى  : فقلت

ى األ     فنزل عن فرسه وغرز أطراف ثيابه في منطقته، واستل سيفه ورمى  : قال دم إل م تق ي ث سد، فوثب   بقرابه إل
ا، فخر األسد صريعًا           األسد عليه فضربه بالسيف فأطار يده فاشتغل ه ففلقه ى هامت ة عل ده، فضربه ثاني األسد بي

ال               فدنا منه فمسح سيفه في ى العسكر ق ذهبنا إل م رآب فرسه ف ه، ث يفه في قراب د س ي فأغم ل إل م أقب   : صوفه، ث
  من ؟ ي من أي شيء أعجبوصحبته إلى أن مات فما سمعته ذآر ذلك ألحد، فما أدر

ه      أم من عدم ؟ من شجاعته أم من عدم احتفاله بذلك، حيث لم يذآره ألحد ي حيث ضننت بنفسي عن واهللا  ؟ عتبه عل
   . ما عاتبني في ذلك قط

   ؟ ما هذا ولمن هذا  : مالح فقال أنه اجتاز بزورق فيه خمر مع  : وروى ابن عساآر عن أبي الحسين النوري

   . هذه خمر للمعتضد  : فقال له



 

ى آسرها          ده حت ود في ي دنان بعم ا فجعل يضرب ال ه، واستغاث       فصعد أبو الحسين إليه دًا ترآ ًا واح ا إال دن آله
   ؟ ما أنت  : بين يدي المعتضد فقال له المالح فجاءت الشرطة فأخذوا أبا الحسين فأوقفوه

   . أنا المحتسب  : فقال

   ؟ ومن والك الحسبة  : فقال

   . الذي والك الخالفة يا أمير المؤمنين  : الفق

   ؟ ما الذي حملك على ما فعلت  : فأطرق رأسه ثم رفعها فقال

   . شفقة عليك لدفع الضرر عنك  : فقال

   ؟ تكسره وألي شيء ترآت منها دنًا واحدًا لم  : فأطرق رأسه ثم رفعه فقال

ال   ألني إنما أقدمت عليها فكسرتها إجالال هللا    : فقال م أب الى، فل دن، دخل نفسي           تع ذا ال ى ه ى انتهيت إل دًا حت أح
ا أحببت أن          : فترآته، فقال له المعتضد  إعجاب من قبيل أني قد أقدمت على مثلك ر م دك فغي د أطلقت ي اذهب فق

   . المنكر تغيره من

   ؟ ولم  : اآلن انتقض عزمي عن التغيير، فقال  : فقال له النوري

   . أغير عن اهللا، وأنا اآلن أغير عن شرطي ألني آنت  : فقال

   . سل حاجتك  : فقال

   . أحب أن تخرجني من بين يديك سالمًا  : فقال

   . أحد في حاجة عند المعتضد فأمر فأخرج فصار إلى البصرة، فأقام بها مختفيًا خشية أن يشق عليه

   . فلما توفي المعتضد رجع إلى بغداد

ال  محمد بن عبد الواحد الهاشمي عن شيخ من التجار  وذآر القاضي أبو الحسن راء        : ق ى بعض األم ي عل ان ل آ
ه  ه         مال آثير فماطلني ومنعني حقي، وجعل آلما جئت أطالب ؤذونني، فاشتكيت علي ه ي أمر غلمان ه وي ي عن حجبن

 ده ذلك إال منعًا وجحودًا،أولياء األمر من الدولة فلم يقطعوا منه شيئًا، وما زا إلى الوزير فلم يفد ذلك شيئًا، وإلى
أال   : أشتكي، إذ قال لي رجل فأيست من المال الذي عليه ودخلني هم من جهته، فبينما أنا آذلك وأنا حائر إلى من

وا   وما  : فقلت -إمام مسجد هناك  -تأتي فالنًا الخياط  عسى أن يصنع خياط مع هذا الظالم، وأعيان الدولة لم يقطع
   . فيه

   . لعلك أن تجد عنده فرجًا هو أقطع وأخوف عنده من جميع من اشتكيت إليه، فاذهب إليه  : فقال لي

ا لقيت من      : قال الي وم ه        فقصدته غير محتفل في أمره، فذآرت له حاجتي وم ام معي فحين عاين ذا الظالم، فق ه
امًال   األمير قام إليه وأآرمه ى     واحترمه، وبادر إلى قضاء حقي الذي عليه فأعطانيه آ ه إل ر أن يكون من  من غي

   . األمير ودفع إلى حقي ادفع إلى هذا الرجل حقه وإال أذنت، فتغير لون  : األمير آبير أمر، غير أنه قال له

ي عرضت         فعجبت من ذلك الخياط مع رثاثة حاله وضعف بنيته، آيف  : قال التاجر م إن ه، ث ر ل ك األمي أنطاع ذل
   . لو أردت هذا لكان لي من األموال ما ال يحصى  : شيئًا، وقالعليه شيئًا من المال فلم يقبل مني 

ر ترآي     إن سبب ذلك  : فسألته عن خبره وذآرت له تعجبي منه وألححت عليه فقال ا أمي أنه آان عندنا في جوارن
 امرأة حسناء قد خرجت من الحمام وعليها ثياب مرتفة ذات من أعالي الدولة، وهو شاب حسن، فمر به ذات يوم

  : فتعلق بها يريدها على نفسها ليدخلها منزله، وهي تأبى عليه وتصيح بأعلى صوتها قيمة، فقام إليها وهو سكران



 

بالطالق أن ال  مسلمين أنا امرأة ذات زوج، وهذا الرجل يريدني على نفسي ويدخلني منزله، وقد حلف زوجي يا
   . تدحضه األيام وال تغسله المدامع بب ذلك عار الأبيت في غير منزله، ومتى بت ها هنا طلقت منه، ولحقني بس

اط  ه،          : قال الخي رأة من يدي ه وأردت خالص الم أنكرت علي ه ف ده فشج رأسي،        فقمت إلي دبوس في ي فضربني ب
رًا، فرجعت    ه قه اس          وغلب المرأة على نفسها وأدخلها منزل ى وعصبت رأسي وصليت بالن دم عن ا فغسلت ال أن

اس    إن هذا قد  : العشاء ثم قلت للجماعة ام الن فعل ما قد علمتم فقوموا معي إليه لننكر عليه ونخلص المرأة منه، فق
الناس، وقصدني هو   فهجمنا عليه داره فثار إلينا في جماعة من غلمانه بأيديهم العصي والدبابيس يضربون معي

ه ونحن في    من بينهم فضربني ضربًا شديدًا مبرحًا حتى أدماني، وأخرجنا من ى      منزل ة، فرجعت إل ة اإلهان غاي
وم، وتحيرت           منزلي وأنا ال أهتدي إلى الطريق من شدة م يأخذني ن ى فراشي فل دماء، فنمت عل رة ال الوجع وآث

ا الطالق، فألهمت    ماذا أصنع حتى أنقذ  المرأة من يده في الليل لترجع فتبيت في منزلها حتى ال يقع على زوجه
ل لكي يظ       اء اللي ى        أن أؤذن الصبح في أثن ذهب إل ه فت ا من منزل ع فيخرجه د طل ا،    ن أن الصبح ق زل زوجه من

ل        ادتي قب ى ع م عل ا أتكل اب داره وأن ى ب م       فصعدت المنارة وجعلت أنظر إل د خرجت ث رأة ق األذان هل أرى الم
ا أنظر هل تخرج        أذنت فلم تخرج، ثم صممت على أنه إن لم تخرج أقمت ا أن الصالة حتى يتحقق الصباح، فبين

   ؟ أين الذي أذن هذه الساعة  : فرسانًا ورجالة وهم يقولون ال، إذ امتألت الطريق المرأة أم

   . فنزلت انزل  : ها أنا ذا، وأنا أريد أن يعينوني عليه، فقالوا  : فقلت

ًا      أجب أمير المؤمنين، فأخذوني وذهبوا بي ال أملك من نفسي  : فقالوا ه جالس ا رأيت ه، فلم شيئًا، حتى أدخلوني علي
ال   في مقام الخالفة ارتعدت من الخوف، ي     : وفزعت فزعًا شديدًا، فق ال ل دنوت فق دأ      : ادن، ف ليسكن روعك وليه

   . قلبك

   . الساعة أنت الذي أذنت هذه  : وما زال يالطفني حتى اطمأننت وذهب خوفي، فقال

   . نعم يا أمير المؤمنين  : قلت

   ؟ مضى منه ، وقد بقي من الليل أآثر مماما حملك على أن أذنت هذه الساعة  : فقال

   . فتغر بذلك الصائم والمسافر والمصلي وغيرهم

   ؟ يؤمنني أمير المؤمنين حتى أقص عليه خبري  : فقلت

   . أنت آمن  : قال

   . فذآرت له القصة

رأة من ساعته       : قال ر والم ك األمي ا    فغضب غضبًا شديدًا، وأمر بإحضار ذل ة آان ى أي حال ، فأحضرا سريعًا   عل
العفو         فبعث بالمرأة إلى زوجها مع نسوة من جهته ثقات، ا ب أمر زوجه ره أن ي ه أيضًا،  وأم ومعهن ثقة من جهت

   . عنها واإلحسان إليها، فإنها مكرهة ومعذورة والصفح

ه  ال ل ر فق اب األمي ك الش ى ذل ل عل م أقب رزق  : ث ن ال ك م م ل دك ؟ آ م عن ال وآ ن الم ن ا ؟ م دك م م عن وار وآ لج
   ؟ والزوجات

   . فذآر له شيئًا آثيرًا

ى السلطان،       ويحك أما آفاك ما أنعم اهللا به عليك حتى انتهكت حرمة  : فقال له ديت حدوده، وتجرأت عل اهللا، وتع
   ؟ بالمعروف ونهاك عن المنكر فضربته وأهنته وأدميته وما آفاك ذلك أيضًا حتى عمدت إلى رجل أمرك

   . فلم يكن له جواب



 

ق      ه فأدخل في جوال دبابيس ضربًا        فأمر به فجعل في رجله قيد، وفي عنقه غل، ثم أمر ب ه فضرب بال م أمر ب ث
   . آخر العهد به شديدًا حتى خفت، ثم أمر به فألقي في دجلة فكان ذلك

ا في داره من الحواصل          ى م اط عل درًا صاحب الشرطة أن يحت ا من بيت       ثم أمر ب ان يتناوله ي آ وال الت  واألم
ذا          آلما  : المال، ثم قال لذلك الرجل الصالح الخياط ى ه و عل رًا ول ان أو آبي رًا صغيرًا آ ى    -رأيت منك وأشار إل

ان أو        فأعلمني،-صاحب الشرطة  أذن في أي وقت آ ك، األذان، ف ي وبين فإن اتفق اجتماعك بي وإال فعلى ما بين
   . مثل وقتك هذا في

ًا من المعتضد،         الدولة بشيء إال امتثلوه، وال فلهذا ال آمر أحدًا من هؤالء  : قال وه خوف اهم عن شيء إال ترآ أنه
   . إلى اآلن وما احتجت أن أؤذن في مثل تلك الساعة

ال   د     : وذآر الوزير عبيد اهللا بن سليمان بن وهب ق ًا عن ه         آنت يوم ذب عن ى رأسه ي ادم واقف عل المعتضد، وخ
ا      بمذبة في يده إذ حرآها فجاءت في قلنسوة الخليفة فسقطت عن رأسه، فأعظمت أنا ذلك جدًا وخفت من هول م

ذهب   : لذلك، بل أخذ قلنسوته فوضعها على رأسه ثم قال لبعض الخدم وقع، ولم يكترث الخليفة  مر هذا البائس لي
   . لراحته فإنه قد نعس، وزيدوا في عدة من يذب بالنوبة

ا      : فقال الشكر له على حلمه،فأخذنا في الثناء على الخليفة و  : قال الوزير ه وإنم ع من إن هذا البائس لم يتعمد ما وق
   . على المتعمد ال على المخطئ والساهي نعس، وليس العتاب والمعاتبة إال

ى المعتضد بموت        : وقال جعيف السمرقندي الحاجب   ر إل ا جاء الخب اجدًا        لم ليمان خر س ن س د اهللا ب ره عبي وزي
   . عبيد اهللا يخدمك وينصح لك مير المؤمنين لقد آانيا أ  : طويًال، فقيل له

   . إنما سجدت شكرًا هللا أني لم أعزله ولم أوذه  : فقال

ن  در صاحب         وقد آان ابن سليمان حازم الرأي قويًا، وأراد أن يولي مكانه أحمد ب ه ب دل ب رات، فع ن الف د ب محم
د اهللا فسفه        ن عبي ه بالقاسم ب ه وأشار علي ه،   الشرطة عن ه          رأي ه ويهني ه في أبي ه يعزي واله وبعث إلي ه ف ألح علي ف

   . عبيد اهللا حتى ولي المكتفي الخالفة من بعد أبيه المعتضد وحتى قتل بدرًا بالوزارة، فما لبث القاسم بن

   . فراسة عظيمة وتوسم قوي وآان المعتضد ينظر إلى ما بينهما من العداوة من وراء ستر رقيق، وهذه

ى ا  ًا إل ع يوم رهورف ى المعصية، فاستشار وزي ًا يجتمعون عل ال لمعتضد قوم رهم فق ي أم ينبغي أن يصلب   : ف
   . بعضهم ويحرق بعضهم

ة       : فقال ا علمت أن الرعي يهم بقسوتك، أم ائله       ويحك لقد بردت لهب غضبي عل ه س د سلطانها، وأن ة اهللا عن وديع
   ؟ عنها

   . ولم يقابلهم بما قال الوزير

األحوال فاسدة، والعرب تعيث في األرض      ولي الخالفة آان بيت المال صفرًا من المال، وآانتولهذه النية لما 
   . آثرت األموال وصلحت األحوال في سائر األقاليم واآلفاق فسادًا في آل جهة، فلم يزل برأيه وتسديده حتى

   : ومن شعره في جارية له توفيت فوجد عليها

  حبيب دله عندي* يا حبيبًا لم يكن يع 

  ومن القلب قريب* أنت عن عيني بعيد 

  ء من اللهو نصيب* ليس لي بعدك في شي 

  وإن غبت رقيب* لك من قلبي على قلبي 



 

  ت حياة ال تطيب* وحياتي منك مذغب 

  دك عول ونحيب* لو تراني آيف لي بع 

  حرق الحزن لهيب* وفؤادي حشوه من 

  بتها عنك تطيب* ما أرى نفسي وإن طي 

  ني وصبري ما يجيب* دمع لي يعصي  ليس

  قد آان فيها مرة ساآنا* لم أبك للدار ولكن لمن   : وقال فيها

  وآنت من قبل له آمنا* فخانني الدهر بفقدانه 

  وبان قلبي معه ظاعنا* ودعت صبري عنه تودعه 

   : وآتب إليه ابن المعتز يعزيه ويسليه عن مصيبته فيها

  وعشت أنت سليما* ت يا إمام الهدى حياتك طال

  ر وعند المصائب التسليما* أنت علمتنا على النعم الشك 

  آانت سرورًا صارت ثوابًا عظيما* فتسلى عن ما مضى وآأن التي 

  إن عندي في ذاك حظًا جسيما* قد رضينا بأن نموت وتحيى 

  أعطي فوزًا ومات موتًا آريما* من يمت طائعًا لمواله فقد 

   : بمرثاة حسنة يقول فيها باس عبد اهللا بن المعتز العباسي بن عمر المعتضدوقد رثى أبو الع

  وأنت والد سوء تأآل الولدا* يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحدًا 

  رضيت باهللا ربًا واحدًا صمدا* أستغفر اهللا بل ذا آله قدر 

  بالظاهرية مقصى الدار منفردا* يا ساآن القبر في غيراء مظلة 

  أين الكنوز التي لم تحصها عددا* ش التي قد آنت تشحنها أين الجيو

  مهابة من رأته عينه ارتعدا* أين السرير الذي قد آنت تملؤه 

  والح فيها سنا اإلبريز فانقدا* أين القصور التي شيدتها فعلت  

  وجناء تنثر من أشداقها الزبدا* قد أتعبوا آل مرقال مذآرة 

  أين الليوث التي صيرتها نقدا* هم أين األعادي األلى ذللت صعب

  ورد القطا صفر ما جال واطردا* أين الوفود على األبواب عاآفة 

  من راح منهم ولم يطمر فقد سعدا* أين الرجال قيامًا في مراتبهم 



 

  وآن يحملن منك الضيغم األسدا* أين الجياد التي حجلتها بدم 

  ردت قلبًا وال آبدامذ مت ما و* أين الرماح التي غذيتها َمهجًا 

  يصبن من شئت من قرب وإن بعدا* أين السيوف وأين النبل مرسلة 

  رمين حائط حصن قائم قعدا* أين المجانيق أمثال السيول إذا 

  وال ترى أن عفوًا نافعًا أبدا* أين الفعال التي قد آنت تبدعها 

  ويستجيب إليها الطائر الغردا* أين الجنان التي تجري جداولها 

  يسحبن من حلل موشية جددا* أين الوصائف آالغزالن رائحة

  ياقوتة آسيت من فضة زردا* أين المالهي وأين الراح تحسبها 

  صالح ملك بني العباس إذ فسدا* أين الوثوب إلى األعداء مبتغيًا 

  وتحطم العاتي الجبار معتمدا* ما زلت تقسر منهم آل قسورة 

  حتى آأنك يومًا لم تكن أحدا*  ثم انقضيت فال عين وال أثر

  ما دام ملك إلنسان وال َخلدا* ال شيء يبقى سوى خير تقدمه 

   . ذآرها ابن عساآر في تاريخه

اه     ى حظاي ومهم        واجتمع ليلة عند المعتضد ندماؤه، فلما انقضى السمر وصار إل بههم من ن وم السمار، ن ام الق ون
ائزة    إنه  : يقول لكم أمير المؤمنين  : خادم وقال ه ج أصابه أرق بعدآم، وقد عمل بيتًا أعياه ثانيه، فمن عمل ثانيه فل
   : البيت وهو هذا

  إذا الدار قفر والمزار بعيد* ولما انتبهنا للخيال الذي سرى 

   : فقال فجلس القوم من فرشهم يفكرون في ثانيه، فبدر واحد منهم  : قال

  ًال طارقًا سيعودلعل خيا* فقلت لعيني عاودي النوم واهجعي 

ًا من       فلما رجع الخادم به إلى المعتضد، وقع منه موقعًا جيدًا وأمر  : قال نية، واستعظم المعتضد يوم له بجائزة س
   : البصري بعض الشعراء قول الحسن بن منير المازني

   وجعا وزاد قلبي على أوجاعه* لهفي على من أطار النوم فامتنعا 

  حسنًا أو البدر من أردانه لمعا* طلعت آأنما الشمس من أعطافه 

  من القلوب وجيهًا أين ما شفعا* في وجه شافع يمحو إساءته 

اجتمع رؤوس    ره       ولما آان في ربيع األول من هذه السنة اشتد وجع المعتضد، ف ادم وغي ونس الخ ل ي راء مث األم
يعة للمكتفي باهللا علي بن المعتضد باهللا، ففعل الناس لتجديد الب إلى الوزير القاسم بن عبيد اهللا، فأشاروا بأن يجتمع

   . وآان في ذلك خير آثير ذلك وتأآدت البيعة

   : وحين حضرت المعتضد الوفاة أنشد لنفسه



 

  وخذ صفوها ما إن صفت ودع الرنقا* تمتع من الدنيا فإنك ال تبقى 

  فلم يبق لي حاًال ولم يرع لي حقا* وال تأمنن الدهر إني ائتمنته 

  عدوًا ولم أمهل على خلق خلقا* ت صناديد الرجال فلم أدع قتل

  فشردتهم غربا ومزقتهم شرقا* وأخليت دار الملك من آل نازع 

  وصارت رقاب الخلق لي أجمع رقا* فلما بلغت النجم عزًا ورفعة 

  فها أنا ذا في حفرتي عاجًال ألقى* رماني الردى سهمًا فأخمد جمرتي 

  لدى ملك إال حباني حبها رفقا* ولم أجد ولم يغن عني ما جمعت 

  فمن ذا الذي مثلي بمصرعه أشقا* وأفسدت دنياي وديني سفاهة 

  إلى رحمة اهللا أم في ناره ألقى* فياليت شعري بعد موتي هل أصر 

   . وآانت وفاته ليلة االثنين لثمان بقين من ربيع األول من هذه السنة

   . ولم يبلغ الخمسين

   . ه تسع سنين وتسعة أشهر وثالثة عشر يومًاوآانت خالفت

   . عليًا المكتفي، وجعفر المقتدر، وهارون  : وخلف من األوالد الذآور

   . ومن البنات إحدى عشرة بنتًا

   . سبع عشرة بنتًا  : ويقال

   . وترك في بيت المال سبعة عشر ألف ألف دينار

ا، فله        ر وجهه وال في غي ه،    وآان يمسك عن صرف األم اس يبخل ان بعض الن ه من       ذا آ اس من يجعل ومن الن
   . فاهللا أعلم الخلفاء الراشدين المذآورين في الحديث، حديث جابر بن سمرة

  خالفة المكتفي باهللا أبي محمد

ه في       د موت أبي ة عن ع بالخالف يس في        علي بن المعتضد باهللا أمير المؤمنين، بوي نة، ول ذه الس ع األول من ه ربي
   . اسمه علي سوى هذا وعلي بن أبي طالب الخلفاء من

   . والهادي، والمستضيء باهللا وليس فيهم من يكنى بأبي محمد إال هو والحسن بن علي بن أبي طالب

   . وحين ولي المكتفي آثرت الفتن وانتشرت في البالد

ا تساقط       دًا، وفي رمضان منه ة ج السماء نجوم   وقت السحر من     وفي رجب منها زلزلت األرض زلزلة عظيم
   . آثيرة، ولم يزل األمر آذلك حتى طلعت الشمس

األمراء فرآب فدخل بغداد في يوم مشهود، وذلك  ولما أفضت الخالفة إليه آان بالرقة، فكتب إليه الوزير وأعيان
  يوم



 

   . االثنين لثمان خلون من جمادى منها

تق   -وفي هذا اليوم أمر بقتل عمرو بن الليث الصفار  ان مع ه   ًال في سجن  وآ ي      -أبي وأمر بتخريب المطامير الت
ن           آان اتخذها أبوه للمسجونين، وأمر ببناء جامع د اهللا ب ن عبي وزير القاسم ب ى ال وم عل ذا الي مكانها، وخلع في ه

   . سيفًا، وآان عمره يوم ولي الخالفة خمسًا وعشرين سنة وبعض أشهر سليمان ست خلع وقلده

   . وتسمى بعضهم بأمير المؤمنين في اآلفاق وقطعوا الطريق على الحجيج،انتشرت القرامطة   : وفيها

   . اهللا بعض شرهم فبعث المكتفي إليهم جيشًا آثيرًا، وأنفق فيهم أمواًال جزيلة، فأطفأ

د       خرج محمد بن هارون عن طاعة إسماعيل بن أحمد الساماني،  : وفيها ن زي د ب ه محم د قتل وآاتب أهل الري بع
هالطالبي،   د إلي لموا البل يهم فس ره  فصار إل الجيوش فقه اماني ب د الس ن أحم ا، فقصده إسماعيل ب فاستحوذ عليه

   . مدحورًا وأخرجه منها مذمومًا

يهم    وفي يوم التاسع من ذي الحجة منها صلى  : قال ابن الجوزي في المنتظم الناس العصر في زمن الصيف وعل
د        تاج الناسثياب الصيف، فهبت ريح باردة جدًا حتى اح را والمحشوات، وجم ار، ولبسوا الف إلى االصطالء بالن

   . الماء آفصل الشتاء

ح عاصف بالبصرة،          : قال ابن األثير ك، وهب ري ل ذل ة حمص مث ا،       ووقع بمدين رًا من نخيله يئًا آثي فاقتلعت ش
   . وخسف بموضع فيها فمات تحته سبعة آالف نسمة

   . متعددة ثم سكنت زلزلت بغداد في رجب منها مراتو  : قال ابن الجوزي، وابن األثير

   . وحج بالناس فيها الفضل بن عبد الملك

  : وفيها توفي من األعيان 

   . إبراهيم بن محمد بن إبراهيم أحد الصوفية الكبار 

   . وهو من أقران السري السقطي  : قال ابن األثير

   . ا طلعت عليه الشمسألن ترد إلى اهللا ذرة من همك خير لك مم  : قال

رة  ا        أحمد بن محمد المعتضد باهللا، غلب عليه سوء المزاج والجفاف من آث ه م اء يصفون ل ان األطب اع، وآ الجم
     . يرطب بدنه له فيستعمل ضد ذلك حتى سقطت قوته

  بدر غالم المعتضد رأس الجيش

ة عن أوالد المعتضد      ى أن يصرف الخالف ه        ،آان القاسم الوزير قد عزم عل امتنع علي ذا ف درًا ه ذلك ب اوض ب وف
وزير        ن المعتضد خاف ال ي المكتفي ب ا ول ى، فلم ذا، فبعث         وأب در ه ل ب وزير للمكتفي قت ن ال ك، فحّس ة ذل غائل

ه        المكتفي فاحتاط على حواصله ه من قتل در بعث إلي دم ب وأمواله وهو بواسط، وبعث الوزير إليه باألمان، فلما ق
وا   الجمعة لست خلون من رم يوم ه، فبعث ة     ضان من هذه السنة، ثم قطع رأسه وبقيت جثته أخذها أهل ى مك ا إل به

   . وفاته في تابوت فدفن بها، ألنه أوصى بذلك وآان قد أعتق آل مملوك له قبل

   . وحين أرادوا قتله صلى رآعتين رحمه اهللا

ى      البغد الحسين بن محمد بن عبد الرحمن بن الفهم بن مجرز بن إبراهيم الحافظ ام ويحي ن هش ادي، سمع خلف ب
والطوماري، وآان عسرًا في التحديث إال لمن الزمه، وآانت  بن معين ومحمد بن سعد وغيرهم، وعنه الحنطبي

ار دة باألخب ة جي ه معرف ه ل ال عن ه، ق ي الفق راقيين ف ذهب الع ى م ل إل ال، يمي ماء الرج  والنسب والشعر وأس
   . ليس بالقوي  : الدارقطني



 

ي صالح     يمة بن موسى أبو رفاعة الفارسي، صاحب التاريخ على السنن،عمارة بن وث ولد بمصر وحدث عن أب
   . آاتب الليث وغيره

   . المكتفي بغداد عمرو بن الليث الصفار أحد األمراء الكبار، قتل في السجن أول ما قدم

  ثم دخلت سنة تسعين ومائتين 

و قاسم      ه أب ن مهروي ه ب ة        القرمطي المعروف   فيها أقبل يحيى بن زآروي ة الرق ه، فعاث بناحي بالشيخ في جحافل
   . فارس فسادًا فجهز إليه الخليفة جيشًا نحو عشرة آالف

   . رأيه عن ذلك الوزير فرجع إلى بغداد رآب الخليفة من بغداد إلى سامرا يريد اإلقامة بها، فثنى  : وفيها

ة قتل يحيى بن زآرويه على باب دمشق، زرقه ر  : وفيها ه،        جل من المغارب اس بقتل رح الن ه، فف ار فقتل بمزراق ن
ده أخوه       وتمكن منه المزراق فأحرقه، وآان هذا المغربي أمر القرامطة من بع من جملة جيش المصريين، فقام ب

بأبي العباس، وتلقب بأمير المؤمنين، وأطاعه القرامطة، فحاصر دمشق فصالحه    الحسين وتسمى بأحمد، وتكنى
فقهر أهل  ل، ثم سار إلى حمص فافتتحها وخطب له على منابرها، ثم سار إلى حماه ومعرة النعمانما أهلها على

ي  دواب والصبيان ف ل ال ان يقت ريمهم، وآ والهم وح تباح أم واحي، واس ك الن ه وطء  تل ن مع يح لم ب، ويب المكات
ه       النساء، فربما وطئ الواحدة الجماعة الكثيرة من الرجال،  أ ب دا هن دت ول إذا ول نهم اآلخر، فكتب      ف آل واحد م

ة، ورآب في        أهل الشام إلى الخليفة ما يلقون من واًال جزيل يهم أم هذا اللعين، فجهز إليهم جيوشًا آثيفة، وأنفق ف
ى      رمضان ذا يكتب إل ان القرمطي ه من   (   : أصحابه  فنزل الرقة وبث الجيوش في آل جانب لقتال القرامطة، وآ

داعي       هللا المهدي المنصور، الناصر لدينعبد اهللا المهدي أحمد بن عبد ا م اهللا، ال اآم بحك أمر اهللا، الح ائم ب اهللا، الق
ي طالب      وآان يدعي أنه من ساللة   ) الذاب عن حريم اهللا، المختار من ولد رسول اهللا  إلى آتاب اهللا،  ن أب ي ب عل

م   عداوة لقر من فاطمة، وهو آاذب أفاك أثيم قبحه اهللا، فإنه آان من أشد الناس لمية فل يش، ثم لبني هاشم، دخل س
   . وقتل أوالدهم واستباح حريمهم يدع بها أحدًا من بني هاشم حتى قتلهم

   . جناح لشكوى أهل الثغر منه تولى ثغر طرسوس أبو عامر أحمد بن نصر عوضًا عن مظفر بن  : وفيها

   . وحج بالناس الفضل بن محمد العباسي

   : وفيها توفي من األعيان 

  بد اهللا بن اإلمام أحمد بن حنبلع

   . أبيه وغيره أبو عبد الرحمن الشيباني، آان إمامًا ثقة حافظًا ثبتًا مكثرًا عن

   . لم يكن أحد أروى عن أبيه منه  : قال ابن المنادي

ن ذلك من ذلك سماع ومن ذلك إجازة، وم روى عنه المسند ثالثين ألفًا، والتفسير مائة ألف حديث وعشرون ألفًا،
ر،       الناسخ والمنسوخ، والمقدم والمؤخر في آتاب راء، والمناسك الكبي بعة، وآرامات الق اهللا، والتاريخ وحديث س

   . والصغير

   . وغير ذلك من التصانيف، وحديث الشيوخ

ل       : قال ة الرجال وعل ه بمعرف ى      وما زلنا نرى أآابر شيوخنا يشهدون ل ة عل  الحديث واألسماء والكنى والمواظب
ه    طلب الحديث في العراق وغيرها، ويذآرون عن أسالفهم اإلقرار له بذلك، حتى أن بعضهم أرف في تقريظه ل

   . للحديث عن أبيه بالمعرفة وزيادة السماع

   ؟ أين تدفن  : ولما مرض قيل له

   . وار أبيأحب إلي من أن أآون في ج صح عندي أن بالقطعية نبيًا مدفونًا، وألن أآون بجوار نبي  : فقال



 

واجتمع في جنازته خلق آثير من الناس،  مات في جمادى اآلخرة منها عن سبع وسبعين سنة، آما مات لها أبوه،
   . التين رحمه اهللا تعالى وصلى عليه زهير ابن أخيه، ودفن في مقابر باب

راب      ا ت اطي المروزي، صحب أب ان    عبد اهللا بن أحمد بن سعيد أبو بحر الرب ي    النخشبي، وآ د يمدحه ويثن الجني
   . عليه

   . ثبتًا عمر بن إبراهيم أبو بكر الحافظ المعروف بأبي األذان، آان ثقة

   . الثقات المشهورين والمصنفين محمد بن الحسين بن الفرج أبو ميسرة الهمداني، صاحب المسند، آان أحد

  محمد بن عبد اهللا أبو بكر الدقاق

ال أحد أئمة الصوفية وعبادهم، روى  يس في     : عن الجنيد أنه ق ان، فقلت     رأيت إبل ه عري ام وآأن أال تستحي    : المن
   ؟ من الناس

ر     لو آانوا ناسًا ما آنت ألعب بهم آما  : -وهو ال يظنهم ناسًا  -فقال  اس جماعة غي يلعب الصبيان بالكرة، إنما الن
   . هؤالء

   ؟ أين هم  : فقلت

د أضنو      : فقال ا هممت     في مسجد الشونيزي، ق وا جسدي، آلم ي وأتعب اد        ا قلب ى اهللا عز وجل فأآ م أشاروا إل به
     . أحترق

ثالثة جلوس ورؤوسهم في مرقعاتهم، فرفع  فلما انتبهت لبست ثيابي ورحت إلى المسجد الذي ذآر، فإذا فيه  : قال
   ؟ يء تقبلتغتر بحديث الخبيث، وأنت آلما قيل لك ش يا أبا القاسم ال  : أحدهم رأسه إلّي وقال

ه       فإذا هم أبو بكر الدقاق، وأبو الحسين النوري، وأبو حمزة محمد بن علي د اهللا الجرجاني الفقي ن عب ة ب بن علوي
   . الشافعي تلميذ المزني

   . ذآره ابن األثير

   ومائتين ثم دخلت سنة إحدى وتسعين 

ه، ذا       فيها جرت وقعة عظيمة بين القرامطة وجند الخليفة، فهزموا القرامطة  ن زآروي وأسروا رئيسهم الحسن ب
ل مشهور،         الشامة، فلما أسر حمل إلى الخليفة في جماعة ى في داد عل آثيرة من أصحابه من رؤوسهم وأدخل بغ

د         وأمر الخليفة بعمل دفة ه وهو ينظر، وق ين يدي اقهم ب مرتفعة فأجلس عليها وجيء بأصحابه فجعل يضرب أعن
م    لى قفاه، ثم أنزل فضرب مائتي سوط ثم قطعت يداه ورجاله، فمه خشبة معترضة مشدودة إ جعل في وآوي، ث

   . منها أحرق وحمل رأسه على خشبة وطيف به في أرجاء بغداد، وذلك في ربيع األول

تهم   : وفيها بوا        قصدت األتراك بالد ما وراء النهر في حجافل عظيمة، فبي رًا، وس ًا آثي نهم خلق وا م المسلمون فقتل
   .  ] 25  : األحزاب [   { َآَفُروا ِبَغْيِظِهْم َلْم َيَناُلوا َخْيرًا َوَردَّ اللَُّه الَِّذيَن } صون منهم ما ال يح

بوا     بعث ملك الروم عشرة صلبان مع آل صليب عشرة آالف، فغاروا  : وفيها ًا وس وا خلق على أطراف البالد وقتل
   . نساء وذرية

مدينة عظيمة على ساحل البحر تعادل عندهم  وهي -فتح مدينة أنطاآية دخل نائب طرسوس بالد الروم، ف  : وفيها
غ    وخّلص من أسارى المسلمين -القسطنطينية  رًا، فبل خمسة آالف أسير، وأخذ للروم ستين مرآبًا، وغنم شيئًا آثي

   . الغزاة ألف دينار نصيب آل واحد من

   . وحج بالناس فيها الفضل بن عبد الملك الهاشمي



 

   : توفي من األعيانوفيها  

  أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار

د        أبو العباس الشيباني موالهم، الملقب بثعلب، إمام الكوفيين في النحو ائتين، سمع محم ده في سنة م واللغة، مول
د،          بن زياد األعرابي والزبير بن بكار و عمرو الزاه ة وأب ن عرف اري واب ن األنب ه اب والقواريري وغيرهم، وعن

   . دينًا صالحًا مشهورًا بالصدق والحفظ، وذآر أنه سمع من القواريري مائة ألف حديث قة حجةوآان ث

   . وتسعين سنة توفي يوم السبت لثالث عشرة بقيت من جمادى األولى منها، عن إحدى

اب        : قال ابن خلكان ده آت دي        وآان سبب موته أنه خرج من الجامع وفي ي د أصابه صمم ش ان ق ه، وآ د ينظر في
     . اليوم الثاني رحمه اهللا فصدمته فرس، فألقته في هوة فاضطرب دماغه فمات في

اب     اب        ) الفصيح  ( وهو مصنف آت ه آت دة، ول ر الفائ   ) اختالف النحويين   ( و  ) المصون  (  ، وهو صغير الحجم آثي
ه من الشعر      ) معاني الشعر وما يلحن فيه العامة ( و  ) القراءات ( وآتاب   ) معاني القرآن ( و وغير ذلك، وقد نسب إلي

   : قوله

  فكم تلبث النفس التي أنت قوتها* إذا آنت قوَت النفس ثم هجرتها 

  أقام لدى ديمومة الماء صوتها* سيبقى بقاء النبت في الماء أو آما 

  وفي النفس مني منك ما سيميتها* أغرك أني قد تصبرت جاهدًا 

  وبالريح ما هبت وطال حفوفها* فلو آان ما بي بالصخور لهدها 

  فأشكو همومًا منك فيك لقيتها* فصبرًا لعل اهللا يجمع بيننا 

م          توفي القاسم بن عبيد اهللا بن سليمان بن وهب الوزير، تولى  : وفيها ام المعتضد، ث وزارة في آخر أي ه ال د أبي بع
سجون فأطلق من فيها من المطلبيين، ثم هذه السنة مرض فبعث إلى ال تولى لولده المكتفي، فلما آان رمضان من

ا  توفي في ذي القعدة دل   منها، وقد قارب ثالثًا وثالثين سنة، وقد آان حظيًا عند الخليفة، وخلف من األموال م يع
   . سبعمائة ألف دينار

الجبروعي، حدث عن      ومحمد بن محمد بن إسماعيل بن شداد أبو عبد اهللا البصري القاضي بواسط، المعروف ب
   . من الثقات والقضاة األجواد العدول األمناء سدد وعن علي بن المديني وابن نمير وغيرهم، وآانم

   . ومحمد بن إبراهيم البوشنجي

   . ومحمد بن علي الصايغ

   . وقنبل أحد مشاهير القراء، وأئمة العلماء

  ومائتين ثم دخلت سنة ثنتين وتسعين 

ليمان في      : فيها ن س د ب ة       دخل محم ة الخليف ل من جه ال       نحو عشرة آالف مقات ديار المصرية لقت ى ال المكتفي إل
ره    اقتتال فقه ارون ف انوا سبعة عشر          هارون بن خمارويه، فبرز إليه ه ون وآ ليمان، وجمع آل طول ن س د ب محم

   . وأمالآهم رجًال فقتلهم واستحوذ على أموالهم

   . المكتفي بالفتح إلىوانقضت دولة الطولونية على الديار المصرية، وآتب 

   . السنين المتقدمة وحج بالناس الفضل بن عبد الملك الهاشمي، القائم بأمر الحجاج في



 

   : وممن توفي فيها من األعيان 

   إبراهيم بن عبد اهللا بن مسلم الكجي

رة    ه محب ه سبعة   سوى النظارة، ويستملي عل    أحد المشايخ المعمرين، آان يحضر مجلسه خمسون ألفًا ممن مع ي
ا حدث بعشرة آالف حديث تصدق بصدقة،        مستملين آل يبلغ صاحبه، ويكتب بعض الناس وهم قيام، وآان آلم

ى رسول اهللا صلى اهللا      : غرم عليها ألف دينار، وقال ولما فرغ من قراءة السنن عليه عمل مأدبة شهدت اليوم عل
   ؟ شهادتي وحدي، أفال أعمل شكرًا هللا عز وجل عليه وسلم فقبلت

ال    لم الكجي ق ة من     : وروى ابن الجوزي والخطيب عن أبي مس ي      خرجت ذات ليل ام وعل زل، فمررت بحم المن
   ؟ أدخل حمامك أحد بعد  : جنابة فدخلته فقلت للحّمامي

   . ال  : فقال

   . تسلم أبا مسلم أسلم  : فدخلت فلما فتحت باب الحمام الداخل إذا قائل يقول

   : ثم أنشأ يقول

  وإما على نقمة تدفع* ك الحمد إما على نعمة ل

  وتسمع من حيث ال يسمع* تشاء فتفعل ما شئته 

   . أحد أنت زعمت أنه لم يدخل حمامك  : فبادرت فخرجت فقلت للحمامي  : قال

   ؟ وما ذاك  ! نعم   : فقال

   . إني سمعت قائًال يقول آذا وآذا  : فقلت

   ؟ وسمعته  : قال

   . نعم  : قلت

   . األشعار ويتكلم بكالم حسن فيه مواعظ يا سيدي هذا رجل من الجان يتبدى لنا في بعض األحيان فينشد  : فقال

   ؟ هل حفظت من شعره شيئًا  : فقلت

   . نعم  : فقال

   : ثم أنشدني من شعره فقال هذه األبيات

  آم تمادى تكسب الذنب جهال* أيها المذنب المفرط مهًال 

  سمج وهو يحسن الصنع فعال* تسخط الجليل بفعل آم وآم 

  أرضَي عنه من على العرش أم ال* آيف تهدا جفون من ليس يدري 

ار     ان من خي ي، آ اء،        عبد الحميد بن عبد العزيز أبو حاتم القاضي الحنف ة العلم اء ومن أئم ان الفقه القضاة وأعي
   . واألمانة ورعًا نزهًا آثير الصيانة والديانة

     . اهللا ر له ابن الجوزي في المنتظم آثارا حسنة وأفعاًال جميلة رحمهوقد ذآ



 

  ثم دخلت سنة ثالث وتسعين ومائتين 

ا  ل            : فيه ذي قت ذي الشامة ال ى أخي الحسين القرمطي المعروف ب ق من القرامطة        التف عل ا خالئ ي قبله في الت
رًا من    طبرية فامت بطريق الفرات، فعاث بهم في األرض فسادًا، ثم قصد ًا آثي نعوا منه فدخلها قهرًا، فقتل بها خلق

ا    آثيرًا من األموال، ثم آّر راجعًا إلى البادية، ودخلت فرقة أخرى منهم إلى هيت الرجال، وأخذ شيئًا وا أهله فقتل
اتلوهم و     إال القليل، وأخذوا منها أمواًال جزيلة حملوها على ثالثة آالف بعير، ًا فق يهم المكتفي جيش أخذوا  فبعث إل

   . رئيسهم فضربت عنقه

ى    الداعية باليمن، فحاصر صنعاء  : ونبغ رجل من القرامطة يقال له فدخلها قهرًا، وقتل خلقًا من أهلها، ثم سار إل
ى بعض          بقية مدن اليمن فأآثر الفساد وقتل وه، فأغار عل ه وهزم روا ب خلقًا من العباد، ثم قاتله أهل صنعاء فظف

   . ليها مظفر بن حجاج نائبًا، فسار إليها فلم يزل بها حتى ماتالخليفة إ مدنها، وبعث

ادوا   ة فن ا   : وفي يوم عيد األضحى دخلت طائفة من القرامطة إلى الكوف ارات الحسين    ي ون المصلوب في     -ث يعن
دخول من ال    -يعنون الذين قتلوا معه  - يا أحمد يا محمد  : وشعارهم -التي قبلها ببغداد  اس ال ى   فبادر الن مصلى إل

   . فرمتهم العامة بالحجارة فقتلوا منهم نحو العشرين رجًال، ورجع الباقون خاسئين الكوفة فدخلوا خلفهم

ه    : ظهر رجل بمصر يقال له  : وفيها ن         الخليجي، فخلع الطاعة واجتمع إلي د ب ة أحم أمر الخليف د، ف ة من الجن طائف
ا  آنغلغ نائب دمشق وأعمالها فرآب إليه فاقتتال ة         بظ ه الخليف رة، فبعث إلي ة منك ه الخليجي هزيم هر مصر فهزم

ي   وا الخليج ر فهزم ًا آخ ديار       جيش أمر ال يش ب تغل الج ره، واش أ خب ة وانطف ر الخليف ى األمي لم إل ذوه، فس وأخ
م     : فبعث القرامطة جيشًا إلى بصرى صحبة رجل يقال له المصرية، ان يعل الصبيان، فقصد    عبد اهللا بن سعيد، آ

ى   ات والبثنية فحاربه أهلها ثم أمنهم فلما أن تمكن منهم قتلبصرى وأذرع المقاتلة وسبى الذرية، ورام الدخول إل
غ، وهو        ن آنغل د ب ه نائب دمشق أحم ل           دمشق فحارب يمن قت ل صالح ف ه القرمطي وقت ن الفضل، فهزم صالح ب

   . ا شيئًا آثيرًا آما ذآرنافانصرف إلى طبرية فقتلوا أآثر أهلها ونهبوا منه وحاصر دمشق فلم يمكنه فتحها،

   . يوم عيد األضحى آما ذآرنا ثم ساروا إلى هيت ففعلوا بها ذلك آما تقدم، ثم ساروا إلى الكوفة في

زل       آل ذلك بإشارة زآرويه بن مهرويه وهو مختف في بلده بين ظهراني قوم من اءه الطلب ن إذا ج القرامطة، ف
دري أحد      ه تنور فتقومبئرًا قد اتخذها ليختفي فيها، وعلى باب ه أصًال، وال ي امرأة فتسجره وتخبز فيه فال يشعر ب

يئاً     أين هو، فبعث الخليفة إليه والهم ش نم من أم  جيشًا فقاتلهم زآرويه بنفسه ومن أطاعه فهزم جيش الخليفة، وغ
   . رهم ما سنذآرهأمره وأم آثيرًا جدًا فتقوى به، واشتد أمره، فندب الخليفة إليه جيشًا آخر آثيفًا فكان من

     . طائفة آبيرة من بالد األتراك خرب إسماعيل بن أحمد الساماني نائب خراسان وما وراء النهر  : وفيها

   . أغارت الروم على بعض أعمال حلب، فقتلوا ونهبوا وسبوا  : وفيها

   . وفيها حج بالناس الفضل بن عبد الملك الهاشمي

   : وفيها توفي من األعيان 

  و العباس الناشي الشاعرأب

ا،       واسمه عبد اهللا بن محمد أبو العباس المعتزلي، أصله من األنبار وأقام ى مصر فمات به ل إل ببغداد مدة ثم انتق
ه هوس،    وآان جيد الذهن يعاآس الشعراء ويرد على المنطقيين والفروضيين، وآان شاعرًا مطيقًا إال أنه آان في

   . هللا صلى اهللا عليه وسلم قد ذآرناها في السيرةنسب رسول ا وله قصيدة حسنة في

م المنطق،       : قال ابن خلكان ا عل وم، من جملته ى روي         آان عالمًا في عدة عل م عل ون من العل ه قصيدة في فن ول
   . وأشعار آثيرة واحد تبلغ أربعة آالف بيت، وله عدة تصانيف

ان من       صحاب أبي ثور،عبيد بن محمد بن خلف أبو محمد البزار أحد الفقهاء من أ ور، وآ ي ث ه أب وآان عنده فق
   . الثقات النبالء



 

آان أحد حفاظ الحديث المشهورين،    نصر بن أحمد بن عبد العزيز أبو محمد الكندي الحافظ المعروف بنصرك،
   . إليه وصنف له المسند وآان األمير خالد بن أحمد الذهلي نائب بخارى قد ضمه

   . ةتوفي ببخارى في هذه السن

  ثم دخلت سنة أربع وتسعين ومائتين 

ى الحجاج من أهل           ه في أصحابه إل ذه السنة اعترض زآروي ة       في المحرم من ه افلون من مك م ق خراسان وه
ل عشرين      فقتلهم عن آخرهم، وأخذ أموالهم وسبى نساءهم فكان قيمة ما أخذه منهم ألفي ألف دينار، وعدة من قت

زعمن أنهن يسقين      طة يطفنألف إنسان، وآانت نساء القرام اء ي بين القتلى من الحجاج وفي أيديهم اآلنية من الم
   . فمن آلمهن من الجرحى قتلنه وأجهزن عليه، لعنهن اهللا ولعن أزواجهن الجريح العطشان،

  ذآر مقتل زآرويه لعنه اهللا

لتقوا معه فاقتتلوا قتاًال شديدًا جدًا، قتل آثيفًا، فا لما بلغ الخليفة خبر الحجيج وما أوقع بهم الخبيث، جهز إليه جيشًا
   . يبق منهم إال القليل، وذلك في أول ربيع األول منها من القرامطة خلق آثير ولم

قوا    وضرب رجل زآرويه بالسيف في رأسه فوصلت الضربة إلى دماغه، وأخذ ام، فش أسيرًا فمات بعد خمسة أي
ى بطنه وّصبروه وحملوه في جماعة من رؤوس أصحاب دي          ه إل ان بأي ا آ ى م ة عل وى عسكر الخليف داد، واحت بغ

ر  وال والحواصل، وأم ن األم ة م الد    القرامط ائر ب ي س ه ف ل أصحاب القرمطي وأن يطاف برأس ة بقت الخليف
     . عن الحج خراسان، لئال يمتنع الناس

   . وأطلق من آان بأيدي القرامطة من النساء والصبيان الذين أسروهم

ة آالف، وأسر      أحمد بن آنغلغ نائب دمشق بالد الروم من ناحية طرسوس،غزا   : وفيها وًا من أربع فقتل منهم نح
انوا في حبسه من           من ذراريهم نحوًا من خمسين ألفًا، وأسلم بعض ائتي أسير آ البطارقة وصحبته ونحو من م

ل     المسلمين، فأرسل ملك الروم روم    جيشًا في طلب ذلك البطريق، فرآب في جماعة من المس مين فكبس جيش ال
   . ما تمناه عليه مقتلة عظيمة وغنم غنيمة آثيرة جدًا، ولما قدم على الخليفة أآرمه وأحسن إليه وأعطاه فقتل منهم

   . بغداد فادعى أنه موسوس فترك ظهر بالشام رجل فادعى أنه السفياني، فأخذ وبعث به إلى  : وفيها

   . وحج بالناس الفضل بن عبد الملك الهاشمي

ان    وفي من األعي ن            : وفيها ت ي ب ن عل د ب ن يزي اتم ب ن ح د ب ن محم د       الحسين ب ي، المعروف بعبي و عل مروان أب
   . المسندات، توفي في صفر منها العجلي، آان حافظًا مكثرًا متقنًا مقدمًا في حفظ

ي األسدي      و عل ة    -صالح بن محمد بن عمرو بن حبيب أب ه ق    المعروف  -أسد خزيم ى بعض   بجزرة ألن رأ عل
ا هو جزرة    ان           المشايخ آانت له خرزة يرقأ بها المريض، فقرأه د آ ه، وق ك فلقب ب ه ذل ه فغلب علي تصحيفًا من

ان       حافظًا مكثرًا جّواًال رحاًال طاف ى بخارى فسكنها، وآ ا إل الشام ومصر وخراسان، وسكن بغداد ثم انتقل منه
   . ومائتين ين وسؤاالت آثيرة، آان مولده بالرقة سنة عشرأمينًا، وله رواية آثيرة عن يحيى بن مع ثقة صدوقًا

اس المعروف بالبياضي       محمد بن عيسى بن محمد بن عبد اهللا بن علي بن  : وتوفي في هذه السنة ن عب د اهللا ب عب
   ؟ من ذاك البياضي  : الخليفة ألنه حضر مجلس الخليفة وعليه ثياب البياض، فقال

   . فُعرف به

   . عن ابن األنباري وابن مقسموآان ثقة روى 

   . قتله القرامطة في هذه السنة



 

ا،        ل وغيرهم ن حنب د ب اه وأحم ه، سمع أب ل       محمد بن اإلمام إسحاق بن راهوي ه والحديث، جمي ًا بالفق ان عالم وآ
   . في جملة من قتلوا من الحجيج الطريقة حميد السيرة قتلته القرامطة في هذه السنة

  اهللا المروزي محمد بن نصر أبو عبد

دهم من       ولد ببغداد ونشأ بنيسابور واستوطن سمرقند، وآان من أعلم الناس ابعين فمن بع باختالف الصحابة والت
دة      أئمة اإلسالم، وآان عالمًا باألحكام، وقد افع وصنف الكتب المفي رحل إلى اآلفاق وسمع من المشايخ الكثير الن

   . عظيمًا في الصالة صالة وأآثرهم خشوعًا فيها، وقد صنف آتابًا وآان من أحسن الناس    الحافلة النافعة،

ال    ه ق ه أن ة، فرآبت البحر         : وقد روى الخطيب عن فينة      خرجت من مصر قاصدًا مك ة فغرقت الس ومعي جاري
ى     ا إل ة فلجأن ا والجاري م نجد، فوضعت رأسي          فذهب لي في الماء ألفا جزء وسلمت أن اء فل ا م ا به رة فطلبن جزي

هاه، فأخذته فشربت منه   : أنا آذلك إذا رجل قد أقبل وفي يده آوز فقال خذ الجارية ويئست من الحياة، فبيناعلى ف
   . ثم ذهب فلم أدر من أين أقبل وال إلى أين ذهب وسقيت الجارية

   . ثم إن اهللا سبحانه أغاثنا فنجانا من ذلك الغم

   . وقد آان من أآرم الناس وأسخاهم نفسًا

ة آالف، ويصله أخوه إسحاق     وآان إ ة آالف، ويصله      سماعيل بن أحمد يصله في آل سنة بأربع د بأربع ن أحم ب
   . ادخرت شيئًا لنائبة لو  : أهل سمرقند بأربعة آالف فينفق ذلك آله، فقيل له

اً      : فقال ي شيء من ه        سبحان اهللا أنا آنت بمصر أنفق فيها في آل سنة عشرين درهم م يحصل ل ذا فرأيت إذا ل
   . المال ال يتهيأ لي في السنة عشرون درهمًا

ًا أخوه        وآان محمد بن نصر المروزي إذا دخل على إسماعيل بن أحمد الساماني ه يوم ه، فعاتب ه ويكرم نهض ل ي
   ؟ ملك خراسان تقوم لرجل في مجلس حكمك، وأنت  : إسحاق، فقال له

ال  -هم ملوك خراسان وما وراء النهر   وآانوا -ل أخي فبت تلك الليلة وأنا مشتت القلب من قو  : قال إسماعيل   : ق
د         : المنام وهو يقول فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في ك بنيك بتعظيمك محم يا إسماعيل ثبت ملكك ومل

   . وقد اجتمع بالديار المصرية محمد بن نصر  . أخيك باستخفافه بمحمد بن نصر بن نصر، وذهب ملك

   . ر الطبريومحمد بن جري

ك  ا       ومحمد بن المنذر، فجلسوا في بيت يكتبون الحديث ولم يكن عندهم في ذل اقترعوا فيم ه، ف وم شيء يقتاتون الي
ى الصالة فجعل        بينهم أيهم يخرج يسعى لهم في شيء يأآلونه، فوقعت ام إل ذا، فق القرعة على محمد بن نصر ه

ل   -نائب مصر وقت القائلة، فرأى  يصلي ويدعو اهللا عز وجل، وذلك ون وقي ون      : وهو طول ن طول د ب في   -أحم
   : الوقت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يقول له منامه في ذلك

   . أدرك المحدثين فإنهم ليس عندهم ما يقتاتونه

   ؟ ها هنا من المحدثين  : فانتبه من ساعته فسأل من

فدخل الرسول بها عليهم وأزال اهللا ضررهم  اهنة بألف دينار،فذآر له هؤالء الثالثة، فأرسل إليهم في الساعة الر
   . ويسر أمرهم

   . عليها أوقافًا جزيلة واشترى طولون تلك الدار وبناها مسجدًا وجعلها على أهل الحديث، وأوقف

اً      اه يوم دًا فأت ان يسأل اهللا ول ه       وقد بلغ محمد بن نصر سنًا عالية وآ ع يدي ر، فرف د ذآ د اهللا   إنسان فبشره بول فحم
ه     : لي على الكبر إسماعيل، فاستفاد الحاضرون من ذلك عدة فوائد الحمد هللا الذي وهب  : وأثنى عليه وقال ا أن منه



 

ا سمى          قد ولد له ده آم وم مول ه سمي ي ا أن رسول اهللا   على الكبر ولد ذآر بعد ما آان يسأل اهللا عز وجل، ومنه
   . بالخليل أول ولد له إسماعيل ه قبل السابع، ومنها اقتداؤهصلى اهللا عليه وسلم ولده إبراهيم يوم مولد

د   ال، ول د        موسى بن هارون بن عبد اهللا أبو عمران المعروف والده بالحم ائتين، وسمع أحم ع عشرة وم سنة أرب
ًا شديد      بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما، وآان إمام عصره ة متقن ان ثق في حفظ الحديث ومعرفة الرجال، وآ

ه      : الغني بن سعيد الحافظ المصري عظيم الهيبة، قال عبد الورع ى علي آان أحسن الناس آالمًا على الحديث، أثن
     . بن المديني ثم موسى بن هارون ثم الدارقطني علي

  ثم دخلت سنة خمس وتسعين ومائتين 

وًا من      من أيدي ا آانت المفاداة بين المسلمين والروم، وآان من جملة من استنقذ  : فيها لروم من نساء ورجال نح
ا وراء   ثالثة آالف نسمة، وفي المنتصف من صفر منها آانت وفاة إسماعيل بن أحمد الساماني أمير خراسان وم

   . في رعيته حليمًا آريمًا عادًال حسن السيرة النهر، وقد آان عاقًال

ه  ا        وهو الذي آان يحسن إلى محمد بن نصر المروزي ويعظمه ويكرمه ويحترم ه، فلم ه في مجلس ملك وم ل ويق
   . وبعث إليه الخليفة تشريفة مات تولى بعده ولده أحمد بن إسماعيل بن أحمد الساماني

ذا الفخر باألنساب        د ه ن أحم د إسماعيل ب ال  وقد ذآر الناس يومًا عن ال وينبغي أن يكون        : فق ا الفخر باألعم إنم
وبجدِّي سموت  (   : آما قال بعضهم -ر بنفسه ال بنسبه وبلده وجده أن يفتخ أي ينبغي -اإلنسان عصاميًا ال عظاميًا 

   .  ) بجدودي ال

   : وقال آخر

  ولست من هاشم وال العرب* حسبي فخارًا وشيمتي أدبي 

  وليس الفتى من يقوُل آاَن أبي* إّن الفتى من يقوُل ها أنا ذا 

   . بو محمدوفي ذي القعدة منها آانت وفاة الخليفة المكتفي باهللا أ

  وفاة الخليفة المكتفي باهللا أبو محمد ابن المعتضد

المعتضد بن األمير أبي أحمد الموفق بن المتوآل  وهذه ترجمته وذآر وفاته، وهو أمير المؤمنين المكتفي باهللا بن
ء من يكنى الخلفاء من اسمه علي سواه بعد علي بن أبي طالب، وليس من الخلفا على اهللا، وقد ذآرنا أنه ليس من

وبويع له  سوى الحسن بن علي بن أبي طالب وهو، وآان مولده في رجب سنة أربع وستين ومائتين، بأبي محمد
ع       ة بقيت من ربي ائتين،       بالخالفة بعد أبيه وفي حياته يوم الجمعة إلحدى عشرة ليل انين وم اآلخر سنة تسع وثم

ة من     ان ربع نة، وآ ة        الرجال ج  وعمره نحوًا من خمس وعشرين س ر اللحي ق الوجه حسن الشعر، واف يًال رقي م
   . عريضها

   : فأنشده ولما مات أبوه المعتضد وولي هو الخالفة دخل عليه بعض الشعراء

  وأسنى العطايا أن يقوَم إماُم* أجُل الرزايا أن يموَت إمام 

   . ودامت تحيات له وسالُم* فأسقى الذي مات الغمام وجوده 

  مواهُب ال يفنى لهنَّ دوام* ه وزاده وأبقى الذي قاَم اآلل

  فوائد موصول بهنَّ تمتم* وتمت له اآلماُل واتصلت بها 

  عناُه برآٍن منه ليَس برام* هو المكتفي باهللا يكفيه آلما 



 

   : ذلك قوله فأمر له بجائزة سنية وقد آان يقول الشعر، فمن   

  افتعرف مني الصبابة والعشق* من لي بأن أعلم ما ألقى 

  صيرني عبدًا له رقا* ما زال لي عبدًا وحبي له 

  من حبِّه ال أملُك العتقا* العتق من شأني ولكنني 

   . علي المتوآل على ربه  : وآان نقش خاتمه

   . والفضل وعيسى والعباس وعبد الملك وآان له من الولد محمد وجعفر وعبد الصمد وموسى و عبد اهللا وهارون

ر وجم   وفي أيامه فتحت أن اة سأل عن        طاآية وآان فيها من أسارى المسلمين بشر آثي ا حضرته الوف ر، ولم غفي
ة خلت          أخيه أبي الفضل جعفر بن المعتضد وقد صح عنده أنه ة إلحدى عشرة ليل وم الجمع بالغ، فأحضره في ي

ده   من ذي القعدة منها وأحضر القضاة در   وأشهدهم على نفسه بأنه قد فوض أمر الخالفة إليه من بع ه بالمقت ، ولقب
   . باهللا

بين الظهر والعصر، الثنتي عشرة ليلة خلت من   : آخر يوم السبت بعد المغرب، وقيل  : وتوفي بعد ثالثة أيام وقيل
ه ست         : اهللا بن طاهر، عن ثنتين وقيل ذي القعدة، ودفن في دار محمد بن عبد نة، وآانت خالفت ين س ثالث وثالث

   . يومًا وتسعة عشر سنين وستة أشهر

ا وهو    د جمعه ازير       وأوصى بصدقة من خالص ماله ستمائة ألف دينار، وآان ق داء الخن ان مرضه ب صغير، وآ
   . رحمه اهللا

  المعتضد خالفة المقتدر باهللا أبي الفضل جعفر بن 

ة خلت من ذي      ع عشرة ليل ذه السنة      جددت له البيعة بعد موت أخيه وقت السحر ألرب دة من ه ي س   -القع نة أعن
ة        وعمره إذ ذاك ثالث عشرة سنة -خمس وتسعين ومائتين  ل الخالف م ي ًا، ول وشهر واحد وإحدى وعشرون يوم

ي منصب      س ف ا جل ه، ولم غر من ه أص د قبل دعاء        أح وته بال ع ص لم ورف م س ات ث ع رآع لى أرب ة ص الخالف
ة  ا       واالستخارة، ثم بايعه الناس بيع وم وغيره ى الرق ة، وآتب اسمه عل ال      المقت   : العام ان في بيت م اهللا، وآ در ب

ة في    خمسة عشر ألف ألف دينار، وفي بيت مال العامة ستمائة ألف دينار ونيف، وآانت الجواهر الخاصة الثمين
ى  اه وأصحابه حت ي حظاي ا ف ا زال يفرقه ا، فم اهى جمعه د تن اس ق ي العب ام بن ة وأي ي أمي دن بن الحواصل من ل

ي      الوالة أنفذها، وهذا حال الصبيان وسفهاء و الحسن عل نهم أب دادهم، م ، وقد استوزر جماعة من الكتاب يكثر تع
   . الجوزي الفرات، وّاله ثم عزله بغيره، ثم أعاده ثم عزله ثم قتله، وقد استقصى ذآرهم ابن بن محمد بن

ان       دًا، وآ ر ج اب شيء آثي ة والحّج ان آث        وآان له من الخدم والحشمة التام ه آ ذا آل ادة مع ه ه عب ًا وفي ر  آريم ي
ين ألف رأس، ومن          الصالة آثير الصيام تطوعًا، وفي يوم عرفة في  ار ثالث ام واألبق رق من األغن ه ف أول واليت

ق            اإلبل ألفي بعير، ورّد اس، وأطل ي العب ل من بن ه في زمن األوائ ا آانت علي الرسوم واألرزاق والكلف إلى م
ى القاضي أب    أهل د      الحبوس الذين يجوز إطالقهم، فوآل أمر ذلك إل ان ق ن يوسف، وآ د ب ه    ي عمر محم بنيت ل

ى         دمها ليوسع عل أمر به ار، ف يأتي     أبنية في الرحبة صرف عليها في آل شهر ألف دين ات، وس المسلمين الطرق
   . ذآر شيء من أيامه في ترجمته

   : وفيها توفي من األعيان 

  أبو إسحاق المزآي 

و  د اهللا أب ن عب ختويه ب ن س ى ب ن يحي د ب ن محم راهيم ب ي، إب ل عصره  إسحاق المزآ ام أه د، إم افظ الزاه الح
د سمع  ل، وق ال والعل ة الحديث والرج ي معرف ابور ف د   بنيس ام أحم ى اإلم ار، ودخل عل ايخ الكب ن المش ًا م خلق

إنه آان مجاب الدعوة، وآان ال يملك اإلداره التي يسكنها وحانوتًا يستغله آل   : وذاآره، وآان مجلسه مهيبًا ويقال



 

دم   عشر درهمًا ينفقها على نفسه وعياله، وآان ال يقبل من أحد شيئًا، وآان يطبخ لهسبعة  شهر الجزر بالخل فيأت
   . عيناي مثله لم تَر  : به طول الشتاء، وقد قال أبو علي الحسين بن علي الحافظ

  الصوفية أبو الحسين النوري أحد أئمة 

د، واألول    : اسمه أحمد بن محمد، ويقال ن محم ابن    محمد ب البغوي، أصله من خراسان وحّدث       أصح ويعرف ب
ال  ازلي    عن سرى السقطي ثم صار هو من أآابر أئمة القوم، ق د المغ و أحم ي          : أب د من أب دًا قط أعب ا رأيت أح م

   ؟ الجنيد وال  : الحسين النوري، قيل له

   . وال الجنيد وال غيره  : قال

   . غيره ال من أهله وال من صام عشرين سنة ال يعلم به أحد  : وقال غيره

   . وتوفي في مسجد وهو مقّنع فلم يعلم به أحد إال بعد أربعة أيام

   إسماعيل بن أحمد بن سامان 

وّاله خراسان       أحد ملوك خراسان وهو الذي قتل عمرو بن الليث الصفار الخارجي، وآتب  ى المعتضد ف ذلك إل ب
الد     ا وراء النهر وب رك، ثم وّاله المكتفي الري وم ربط في            الت ى ال ًا شديدًا، وبن م بأس ع به م وأوق د غزا بالده وق

ن   الطرقات يسع الرباط منها ألف فارس، وأوقف عليهم أوقافًا جزيلة، وقد أهدى إليه طاهر بن محمد بن عمرو ب
ى           الليث ل إل ين السبع مثاقي ا ب ا م ة آل جوهرة منه العشرة، وبعضها    هدايا جزيلة منها ثالث عشرة جوهرة زن

   . المعتضد وشفع في طاهر فشفعه فيه حمر وبعضها أزرق قيمتها مائة ألف دينار، فبعث بها إلى الخليفةأ

   : ولما مات إسماعيل بن أحمد وبلغ المكتفي موته تمّثل بقول أبي نواس

  هيهاِت هيهاِت شأنُه عجُب* لن يخلَف الدهر مثلهم أبدًا 

   المعمري الحافظ 

ي المعمري  صاحب عمل اليوم والليلة افظ، رحل وسمع من الشيوخ       ، وهو الحسن بن علي بن شبيب أبو عل الح
م          وأدرك خلقًا منهم علي بن المديني ويحيى بن معين، وعنه ان من بحور العل دي، وآ اد والجل ن صاعد والنج اب

أبي    يشبك أسنانه بالذهب من الكبر، ألنه جاوز الثمانين، وآان وحفاظ الحديث، صدوقًا ثبتًا، وقد آان ى أوًال ب يكن
ه أم     القاسم، ثم ه المعمري بأم ل ل الحسن بنت    بأبي علي، وقد ولي القضاء للبرتي على القصر وأعمالها وإنما قي

   . أبي سفيان صاحب معمر بن راشد

ي  وفي        وقد صنف المعمري آتابًا جيدًا في عمل يوم وليلة، واسمه الحسن بن عل ي المعمري، ت و عل ن شبيب أب ب
   . ة إلحدى عشرة ليلة بقيت من المحرمليلة الجمع

مسلم أبو شعيب األموي الحرَّاني المؤدب  عبد اهللا بن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب واسم أبي شعيب عبد اهللا بن
ان صدوقًا      المحدث ابن المحدث، تولد سنة ست وثمانين ة، آ ا خيثم ومائتين، سمع أباه وجده وعفان بن مسلم وأب

   . ذي الحجة منها فيثقة مأمونًا، توفي 

   . علي بن أحمد المكتفي باهللا تقدم ذآره

ه          ر الترمذي الفقي و جعف ن نصر أب د ب ن محم د ب د،        أبو جعفر الترمذي محم م والزه ان من أهل العل افعي، آ الش
   . ووثقه الدارقطني، آان مأمونًا ناسكًا

العراق أر   : وقال القاضي أحمد بن آامل ه، وال أورع  أسلم يكن ألصحاب الشافعي ب م       : من تقلًال في المطع ان م آ
ينفق في آل شهر أربعة دراهم، وآان ال يسأل أحدًا شيئًا، وآان قد  على حالة عظيمة فقرًا وورعًا وصبرًا، وآان

    . توفي في المحرم منها اختلط في آخر عمره،



 

  ومائتين ثم دخلت سنة ست وتسعين 

ا اجتمع جماعة من ال     ع األول منه ع  في ربي ى خل راء عل د واألم واد والجن ز    ق ن المعت د اهللا ب ة عب در وتولي المقت
ببه دم،  ن            الخالفة، فأجابهم على أنه ال ُيسفك بس ه الحسين ب د خرج يلعب بالصولجان فقصد إلي در ق ان المقت وآ

راء فلما سمع المقتدر الصيحة بادر إلى دار الخالفة فأغلقها دون الجيش، واجتمع    حمدان يريد أن يفتك به،  األم
   . بالمرتضى باهللا واألعيان والقضاة في دار المخرمي، فبايعوا عبد اهللا بن المعتز، وخوطب بالخالفة ولقب

التحول   إنما لقبوه المنتصف باهللا، واستوزر أبا عبيد اهللا  : وقال الصولي محمد بن داود، وبعث إلى المقتدر يأمره ب
ى      لينتقل إ من دار الخالفة إلى دار ابن طاهر د إل دان من الغ ن حم ليها، فأجابه بالسمع والطاعة، فرآب الحسين ب

ى       دار در عل م يق وه فل ه، وهزم ه إال     الخالفة ليتسلمها، فقاتله الخدم ومن فيها، ولم يسلموها إلي ه ومال تخليص أهل
   . بالجهد

أراد           ه ف ز وجماعت ن المعت رق نظام اب ى الموصل، وتف وره إل ز أن    ثم ارتحل من ف ن المعت امرا    اب ى س يتحول إل
بط       لينزلها، فلم يتبعه أحد من األمراء، فدخل دار ابن د واخت ع النهب في البل الجصاص فاستجار به فأجاره، ووق

وزارة، فجدد      الناس وبعث المقتدر إلى ى ال رات إل ن الف  أصحاب ابن المعتز فقبض عليهم وقتل أآثرهم وأعاد اب
   . صاص فتسلمهاالبيعة إلى المقتدر، وأرسل إلى دار ابن الج

م      وأحضر ابن المعتز وابن الجصاص فصادر ابن الجصاص بمال جزيل جدًا، نحو م ث ستة عشر ألف ألف دره
ه          أطلقه، واعتقل ابن المعتز، فلما دخل في ربيع اآلخر ليلتان ى أهل ه فسلمت إل ه وأخرجت جثت اس موت ظهر للن

   . ال تفسد نيات الناسهذه الفتنة حتى  فدفن، وصفح المقتدر عن بقية من سعى في

   . والمقتدر وال يعرف خليفة خلع ثم أعيد إال األمين  : قال ابن الجوزي

ى  ة        وفي يوم السبت ألربع بقين من ربيع األول سقط ببغداد ثلج عظيم، حت ه نحو أربع ى األسطحة من اجتمع عل
   . ألجل تأخر المطر عن إبانة حتى خرج الناس يستسقون أصابع، وهذا غريب في بغداد جدًا، ولم تخرج السنة

     . غزو الروم وفي شعبان منها خلع على مونس الخادم، وأمر بالمسير إلى طرسوس ألجل

وتهم، وأن يلبسوا    أمر المقتدر بأن ال يستخدم أحد من اليهود والنصارى في  : وفيها الدواوين، وألزموا بلزومهم بي
   . ا بها، وألزموا بالذلِّ حيث آانواليعرفو المساحي ويضعوا بين أآتافهم رقاعًا

   . من قلة الماء بالطريق وحج بالناس فيها الفضل ابن عبد الملك الهاشمي، ورجع آثير من الناس

   : وفيها توفي من األعيان 

   . بأخي ميمون أحمد بن محمد بن زآريا بن أبي عتاب أبو بكر البغدادي الحافظ، ويعرف

أن يحدث وإنما يسمع منه في  مي وغيره، وروى عنه الطبراني، وآان يمتنع منروى عن نصر بن علي الجهض
   . المذاآرة

   . توفي في شوال منها

  أبو بكر األثرم 

رًا،     أحمد بن محمد بن هاني الطائي األثرم تلميذ اإلمام أحمد، سمع عفان ًا آثي يم وخلق وأبا الوليد والقعنبي وأبا نع
ه آتب       : آان ابن معين يقول عنه اآرة،وآان حافظًا صادقًا قوي الذ ه وحفظه، ول آان أحد أبويه جنّيًا لسرعة فهم

   . العلل والناسخ والمنسوخ، وآان من بحور العلم مصنفة في

ار     ان من خي ي، آ اء        عبد الحميد بن عبد العزيز أبو حاتم القاضي الحنف ة العلم اء، ومن أئم ان الفقه القضاة وأعي
   : واألمانة، وقد ذآر له ابن الجوزي في المنتظم انة والديانةورعًا نزهًا آثير الصي



 

  عيسى خلف بن عمرو بن عبد الرحمن بن 

اً       ون خاتم ه ثالث ان ل ًا وآ ان ظريف وم من         أبو محمد العكبري، سمع الحديث وآ بس في آل ي ازًا، يل ون عك وثالث
إذا سئل        ذلك في الشهر الثاني الشهر خاتمًا ويأخذ في يده عكازًا، ثم يستأنف ه، ف ق في منزل ه سوط معل ، وآان ل

   . العيال منه ليرهب  : عن ذلك قال

  ابن المعتز الشاعر والخليفة

ن المعتصم   اس         عبد اهللا بن المعتز باهللا محمد بن المتوآل على اهللا جعفر ب و العب ى أب يد، يكن ن الرش د ب اهللا محم ب
   . بقًا، وقريش قادة الناس في الخير ودفع الشربليغًا مط الهاشمي العباسي، آان شاعرًا مطيقًا فصيحًا

   . أنفاس الحي خطايا  : فمن ذلك قوله وقد سمع المبرد وثعلبًا، وقد روي عنه من الحكم واآلداب شيء آثير،

شرق شارب الماء قبل ريه، من تجاوز    أهل الدنيا رآب يسار بهم وهو نيام، ربما أورد الطمع ولم يصدر، ربما
   . فيه عظمت الفجيعة به، من ارتحله الحرص أضناه الطلب نه اإلآثار، آلما عظم قدر المتنافسالكفاف لم يغ

   . أضعفه، واألول معناه أمرضه  : وروي انضاه الطلب أي

ياء    الحرص نقص من قدر اإلنسان وال يزيد في حظه شيئًا، أشقى الناس أقربهم من السلطان، آما أن أقرب األش
   . ريقًاإلى النار أقربها ح

   . الحاسد أنه يغتم وقت سرورك من شارك السلطان في عزِّ الدنيا شارآه في ذلِّ اآلخرة، يكفيك من

   . ضياعًا، العزل نصحك من تيه الوالة الفرصة سريعة الفوت بعيدة العود، األسرار إذا آثرت خزانها ازدادت

   . للورثة وذّل له لميت عّزالجزع أتعب من الصبر، ال تشن وجه العفو بالتقريع، ترآة ا

   . إلى غير ذلك من آالمه وحكمه

     : ومن شعره مما يناسب المعنى قوله

  ما المرُء في الدنيا بلباث* بادر إلى مالٍك ورِّثه 

  قد صاَرفي ميزاِن ميراث* آم جامٍع يخنق أآياسه 

   : وله أيضًا

  مرةوالدولة الناهية اآل* ياذا الغنى والسطوة القاهرة 

  ويا عبيَد الشهوِة الفاجرة* ويا شياطين بني آدٍم 

  وعن قليل تلُد اآلخرة* انتظرو الدنيا وقد أدبرت 

   : وله أيضًا

  توبًة قبَل الممات* ابِك يانفُس وهاتي 

  ُر ببيٍن وشتات* قبل أن يفجعنا الده 

  وقامت بي نعاتي* ال تخونيني إذا مُت 



 

  عد وفاتيمن وفى ب* إنما الوفي بعهدي 

دًا   نظر ابن المعتز في حياة أبيه الخليفة إلى جارية  : قال الصولي فأعجبته، فمرض من حبها، فدخل أبوه عليه عائ
   ؟ آيف تجدك  : فقال له

   : فأنشأ يقول

  وانظروا حسَن وجهها تعذروني* أيها العاذلون ال تعذلوني 

  اعذلونيإن رأيتم شبيهها ف* وانظروا هل تروَن أحسَن منها 

ى            : قال م بعث إل ة، ث ر الجاري تعلم خب ة عن القصة واس ار،       ففحص الخليف ه بسبعة آالف دين يدها فاشتراها من س
   . وبعث بها إلى ولده

ى   ز        وقد تقدم أن في ربيع األول من هذه السنة اجتمع األمراء والقضاة عل ن المعت د اهللا ب ة عب در وتولي ع المقت خل
ل غالب     تصف باهللا، فما مكثهذا، ولقب بالمرتضى والمن در وقت بالخالفة إال يومًا أو بعض يوم، ثم انتصر المقت
ا  من خرج عليه واعتقل ابن  المعتز عنده في الدار ووآل به مونس الخادم فقتل في أوائل ربيع اآلخر لليلتين خلت

   : إنه أنشد في آخر يوم من حياته وهو معتل  : منه، ويقال

  خانتِك من بعد طوِل األمن دنياك* عقباِك  يانفُس صبرًا لعل الخًر

  طوباِك ياليتني إياِك طوباك* مرت بنا سحرًا طير فقلُت لها 

  شاطي الصراة أبلغي إن آان مسراك* إن آاَن قصدك شرقًا فالسالُم على 

  يبكي الدماَء على إلٍف له باآي* من موثٍق بالمنايا ال فكاَك له 

  ربَّ مفلتة من بين أشراكو* فربَّ آمنة جاءت منيتها 

    وأوشَك اليوَم أن يبكَي لي الباآي* أظنه آخَر األيام من عمري 

   : ولما قدم ليقتل أنشأ يقول

  أمامكُم المصائُب والخطوُب* فقل للشامتيَن بنا ُرَويدًا 

  يكوَن إليكم منُه ذنوُب* هو الدهُر ال بد من أن 

   . خر منهاثم آان ظهور قتله لليلتين من ربيع اآل

اب   ) طبقات الشعراء ( وقد ذآر له ابن خلكان مصنفات آثيرة، منها  وك   (  وآت اب    ) أشعار المل اب   ) اآلداب ( وآت وآت
   . ذلك ، وآتاب في الغناء وغير ) البديع ( 

اً       ة يوم ايعوه بالخالف در وب وا المقت راء خلع م تمزق شمله واختفى في       وذآر أن طائفة من األم ة، ث ن    وليل بيت اب
   . ابن الجصاص بألفي دينار، وبقي معه ستمائة ألف دينار الجصاص الجوهري، ثم ظهر عليه فقتل، وصودر

ه وأشعاره        وآان ابن المعتز أسمر اللون مدور الوجه يخضب بالسواد، عاش خمسين يئًا من آالم نة، وذآر ش س
   . رحمه اهللا

  محمد بن الحسين بن حبيب



 

وادعي الق    و حصين ال داد        أب دم بغ ة، ق الي الكوف ند، من أه ونس        اضي، صاحب المس ن ي د ب ا عن أحم وحدث به
   . صاعد والنجاد والمحاملي اليربوعي ويحيى بن عبد الحميد، وجندل بن والق، وعنه ابن

   . آان ثقة، توفي بالكوفة  : قال الدارقطني

ن   ي ب ام        ع محمد بن داود بن الجراح أبو عبد اهللا الكاتب، عم الوزير عل ار وأي اس باألخب م الن ان من أعل يسى، آ
ن     ك روى عن عمر ب ي ذل ه مصنفات ف اء، ل ا عن ثالث     الخلف ع األول منه ه في ربي ره، آانت وفات يبة وغي ش

   . وخمسين سنة

  ومائتين ثم دخلت سنة سبع وتسعين 

روم،    غزا القاسم بن سيما الصائفة، وفادى يونس الخادم األسارى   : فيها دي ال ذين بأي ن الجوزي عن      ال وحكى اب
در    : ثابت بن سنان ام المقت ا،           أنه رأى في أي ا ملصقان بكتفيه ا آفاه رأة بال ذراعين وال عضدين، وإنم داد ام ببغ

ديهن       التسطيع أن تعمل ه النساء بأي ا تعمل ا م ل ومشط     : بهما شيئًا، وإنما آانت تعمل برجليه رأس   الغزل والفت ال
   . وغير ذلك

ا، وجاءت     تأخرت األ  : وفيها داد، وارتفعت األسعار به ا سيل عظيم غرق         مطار عن بغ ة جاءه أن مك ار ب األخب
   . السنة أرآان البيت، وفاضت زمزم، ولم ير ذلك قبل هذه

     . وحج بالناس الفضل الهاشمي

   : وفيها توفي من األعيان 

  محمد بن داود بن علي 

اً   أبو بكر الفقيه ابن الفقيه الظاهري، آان عالمًا ًا أديب اب       بارع ه آت اهرًا، ل ًا م ى     ) الزهرة  ( شاعرًا فقيه اشتغل عل
   . وما اختاره من الطرائق وارتضاه، وآان أبوه يحبه ويقربه ويدنيه أبيه وتبعه في مذهبه ومسلكه

   ؟ مالك  : فقال آنا يومًا عند داود إذ جاء ابنه هذا باآيًا  : قال رويم بن محمد

   . ن يلقبونني عصفور الشوكإن الصبيا  : فقال

ه   ال ألبي نهم، فضمه       : فضحك أبوه فاشتد غضب الصبي وق ي م ال    أنت أضر عل ه وق وه إلي ا     : أب ه إال اهللا، م ال إل
   . عصفور الشوك األلقاب إال من السماء ما أنت يابني إال

ال  فسأله سائل ولما توفي أبوه أجلس في مكانه في الحلقة، فاستصغره الناس عن ذلك، إذا   : يومًا عن حد السُّكر فق
   . غربت عنه الفهوم وباح بسره المكتوم

   . فاستحسن الحاضرون منه ذلك، وعظم في أعين الناس

ن جامع،    : قال ابن الجوزي في المنتظم ال  وقد ابتلي بحب صبي اسمه محمد ب ن زحرف، فاستعمل       : ويق د ب محم
   . آان سبب وفاته في ذلك فيه حتىالعفاف والدين في حبه، ولم يزل ذلك دأبه 

اً        : قلت ه ومرفوع ًا علي اس موقوف ن عب ه  فدخل في الحديث المروي عن اب تم فعف فمات مات         : عن من عشق فك
   . شهيدًا

   . إنه آان يبيح العشق بشرط العفاف  : وقد قيل عنه



 

ه صنف     اب، وأن اب  وحكى هو عن نفسه أنه لم يزل يتعشق منذ آان في الكتَّ ك من صغره،       ) الزهرة  (  آت في ذل
اظر   ان يتن ي           ورد ما وقف أبوه داود على بعض ذلك، وآ رًا بحضرة القاضي أب ن شريح آثي اس ب و العب هو وأب

   . مناظرتهما وحسنها عمر محمد بن يوسف، فيعجب الناس من

   . بهذا أنت بكتاب الزهرة أشهر منك  : وقد قال له ابن شريح يومًا في مناظرته

   . جمعناه هزًال فاجمع أنت مثله جدًا تعيرنى بكتاب الزهرة وأنت ال تحسن تشتم قراءته، وهو آتاب  : له فقال

   : جارية تغني بشيء من شعره آنت يومًا أنا وأبو بكر بن داود راآبين فإذا  : وقال القاضي أبوعمر

  شكوى عليٍل إلى إلٍف يعلله* أشكو إليك فؤادًا أنت متلفُه 

  وأنت في عظم ما ألقى تقلِّلُه* زيد على األيام آثرتُه ُسقمي ت

  وأنت يا قاتلي ظلمًا تحلِّلُه* اهللا حرَم قتلي في الهوى أسفًا 

   ؟ آيف السبيل إلى استرجاع هذا  : فقال أبو بكر

   . هيهات سار به الرآبان  : فقلت

ال   ابن آانت وفاة محمد بن داود رحمه اهللا في رمضان من هذه السنة، وجلس زاه وق ى      : شريح لع ي إال عل ا أثن م
   . اهللا التراب الذي أآل لسان محمد بن داود رحمه

  محمد بن عثمان بن أبي شيبة 

ن صاعد     ه اب ق، وعن رهم،     أبو جعفر، حدث عن يحيى بن معين وعلي بن المديني وخل دي وغي دي والباغن والخل
ام     وقد وث   وله آتاب في التاريخ وغيره من المصنفات،  ن اإلم د اهللا ب ه عب قه صالح بن محمد جزرة وغيره، وآذب

   . هو آذاب بينِّ األمر، وتعجب ممن يروي عنه، توفي في ربيع األول منها  : أحمد وقال

مة،   ارة والحش ت اإلم ن بي ن مصعب م ن الحسن ب د اهللا ب ن عب اهر ب ن ط د ب م   محم دة ث راق م ة الع باشر نياب
م    يث في سنة ثمان وخمسينخراسان، ثم ظفر به يعقوب بن الل نين، ث فأسره، وبقي معه يطوف به اآلفاق أربع س

   . ولم يزل مقيمًا ببغداد إلى أن توفي في هذه السنة تخلص منه في بعض الوقعات ونجا بنفسه،

  موسى بن إسحاق 

ي   ومائتين، سمع أباه وأحمد اب  ابن موسى بن عبد اهللا أبو بكر األنصارى الخطمي، مولده سنة عشر ل وعل ن حنب
وقرؤوا عليه القرآن، وآان ينتحل مذهب الشافعي، وولي قضاء  بن الجعد وغيرهم، وحدث عنه الناس وهو شاب

   . عفيفًا فصيحًا آثير الحديث األهواز، وآان ثقة فاضًال

   . توفي في المحرم منها

  يوسف بن يعقوب 

اء   لذي قتلابن إسماعيل بن حماد بن زيد، والد القاضي أبي عمر، وهو ا الحالج، آان يوسف هذا من أآابر العلم
ي        وأعيانهم، ولد سنة ثمان ومائتين، وسمع ة، ول ان ثق ة ومسددًا، وآ سليمان بن حرب وعمرو بن مرزوق وهدب

الخليفة  والجانب الشرقي من بغداد، وآان عفيفًا شديد الحرمة نزهًا، جاءه يومًا بعض خدم قضاء البصرة وواسط
أمره حاجب القاضي أن يساوي خصمه،      المعتضد، فترفع د     في المجلس على خصمه، ف ه عن امتنع إدالًال بجاه ف

ة، وجاء حاجب          ائتوني بدالل النخس حتى  : الخليفة، فزبره القاضي وقال ى الخليف ه إل د وأبعث بثمن ذا العب أبيع ه
ه   خصمه، فلما انقضت الحكومة رجع الخادم إلى المعتض القاضي فأخذه بيده وأجلسه مع ال ل ه فق   : د فبكى بين يدي

   ؟ مالك



 

ال    ه، فق ن بيع ا أراد القاضي م الخبر وم أخبره ب ك  : ف و باع يس    واهللا ل دًا، فل ترجعتك أب ا اس ه ولم زت بيع ألج
     . السلطان وقوام األديان، آانت وفاته في رمضان منها خصوصيتك عندي تزيل مرتبة الشرع فإنه عمود

  ومائتين ينثم دخلت سنة ثمان وتسع 

ه األسارى     داد ومع دخل بغ ا صلبان من        فيها قدم القاسم بن سيما من بالد الروم، ف ديهم أعالم عليه وج، بأي والعل
   . الذهب وخلق من األسارى

ًا بحرابهم     قدمت هدايا نائب خراسان أحمد بن إسماعيل ابن أحمد  : وفيها الساماني، من ذلك مائة وعشرون غالم
اب وخمسون رطًال من مسك        اجون إليه، وخمسونوأسلحتهم وما يحت ع الثي بازًا وخمسون جمًال تحمل من مرتف

   . وغير ذلك

ى الجانب الشرقي        فلج القاضي عبد اهللا بن علي بن محمد بن عبد الملك بن أبى  : وفيها ه عل د مكان الشوارب، فقل
   . والكرخ ابنه محمد

بالسمري، فذآروا أنهما من أصحاب رجل  ا أبو آبيرة واآلخر يعرفألحدهم  : في شعبان أخذ رجالن يقال  : وفيها
   . محمد بن بشر، وأنه يدعى الربوبية  : يقال له

   . وردت األخبار بأن الروم قصدت الالذقية  : وفيها

   . حرها بشر آثير وردت األخبار بأن ريحًا صفراء هبت بمدينة الموصل، فمات من  : وفيها

   . لفضل الهاشميوفيها حج بالناس ا

   : وفيها توفى من األعيان 

  ابن الراوندي 

القرآن     إنه  : أحد مشاهير الزنادقة، آان أبوه يهوديًا فأظهر اإلسالم، ويقال رآن ب ه الق حرف التوراة، آما عادى ابن
   .  ) الدامغ ( القرآن سماه  وألحد فيه، وصنف آتابًا في الرد على

   .  ) الزمردة ( رد على الشريعة واإلعتراض عليها سماه وآتابًا في ال

   .  ) إمامة المفضول الفاضل ( وآتاب  ، ) الفريد ( التاج في معنى ذلك، وله آتاب   : وآتابًا يقال له

د    ن عب د ب ة في       وقد انتصب للرد على آتبه هذه جماعة، منهم الشيخ أبو علي محم ائي شيخ المعتزل الوهاب الجب
   . وقد أجاد في ذلكزمانه، 

ن         : وآذلك ولده أبو هاشم عبد السالم ابن أبى علي، قال الشيخ أبو علي فيه اب ذا الملحد الجاهل الس اب ه قرأت آت
   . واالفتراء الراوندى، فلم أجد فيه إال السفه والكذب

رد عل    وقد وضع آتابًا في قدم العالم، ونفي الصانع، وتصحيح مذهب  : قال ة، وال د، ووضع    الدهري ى أهل التوحي
د رسول اهللا صلى اهللا    ى الكذب           آتابًا في الرد على محم لم في سبعة عشر موضعًا، ونسبه إل ه وس ى   -علي يعن

ى المسلمين         - النبي صلى اهللا عليه وسلم نهم عل ود والنصارى، وفضل دي ًا لليه وطعن على القرآن، ووضع آتاب
ي  يحتج لهم فيها على إبطال نبوة محمد واإلسالم، ين خروجه    صلى اهللا عليه وسلم إلى غير ذلك من الكتب الت تب
   . عن اإلسالم

   . نقل ذلك ابن الجوزي عنه



 

ى    ه عل ه وطعن ك       وقد أورد ابن الجوزي في منتظمه طرفًا من آالمه وزندقت ه في ذل ات والشريعة، ورد علي اآلي
   . سفهه وتمويههوآالمه وهذيانه و وهو أقل وأخس وأذل من أن يلتفت إليه وإلى جهله

ا     ائر، منه ر والكب تهتار والكف اهو مفتعل         وقد أسند إليه حكايات من المسخرة واالس ا م ه، ومنه ا هو صحيح عن م
وبهم     عليه ممن هو مثله وعلى طريقه ومسلكه في الكفر والتستر في المسخرة، يخرجونها في قوالب مسخرة وقل

   . يّدعي اإلسالم وهو منافق، يتمسخرون بالرسول ودينه وآتابهآثير موجود فيمن  مشحونة بالكفر والزندقة، وهذا

يهم   الى ف َأْلَتُهمْ   }   : وهؤالء ممن قال اهللا تع ِئْن َس هِ         َوَل ِه َوآَياِت ْل َأِباللَّ ُب ُق وُض َوَنْلَع ا َنُخ ا ُآنَّ وُلنَّ ِإنََّم ُتْم    َلَيُق وِلِه ُآْن َوَرُس
   .  ] 66-65 : التوبة [ اآلية   {  .  .  . ِإيَماِنُكْم َفْرُتْم َبْعَدَلا َتْعَتِذُروا َقْد َآ* َتْسَتْهِزُئوَن 

علم الناس بأمرهما طلب السلطان أبا عيسى   وقد آان أبو عيسى الوراق مصاحبًا البن الراوندي قبحهما اهللا، فلما
   . فأودع السجن حتى مات

دة  وأما ابن الراوندي فهرب فلجأ إلى ابن الوي اليهودي، وصنف ل ذي سماه       ه في م ه ال ه آتاب ه عن دامغ   ( مقام ال
   . مات لعنه اهللا فلم يلبث بعده إال أيامًا يسيرة حتى  ) للقرآن

   . إنه أخذ وصلب  : ويقال

ين      : قال أبو الوفاء بن عقيل تًا وثالث ه عاش س ه من التوغل في          ورأيت في آتاب محقق أن ا انتهى إلي سنة مع م
   . وال رحم عظامه لقصير لعنه اهللا وقبحهالمخازي في هذا العمر ا

ه في         وقد ذآره ابن خلكان في الوفيات وقلس عليه ولم يخرجه بشيء، وال آأن ى عادت ًا، عل ه عجين الكلب أآل ل
   . والعلماء يذآر لهم ترجمة يسيرة، والزنادقة يترك ذآر زندقتهم العلماء والشعراء، فالشعراء يطيل تراجمهم،

م  وأرخ ابن خلكان  د وه وفي في        تاريخ وفاته في سنة خمس وأربعين ومائتين، وق ه ت ًا، والصحيح أن ًا فاحش وهم
   . هذه السنة آما أرخه ابن الجوزي وغيره

   : وفيها توفي

  الجنيد بن محمد بن الجنيد 

   . ببغداد ونشأ بها القواريري، أصله من نهاوند، ولد  : أبو القاسم الخزاز، ويقال له

   . الحديث من الحسين بن عرفة وسمع

ره           ي بحضرته وعم ان يفت ي، وآ د الكلب ن خال راهيم ب ور إب أبي ث ات        وتفقه ب اه في طبق د ذآرن نة، وق عشرون س
ه سري       ك        الشافعية، واشتهر بصحبة الحارث المحاسبي، وخال ه بسبب ذل تح اهللا علي د، فف السقطي، والزم التعب

   . الصوفية علومًا آثيرة، وتكلم على طريقة

   . وآان ورده في آل يوم ثالثمائة رآعة، وثالثين ألف تسبيحة

افع    م الن ره في         ومكث أربعين سنة ال يأوي إلى فراش، ففتح عليه من العل م تحصل لغي أمور ل والعمل الصالح ب
ول في ال        زمانه، وآان يعرف سائر فنون العلم، وإذا أخذ ان يق ى آ وة، حت ة وال آب ا وقف ألة  فيها لم يكن له فيه مس

   . لم تخطر للعلماء ببال، وآذلك في التصوف وغيره الواحدة وجوهًا آثيرة

   ؟ في مثل هذا الحال لورفقت بنفسك  : ولما حضرته الوفاة جعل يصلي ويتلو القرآن، فقيل له

   . ال أحد أحوج إلى ذلك مني اآلن، وهذا أوان طي صحيفتي  : فقال



 

ن سريح يصحبه        آان يتفقه على  : ثور، ويقال أخذ الفقه عن أبي  : قال ابن خلكان ان اب وري، وآ فيان الث مذهب س
   . إنه سأله مرة عن مسألة  : لم تخطر له ببال، ويقال ويالزمه، وربما استفاد منه أشياء في الفقه

   . دها علّيفيها سوى ثالثة أجوبة مما ذآرت فأع يا أبا القاسم ألم أآن أعرف  : فأجابه فيها بجوابات آثيرة، فقال

   . فأعادها بجوابات أخرى آثيرة

   . غير ذلك واهللا ما سمعت هذا قبل اليوم، فأعده فأعاده بجوابات أخرى  : فقال

     . لم أسمع بمثل هذا فأمله علّي حتى أآتبه  : فقال له

ذا      يجري ذلك على قلبي و إن اهللا هو الذي  : لئن آنت أجريه فأنا أمليه، أي  : فقال الجنيد يس ه اني، ول ه لس ينطق ب
   . من فضل اهللا عز وجل يلهمنيه ويجريه على لساني مستفاد من آتب وال من تعلم، وإنما هذا

   ؟ فمن أين استفدت هذا العلم  : فقال

   . من جلوسي بين يدي اهللا أربعين سنة  : قال

   . والصحيح أنه آان على مذهب سفيان الثوري وطريقه، واهللا أعلم

   ؟ الجنيد عن العارفوسئل 

   . من نطق عن سرك وأنت ساآت  : فقال

   . الحديث ال يقتدى به في مذهبنا وطريقتنا مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، فمن لم يقرأ القرآن ويكتب  : وقال

   ؟ أنت مع شرفك تتخذ مسبحة  : ورأى بعضهم معه مسبحة فقال له

   . أفارقهطريق وصلت به إلى اهللا ال   : فقال

   . تكلم على الناس  : وقال له خاله السري

   . فلم ير نفسه موضعًا

   . الناس تكلم على  : فرأى في المنام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال له

   . اهللا عليه وسلم لم تسمع مني حتى قال لك رسول اهللا صلى  : فغدا على خاله، فقال له

ي صلى           : مًا شاب نصراني في صورة مسلم، فقال لهفتكلم على الناس، فجاءه يو ول النب ى ق ا معن ا القاسم م ا أب ي
   : اهللا عليه وسلم

   .  ؟  )  ) اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور اهللا (  ( 

   . أسلم فقد آن لك أن تسلم  : فأطرق الجنيد، ثم رفع رأسه إليه وقال

   . فأسلم الغالم  : قال

   : بها في غرفة وهي تقول ما انتفعت بشيء انتفاعي بأبيات سمعتها من جارية تغني  : وقال الجنيد

  لم يطب الحبُّ لوال الهجُر  : تقولين* أهدى الهجُر لي ِحلَل الِبلى   : إذا قلُت



 

  القلب إنَّ الجوى شرف  : تقولين لي* هذا القلُب أحرقه الجوى   : وإن قلُت

  حياتك ذنب ال يقاس به ذنب*   : جيبةما أذنبت، قالت م  : وإن قلت

   ؟ ياسيدي مالك  : فصعقت وصحت، فخرج صاحب الدار فقال  : قال

   . مما سمعت  : قلت

   . هي هبة مني إليك  : قال

   . صالحًا، حج على قدميه ثالثين حجة قد قبلتها وهي حرة لوجه اهللا، ثم زوجتها لرجل فأولدها ولدًا  : فقلت

   : وفيها توفي

  الواعظ سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن منصور أبو عثمان 

   . وقد دخل بغداد ولد بالري، ونشأ بها، ثم انتقل إلى نيسابور فسكنها إلى أن مات بها،

   . إنه مجاب الدعوة  : وآان يقال

ة   منذ أربع  : يقول سمعت أبا عثمان  : أخبرنا عبد الكريم بن هوازن قال  : قال الخطيب ين سنة ما أقامني اهللا في حال
   . فسخطتها فكرهتها، وال نقلني إلى غيرها

   : وآان أبو عثمان ينشد

   ؟ وأين لعبد عن مواليه مهرب* أسأت ولم أحسن، وجئتك هاربًا 

  فما أحد منه على األرض أخيب* يؤمل غفرانًا، فإن خاب ظنه 

   ؟ أي أعمالك أرجى عندك  : وروى الخطيب أنه سئل

د     : فأمتنع، فجائتني امرأة فقالت إني لما ترعرعت وأنا بالري وآانوا يريدونني على التزويج  : فقال ان ق يا أبا عثم
   . وأنا أسألك بمقلب القلوب وأتوسل به إليه لما تزوجتني أحببتك حبًا أذهب نومي وقراري،

   ؟ ألك والد  : فقلت

   . نعم  : فقالت

ق   -عرجاء شوهاء    فتزوجتها، فلما خلوت بها إذا هي عوراء   فأحضرته فاستدعى بالشهود   : فقلت  -مشوهة الخل
يلومونني على تزويجي بها، فكنت أزيدها برًا وإآرامًا، وربما  اللهم لك الحمد على ما قدرته لي، وآان أهل بيتي

ى ا       احتبستني عندها ومنعتني اتي عل أني آنت في بعض أوق ا ال   من الحضور إلى بعض المجالس، وآ لجمر وأن
   . ذلك شيئًا أبدي لها من

   . في قلبها من جهتي فمكثت آذلك خمس عشرة سنة، فما شيء أرجى عندي من حفظي عليها ما آان

    : وفيها توفي

  

 



 

  سمنون بن حمزة 

ة            وم وليل ان ورده في آل ي د اهللا، أحد مشايخ الصوفية، آ ن عب ال اب ة، وسمى نفسه سمنون      ويق ًا خمسمائة رآع
    : الكذاب لقوله

  فكيفما شئت فامتحني* فليس لي في سواك حظ 

   . لعمكم الكذاب ادعوا  : فابتلي بعسر البول فكان يطوف على المكاتب ويقول للصبيان

   . مستقيم وله آالم متين في المحبة، ووسوس في آخر عمره، وله آالم في المحبة

   : وفيها توفي

  صافي الحربي 

د       آان من ه عن يس ل ا مات حمل        أآابر أمراء الدولة العباسية، أوصى في مرضه أن ل ه القاسم شيء، فلم غالم
بعمائة وعشرين         ار وس وزير ألف دين ى ال ه القاسم إل ذهب    غالم ة من ال ه       منطق ى إمرت ه عل ة، فاستمروا ب مكلل

     . ومنزلته

  إسحاق بن ُحنين بن إسحاق 

رة    نسبة إلى -أبو يعقوب العبادي  ل الجزي ب،    -قبائ ن الطبي ن،         الطبيب اب ذا الف رة في ه ه مصنفات آثي ه وألبي ل
   . اليونان، توفي في هذه السنة وآان أبوه يعرب آالم إرسططاليس وغيره من حكماء

  زآريا الحسين بن أحمد بن محمد بن 

ن     د اهللا ب دي، وهو عب ر        ميمون   أبو عبد اهللا الشيعي، الذي أقام الدعوة للمه د زعم غي اطمي وق ه ف زعم أن ذي ي ال
ا         : بسلمية، والمقصود اآلن  واحد من أهل التاريخ أنه آان يهوديًا صباغًا الد إفريقي د اهللا الشيعي دخل ب ا عب أن أب

ادة اهللا،              وحدهم فقيرًا ال ي مضر زي د أب ك من ي زع المل ى انت ة حت زل يعمل الحيل م ي آخر   مال له وال رجال، فل
ه إال   لى بالد إفريقية، واستدعى حينئذ مخذومه المهدي من بالدملوك بني األغلب ع المشرق، فقدم فلم يخلص إلي

ه        بعد شدائد طوال، وحبس في أثناء الطريق، فاستنقذه ال ل د وق ه أخوه أحم ة، فندم   : هذا الشيعي وسلمه من الهلك
   ؟ استبددت باألمر دون هذا وهال آنت ؟ ماذا صنعت

ا فندم وشرع يعمل الحيلة  ادة         في المهدي، فاستشعر المهدي بذلك فدس إليهم ة رق ذه السنة بمدين ا في ه من قتلهم
   . من بالد القيروان، من إقليم إفريقية

   . هذا ملخص ما ذآره ابن خلكان

  ومائتين ثم دخلت سنة تسع وتسعين 

ة، أحدها في رمضان،         : قال ابن الجوزي ان  وفيها ظهرت ثالث آواآب مذنب م       واثن ًا ث دة تبقى أيام في ذي القع
   . تضمحل

     . وقع طاعون بأرض فارس مات فيه سبعة آالف إنسان  : وفيها

بح    غضب الخليفة على الوزير علي بن محمد بن الفرات، وعزله عن  : وفيها الوزارة، وأمر بنهب داره فنهبت أق
ار     بن خاقان، وآا نهب، واستوزر أبا علي محمد بن عبد اهللا بن يحيى ة ألف دين ن قد التزم ألم ولد المعتضد بمائ

   . حتى سعت في واليته



 

من ذلك خمسمائة ألف دينار من مصر   وردت هدايا آثيرة من األقاليم من ديار مصر وخراسان وغيرها،  : وفيها
ه  رهم من ضعيفي األحالم،          استخرجت من آنز وجد هناك من غير موانع آما يدعي وام وغي ة الع ر من جهل آثي

ة       كرًا وخديعة ليأآلوا أموال الطغامم ه أربع ز ضلع إنسان طول والعوام أهل الطمع واآلثام، وقد وجد في هذا الكن
   . شبر، وذآر أنه من قوم عاد فاهللا أعلم أشبار وعرضه

   . وآان من جملة هدية مصر تيس له ضرع يحلب لبنًا

ه       داياه، طول ة ه ًا، عمل في        سبعون ومن ذلك بساط أرسله ابن أبي الساج في جمل ًا وعرضه ستون ذراع ذراع
   . بن إسماعيل بن أحمد الساماني من بالد خراسان آثيرة جدًا عشر سنين ال قيمة له، وهدايا فاخرة أرسلها أحمد

   . طويلة وحج بالناس فيها الفضل بن عبد الملك العباسي، أمير الحجيج من مدة

    : وفيها توفي من األعيان 

  أبو عمرو الخفاف  : نصر بن إبراهيم أحمد بن

ه،     ه وطبقت ن راهوي ين        الحافظ، آان يذاآر بمائة ألف حديث، سمع إسحاق ب ًا وثالث ر الصيام سرده نيف ان آثي وآ
ا           سنة، وآان آثير الصدقة، سأله سائل فأعطاه م م ا عشرة، ث د اهللا فجعله ا خمسة، فحم د اهللا فجعله ين فحم درهم

   . اهللا حتى جعلها مائةالسائل  زال يزيده ويحمد

   . جعل اهللا عليك واقية باقية  : فقال

   . درهم واهللا لو لزمت الحمد ألزيدنك ولو إلى عشرة آالف  : فقال للسائل

  البهلول بن إسحاق بن البهلول 

س،         ي أوي ن أب وخي، سمع إسماعيل ب د التن و محم ن منصور ومصعبًا الزب     ابن حسان بنم سنان أب ري  وسعيد ب ي
ًا فصيحًا في     وغيرهم، وعنه جماعة آخرهم أبو بكر اإلسماعيلي الجرجاني الحافظ، وآان ثقة حافظًا ضابطًا بليغ

    . خطبه

   . توفي فيها عن خمس وتسعين سنة

  الخرقي الحسين بن عبد اهللا بن أحمد أبو علي 

   . للمروذي ةصاحب المختصر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، آان خليف

   . توفي يوم عيد الفطر ودفن عند قبر اإلمام أحمد بن حنبل

  المغربي أبو عبد اهللا  : محمد بن إسماعيل

آما يمشي الرجل في ضوء النهار، وآان  حج على قدميه سبعًا وتسعين حجة، وآان يمشي في الليل المظلم حافيًا
ال   ق، وق رة مشيه           م   : المشاة يأتمون به فيرشدهم إلى الطري دماه مع آث رة، وآانت ق ذ سنين آثي ة من ا رأيت ظلم

وله آالم مليح نافع، ولما مات أوصى أن يدفن إلى جانب شيخه علي بن رزين، فهما  آأنهما قدما عروس مترفة،
   . جبل الطور على

د  مائة وعشرين سنة، وقبره بج آان أبو عبد اهللا المغربي من المعمرين، توفي عن  : قال أبو نعيم بل طور سينا عن
   . قبر أستاذه علي بن رزين

   . أفضل األعمال عمارة األوقاف  : قال أبو عبد اهللا



 

ا عزره      الفقير هو الذي ال يرجع إلى مستند في الكون غير اإللتجاء  : وقال تعانة آم ه باالس إلى من إليه فقره ليعين
   . باالفتقار إليه

   . عزًا غني تذلل لفقير أو حفظ حرمته يًا وتواضع له، وأعظم الناسأعظم الناس ذًال فقير داهن غن  : وقال

  محمد بن أبي بكر بن أبي خيثمة 

اريخ،         ه في جمع الت وه يستعين ب ان أب وفي في ذي        أبو عبد اهللا الحافظ بن الحافظ آ ًا، ت ًا حافظ ًا حاذق ان فهم وآ
   . القعدة منها

  محمد بن أحمد بن آيسان النحوي 

   . معًا أحد حفاظه والمكثرين منه، آان يحفظ طريقة البصريين والكوفيين

   . آان ابن آيسان أنحى من الشيخين المبّرد وثعلب  : قال ابن مجاهد

  محمد بن يحيى 

ع،    ن مني د ب رهم، روى      أبو سعيد، سكن دمشق، روى عن إبراهيم بن سعد الجوهري، وأحم يبة وغي ي ش ن أب واب
بلغني أنه   : بحامل آفنه، وذلك ما ذآره الخطيب قال ر النقاش وغيره، وآان محمد بن يحيى هذا يدعىعنه أبو بك

   . فلما آان الليل جاء نباش ليسرق آفنه ففتح عليه قبره توفي فغسل وآفن وصلي عليه ودفن،

زع، ونهض        ًا من الف اش هارب ر النب ًا، وف ذ     فلما حل عنه آفنه استوى جالس ى ه ن يحي د ب ه،    محم ه مع ا فأخذ آفن
   ؟ من هذا  : فدق عليهم الباب فقالوا وخرج من القبر وقصد منزله فوجد أهله يبكون عليه،

   . أنا فالن  : فقال

   . يا هذا ال يحل لك أن تزيدنا حزنًا إلى حزننا  : فقالوا

     . افتحوا واهللا أنا فالن  : فقال

ره وأمر           دًا، وأبدل اهللا حزنهمفعرفوا صوته، فلما رأوه فرحوا به فرحًا شدي ان من أم ا آ م م م ذآر له سرورًا، ث
   . النباش

ه    ه وقوت در اهللا بحول ره،         وآأنه قد أصابته سكتة، ولم يكن قد مات حقيقة فق ه قب تح علي اش فف ذا النب ه ه أن بعث ل
   . ثم آانت وفاته في هذه السنة فكان ذلك سبب حياته، فعاش بعد ذلك عدة سنين،

  اطمة القهرمانةف 

ا في     غضب عليها المقتدر مرة فصادرها، وآان في جملة ما أخذ منها مائتي ألف ارة له دينار، ثم غرقت في طي
   . هذه السنة

  الهجرة ثم دخلت سنة ثالثمائة من 

رة        : فيها اثرت نجوم آثي داد، وتن ين      آثر ماء دجلة وتراآمت األمطار ببغ اء لسبع بق ة األربع ادى    في ليل من جم
    . اآلخرة

   . بالبادية آثرت األمراض ببغداد واألسقام وآلبت الكالب حتى الذئاب  : وفيها

   . وآانت تقصد الناس بالنهار فمن عضته أآلبته



 

   . عدة من القرى انحسر جبل بالدينور يعرف بالتل فخرج من تحته ماء عظيم غّرق  : وفيها

   . من جبل لبنان إلى البحر - قطعة  : أي -سقطت شرذمة   : وفيها

   . حملت بغلة ووضعت مهرة  : وفيها

ومين في      : وفيها ام، ي ة أي ومين في الجانب       صلب الحسين بن منصور الحالج وهو حي أربع الجانب الشرقي وي
   . الغربي، وذلك في ربيع األول منها

ا وهو الفضل     ن  وحج بالناس أمير الحجيج المتقدم ذآره في السنين قبله ك الهاشمي العباسي     ب د المل ه اهللا   عب أثاب
    . وتقبل منه

   : وفيها توفي من األعيان 

  األحوص بن الفضل 

رة        ابن معاوية بن خالد بن غسان، أبو أمية الغالبي القاضي بالبصرة  اريخ، استتر م ه الت ا، روى عن أبي وغيره
   . ضاء البصرة واألهواز وواسطواله ق عنده ابن الفرات، فلما أعيد إلى الوزارة

   . فأودعه السجن فلم يزل به حتى مات فيه فيها وآان عفيفًا نزهًا، فلما نكب ابن الفرات قبض عليه نائب البصرة

   . وال نعلم قاضيًا مات في السجن سواه  : قال ابن الجوزي

  طاهر عبيد اهللا بن عبد اهللا بن 

   . الخزاعي، ولي إمرة بغداد ابن الحسين بن مصعب أبو أحمد

     : ومن شعره وحدث عن الزبير بن بكار وعنه الصولي والطبراني، وآان أديبًا فاضًال،

  تكاتب يسخن عين النوى* حق التنائي بين أهل الهوى 

  تزاور يشفى غليل الجوى* وفي التداني ال انقضى عمره 

ًا، وآ       ه مرضت فاشتهت ثلج ة ل م   واتفق له مرة أن جاري ده، فل ة عن د رجل، فساومه       ان حظي ثلج إال عن يوجد ال
ه إال آل رطل امتنع من بيع ه ف ى رطل من ه عل م  وآيل العراقي بخمسة آالف دره ثلج -ب م صاحب ال ك لعل وذل

ال    : ليشاوره فقال فرجع الوآيل -بحاجتهم إليه  ثلج فق   : ويحك اشتره ولو بما عساه أن يكون، فرجع إلى صاحب ال
ه إال ال ًا أيضًا   . بعشرة آالف أبيع ة ثلج تهت الجاري م اش رة آالف ث تراه بعش ك -فاش ا  وذل ه له فرجع  -لموافقت

   . فاشترى منه رطًال آخر بعشرة آالف

ى أآل       ثلج رطالن فنطفت نفسه إل ول    ثم آخر بعشرة آالف وبقي عند صاحب ال ه ليق أآلت رطًال من      : رطل من
ده رط       ه وبقي عن ثلج بعشرة آالف، فأآل اءه ال ه          ل فج ًا فاشتراه من ين ألف ه الرطل إال بثالث امتنع أن يبيع ل ف الوآي

اًال جزيًال فصار       فشفيت الجارية وتصدقت ك الصدقة م بمال جزيل فاستدعى سيدها صاحب الثلج فأعطاه من تل
   . أآثر الناس ماًال بعد ذلك، واستخدمه ابن طاهر عنده واهللا أعلم من

   : من الهجرة ومن توفي في حدود الثالثمائة

  الصنوبري الشاعر 

   . الحنبلي وهو محمد بن أحمد بن محمد بن مراد أبو بكر الضبي الصنوبري



 

   . آان شاعرًا محسنًا  : قال الحافظ ابن عساآر

   : ذلك قوله وقد حكى عن علي بن سليمان األخفش، ثم ذآر أشياء من لطائف شعره فمن

  يدري بهذين من به رمق*  ال النوم أدرى به وال األرق

  آّلت فما تستطيع تستبق* إن دموعي من طول ما استبقت 

  مذ آان إال صّلت له الحدق* ولي َملك لم تبد صورته 

  وخفت أدنو منها فأحترق* نويت تقبيل نار وجنته 

   : وله أيضًا

  وخدها في النور من خده*شمس غدًا يشبه شمسًا غدت 

  ن بعد ذا تطلع في خدهم* تغيب في فيه ولكنها 

د  ن محم ي الفضل نصر ب اآم عن أب يخه الح ي عن ش افظ البيهق د روى الح ال وق ر   : الطوسي ق و بك دنا أب أنش
   : الصنوبري فقال

  والغواني ما عصين خضاب* هدم الشيب ما بناه الشباب 

  فلألعين منه والقلوب انقالب* قلب اآلبنوس عاجًا 

  ـبازي على حسنه ويهوى الغراب*  وضالل في الرأي أن يشنأ الـ

   : وله أيضًا وقد أورده ابن عساآر في ابن له فطم فجعل يبكي على ثديه

  من جميع الورى ومن والديه* منعوه أحب شيء إليه 

  مباحًا له وبين يديه* منعوه غذاه ولقد آان 

  هوى فاهتدى الفراق إليه* عجبًا له على صغر السن 

  محمدإبراهيم بن أحمد بن 

ايخها، روى الحديث          واعظ الرقي أحد مش و إسحاق الصوفي ال د، أب ن الجالء       ابن المول د اهللا اب ا عب وصحب أب
    . الدمشقي، والجنيد وغير واحد

   . وروى عنه تمام بن محمد وأبو عبد الرحمن السلمي

   : وقد أورد ابن عساآر من شعره قوله

  لدنو حبيبلم ينله على ا* لِك مني على البعاد نصيب 

  وعلى القلب من هواِك رقيب* وعلى الطرف من سواِك حجاب 

  والهوى فيه رائع ومشوب* زين في ناظري هواك وقلبي 



 

  أنت أسقمته وأنت الطبيب* آيف يغني قرب الطبيب عليًال 

   : وقوله

  من ناله نال أفضل الغنم* الصمت آمن من آل نازلة 

  من لفظة نعم أعظم ضرًا* ما نزلت بالرجال نازلة 

  ليست لدينا آعثرة القدم* عثرة هذا اللسان مهلكة 

  فرب قول أذل ذا آرم* احفظ لسانًا يلقيك في تلف 

  وثالثمائة ثم دخلت سنة إحدى 

   . الروم، وقتل منها أممًا ال يحصون آثرة غزا الحسين بن حمدان الصائفة، ففتح حصونًا آثيرة من بالد  : فيها

وزراء وأقصدهم      المقتدر محمد بن عبيد اهللا عن وزارته، وقلدها عيسى بنعزل   : وفيها ار ال علي، وآان من خي
   . للعدل واإلحسان واتباع الحق

   . آثير من أهلها آثرت األمراض الدموية ببغداد في تموز وآب، فمات من ذلك خلق  : وفيها

   . أسود غزالوصلت هدايا صاحب عمان، ومن جملتها بغلة بيضاء، و  : وفيها

ة     رآب المقتدر إلى باب الشماسية على الخيل ثم انحدر   : وفي شعبان منها ى داره في دجل ة    -إل وآانت أول رآب
   . -رآبها جهرة للعامة 

ا  ة رأس           : وفيه در في مكاتب ة المقت ن عيسى الخليف ي ب وزير عل تأذن ال رام        اس ن به ي سعيد الحسن ب القرامطة أب
رك الصالة،     تب آتابًا طويًال، يدعوه فيهالجنابي، فأذن له، فك إلى السمع والطاعة، ويوبخه على ما يتعاطاه من ت
اة، وارتكاب   ترقاقهم           والزآ دين واس ده، واستهزائهم بال ذآر اهللا ويسبحه ويحم ى من ي ارهم عل رات، وإنك  المنك

ه،    قبلالحرائر، ثم توعده بالحرب وتهدده بالقتل، فلما سار بالكتاب نحوه قتل أبو سعيد  أن يصله قتله بعض خدم
وزير          وعهد باألمر من بعده لولده سعيد فغلبه على ذلك أخوه أبو اب ال رأ آت ا ق ي سعيد، فلم ن أب ليمان ب طاهر س

ان             إن هذا الذي  : أجابه بما حاصله ا، وإذا آ ق من يشنع علين دآم إال من طري م يثبت عن رتم ل ا ذآ تنسب إلينا مم
   ؟ هللا فكيف يدعونا إلى السمع والطاعة لهينسبنا إلى الكفر با الخليفة

ادي     جيء بالحسين بن منصور الحالج إلى بغداد، وهو مشهور على جمل  : وفيها ًال آخر، ين وغالم له راآب جم
رآن، وال     أحد دعاة القرامطة فاعرفوه، ثم حبس ثم جيء  : عليه رأ الق به إلى مجلس الوزير فناظره، فإذا هو ال يق

   . شيئًا وال في اللغة وال في األخبار وال في الشعر شيئًا وال الفقه يعرف في الحديث

ى   : وآان الذي نقم عليه ول في         أنه وجدت له رقاع يدعو فيها الناس إل وز، يق أنواع من الرم ة ب الضاللة والجهال
   . الشعشعاني تبارك ذو النور  : مكاتباته آثيرًا

وزير   ه ال دري      تعلمك الطهور والفروض     : فقال ل ى        أجدى عليك من رسائل ال ت ا أحوجك إل ا، وم ول فيه ا تق م
   . األدب

الخالفة، فجعل يظهر لهم أنه على السنة،  ثم أمر به فصلب حيًا صلب اإلشتهار ال القتل، ثم أنزل فأجلس في دار
ى صاروا يتب         وأنه زاهد، حتى اغتر به آثير من الخدام ة، حت ة من الجهل رهم من أهل دار الخالف ه   وغي رآون ب

   . ويتمسحون بثيابه

   . وسيأتي ما صار إليه أمره حين قتل بإجماع الفقهاء وأآثر الصوفية



 

ا  ببه بشر         : ووقع في هذه السنة في آخره دًا مات بس اء شديد ج داد وب ة       ببغ ة غلقت عام يما بالحربي ر، وال س آثي
   . ذآره وحج بالناس فيها األمير المتقدم  . دورها

   : األعيان وفيها توفي من 

  إبراهيم بن خالد الشافعي

   . جمع العلم والزهد، وهو من تالميذ أبى بكر اإلسماعيلي

   جعفر بن محمد

بالد           دينور، طاف ال ابي، قاضي ال و بكر الفري ن المستفاض أب ر من        ابن الحسين ب م، وسمع الكثي في طلب العل
ديني،      المشايخ الكثيرين، مثل قتيبة ن الم ي ب ى آريب وعل و بكر          وأب اد وأب ادي والنج ن المن و الحسين ب ه أب وعن

ين               الشافعي وًا من ثالث ان عدة من يحضر مجلسه نح ًا حجة، وآ ة حافظ ان ثق داد وآ ًا،   وخلق، واستوطن بغ ألف
   . والمستملون عليه منهم فوق الثالثمائة، وأصحاب المحابر نحوًا من عشرة آالف

قبل وفاته بخمس سنين، وآان يأتيه فيقف  آان قد حفر لنفسه قبرًاتوفي في المحرم منها عن أربع وتسعين سنة، و
   . عنده

   . ثم لم يقض له الدفن فيه بل دفن بمكان آخر

   . رحمه اهللا حيث آان

  أبو سعيد الجنابي القرمطي

   . بالد البحرين وما واالها وهو الحسن بن بهرام قبحه اهللا رأس القرامطة، والذي يعول عليه في

رًا، فمن       آان يلي بالد واسط إلى شهر زور وغير ذلك، ) ي بن أحمد الراسبيعل (  يئًا آثي وال ش وقد خلف من األم
ال            ذلك ألف ألف دينار، ومن آنيه الذهب والفضة ل والبغ ور، ومن الخي ر ألف ث ار، ومن البق ة ألف دين نحو مائ

   . والجمال ألف رأس

  شواربمحمد بن عبد اهللا بن علي بن محمد بن أبي ال

   . فلج، مات في جمادى األولى منها يعرف باألحنف، آان قد ولي قضاء مدينة المنصور نيابة عن أبيه حين

   . واحد وتوفي أبوه في رجب منها، بينهما ثالثة وسبعون يومًا، ودفنا في موضع

   . وأبو بكر محمد بن هارون البردعي

   . الحافظ بن ناجية واهللا سبحانه وتعالى أعلم

  ثم دخلت سنة ثنتين وثالثمائة 

رًا    : أي-وقد أسر منهم مائة وخمسين بطريقًا  ورد آتاب مؤنس الخادم بأنه قد أوقع بالروم بأسًا شديدًا،  : فيها -أمي
   . ففرح المسلمون بذلك

تمائة ألف          : وفيها انهم س ى خت رم عل در خمسة من أوالده، فغ م       ختن المقت بلهم ومعه د ختن ق ار، وق ًا من   دين خلق
   . صنيع حسن إن شاء اهللا اليتامى، وأحسن إليهم بالمال والكساوي، وهذا

   . غير اآلنية والثياب الثمينة صادر المقتدر أبا علي بن الجصاص بستة عشر ألف ألف دينار،  : وفيها



 

   . أدخل الخليفة أوالده إلى المكتب، وآان يومًا مشهودًا  : وفيها

   . أمواًال جزيلة، جزاه اهللا خيرًا المارستان بالحربية من بغداد، وأنفق عليهبنى الوزير   : وفيها

   . وحج بالناس فيها الفضل الهاشمي

وا       وقطعت األعراب وطائفة من القرامطة الطريقين على الراجعين من الحجيج،  رة وقتل واًال آثي نهم أم وأخذوا م
   . هللا وإنا إليه راجعون منهم خلقًا وأسروا أآثر من مائتي امرأة حرة، فإنا

   : وفيها توفي من األعيان 

  بشر بن نصر بن منصور

ادم    َرق، وعرق خ د،        أبو القاسم الفقيه الشافعي، من أهل مصر يعرف بغالم َع ي البري ان يل من خدام السلطان آ
   . فقدم معه بهذا الرجل مصر فأقام بها حتى مات بها

ا من     ا فيها مائة ألف دينار وعشرونبدعة جارية غريب المغنية، بذل لسيدته ألف دينار من بعض من رغب فيه
نة،          الخلفاء فعرض ذلك عليها فكرهت مفارقة سيدتها، ذه الس ى ه ا إل أخرت وفاته ا، وت يدتها في موته فأعتقتها س

   . واألمالك مالم يملكه رجل وقد ترآت من المال العين

  القاضي أبو زرعه محمد بن عثمان الشافعي

ا قاضي  ى مذهب        مصر ثم دمشق، وهو أول من حكم بمذهب الشافعي بالشام وأشاعه به ام عل ان أهل الش د آ وق
   . األوزاعي من حين مات إلى هذه السنة

ان أصله من أهل        وثبت على مذهب األوزاعي بقايا آثيرون لم يفارقوه، وآان ثقة عدًال من  سادات القضاة، وآ
   . ما صار إليه الكتاب من اليهود، ثم أسلم وصار إلى

    . وقد ذآرنا ترجمته في طبقات الشافعية

  ثم دخلت سنة ثالث وثالثمائة 

ى الحرمين    : فيها ان، وأشهدهم       وقف المقتدر باهللا أمواًال جزيلة وضياعًا عل الشريفين، واستدعى بالقضاة واألعي
   . على نفسه بما وقفه من ذلك

د     قدم إليه بجماعة من األسارى من      : وفيها انوا ق ذين آ ة أن        األعراب ال ك العام م يتمال ى الحجيج، فل دوا عل اعت
   . لكونه افتات على السلطان اعتدوا عليهم فقتلوهم، فأخذ بعضهم فعوقب

ه،       : وفيها أحرق السوق بكامل داد ف در       وقع حريق شديد في سوق النجارين ببغ ا مرض المقت وفي ذي الحجة منه
   . هذه المرضة خالفته مع طولها إالثالثة عشر يومًا، ولم يمرض في 

ى الحجاج القرامطة           وزير عل ا خاف ال ا الفضل الهاشمي ولم اس فيه ا،       وحج بالن الة ليشغلهم به يهم رس آتب إل
   . أمره وما قصده حظي بذلك عند الناس جدًا فاتهمه بعض الكتاب بمراسلته القرامطة، فلما انكشف

   : وممن توفي من األعيان 

   حمد بن عليالنسائي أ 

رحمن النسائي           د ال و عب ار، أب ن دين ن بحر ب ن سنان ب ام في عصره       ابن شعيب بن علي ب صاحب السنن، اإلم
ى         ى أضرابه وأشكاله وفضالء دهره، رحل إل دم عل ة        والمق اع باألئم اق، واشتغل بسماع الحديث واالجتم اآلف



 

ا      الحذاق، ومشايخه الذين روى عنهم اهم في آتابن د ذآرن ه      مشافهة ق ك، وروى عن اه أيضًا هنال ل وترجمن التكمي
   . جمع السنن الكبير وانتخب منه ما هو أقل حجمًا منه بمرات خلق آثير، وقد

   . وقد وقع لي سماعهما

   . وقد أبان في تصنيفه عن حفظ وإتقان وصدق وإيمان وعلم وعرفان

ان         من  أبو عبد الرحمن النسائي مقدم على آل  : قال الحاآم عن الدارقطني م من أهل عصره، وآ ذا العل ذآر به ي
   . يسمي آتابه الصحيح

   . الحجاج، وآان من أئمة المسلمين للنسائي شرط في الرجال أشد من شرط مسلم بن  : وقال أبو علي الحافظ

   . هو اإلمام في الحديث بال مدافعة  : وقال أيضًا

ايخنا        ر الحافظ سمعت مش ن مظف د ب ه   وقال أبو الحسين محم ون ل ة، ويصفون من      بمصر يعترف دم واإلمام بالتق
   . والجهاد اجتهاده في العبادة بالليل والنهار ومواظبته على الحج

ع زوجات وسريتان،        ه أرب ان ل ًا، وآ اع، حسن الوجه       وقال غيره آان يصوم يومًا ويفطر يوم ر الجم ان آثي وآ
   . مشرق اللون

   . ائروآان يقسم لإلماء آما يقسم للحر  : قالوا

رو عن    : وقال الدارقطني ال     آان أبو بكر بن الحداد آثير الحديث ولم ي ه حجة      : أحد سوى النسائي وق رضيت ب
   . فيما بيني وبين اهللا عز وجل

   . آان خروجه من مصر في سنة ثنتين وثالثمائة آان النسائي إمامًا في الحديث ثقة ثبتًا حافظًا،  : وقال ابن يونس

ن سالمة    : ديوقال ابن ع والن   سمعت منصورًا الفقيه وأحمد بن محمد ب رحمن النسائي       : الطحاوي يق د ال و عب أب
   . غير واحد من األئمة وشهدوا له بالفضل والتقدم في هذا الشأن إمام من أئمة المسلمين، وآذلك أثنى عليه

   . وقد ولي الحكم بمدينة حمص

ة الطبران        ال     سمعته من شيخنا المزي عن رواي ه األوسط حيث ق اآم        : ي في معجم ن شعيب الح د ب دثنا أحم ح
وم    بحمص وذآروا أنه آان له من النساء أربع نسوة، وآان غاية الحسن، وجهه آأنه قنديل، وآان يأآل في آل ي

   . إنه آان ينسب إليه شيء من التشيع  : وقد قيل عنه ديكا ويشرب عليه نقيع الزبيب الحالل،

ًا        : فقال ى دمشق فسأله أهلها أن يحدثهم بشيء من فضائل معاويةودخل إل  : قالوا ذهب رأس ة أن ي ا يكفي معاوي أم
   ؟ برأس حتى يروى له فضائل

ا في     فقاموا إليه فجعلوا يطعنون في خصيتيه حتى أخرج من المسجد الجامع، فسار من عندهم إلى مكة فمات به
   . بن إسحاق األصبهاني عن مشايخه دهذه السنة، وقبره بها هكذا حكاه الحاآم عن محم

دارقطني ال ال ن    : وق رفهم بالصحيح م ي عصره، وأع ايخ مصر ف ه مش ان أفق رفهم   آ ار، وأع ن اآلث قيم م الس
ة،          ى الرمل غ حسدوه فخرج إل ذا المبل غ ه ا بل ه فضربوه في          بالرجال، فلم ة فأمسك عن فسئل عن فضائل معاوي

ة،   : الجامع، فقال أخر  أخرجوني إلى مك ا رزق من الفضائل           ف وًال شهيدًا مع م ة مقت وفي بمك ل، فت جوه وهو علي
   . آخر عمره، مات مكة سنة ثالث وثالثمائة رزق الشهادة في

ده ومن خطه            ن نقطة في تقيي ى ب د الغن ن عب د ب ن         قال الحافظ أبو بكر محم د ب ي عامر محم نقلت ومن خط أب
رحمن النس       : سعدون العبدري الحافظ د ال و عب ة          ائيمات أب ثالث عشرة ليل ين ل وم االثن ة فلسطين ي ة مدين بالرمل

   . ودفن ببيت المقدس خلت من صفر سنة ثالث وثالثمائة،



 

ت،        وحكى ابن خلكان أنه توفي في شعبان من هذه السنة، وأنه إنما صنف ي وأهل البي الخصائص في فضل عل
ال،      وثالثمائة عندهم نف ألنه رأى أهل دمشق حين قدمها في سنة ثنتين ا ق ال م ة فق رة من علي وسألوه عن معاوي

   . فمات فدققوه في خصيتيه

ده في سنة         إنه توفي بفلسطين في صفر    : وهكذا ذآر ابن يونس وأبو جعفر الطحاوي ان مول نة، وآ ذه الس من ه
   . فكان عمره ثمانيًا وثمانين سنة خمس عشرة أو أربع عشرة ومائتين تقريبًا عن قوله،

  انالحسن بن سفي 

النسوي، محدث خراسان، وقد آان يضرب   ابن عامر بن عبد العزيز بن النعمان بن عطاء، أبو العباس الشيباني
   . إليه آباط اإلبل في معرفة الحديث والفقه

ه، وأخذ األدب عن     ي بمذهب ن شميل، وآانت       رحل إلى اآلفاق وتفقه على أبي ثور، وآان يفت أصحاب النضر ب
    . إليه الرحلة بخراسان

تهم   : ومن غريب ما اتفق له يهم الحال       أنه آان هو وجماعة من أصحابه بمصر في رحل ى الحديث، فضاق عل إل
ى تجشم السؤال،         حتى مكثوا ثالثة أيام ال يأآلون فيها شيئًا، وال وت، واضطرهم الحال إل ه للق يجدون ما يبيعون

اع، وال    وأنفت أنفسهم من ذلك وعزت ع آل االمتن ا        عليهم وامتن اقترعوا فيم ك، ف اطي ذل ى تع حاجة تضطرهم إل
  يقوم بأعباء هذا األمر، فوقعت القرعة على الحسن بن سفيان هذا بينهم أيهم

ين أطال        ه فصلى رآعت م في ذي ه أله        فقام عنهم فاختلى في زاوية المسجد ال اهللا عز وجل، وس ا واستغاث ب فيهم
ى دخل        ا انصرف من الصالة حت يه  بأسمائه العظام، فم ال       عل يح الوجه فق ة مل ن    : م المسجد شاب حسن الهيئ أي

   ؟ الحسن بن سفيان

   . أنا  : فقلت

   . عنكم، وهذه مائة دينار لكل واحد منكم األمير طولون يقرأ عليكم السالم ويعتذر إليكم في تقصيره  : فقال

   ؟ ما الحامل له على ذلك  : فقلنا له

ه       ه، فبينما هو اآلن نائم إذ جاءهإنه أحب أن يختلي اليوم بنفس  : فقال ه منزل دخل علي ده رمح ف فارس في الهواء بي
أدرآهم،      : ووضع عقب الرمح في خاصرته فوآزه وقال م ف أدرآهم، ق قم فأدرك الحسن بن سفيان وأصحابه، قم ف

     . المسجد الفالني فإنهم منذ ثالث جياع في

   ؟ من أنت  : فقال له

   . الجنةأنا رضوان خازن   : فقال

   . إليكم فاستيقظ األمير وخاصرته تؤلمه ألمًا شديدًا، فبعث بالنفقة في الحال

   . من أهل الحديث، جزاه اهللا خيرًا ثم جاء لزيارتهم واشترى ما حول ذلك المجلس ووقفه على الواردين عليه

د   وقد آان الحسن بن سفيان رحمه اهللا من أئمة هذا الشأن وفرسانه اظ      وحفاظه، وق ده جماعة من الحف اجتمع عن
ده من            منهم ابن جرير الطبري وغيره، فقرؤوا عليه ا عن تعلموا م انيد ليس ون األس وا يقلب يئًا من الحديث وجعل ش

السن حافظ  شيئًا من اإلسناد إال رّدهم فيه إلى الصواب، وعمره إذ ذاك سبعون سنة، وهو في هذا العلم، فما قلبوا
   . ديثهضابط ال يشذ عنه شيء من ح

   . العبسي آوفي، والعيشي بصري، والعنسي مصري  : ومن فوائده

 



 

  رويم بن أحمد 

ال  ال           : ويق و الحسن، ويق د، أب ن يزي م ب ن روي د ب ن محم د،    : اب و محم القرآن        أب ًا ب ان عالم ة الصوفية، آ أحد أئم
م   : الظاهري، قال بعضهم ومعانيه، وآان يتفقه على مذهب داود بن علي نة،       آان روي ين س دنيا أربع تم حب ال يك

ين   رك                ومعناه أنه تصوف أربع ه، فت يًال في باب ه وآ داد جعل ن إسحاق القضاء ببغ ي إسماعيل ب ا ول م لم نة، ث س
   . ولبس الخز والقصب والديبقى ورآب الخيل وأآل الطيبات وبنى الدور التصوف

  زهير بن صالح بن اإلمام أحمد بن حنبل

   . شاب، قاله الدارقطني ر أحمد بن سليمان النجاد، آان ثقة، مات وهوروى عن أبيه وعنه أبو بك

  أبو علي الجبائي 

و     شيخ المعتزلة، واسمه محمد بن عبد الوهاب أبو علي الجبائي شيخ طائفة ه اشتغل أب االعتزال في زمانه، وعلي
ه     مطول، له فيه اختيارات غريب الحسن األشعري ثم رجع عنه، وللجبائي تفسير حافل د رد علي ة في التفسير، وق

   . القرآن نزل في لغة أهل جباء وآأن  : األشعري فيه وقال

   . آان مولده في سنة خمس وثالثين ومائتين، ومات في هذه السنة

  أبو الحسن بن بسام الشاعر 

دًا      واسمه علي بن أحمد بن منصور بن نصر بن بسام البسامي الشاعر المطبق رك أح م يت اء، فل اه   للهج ى هج حت
   . حتى أباه وأمه أمامة بنت حمدون النديم

ه في تخريب    ره        وقد أورد له ابن خلكان أشياء آثيرة من شعره، فمن ذلك قول ي وأم ن عل ر الحسن ب المتوآل قب
   . وولده بأن يزرع ويمحي رسمه، وآان شديد التحامل على علي

   . فلما وقع ما ذآرناه سنة ست وثالثين ومائتين

   : بسام هذا في ذلك قال ابن

  قتل ابن بنت نبيها مظلوما* تاهللا إن آانت أمية قد أتت 

  هذا لعمرك قبره مهدوما* فلقد أتاه بنو أبيه بمثله 

  في قتله فتتبعوه رميما* أسفوا على أن ال يكونوا شارآوا 

  ثم دخلت سنة أربع وثالثمائة 

ة     الجراح، وذلك ألنه فيها عزل المقتدر وزيره أبا الحسن علي بن عيسى بن ين أم موسى القهرمان وقعت بينه وب
   . فعزل ولم يتعرضوا لشيء من أمالآه نفرة شديدة، فسأل الوزير أن ُيعفى من الوزارة

ا خمس      ه عنه د عزل وزارة بع ة        وطلب أبو الحسن بن الفرات فأعيد إلى ال وم التروي ة ي ه الخليف ع علي نين، وخل س
تخوت ثياب، ومن الخيل والبغال والجمال شيء آثير، وأقطع  ة ألف درهم، وعشرةسبع خلع، وأطلق إليه ثالثمائ
   . وعمل فيها ضيافة تلك الليلة فسقى فيها أربعين ألف رطل من الثلج الدار التي بالحريم فسكنها،

ال من األس      الزرنب، يطوف  : وفي نصف هذه السنة اشتهر ببغداد أن حيوانًا يقال له ل يأآل األطف دو  باللي ّرة ويع
   . وهو نائم على النيام فربما قطع يد الرجل وثدي المرأة



 

ل    فجعل الناس يضربون على أسطحتهم على النحاس من الهواوين وغيرها داد باللي ينفرونه عنهم، حتى آانت بغ
م  اس ألوالده ا، واصطنع الن رقها وغربه ن ش رتج م ذه   ت ا، واغتنمت اللصوص ه ن السعف وغيره ات م مكب

وال، الشوشة فك ى الجسر             ثرت النقوب وأخذت األم اء فيصلب عل وان من آالب الم أن يؤخذ حي ة ب أمر الخليف ف
   . ففعلوا فسكن الناس ورجعوا إلى أنفسهم واستراح الناس من ذلك ليسكن الناس عن ذلك،

   . لطبيب مؤرخًاالسنة، وآانت خمسًا، وآان هذا ا قلد ثابت بن سنان الطبيب أمر المارستان ببغداد في هذه  : وفيها

سنة سبعين من الهجرة مكتوبة أسماؤهم في    ورد آتاب من خراسان بأنهم وجدوا قبور شهداء قد قتلوا في  : وفيها
     . هي، رضي اهللا عنهم رقاع مربوطة في آذانهم، وأجسادهم طرية آما

   : وفيها توفي من األعيان 

  لبيد بن محمد بن أحمد بن الهيثم بن صالح

داد     د اهللا بن الحصين بن علقمة بن نعيم بن عطارد بن حاجب، أبوابن عب دم بغ الحسن التميمي الملقب فروجة، ق
   . وحدث بها، وآان ثقة حافظًا

  يوسف بن الحسين بن علي 

ه أن          د بلغ ان ق ون، وآ ل وصحب ذا الن ن حنب د ب ون يحفظ اسم اهللا األعظم      أبو يعقوب الرازي، سمع أحم ذا الن
   . وآانت لي لحية طويلة ومعي رآوة طويلة فلما وردت عليه استهان بي  : إياه، قال فقصده ليعلمه

   . وأقبل علّي دع الشيخ  : فجاء رجل يومًا فناظر ذا النون فأسكت ذا النون، فقلت له

   . شاب، ثم اعتذر إلي فأقبل فناظرته فأسكته، فقام ذو النون فجلس بين يدي وهو شيخ وأنا

ي ووعدني،       فخدمته سنة ث د من م يبع ي االسم األعظم، فل م         م سألته أن يعلمن ك ستة أشهر، ث د ذل ده بع فمكثت عن
   . اذهب بهذا الطبق إلى صاحبنا فالن  : لي أخرج إلي طبقًا عليه مكبة مستورًا بمنديل، فقال

   ؟ فجعلت أفكر في الطريق ما هذا الذي أرسلني به  : قال

ًا شديدًا،    فلما وصلت الجسر فتحته فإذا فأ ت، فاغتظت غيظ ي، فرجعت       : وقلت  رة ففرت وذهب ون سخر ب ذو الن
ى االسم األعظم           ويحك إنما اختبرتك، فإذا  : إليه وأنا حنق فقال لي ًا عل إن ال تكون أمين أرة ف ى ف ًا عل لم تكن أمين
   . عني فال أراك بعدها بطريق األولى، اذهب

   ؟ فعل اهللا بك ما  : م بعد موته فقيل لهوقد ُرئي أبو الحسين الرازي هذا في المنا

   . نفسي فعًال، فهب خيانة فعلي لنصح قولي اللهم إني نصحت الناس قوًال وخنت  : غفر لي بقولي عند الموت  : فقال

  يموت بن المزّرع بن يموت 

   . أبو بكر العبدي من عبد القيس، وهو ثوري، وهو ابن أخت الجاحظ

الفضل الرياشي، وآان صاحب أخبار  ن أبي عثمان المازني وأبي حاتم السجستاني، وأبيقدم بغداد وحدث بها ع
ه إال      م يغلب علي د فل الوا        وآداب وملح، وقد غير اسمه بمحم اب فق دق الب ود مريضًا ف ان إذا ذهب يع   : األول، وآ

   ؟ من

    . ابن المزرع وال يذآر اسمه لئال يتفاءلوا به  : فيقول

  



 

  خمسة وثالثمائةثم دخلت سنة  

ًا،       فيها قدم رسول ملك الروم في طلب المفاداة والهدنة، وهو شاب حدث السن  نهم وعشرون غالم ه شيخ م ومع
ه إرهاب     فلما قدم بغداد شاهد أمرًا عظيمًا جدًا، وذلك أن ا في الخليفة أمر الجيش والناس باالحتفال بذلك ليشاهد م

ة أ  األعداء، فرآب الجيش ر العساآر الخارجة في            بكماله وآان مائ ارس وراجل، غي ين ف ا ب ًا، م لف وستين ألف
ة   البالد مع نوابها، فرآبوا في األسلحة والعدد التامة، وغلمان الخليفة سبعة آالف، سائر أربعة آالف بيض، وثالث

ي ب       آالف سود، وهم في غاية المالبس والعدد والحلي، والحجبة ارات الت ا الطي بعمائة حاجب، وأم ذ س ة  يومئ دجل
رًا أدهشه، ورأى من     والزيارب والسمريات فشيء آثير مزينة، فحين دخل الرسول دار الخالفة انبهر وشاهد أم

   . والحرمة ما يبهر األبصار الحشمة والزينة

ه        هذا الحاجب، فمر   : وحين اجتاز بالحاجب ظن أنه الخليفة فقيل له ل ل ة فقي ه الخليف ه فظن الوزير في أبهت ذا    : ب ه
   . رالوزي

ا عشرة        وقد زينت دار الخالفة بزينة لم يسمع بمثلها، آان فيها من الستور ون ألف ستر، منه ة وثالث يومئذ ثماني
ان         آالف وخمسمائة ستر مذهبة، وقد بسط فيها ا من الوحوش قطع ا، وفيه ر مثله م ي اثنان وعشرون ألف بساط ل

   . أيديهم ومائة سبع من السباعة متآنسة بالناس، تأآل من

ذلك الماء شجرة من ذهب وفضة لها  ثم أدخل إلى دار الشجرة، وهي عبارة عن برآة فيها ماء صاف وفي وسط
ا من ذهب، وفي األغصان      ئ        ثمانية عشر غصنًا أآثره ذهب والفضة والآلل ة من ال الشماريخ واألوراق الملون

ل األشجار    األصوات من الماء المسلط عليها، والشجرة  واليواقيت، وهي تصوت بأنواع ا تتماي بكمالها تتمايل آم
   . عجيبة تدهش من يراها بحرآات

   . ال يحد وال يوصف آثرة وحسنًا ثم أدخل إلى مكان يسمونه الفردوس فيه من أنواع المفارش واآلالت ما

   . وفي دهاليزه ثمانية عشرة ألف جوشن مذهبة

ى انتهى        ان أدهشه وأخذ ببصره حت ان  فما زال آلما مر على مك ى المك اهللا، وهو        إل در ب ة المقت ه الخليف ذي في ال
ة،        جالس على سرير من آبنوس، قد فرش بالديبقى ود معلق ين السرير سبعة عشر عنق المطرز بالذهب، وعن يم

ا   وعن يساره مثلها وهي جوهر من أفخر الجواهر، آل جوهرة يعلو ضوؤها على ضوء النهار، ليس لواحدة منه
ن   فأوقف الرسول والذين معه بين يدي الخليفة على نحو من مائة ذراع، يستطاع ثمنها، قيمة وال والوزير علي ب

وزير،   ان دون ال ة، والترجم دي الخليف ين ي رات واقف ب ن الف د ب ان   محم ان والترجم وزير يخاطب الترجم وال
ا من    خلع عليهما وأطلق لهما خمسين سقرقًا في آل سقرق خمسة آالف درهم، فلما فرغ منها يخاطبهما،  وأخرج
ود         بين يديه ات والسباع والفه ة والزراف ة الفيل ات دجل ى حاف ة، وعل ك،    وطيف بهما في بقية دار الخالف ر ذل وغي

   . السنة ودجلة داخلة في دار الخالفة، وهذا من أغرب ما وقع من الحوادث في هذه

   . وحج بالناس فيها الفضل الهاشمي

   : وفيها توفي من األعيان 

  أحمد أبو موسىمحمد بن  

ق       النحوي الكوفي المعروف بالجاحظ، صحب ثعلبًا أربعين سنة وخلفه في ه، وصنف غريب الحديث، وخل حلقت
   . عنه أبو عمر الزاهد اإلنسان، والوحوش والنبات، وآان دينًا صالحًا، روى

   . توفي ببغداد في ذي الحجة منها، ودفن بباب التين

   . الحباب عمران بن مجاشع، وأبو خليفة الفضل بنو عبد اهللا شيرويه الحافظ، و

دي    وقاسم بن زآريا ابن يحيى المطرز المقري أحد الثقات األثبات، سمع أبا ه الخل آريب، وسويد بن سعيد، وعن
   . وأبو الجعابي، توفي ببغداد



 

  ثم دخلت سنة ست وثالثمائة 

اء    م المقتدرفي أول يوم من المحرم فتح المارستان الذي بنته السيدة أ ه األطب وجلس فيه سنان بن ثابت ورتبت في
ه            والخدم والقومة، وآانت نفقته في آل شهر   ل من تان، فقب اء مارس ة ببن ى الخليف ار، وأشار سنان عل تمائة دين س

   . المقتدري وبناه وسماه

   . الحصون في بالد الروم وردت األخبار عن أمراء الصوائف بما فتح اهللا عليهم من  : وفيها

غ     : وفيها ى بل ل حت ة ووقف        رجفت العامة وشنعوا بموت المقتدر، فرآب في الجحاف اب العام ا ورجع من ب الثري
   . إلى دار الخالفة في دجلة فسكنت الفتن آثيرًا ليراه الناس، ثم رآب إلى الشماسية وانحدر

ًا  عنده و قلد المقتدر حامد بن العباس الوزارة وخلع عليه وخرج من  : وفيها خلفه أربعمائة غالم لنفسه، فمكث أيام
ان      ثم تبين عجزه عن القيام باألمور فأضيف ال،  وآ ه في األعم و   إليه علي بن عيسى لينفذ األمور وينظر مع أب

لعلي بن عيسى واستقل   علي بن مقلة ممن يكتب أيضًا بحضرة حامد بن العباس الوزير، ثم صارت المنزلة آلها
   . يةبالوزارة في السنة اآلت

ا  ي أن تجلس          : وفيه ا تعرف بتمل ة له در قهرمان يدة أم المقت وم         أمرت الس ا بالرصافة في آل ي ي بنته ة الت بالترب
   . في القصص، ويحضر في مجلسها القضاة والفقهاء جمعة، وأن تنظر في المظالم التي ترفع إليها

   . وحج بالناس فيها الفضل الهاشمي

   : وفيها توفي 

  ن أحمد بن الحارثإبراهيم ب 

ان رجالً        ره، وآ ن مسكين وغي ى مذهب الشافعي       أبو القاسم الكالبي الشافعي، سمع الحارث ب ه عل صالحًا، تفق
   . وآان يحب الخلوة واالنقباض، توفي في شعبان منها

   . أحمد بن الحسن الصوفي أحد مشايخ الحديث المكثرين المعمرين

  أحمد بن عمر بن سريج 

الشافعية، ويلقب بالباز األشهب، أخذ    القاضي بشيراز، صنف نحو أربعمائة مصنف، وآان أحد أئمة أبو العباس
اق،       الفقه عن أبي قاسم األنماطي وعن أصحاب الشافعي، آالمزني وغيره، وعنه انتشر مذهب الشافعي في اآلف

   . وقد ذآرنا ترجمته في الطبقات

   . سنة وستة أشهرتوفي في جمادى األولى منها عن سبع وخمسين 

ة أشهر،        توفي يوم االثنين الخامس والعشرين من ربيع األول  : قال ابن خلكان ره سبع وخمسون سنة وثالث وعم
   . وقبره يزار

  أحمد بن يحيى 

نده      أبو عبد اهللا الجالء بغدادي، سكن الشام وصحب أبا التراب النخشبي، يم بس و نع وذا النون المصري، روى أب
   . تهباني هللا عز وجل إني أحب أن  : قلت ألبوي وأنا شاب  : عنه قال

    . قد وهبناك هللا  : فقاال

   ؟ من هذا  : فانتهيت إلى الباب فدفعته فقاال فغبت عنهما مدة طويلة ثم رجعت إلى بلدنا عشاء في ليلة مطيرة،



 

   . أنا ولدآما فالن  : فقلت

   . نرجع فيما وهبنا ز وجل، ونحن من العرب الإنه قد آان لنا ولد ووهبناه هللا ع  : فقاال

   . ولم يفتحا لي الباب

  الحسن بن يوسف بن إسماعيل بن حماد بن زيد

   . والية القضاء باألردن القاضي أبو يعلى، وهو أخو القاضي أبي عمر محمد بن يوسف، آان إليه

   زياد عبد اهللا بن أحمد بن موسى بن 

د الجواليقي القاضي     و محم د سنة ست      أب دان، األهوازي، ول اظ       ، المعروف بعب ان أحد الحف ائتين، آ عشرة وم
ن        األثبات، يحفظ مائة ألف حديث، جمع المشايخ واألبواب، ه اب رهم، وعن ن طلحة وغي روى عن هدبة وآامل ب

   . صاعد والمحاملي وغيرهم

  محمد بن بابشاذ أبو عبيد اهللا البصري

د اهللا      ا عن عبي داد وحدث به اذ       سكن بغ ن مع ري وبشر ب اذ العنب ن مع ه غرائب       ب ا، وفي حديث دي وغيرهم العق
   . ومناآير

   . توفي في شوال منها

  محمد بن الحسين بن شهريار 

   . أبو بكر القطان البلخي األصل، روى عن الفالس وبشر بن معاذ

   . وعنه أبو بكر الشافعي ومحمد بن عمر بن الجعاني

   . آذبه ابن ناجية

   . ليس به بأس  : الدارقطنيوقال 

  محمد بن خلف بن حيان بن صدقة بن زياد

ه مصنفات        أبو بكر الضبي القاضي المعروف بوآيع، آان عالمًا فاضًال عارفًا ًا، ل ًا نحوي ًا قارئ اس، فقيه بأيام الن
   . ولي القضاء باألهواز ، ) عدد آي القرآن ( آتاب   : منها

   . وأبو علي الصواف وغيرهما ير بن بكار وغيرهما، وعنه أحمد بن آاملوحدث عن الحسن بن عرفة والزب

   : ومن شعره الجيد

  من العلم يومًا ما يخلد في الكتب* إذا ما غدت طالبة العلم تبتغي 

  ومحبرتي أذني ودفترها قلبي* غدوت بتشمير وجد عليهم 

  منصور بن إسماعيل بن عمر 

   . الشعر الحسن افعية، وله مصنفات في المذهب، ولهأبو الحسن الفقير، أحد أئمة الش



 

   . وسكن الرملة، ثم قدم مصر ومات بها ويظهر في شعره التشيع، وآان جنديًا ثم آّف بصره  : قال ابن الجوزي

  أبو نصر المحب 

ول  أحد مشايخ الصوفية، آان له آرم وسخاء ومروءة، ومر بسائل سأل وهو   يكم رسول اهللا     : يق فيعي إل  صلى  ش
ال  اهللا عليه وسلم، فشق أبو نصر إزاره وأعطاه نصفه،   : ثم مشى خطوتين ثم رجع إليه فأعطاه النصف اآلخر وق

   . هذا نذالة

  ثم دخلت سنة سبع وثالثمائة 

   . الناس في صفر منها وقع حريق بالكرخ في الباقالنتين، هلك فيه خلق آثير من

   . أنقذهم األمير بدر الحماني الكرخ نحو مائة وخمسين أسيرًا،وفي ربيع اآلخر منها دخل بأسارى من 

د انقضاضه صوت رعد       وفي ذي القعدة منها انقّض آوآب عظيم غالب الضوء وتقطع ثالث قطع،       وسمع بع
   . شديد هائل من غير غيم

   . ذآره ابن الجوزي

   . دخلت القرامطة إلى البصرة فأآثروا فيها الفساد  : وفيها

   . الفرات المرة الثالثة عزل حامد بن العباس عن الوزارة وأعيد إليها أبو الحسن بن  : وفيها

تهم       آسرت العامة أبواب السجون فأخرجوا من آان بها، وأدرآت  : وفيها م يف الشرطة من أخرجوا من السجن فل
   . أحد منهم، بل ردوا إلى السجون

   . القهرمانةوحج بالناس فيها أحمد بن العباس أخو أم موسى 

   : وفيها توفي من األعيان 

  أحمد بن علي بن المثنى 

ل            ن حنب د ب ام أحم ند المشهور، سمع اإلم ى الموصلي صاحب المس و يعل رًا حسن       أب ًا خي ان حافظ ه، وآ وطبقت
     . التصنيف عدًال فيما يرويه، ضابطًا لما يحدث به

  إسحاق بن عبد اهللا بن إبراهيم بن عبد اهللا بن سلمة

ر وصنف         ام ومصر وآتب الكثي ى الش وفي، رحل إل ان من       أبو يعقوب البزار الك داد، وآ ند، واستوطن بغ المس
ة    الثقات، روى عنه ابن المظفر الحافظ، قدم بغداد وروى ان ثق عنه الطبراني واألزدي وغيرهما من الحفاظ، وآ

   . حافظًا عارفًا

   . توفي بحلب في هذه السنة

  اجيزآريا بن يحيى الس 

   . الفقيه المحدث شيخ أبي الحسن األشعري في السّنة والحديث

ا       علي بن سهل بن األزهر أبو الحسن األصبهاني، آان أوًال مترفًا ثم صار ام ال يأآل فيه دًا، يبقى األي زاهدًا عاب
   . اهللا عن الطعام والشراب ألهاني الشوق إلى  : شيئًا، وآان يقول



 

   . دعاء وإجابة، أدعي فأجيب ت آما يموتون باألعالل واألسقام، إنما هوأنا ال أمو  : وآان يقول

   . ميتًا لبيك ووقع  : بينما هو جالس في جماعة إذ قال  : فكان آما قال

   . محمد بن هارون الروياني صاحب المسند

   . وابن دريج العكبري

   . والهيثم بن خلف

  ثم دخلت سنة ثمان وثالثمائة 

دار حامد بن العباس الذي ضمن براثى من  ت األسعار في هذه السنة ببغداد، فاضطربت العامة وقصدواغل  : فيها
ك      ك، وعدوا في ذل وم   الخليفة فغلت األسعار بسبب ذل ة     -الي وم الجمع ان ي ة      -وآ وه الخطب ب، فمنع ى الخطي عل

عامة ثم نقض الضمان الذي آان حامد وحرقوا جسورًا آثيرة، فأمر الخليفة بقتال ال وآسروا المنابر وقتلوا الشرط
   . وسكنوا العباس ضمنه فانحطت األسعار، وبيع الكر بناقص خمسة دنانير، فطابت أنفس الناس بذلك بن

باللحف واألآسية، ووقع في شتاء هذه  وفي تموز منها وقع برد شديد جدًا حتى نزل الناس عن األسطحة وتدثروا
   . أضر ذلك ببعض النخيل شديد جدًا بحيثالسنة بلغم عظيم، وآان فيها برد 

   . وحج بالناس فيها أحمد بن العباس أخو القهرمانة

   : وفيها توفي من األعيان 

  إبراهيم بن سفيان الفقيه 

   . راوي صحيح مسلم عنه

  أحمد بن الصلت 

ث، روى عن خا   أحمد بن الصلت ابن المغلس أبو العباس الحماني أحد الوضاعين  ن المغلس     لألحادي ارة ب ه جب ل
أحاديث آلها وضعها    : أبي شيبة، وأبي عبيد القاسم بن سالم وغيرهم وأبي نعيم ومسلم بن إبراهيم، وأبي بكر بن

   . حنيفة وغير ذلك هو في مناقب أبي

   . آذب وحكى عن يحيى بن معين وعلي بن المديني وبشر بن الحارث أخبارًا آلها

   . بن الصلت يضع الحديث آان أحمد  : قال لي محمد بن أبي الفوارس  : قال أبو الفرج بن الجوزي

   . إسحاق بن أحمد الخزاعي 

   . والمفضل الجندي

   . و عبد اهللا بن محمد بن وهب الدينوري

  و عبد اهللا بن ثابت بن يعقوب

   . رو بن السماكشبة، وعنه أبو عم أبو عبد اهللا المقري النحوي التوزي، سكن بغداد، وروى عن عمرو بن

   : ومن شعره الجيد



 

  فعلمك في البيت ال ينفع* إذا لم تكن حافظًا واعيًا 

  وعلمك في الكتب مستودع* وتحضر بالجهل في مجلس 

 يكن دهره القهقرى يرجع * ومن يك في دهره هكذا 

  ثم دخلت سنة تسع وثالثمائة 

من جهته الحريق في أماآن آثيرة، فهلك  ل فألقى من آانوقع حريق آثير في نواحي بغداد بسبب زنديق قت  : فيها
   . بسبب ذلك خلق آثير من الناس

   . ولقبه المظفر وفي جمادى األولى منها قلد المقتدر مؤنس الخادم بالد مصر والشام

   . وأمر بكتب ذلك في المراسالت إلى اآلفاق

ة     إلى داروفي ذي القعدة منها أحضر أبو جعفر محمد بن جرير الطبري  اظرة الحنابل ي لمن الوزير عيسى بن عل
   . منهم في أشياء نقموها عليه، فلم يحضروا وال واحد

اه وسماه        : وفيها تانًا بن ة بس اس للخليف ن العب اآنه         قدم الوزير حامد ب ار، وفرش مس ة ألف دين ه مائ اعورة قيمت الن
   . بأنواع المفارش المفتخرة

ه  آان مقتل الحسين بن   : وفيها ى وجه اإليجاز        منصور الحالج ولنذآر شيئًا من ترجمت ه عل ة قتل وسيرته، وآيفي
   . تحمل وال هوى وال جور وبيان المقصود بطريق اإلنصاف والعدل، من غير

  ترجمة الحالج 

ن م   : أقواله وأفعاله، فنقول ونحن نعوذ باهللا أن نقول عليه ما لم يكن قاله، أو نتحمل عليه في نصور  هو الحسين ب
ال             : بن محمى الحالج أبو مغيث، ويقال دة يق ارس من بل يًا اسمه محمى من أهل ف أبو عبد اهللا، آان جده مجوس

ا في وسط المسجد في         : ونشأ بواسط، ويقال البيضاء،  : لها ة وجاور به رد   بتستر، ودخل بغداد وتردد إلى مك الب
ان يصابر نفسه و         ة، وآ ك سنوات متفرق ى ذل دها، وال يجلس إال  والحر، مكث عل تحت السماء في وسط      يجاه

   . وقت الفطور مدة سنة آاملة المسجد الحرام، وال يأآل إال بعض قرص ويشرب قليًال من الماء معه

د صحب جماعة من       يس، وق ي قب سادات المشايخ الصوفية،     وآان يجلس على صخرة في شدة الحر في جبل أب
   . النوري ، وأبي الحسينآالجنيد بن محمد، وعمرو بن عثمان المكي

ه        والصوفية مختلفون فيه، فأآثرهم نفى أن يكون  : قال الخطيب البغدادي يهم، وقبل ده ف ى أن يع نهم، وأب الحالج م
دادي،        ن عطاء البغ اس ب و العب دميهم أب د النصراباذي          من متق ن محم راهيم ب ن خفيف الشيرازي، وإب د ب ومحم

   . الحسين بن منصور عالم رباني  : آالمه، حتى قال ابن خفيفودونوا  النيسابوري، وصححوا له حاله،

ن الحسين    -وقال أبو عبد الرحمن السلمي  راهيم   -واسمه محمد ب د النصراباذي وعوتب في       سمعت إب ن محم ب
   . بعد النبيين والصديقين موحد فهو الحالج إن آان  : شيء حكي عن الحالج في الروح فقال للذي عاتبه

ول    : د الرحمنقال أبو عب د اهللا يق ول  سمعت الشبلي    : وسمعت منصور بن عب ن منصور        : يق ا والحسين ب آنت أن
   . شيئًا واحدًا إال أنه أظهر وآتمت

   ؟ ألم أنهك عن العالمين  : وقد روي عن الشبلي من وجه آخر أنه قال، وقد رأى الحالج مصلوبًا

     . وإلى الزندقة في عقيدته وعقده إلى الشعبذة في فعله، والذين نفوه من الصوفية نسبوه  : قال الخطيب

   . وله إلى اآلن أصحاب ينسبون إليه ويغالون فيه ويغلون  : قال



 

   . وقد آان الحالج في عبارته حلو المنطق، وله شعر على طريقة الصوفية

اء      : قلت ا الفقه ره، فأم ة     فحكي ع   لم يزل الناس منذ قتل الحالج مختلفين في أم اء واألئم ر واحد من العلم   : ن غي
   . آافرًا ممخرقًا مموهًا مشعبذًا، وبهذا قال أآثر الصوفية فيه إجماعهم على قتله، وأنه قتل آافرًا، وآان

ى      وا عل م يطلع ان في        ومنهم طائفة آما تقدم أجملوا القول فيه، وغرهم ظاهره ول ه آ ه، فإن اطن قول ه وال ب باطن
   . له علم وال بنى أمره وحاله على تقوى من اهللا ورضوان تأله وسلوك، ولكن لم يكنابتداء أمره فيه تعبد و

   . فلهذا آان ما يفسده أآثر مما يصلحه

ة   ن عيين ود،           : وقال سفيان ب ه شبه من اليه ان في ا آ ه شبه من          من فسد من علمائن ان في ا آ ومن فسد من عبادن
   . فصار من أهل االنحالل واالنحراف اد،النصارى، ولهذا دخل على الحالج الحلول واالتح

ى          أنه تقلبت به األحوال وتردد إلى البلدان، وهو في  : وقد روى من وجه دعاة إل ه من ال اس أن ه يظهر للن ك آل ذل
   . اهللا عز وجل

أنه من   : أي -وآان أهل الهند يكاتبونه بالمغيث  أدعو به إلى اهللا  : وصح أنه دخل إلى الهند وتعلم بها السحر وقال
   . بالمقيت ويكاتبه أهل سرآسان -رجال المغيث 

   . ويكاتبه أهل خراسان بالمميز، وأهل فارس بأبي عبد اهللا الزاهد

   . وأهل خوزستان بأبي عبد اهللا الزاهد حالج األسرار

ر،   : يقولون له المصطلم، وأهل البصرة  : وآان بعض البغاددة حين آان عندهم يقولون له ال  المحي ا سماه     : ويق إنم
ل  الحالج أهل األهواز ألنه آان يكاشفهم عن ال لحالج      : ما في ضمائرهم، وقي رة ق ه م ي في حاجة       : ألن اذهب ل

   . آذا وآذا

   . إني مشغول بالحلج  : فقال

شار بالمرود إنه أ  : المخزن قد حلجه، يقال اذهب فأنا أحلج عنك، فذهب ورجع سريعًا فإذا جميع ما في ذلك  : فقال
ذا        از الحب عن القطن، وفي صحة ه ين           فامت ذا، فالشياطين تع ل ه د جرى مث ان ق ه نظر، وإن آ بته إلي  ونس

   . أصحابها ويستخدمونهم

   . ألن أباه آان حالجًا  : وقيل

   : شعره في ذلك فمن ذلك قوله  : ومما يدل على أنه آان ذا حلول في بدء أمره أشياء آثيرة، منها

  يجبل العنبر بالمسك الفنق* حك في روحي آما جبلت رو

  وإذا أنت أنا ال نفترق* فإذا مسك شيء مسني 

   : وقوله

  تمزج الخمرة بالماء الزالل* مزجت روحك في روحي آما 

  فإذا أنت أنا في آل حال* فإذا مسك شيء مسني 

   : وقوله أيضًا

 ي فخاطبك لساني * قد تحققتك في سر 



 

  وافترقنا لمعان*  فاجتمعنا لمعان

  م عن لحظ العيان* إن يكن غيبتك التعظي 

  د من األحشاء دان* فلقد صيرك الوج 

   : وقد أنشد البن عطاء قول الحالج

  ولكني أريدك للعقاب* أريدك ال أريدك للثواب 

  سوى ملذوذ وجدي بالعذاب* وآل مآربي قد نلت منها 

ف،     هذا ما تزايد   : قال  : فقال ابن عطاء ام الكل ه عذاب الشغف وهي ى         ب ا عال إل إذا صفا ووف راق األسف، ف واحت
   . مشرب عذب وهاطل من الحق دائم سكب

   : وقد أنشد ألبي عبد اهللا بن خفيف قول الحالج

  سرَّسنا الهوته الثاقب* سبحان من أظهر ناسوته 

  في صورة اآلآل والشارب* ثم بدا في خلقه ظاهرًا 

  آلحظة الحاجب بالحاجب*  حتى قد عاينه خلقه

   ؟ عال من يقول هذا لعنه اهللا  : فقال ابن خفيف

   . إن هذا من شعر الحالج  : فقيل له

   . قد يكون مقوًال عليه  : فقال

   : وينسب إليه أيضًا

  وما القيت بعدك من هم وحزن* أوشكت تسأل عني آيف آنت 

  آنت أدري آيف لم أآنوال ال * ال آنت إن آنت إن آنت أدري آيف آنت 

   . ويروى لسمنون ال للحالج  : قال ابن خلكان

   : ومن شعره أيضًا قوله

  فال أعطيت ما أملت وتمنت* متى سهرت عيني لغيرك أو بكت 

  رياض المنى من وجنتيك وجنت* وإن أضمرت نفسي سواك فال زآت 

   : ومن شعره أيضًا

  ني لست أعرف حالها* دنيا تغالطني آأن 

  وأنا احتميت حاللها* حظر المليك حرامها 

  فوهبت لذتها لها* فوجدتها محتاجة 



 

يتجرد في مالبس زرية، وتارة يلبس لباس  وقد آان الحالج يتّلون في مالبسه، فتارة يلبس لباس الصوفية، وتارة
   . واألجناد األجناد ويعاشر أبناء األغنياء والملوك

   ؟ ما هذه الحالة يا حالج  : له ة وبيده رآوة وعكازة وهو سائح فقالوقد رآه بعض أصحابه في ثياب رث

   : فأنشأ يقول

  لقد بليا على حّر آريم* لئن أمسيت في ثوبي عديم 

  مغيرة عن الحال القديم* فال يغررك أن أبصرت حاًال 

  لعمرك بي إلى أمر جسيم* فلي نفس ستتلف أو سترقى 

   . أن يوصيه بشيء ينفعه اهللا به ومن مستجاد آالمه وقد سأله رجل

   . عليك نفسك إن لم تشغلها بالحق وإال شغلتك عن الحق  : فقال

   . عظني  : وقال له رجل

   . آن مع الحق بحكم ما أوجب  : فقال

ل،       : أربع آلمات  علم األولين واآلخرين مرجعه إلى  : وروى الخطيب بسنده إليه أنه قال ل وبغض القلي حب الجلي
   . اتباع التنزيل، وخوف التحويلو

م         : قلت ل ول ع التنزي م يتب رين، فل امين األخي ى         وقد أخطأ الحالج في المق ا إل ل تحول عنه تقامة، ب ى االس ق عل يب
   . العافية اإلعوجاج والبدعة والضاللة، نسأل اهللا

ان المكي   ال    : وقال أبو عبد الرحمن السلمي عن عمرو بن عثم ه ق ة       آنت أماشي    : أن ة مك الحالج في بعض أزق
   . أقول مثل هذا، ففارقته يمكنني أن  : وآنت أقرأ القرآن فسمع قراءتي فقال

ول   وحدثني مسعود بن ناصر أنبأنا ابن باآوا الشيرازي سمعت  : قال الخطيب ري يق ه     : أبا زرعة الطب اس في  -الن
   . بين قبول ورد -يعني حسين بن منصور الحالج 

   . لو قدرت عليه لقتلته بيدي  : ويقول سمعت عمرو بن عثمان يلعنه  : مد بن يحيى الرازي يقولولكن سمعت مح

   ؟ إيش الذي وجد الشيخ عليه  : فقلت له

   . به يمكنني أن أؤلف مثله وأتكلم  : قرأت آية من آتاب اهللا فقال  : قال

  وسمعت أبا يعقوب األقطع يقول  : قال أبو زرعة الطبري

ه ساحر     وجت ابنتي من الحسين الحالج لما رأيت من حسن طريقته واجتهاده،ز  :  فبان لي منه بعد مدة يسيرة أن
   . محتال، خبيث آافر

وب األقطع  : قلت ي يعق ة، وهي أم الحسين بنت أب ا بمك ان تزويجه إياه ن  آ ن الحسين ب د ب ده أحم دها ول فأول
   . لخطيبا منصور، وقد ذآر سيرة أبيه آما ساقها من طريق

ى الحالج وهو       أن  : وذآر أبو القاسم القشيري في رسالته في باب حفظ قلوب المشايخ ان دخل عل عمرو بن عثم
   ؟ هذا ما  : بمكة وهو يكتب شيئًا في أوراق فقال له



 

   . هو ذا أعارض القرآن  : فقال

   . فدعا عليه فلم يفلح بعدها  : قال

   . جه إياه ابنتهوأنكر على أبي يعقوب األقطع تزوي

ًا        وآتب عمرو بن عثمان إلى اآلفاق آتبًا آثيرة يلعنه فيها ويحذر الناس بالد فعاث يمين منه، فشرد الحالج في ال
ه            وشماًال، وجعل يظهر أنه يدعو إلى اهللا ى أحل اهللا ب أنه حت ه وش ك دأب زل ذل م ي ل، ول ويستعين بأنواع من الحي

ديق، واهللا أعدل     عن القوم المجرمي بأسه الذي ال يرد ين آتفي زن ع إال ب من أن   ن، فقتله بسيف الشرع الذي ال يق
   . يسلطه على صديق

د الحرام   الى        آيف وقد تهجم على القرآن العظيم، وقد أراد معارضته في البل ال تع د ق ل، وق ه جبري زل ب   : حيث ن
   .  ] 25  : الحج [   { ِليٍمِبِإْلَحاٍد ِبُظْلٍم ُنِذْقُه ِمْن َعَذاٍب َأ َوَمْن ُيِرْد ِفيِه } 

     . وال إلحاد أعظم من هذا

اُء       َوِإَذا ُتْتَلى }   : وقد أشبه الحالج آفار قريش في معاندتهم، آما قال تعالى عنهم ْو َنَش ِمْعَنا َل ْد َس اُلوا َق َعَلْيِهْم آَياُتَنا َق
   .  ] 31  : األنفال [   { يَنِإْن َهَذا ِإلَّا َأَساِطيُر اْلَأوَِّل َلُقْلَنا ِمْثَل َهَذا

  أشياء من حيل الحالج 

ره    : روى الخطيب البغدادي الد         أن الحالج بعث رجًال من خاصة أصحابه وأم د من ب ى بل ه إل ين يدي ذهب ب أن ي
د،     ادة والصالح والزه م العب د             الجبل، وأن يظهر له ه ق م أن دوه أظهر له وه واعتق ه وأحب وا علي د أقبل م ق إذا رآه ف

م   ثم يظهر لهم بعد عمي، ال له ي       : أيام أنه قد تكسح، فإذا سعوا في مداواته، ق ه ال ينفن ر، إن ا جماعة الخي شيء   ي
   . مما تفعلون

إن شفاءك ال يكون إال     : المنام وهو يقول له ثم يظهر لهم بعد أيام أنه قد رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في
   . اليوم الفالني في الشهر الفالني، وصفته آذا وآذا يعلى يدّي القطب، وإنه سيقدم عليك ف

   . إني سأقدم عليك في ذلك الوقت  : وقال له الحالج

   . والتنسك ويقرأ القرآن فذهب ذلك الرجل إلى تلك البالد فأقام بها يتعبد، ويظهر الصالح

ن،      حينًا فأقام مدة على ذلك فاعتقدوه وأحبوه، ثم أظهر لهم أنه قد عمي فمكث د زم ه ق م أن على ذلك، ثم أظهر له
ا     : فقال لهم فسعوا بمداواته بكل ممكن فلم ينتج فيه شيء، يئًا وأن يا جماعة الخير هذا الذي تفعلونه معي ال ينتج ش

يدّي القطب،   إن عافيتك وشفاءك إنما هو على  : اهللا صلى اهللا عليه وسلم في المنام وهو يقول لي قد رأيت رسول
يقدم   ه س انوا أوالً         وإن ي، وآ ي في الشهر الفالن وم الفالن ه        عليك في الي م صاروا يحملون ى المسجد ث ه إل يقودون

ه           ويكرمونه آان في الوقت الذي ذآر لهم، واتفق هو   ًا وعلي د مختفي ى دخل البل ل الحالج حت ه، أقب والحالج علي
ي وصف      ولزم سارية يتعبد فيه ال يلتفت إلى أحد، فع ثياب صوف بيض، فدخل المسجد اس بالصفات الت ه الن رف

   . العليل، فابتدروا إليه يسلمون عليه ويتمسحون به لهم ذلك

   . صفوه لي  : ثم جاؤوا إلى ذلك الزمن المتعافى فأخبره بخبره، فقال

وا   هذا الذي أخبرني عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه  : فوصفوه له فقال وسلم في المنام، وأن شفائي على يديه، اذهب
   . بي إليه

ي     : فحملوه حتى وضعوه بين يديه فكلمه فعرفه فقال د اهللا إن ا عب لم في        يا أب ه وس رأيت رسول اهللا صلى اهللا علي
   . المنام



 

م          ثم ذآر له رؤياه، فرفع الحالج يديه فدعا له ثم تفل من ريقه في آفيه أن ل ا آ ه ففتحهم ى عيني ا عل م مسح بهم ث
على رجليه فقام من ساعته، فمشى آأنه لم يكن به شيء والناس  ذ من ريقه فمسحيكن بهما داء قط فأبصر، ثم أخ

وا الحالج         حضور، وأمراء تلك البالد روا اهللا وسبحوه، وعظم ة وآب اس ضجة عظيم وآبراؤهم عنده، فضج الن
   . زائدًا على ما أظهر لهم من الباطل والزور تعظيمًا

   . يطلب من أموالهم ن لو طلب منهم ما عساه أنثم أقام عندهم مدة يكرمونه ويعظمونه ويودو

ا           : فلما أراد الخروج عنهم أرادوا أن يجمعوا له ماًال آثيرًا فقال ى م ا وصلنا إل دنيا، وإنم ي بال أما أنا فال حاجة ل
دنيا، ولعل    رك ال ه بت ذين يجاهدون بثغر        وصلنا إلي دال ال ه إخوان وأصحاب من األب ذا أن يكون ل صاحبكم ه

   . إلى ما يعينهم على ذلك ويتصدقون، محتاجين ويحجون طرسوس،

يّ    : فقال ذلك الرجل المتزامن المتعافى د رّد اهللا عل ة        صدق الشيخ، ق ن بقي ة، ألجعل ّي بالعافي ّن اهللا عل بصري وم
ث   بيت اهللا مع إخواننا األبدال والصالحين الذين نعرفهم،  عمري في الجهاد في سبيل اهللا، والحج إلى ى   همثم ح عل

   . إعطائه من المال ما طابت به أنفسهم

وا           ى أن جمع دة إل رهم م ين أظه ك الرجل ب نهم ومكث ذل ذهب        ثم إن الحالج خرج ع ًا من ال رًا ألوف اًال آثي ه م ل
   . فذهب إلى الحالج فاقتسما ذلك المال والفضة، فلما اجتمع له ما أراد ودعهم وخرج عنهم

ات، فأحببت  آنت أسمع   : وروي عن بعضهم قال ه       أن الحالج له أحوال وآرام ه فسلمت علي ك فجئت ر ذل أن أختب
   ؟ تشتهي على الساعة شيئًا  : فقال لي

   . فقلت أشتهي سمكًا طريًا

   . الطين فدخل منزله فغاب ساعة ثم خرج علي ومعه سمكة تضطرب ورجاله عليهما

   . األهواز وهذا الطين منها مكة، فخضتدعوت اهللا فأمرني أن آتي البطائح آلتيك بهذه الس  : فقال

   . على شيء وإال آمنت بك إن شئت أدخلتني منزلك حتى أنظر ليقوى يقيني بذلك، فإن ظهرت  : فقلت

   . ادخل، فدخلت فأغلق علي الباب وجلس يراني  : فقال

ازار ساج    -رة فإذا أنا بتأزي فدرت البيت فلم أجد فيه منفذًا إلى غيره، فتحيرت في أمره ثم نظرت وآان مؤزرًا ب
ة،      فحرآتها فانفلقت فإذا هي باب منفذ - دة والعتيق ار الجدي ائر الثم فدخلته فأفضى بي إلى بستان هائل، فيه من س

   . إبقاءها قد أحسن

ر      ا سمك آثي رة فيه ة آبي ا       وإذا أشياء آثيرة معدودة لألآل، وإذا هناك برآ دخلتها فأخرجت منه ار، ف صغار وآب
   . افتح قد آمنت بك  : فجئت إلى الباب فقلت نال رجلي من الطين مثل الذي نال رجليه،واحدة ف

   . فلما رآني على مثل حاله أسرع خلفي جريًا يريد أن يقتلني

   . اليوم يا عدو اهللا أتعبتني في هذا  : فضربته بالسمكة في وجهه وقلت

   . وإال بعثت إليك من يقتلك على فراشك فش ما رأيت ألحد،ال ت  : ولما خلصت منه لقيني بعد أيام فضاحكني وقال

   . فعرفت أنه يفعل إن أفشيت عليه فلم أحدث به أحدًا حتى صلب  : قال

ًا من       آمن بي حتى أبعث لك بعصفورة تأخذ من  : وقال الحالج يومًا لرجل ذا من ى آ ذرقها وزن حبة، فتضعه عل
   . نحاس فيصير ذهبًا



 

ى   : فقال له الرجل ى السماء، وإذا أردت أن       آمن أنت بي حتى أبعث إليك بفيل إذا استلقى عل ه إل اه بلغت قوائم قف
   . تخفيه وضعته في إحدى عينيك

   . فبهت وسكت  : قال

ياء من المخاريق والشعوذة          ى نفسه ويظهر أش دعو إل ا من األحوال الشيطانية،      ولما ورد بغداد جعل ي وغيره
   . تمييزهم بين الحق والباطل الرافضة لقلة عقولهم وضعفوأآثر ما آان يروج على 

ه    ال ل ه، فق ي        : الرافضي  وقد استدعى يومًا برئيس من الرافضة فدعاه إلى اإليمان ب اء، وإن ي رجل أحب النس إن
ام المعصوم، وإن شئت قلت إنك         أصلع الرأس، وقد شبت، فإن أنت أذهبت عني هذا وهذا، آمنت بك وأنك اإلم

   . اهللا شئت قلت أنك أنت نبي، وإن

   . فبهت الحالج ولم يحر إليه جوابًا  : قال

ن الجوزي    رج ب بس       : قال الشيخ أبو الف ارة يل ًا ت ان الحالج متلون بس        آ ارة يل بس الدراعة، وت ارة يل المسوح، وت
ذهبهم  ة أو صوفية أو فس        إن  : القباء، وهو مع آل قوم على م انوا أهل سنة أو رافضة أو معتزل رهم،  آ اقًا أو غي

ك        ولما أقام باألهواز ائي عن ذل ي الجب و عل  جعل ينفق من دراهم يخرجها يسميها دراهم القدرة، فسئل الشيخ أب
   . أن يخرج لكم جرزتين من شوك إن هذا آله مما يناله البشر بالحيلة، ولكن أدخلوه بيتًا ال منفذ له ثم سلوه  : فقال

   . األهواز فلما بلغ ذلك إلى الحالج تحول من

ي الخطيب في      : قال الخطيب ن عل ال   أنبأ إبراهيم بن مخلد أنبأ إسماعيل ب ه       : تاريخه ق ال ل   : وظهر أمر رجل يق
السلطان بسعاية وقعت به، وذلك في وزارة علي بن عيسى األولى،  الحالج الحسين بن منصور، وآان في حبس

ى تضليل      وذآر عنه ضروب من ل عل اس، من جهات تشبه الشعوذة والسحر، وادعاء        الزندقة ووضع الحي الن
فلم يقر بما  -باهللا  يعني الخليفة المقتدر -فكشفه علي بن عيسى عند قبضه عليه وأنهى خبره إلى السلطان  النبوة،

الجسر، في آل يوم غدوة، وينادى عليه بما ذآر عنه،  رمي به من ذلك فعاقبه وصلبه حيًا أيامًا متوالية في رحبة
   . نزل به ثم يحبسثم ي

دهم،        فأقام في الحبس سنين آثيرة ينقل من حبس إلى حبس، خوفًا من إضالله  ه عن أهل آل حبس إذا طالت مدت
جماعة من غلمان السلطان وموه عليهم واستمالهم بضروب   إلى أن حبس آخر حبسة في دار السلطان، فاستغوى

رهم    ويدفعون عنه ويرفهونه  من الحيل، حتى صاروا يحمونه اب وغي بالمآآل المطيبة، ثم راسل جماعة من الكت
ى السلطان    وغيرها، فاستجابوا له وترقى به األمر إلى أن ادعى الربوبية، وسعى بجماعة من أصحابه    ببغداد إل

ر بعضهم     ه، وأق ره      فقبض عليهم ووجد عند بعضهم آتب تدل على تصديق ما ذآر عن انه، وانتشر خب ذلك بلس ب
   . لهوتكلم الناس في قت

القضاة والعلماء ويجمع بينه وبين أصحابه،   فأمر الخليفة بتسليمه إلى حامد بن العباس، وأمره أن يكشفه بحضرة
تيقن السلطان   د القضاة             فجرى في ذلك خطوب طوال، ثم اس ى ي ك عل ه، وثبت ذل ا ذآر عن ى م ره ووقف عل أم

   . وإحراقه بالنار وأفتى به العلماء فأمر بقتله

ة، فضرب       الشرطة بالجانب الغربي في يوم الثالثاء لتسع بقين من ذي  فأحضر مجلس دة سنة تسع وثالثمائ القع
م        داه ورجاله، ث م قطعت ي ار، ونصب رأسه         بالسياط نحوًا من ألف سوط، ث ه بالن ه، وأحرقت جثت ضربت عنق

   . وجاله للناس على سور الجسر الجديد وعلقت يداه

قال أبو القاسم الرازي، قال أبو   : الواعظ يقول سمعت إبراهيم بن محمد  : سلميوقال أبو عبد الرحمن بن الحسن ال
ه         حضر عندنا بالدينور  : بكر بن ممشاذ ك من حال أنكروا ذل ارًا، ف يًال وال نه ا ل رجل ومعه مخالة فما آان يفارقه

يدعوه إلى الضاللة  -  ) فالن ن ابنمن الرحمن الرحيم إلى فال (   : مخالته فوجدوا فيها آتابًا للحالج، عنوانه ففتشوا
ه    فبعث بالكتب إلى بغداد فسئل الحالج عن -واإليمان به  الوا ل ه فق وة فصرت       : ذلك فأقر أنه آتب دعي النب آنت ت

   ؟ تدعي األلوهية والربوبية

   . ال ولكن هذا عين الجمع عندنا  : فقال



 

   ؟ هل الكاتب إال اهللا وأنا واليد آلة

   ؟ عك على ذلك أحدم  : فقيل له

   . نعم ابن عطاء وأبو محمد الحريري وأبو بكر الشبلي  : قال

   . من يقول بهذا آافر  : فسئل الحريري عن ذلك فقال

   . من يقول بهذا يمنع  : وسئل الشبلي عن ذلك فقال

   . القول ما يقول الحالج في ذلك  : وسئل ابن عطاء عن ذلك فقال

   . الآهفعوقب حتى آان سبب ه

رازي      رحمن ال د ال ن عب د ب ا أحضر        أن  : ثم روى أبو عبد الرحمن السلمي عن محم اس لم ن العب د ب وزير حام ال
     . فقهاء بغداد فأنكروا ذلك وآفروا من اعتقده، فكتبه الحالج سأله عن اعتقاده فأقر به فكتبه، فسأل عن ذلك

   . إن أبا العباس بن عطاء يقول بهذا  : فقال الوزير

   . من قال بهذا فهو آافر  : فقالوا

ال     ثم طلب الوزير ابن عطاء إلى منزله فجاء فجلس في صدر المجلس، فسأله ول الحالج فق ول     : عن ق من ال يق
   . بهذا القول فهو بال اعتقاد

   ؟ ويحك تصوب مثل هذا القول وهذا االعتقاد  : فقال الوزير البن عطاء

اس  ما لك و  : فقال ابن عطاء وال الن ك ولكالم هؤالء        لهذا، عليك بما نصبت له من أخذ أم ا ل تلهم، فم م وق وظلمه
   . السادة من األولياء

ى سال      فأمر الوزير عند ذلك بضرب شدقيه ونزع خفيه وأن يضرب بهما على رأسه، ك حت ه ذل فما زال يفعل ب
   . الدم من منخريه، وأمر بسجنه

   . هذا وال يعجبها إن العامة تستوحش من  : فقالوا له

   . اللهم اقتله واقطع يديه ورجليه  : فحمل إلى منزله، فقال ابن عطاء

   . وقطعت يداه ورجاله وأحرقت داره ثم مات ابن عطاء بعد سبعة أيام، ثم بعد مدة قتل الوزير شر قتلة،

يمن    رائيهم ف ه هوى   أوذي ممن ل  وآان العوام يرون ذلك بدعوة ابن عطاء على عادتهم في م م مع ال      : ه د ق ل ق ب
   . هذا بخطيئة فالن  : عربي أو يحط على حسين الحالج أو غيره ذلك جماعة ممن ينسب إلى العلم فيمن يؤذي ابن

   . وصلبه، وآان علماء بغداد إذ ذاك هم الدنيا وقد اتفق علماء بغداد على آفر الحالج وزندقته، وأجمعوا على قتله

ى       قال أبو بكر محمد بن داو رة األول ه         د الظاهري حين أحضر الحالج في الم ذا وسئل عن و بكر ه اة أب ل وف قب
   . وسلم حقًا وما جاء به حقًا، فما يقوله الحالج باطل إن آان ما أنزل اهللا على نبيه صلى اهللا عليه  : فقال

   . وآان شديدًا عليه

ه جاهالً        : وقال أبو بكر الصولي  ه فرأيت د رأيت الحالج وخاطبت ًا        ق دعيًا، وراغب ًا م الغ، وخبيث ًا يتب ل، وغبي يتعاق
   . يتزهد، وفاجرًا يتعبد



 

ول  ولما صلب في أول مرة ونودي عليه أربعة أيام سمعه بعضهم وقد جيء به   : ليصلب وهو راآب على بقرة يق
ا سمعته وه         ما أنا بالحالج، ولكن ألقي علي شبهه وغاب عنكم، ى الخشبة ليصلب عليه ي إل ا أدن و مصلوب  فلم

   . على الفنا يا معين الفنا علي أعني  : يقول

ودد     إلهي أصبحت في دار الرغائب،  : سمعته وهو مصلوب يقول  : وقال بعضهم أنظر إلى العجائب، إلهي إنك تت
   . إلى من يؤذيك فكيف بمن يؤذى فيك

  صفة مقتل الحالج

دم آخر قد    : قال الخطيب البغدادي وغيره داد   آان الحالج قد ق ى بغ ة إل ان       م يهم، وآ فصحب الصوفية وانتسب إل
د       ه أن الحالج ق اس، فبلغ ن العب د ب ًا من الحشم والحجاب في دار السلطان، ومن          الوزير إذ ذاك حام أضل خلق

ه ويحضرون    غلمان نصر القشوري الحاجب، وجعل لهم في جملة ما ادعاه أنه يحيي الموتى، وأن الجن يخدمون
   . هيهويشت له ما شاء ويختار

   . إنه أحيا عدة من الطير  : وقال

ه،        محمد بن علي القنائي  : أن رجًال يقال له  : وذآر لعلي بن عيسى ى طاعت اس إل دعو الن د الحالج وي الكاتب، يعب
ذهب     فطلبه فكبس منزله فأخذه فأقر أنه من اء ال ة بم أصحاب الحالج، ووجد في منزله أشياء بخط الحالج مكتوب

   . مجلدة بأفخر الجلود رفي ورق الحري

   . وبقية خبز من زاده ووجد عنده سفطًا فيه من رجيع الحالج وعذرته وبوله وأشياء من آثاره،

ه،         ره إلي تكلم في أمر الحالج ففوض أم در أن ي فاستدعى بجماعة من أصحاب الحالج       فطلب الوزير من المقت
وه        اهللا فتهددهم، فاعترفوا له أنه قد صح عندهم أنه إله مع ذلك ورم فوا الحالج ب م آاش وتى، وأنه ي الم ، وأنه يحي

   . وآذبهم به في وجهه، فجحد ذلك

ر، ال       أعوذ باهللا أن أدعي الربوبية أو النبوة، وإنما أنا رجل أعبد  : وقال ه الصوم والصالة وفعل الخي اهللا وأآثر ل
   . أعرف غير ذلك

ر أن ي   د ويكث ول وجعل ال يزيد على الشهادتين والتوحي ت، عملت سوءًا وظلمت نفسي،        سبحانك ال   : ق ه إال أن إل
   . فاغفر لي إنه ال يغفر الذنوب إال أنت

دًا، والمدرعة واصلة           ة عشر قي ه ثالث ه مدرعة سوداء وفي رجلي ى       وآانت علي ود واصلة إل ه، والقي ى رآبتي إل
   . رآعة رآبتيه أيضًا، وآان مع ذلك يصلي في آل يوم وليلة ألف

دخل       احتياط الوزير حامد بن العباس عليه في حجرة من دار نصر    وآان قبل ًا لمن ي القشوري الحاجب، مأذون
د           إليه وآان يسمي نفسه تارة بالحسين بن منصور، ذا ق ان نصر الحاجب ه د الفارسي، وآ ن أحم د ب وتارة محم

ذلك    وآان قد أدخله على المقتدر باهللا فرقاه من وجع حصل افتتن به وظن أنه رجل صالح، ه، وآ فاتفق زواله عن
   . لوالدة المقتدر السيدة رقاها فزالت عنها وقع

رة   فنفق سوقه وحظي في دار السلطان فلما انتشر الكالم فيه سلم إلى الوزير حامد بن العباس فحبسه في قيود آثي
   . آفره وزندقته، وأنه ساحر ممخرق في رجليه، وجمع له الفقهاء فأجمعوا على

د   ورجع عنه رج ن عب ارون ب ال      الن صالحان ممن آان اتبعه، أحدهما أبو علي ه ز األوارجي، واآلخر يق العزي
اس      : له دعو الن ان ي ا آ رًا،          الدباس، فذآرا من فضائحه وم يئًا آثي ة والسحر ش ه من الكذب والفجور والمخرف إلي

   . فذآرت عنه فضائح آثيرة وآذلك أحضرت زوجة ابنه سليمان

   . الصالة، وإنما آان يريد أن يطأها قومي إلى  : د أن يغشاها وهي نائمة فانتبهت فقالأنه أرا  : من ذلك

   ؟ أو يسجد بشر لبشر  : وأمر ابنتها بالسجود له فقالت



 

   . نعم إله في السماء وإله في األرض  : فقال

   . ةآثيرة مبدور ثم أمرها أن تأخذ من تحت بارية هنالك ما أرادت، فوجدت تحنها دنانير

ه بعض         وزير دخل علي اس ال ن العب د ب ه،         ولما آان معتقًال في دار حام ام ليأآل من ه طع ق في ه طب ان ومع الغلم
ك             فوجده قد مأل البيت من سقفه إلى أرضه، فذعر ده من ذل ان في ي ا آ ًا شديدًا، وألقى م زع فزع ذلك الغالم وف

   . محمومًا فمرض عدة أيام الطبق والطعام، ورجع

ن يوسف،       ولما آان  د ب و عمر محم ه       آخر مجلس من مجالسه أحضر القاضي أب د أحضر ل الحالج وق وجيء ب
ه شيء من النجاسة،       من أراد الحج ولم يتيسر  : آتاب من دور بعض أصحابه وفيه ًا ال ينال له، فليبن في داره بيت

ه آم     وال يمكن أحدًا من دخوله، فإذا ام وليطف ب م يفعل في      آان في أيام الحج فليصم ثالثة أي ة، ث ا يطاف بالكعب
     . يفعله الحجيج بمكة داره ما

ولى خدمتهم بنفسه،     ه، ويت م يكسوهم قميصًا قميصًا، ويعطي آل        ثم يستدعي بثالثين يتيمًا فيطعمهم من طعام ث
   . فإذا فعل ذلك قام له مقام الحج - ثالثة دراهم  : أو قال -واحد منهم سبعة دراهم 

   . هندبا، أجزأه ذلك عن صيام رمضان يام ال يفطر إال في اليوم الرابع على ورقاتوإن من صام ثالثة أ

   . بعد ذلك ومن صلى في ليلة رآعتين من أول الليل إلى آخره، أجزأه ذلك عن الصالة

دعو  ى شيء من        وأن من جاور بمقابر الشهداء وبمقابر قريش عشرة أيام يصلي وي م ال يفطر إال عل ويصوم، ث
   . في بقية عمره عير والملح الجريش أغناه ذلك عن العبادةخبز الش

   ؟ من أين لك هذا  : فقال له القاضي أبو عمر

   . من آتاب اإلخالص للحسن البصري  : فقال

   . ليس فيه شيء من هذا آذبت يا حالل الدم، قد سمعنا آتاب اإلخالص للحسن بمكة  : فقال له

دواة          قد قلت يا حالل الدم فاآتب ذلك  : لهفأقبل الوزير على القاضي فقال  ه ال دم ل ه وق ح علي ة، وأل ذه الورق في ه
  : خطوطهم فيها وأنفذها الوزير إلى المقتدر، وجعل الحالج يقول لهم فكتب ذلك في تلك الورقة، وآتب من حضر

ذه    ظهري حمى ودمي ادي اإلسالم، وم نة، حرام، وما يحل لكم أن تتأولوا علّي ما يبيحه، واعتق وتفضيل   بي الس
ن عوف      رحمن اب د ال ن الجراح،      أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعب دة ب ي عبي وأب

   . ولي آتب في السنة موجودة في الوارقين، فاهللا اهللا في دمي

   . فال يلتفتون إليه وال إلى شيء مما يقول

   . مروجعل يكرر ذلك وهم يكتبون خطوطهم بما آان من األ

ى ساء ظن        ام حت ة أي در ثالث ى        ورد الحالج إلى محبسه، وتأخر جواب المقت اس، فكتب إل ن العب د ب وزير حام ال
   . يختلف فيه اثنان، وقد افتتن آثير من الناس به إن أمر الحالج قد اشتهر ولم  : الخليفة يقول له

ليضربه ألف سوط، فإن مات وإال ضربت  و بأن يسلم إلى محمد بن عبد الصمد صاحب الشرطة،  : فجاء الجواب
   . عنقه

ة من        ه طائف ه وبعث مع لمه إلي ى محل       ففرح الوزير بذلك وطلب صاحب الشرطة، فس ه إل ه، يصلونه مع غلمان
   . أيديهم الشرطة من الجانب الغربي خوفًا من أن يستنقذ من



 

دة من        ين من ذي القع اء لست بق ة الثالث ذ  وذلك بعد عشاء اآلخرة في ليل ه       ه ى بغل علي نة، وهو راآب عل ه الس
ل شكله،   ه           إآاف وحوله جماعة من أعوان السياسة على مث ذآر أن ة، ف ذه الليل دار الشرطة في ه ه ب تقر منزل فاس

   . آثيرًا بات يصلي تلك الليلة ويدعو دعاء

و   : سمعت أبا بكر الشاشي يقول  : قال أبو عبد الرحمن السلمي د   قال أب ي المصري   -الحدي ة      : - يعن ا آانت الليل لم
الليل فصلى ما شاء اهللا، فلما آان آخر الليل قام قائمًا فتغطى بكسائه  التي قتل في صبيحتها الحالج قام يصلي من

ا    نحن شواهدك فلو دلتنا  : القبلة، فتكلم بكالم جائز الحفظ، فكان مما حفظت منه قوله ومد يده نحو دى م عزتك لتب
   . شئت من شأنك ومشيئتك

يئتك آأحسن الصورة، والصورة      وأنت الذي في السماء إله وفي األرض إله تتجلى لما تشاء مثل تجليك في   مش
أوعزت إلى شاهدك ألني في ذاتك الهوى آيف أنت إذا مثلت       فيها الروح الناطقة بالعلم والبيان والقدرة، ثم إني

ائق ع  بذاتي عند حلول لذاتي، ودعوت ى       إلى ذاتي بذاتي، وأبديت حق ارجي إل ي، صاعدًا في مع ومي ومعجزات ل
   . عند التولي عن برياتي، إني احتضرت وقتلت وصلبت وأحرقت واحتملت سافيات الذاريات عروش أزلياتي

   . الراسيات ولججت في الجاريات، وأن ذرة من ينجوج مكان هالوك متجلياتي، ألعظم من

   : ثم أنشأ يقول

  يما ورا الحيث بل في شاهد القدمف* أنعى إليك نفوسًا طاح شاهدها 

  سحائب الوحى فيها أبحر الحكم* أنعى إليك قلوبًا طالما هطلت 

  أودى وتذآاره في الوهم آالعدم* أنعى إليك لسان الحق منك ومن 

  أقوال آل فصيح مقول فهم* أنعي إليك بيانًا يستكين له 

  العلملم يبق منهن إال دارس * أنعى إليك إشارات العقول معًا 

  آانت مطاياهم من مكمد الكظم* أنعى وحبك أخالقًا لطائفة 

  مضى عاد وفقدان األولى إرم* مضى الجميع فال عين وال أثر 

  أعمى من البهم بل أعمى من النعم* وخلفوا معشرًا يحذون لبستهم 

   : القتل أنشد ولما أخرج الحالج من المنزل الذي بات فيه ليذهب به إلى  : قالوا

  فلم أر لي بأرض مستقرا* طلبت المستقر بكل أرض 

  وجدت مذاقه حلوا ومرا* وذقت من الزمان وذاق مني 

  ولو أني قنعت لعشت حرا* أطعت مطامعي فاستعبدتني 

   . إنه قالها حين قدم إلى الجذع ليصلب، والمشهور األول  : وقيل

   : عشر قيدًا وجعل ينشد ويتمايل رجليه ثالثةفلما أخرجوه للصلب مشى إليه وهو يتبختر في مشيته، وفي 

  إلى شيء من الحيف* نديمي غير منسوب 

  دعا بالنطع والسيف* فلما دارت الكأس 



 

  ب قعل الضيف الضيف* سقاني مثل ما يشر 

  مع التنين في الصيف* آذا من يشرب الراح 

   .  ] 18  : الشورى [   { آَمُنوا ُمْشِفُقوَن ِمْنَها َوَيْعَلُموَن َأنََّها اْلَحقُّ ا َوالَِّذيَنَيْسَتْعِجُل ِبَها الَِّذيَن َلا ُيْؤِمُنوَن ِبَه }   : ثم قال

   . ثم لم ينطق بعد ذلك حتى فعل به ما فعل

ه،      ثم قدم فضرب ألف سوط ثم قطعت يداه ورجاله وهو في ذلك آله  : قالوا ر لون م يتغي ة، ول ساآت ما نطق بكلم
   . ل يقول مع آل سوط أحد أحدإنه جع  : ويقال

ول     : قال أبو عبد الرحمن ي يق ن عل ول   سمعت عيسى    : سمعت عبد اهللا ب ا الحالج        : القصار يق م به ة تكل آخر آلم
   . الواحد له حسب الواحد إفراد  : حين قتل أن قال

   . منه فما سمع بهذه الكلمة أحد من المشايخ إال رق له، واستحسن هذا الكالم

ا الفاتك    : سمعت أبا بكر المحاملي يقول  : السلمي وقال دادي   سمعت أب ان صاحب الحالج     -البغ ال  -وآ رأيت    : ق
ول    في النوم بعد ثالث من قتل الحالج آأني ا أق ن        : واقف بين يدي ربي عز وجل، وأن ا فعل الحسين ب ا رب م ي

   ؟ منصور

   . ه ما رأيتآاشفته بمعنى فدعا الخلق إلى نفسه فأنزلت ب  : فقال

   . فاهللا أعلم بل جزع عند القتل جزعًا شديدًا وبكى بكاء آثيرًا،  : ومنهم من قال

ة  قال  : ثنا عبد اهللا بن أحمد بن عثمان الصيرفي قال  : وقال الخطيب ن       : لنا أبو عمر بن حيوي ا أخرج الحسين ب لم
ولنكم    : رأيته فدنوت منه فقال ألصحابه  الناس، ولم أزل أزاحم حتى منصور الحالج ليقتل مضيت في جملة ال يه

   . فإني عائد إليكم بعد ثالثين يومًا هذا األمر،

   . ثم قتل فما عاد

دل       : وذآر الخطيب أنه قال وهو يضرب لمحمد بن عبد الصمد والي الشرطة دي نصيحة تع إن عن أدع بي إليك ف
   . فتح القسطنطينية

   . سبيل مثل هذا، وليس إلى رفع الضرب عنك قد قيل لي إنك ستقول  : فقال له

ة،        ا في دجل ه وألقى رماده ى       ثم قطعت يداه ورجاله وحز رأسه وأحرقت جثت داد عل ومين ببغ رأس ي ونصب ال
واحي،        ك الن ه في تل ى خراسان وطيف ب د         الجسر، ثم حمل إل يهم بع دون أنفسهم برجوعه إل وجعل أصحابه يع

   . ثالثين يومًا

ار في    وزعم بعضهم أنه  ى حم ال    رأى الحالج من آخر ذلك اليوم وهو راآب عل ق النهروان فق ك من     : طري لعل
ا          هؤالء النفر الذين ظنوا أني أنا هو المضروب المقتول، ه م ى رجل ففعل ب ا ألقي شبهي عل إني لست به، وإنم

   . رأيتم

   . إنما قتل عدو من أعداء الحالج  : وآانوا بجهلهم يقولون

رأي صادقًا،     : ض علماء ذلك الزمان فقالفذآر هذا لبع ذا ال ى صورة الحالج         إن آان ه ه شيطان عل دى ل د تب فق
   . بالمصلوب ليضل الناس به، آما ضلت فرقة النصارى

   . واتفق له أن دجلة زادت في هذا العام زيادة آثيرة  : قال الخطيب



 

   . إنما زادت ألن رماد جثة الحالج خالطها  : فقال

   . في مثل هذا وأشباهه ضروب من الهذيانات قديمًا وحديثًا وللعوام

   . أن ال تشترى آتب الحالج وال تباع  : ونودي ببغداد

   . ببغداد وآان قتله يوم الثالثاء لست بقين من ذي القعدة من سنة تسع وثالثمائة

ل عن      ه، ونق اس في ي   وقد ذآره ابن خلكان في الوفيات، وحكى اختالف الن وار،      الغزال ره في مشكاة األن ه ذآ أن
   . وتأول آالمه وحمله على ما يليق

ه اتفق    : ثم نقل ابن خلكان عن إمام الحرمين أنه آان يذمه ويقول د         إن اد عقائ ى إفس ع عل ن المقف ابي واب هو والجن
ابي في   رك، ودخل الحالج         الناس، وتفرقوا في البالد فكان الجن بالد الت ع ب ن المقف راق،   هجر والبحرين، واب الع

   . بالهلكة لعدم انخداع أهل العراق بالباطل فحكم صاحباه عليه

ل الحالج       : قال ابن خلكان ان قب ع آ ن المقف ام السفاح والمنصور، ومات سنة         وهذا ال ينتظم، فإن اب دهر في أي ب
   . خمس وأربعين ومائتين أو قبلها

ة  ولعل إمام الحرمين أراد ابن المقفع الخراساني الذي ادعى ل نفسه         الربوبي د قت وأوتي العمر واسمه عطاء، وق
ام الحرمين        بالسم في سنة ثالث وستين ومائة، وال يمكن ا تصحيح آالم إم اجتماعه مع الحالج أيضًا، وإن أردن

ذلك        فنذآر ثالثة قد راد ب ر، فيكون الم ا ذآ د آم اد العقائ الحالج   اجتمعوا في وقت واحد على إضالل الناس وإفس
ي    -بن منصور الذي ذآره، وابن السمعاني  وهو الحسين ن عل د ب ن      - يعني أبا جعفر محم ليمان ب و طاهر س وأب

تار         أبي سعيد الحسن بن بهرام الجنابي القرمطي الذي قتل الحجاج،  زم ونهب أس وأخذ الحجر األسود وطم زم
   . الكعبة

   . خلكان ملخصًا فهؤالء يمكن اجتماعهم في وقت واحد آما ذآرنا ذلك مبسوطًا، وذآره ابن

   : وفيها توفي من األعيان 

  الصوفية أبو العباس بن عطاء أحد أئمة 

   . وهو أحمد بن محمد بن عطاء األدمي

موافقًا للحالج في بعض اعتقاده على  حدث عن يوسف بن موسى القطان، والمفضل بن زياد وغيرهما، وقد آان
ختمة، فإذا آان شهر رمضان قرأ في آل يوم وليلة ثالث ختمات،  ضالله، وآان أبو العباس هذا يقرأ في آل يوم

   . ويتدبر معاني القرآن فيها وآان له ختمة يتدبرها

ه       فمكث فيها سبعة عشرة سنة، ومات ولم يختمها، وهذا الرجل ممن آان ه أمر الحالج وأظهر موافقت اشتبه علي
ى سال   على شدقيه فعاقبه الوزير حامد بن العباس بالضرب البليغ ، وأمر بنزع خفيه وضربه بهما على رأسه حت

   . سبعة أيام من ذلك، وآان قد دعا على الوزير بأن تقطع يداه ورجاله ويقتل شر قتلة الدم من منخريه، ومات بعد

   . فمات الوزير بعد مدة آذلك

    . توفي أبو إسحاق إبراهيم بن هارون الطبيب الحراني  : وفيها

   . النديم  بن حمدونوأبو محمد عبد اهللا 

 

 



 

  ثم دخلت سنة عشر وثالثمائة 

ه        : فيها تقًال، وردت إلي ان مع ه        أطلق يوسف بن أبي الساج من الضيق، وآ ه وأضيف إلي ى عمل د إل ه وأعي أموال
ادم     بلدان أخرى، ووظف عليه في آل سنة خمسمائة ألف ى مؤنس الخ دينار يحملها إلى الحضرة، فبعث حينئذ إل

ائتين       أبا بكر بن األدمييطلب منه  َذِلَك   } القارئ، وآان قد قرأ بين يديه حين اعتقل في سنة إحدى وستين وم َوَآ
   .  ] 102  : هود [   { َربَِّك ِإَذا َأَخَذ اْلُقَرى َوِهَي َظاِلَمٌة َأْخُذ

   . جائزةوأنا شريكك في ال اذهب  : فخاف القارئ من سطوته واستعفى من مؤنس الخادم فقال له مؤنس

   .  ] 54  : يوسف [   { اْئُتوِني ِبِه َأْسَتْخِلْصُه ِلَنْفِسي َوَقاَل اْلَمِلُك }   : فلما دخل عليه قرأ بين يديه

ال  د سجني وإشهاري             : فق ه عن ذي قرأت ك العشر ال رأ ذل ل أحب أن تق ذُ   } ب َذِلَك َأْخ َي      َوَآ َرى َوِه َذ اْلُق َك ِإَذا َأَخ َربِّ
   .  ] 102  : هود [   { َظاِلَمٌة

   . يديك فإن ذلك آان سبب توبتي ورجوعي إلى اهللا عز وجل، وآان ذلك على

   . ثم أمر له بمال جزيل وأحسن إليه

ق،     مرض علي بن عيسى الوزير فجاءه هارون بن المقتدر ليعوده  : وفيها ه الطري ويبلغه سالم أبيه عليه، فبسط ل
ة        إليه فبلغهفلما اقترب من داره تحامل وخرج  أن الخليف ر ب م جاء الخب ه، ث سالم الخليفة، وجاء مؤنس الخادم مع

ه               قد عزم على عيادته ئال يكلف ة ل ى الخليف لم عل ى س د عظيم حت ى جه م رآب عل ادم، ث  فاستعفى من مؤنس الخ
   . الرآوب إليه

ا      : وفيها ان حاصل م ا، وآ ى بيت    قبض على القهرمانة أم موسى ومن ينسب إليه ا ألف      حمل إل ال من جهته الم
     . ألف دينار

ن       وفي يوم الخميس منها لعشر بقين من ربيع اآلخر ولى المقتدر منصب ن الحسين ب القضاء أبا الحسين عمر ب
ناني   ان من   -علي الشيباني المعروف بابن االش اس      وآ اء الن اظ الحديث وفقه ام،       -حف ة أي د ثالث ه عزل بع ولكن

   . دببغدا وآان قبل ذلك محتسبًا

   . عليه عزل محمد بن عبد الصمد عن شرطة بغداد ووليها نازوك وخلع  : وفيها

   . السنبلة في جمادى اآلخرة فيها ظهر آوآب له ذنب طوله ذراعان في برج  : وفيها

ادراني، وفي          ن الم دايا نائب مصر وهو الحسين ب ا، وغالم       وفي شعبان منه وصلت ه ا فلوه ة معه ا بغل جملته
   . ه إلى طرف أنفهيصل لسان

   . ببالد الروم قرئت الكتب على المنابر بما آان من الفتوح على المسلمين  : وفيها

ه ألف ذراع،      ورد الخبر بأنه انشق بأرض واسط فلوع في األرض في سبعة عشر      : وفيها ا طول موضعًا أآبره
   . وثالثمائة قرية وأقلها مائتا ذراع، وأنه غرق من أمهات القرى ألف

   . وحج بالناس إسحاق بن عبد الملك الهاشمي

   : وممن توفي فيها من األعيان 

  أبو بشر الدوالبي 

ولى األنصار،      دوالبي، م و بشر ال اظ        محمد بن أحمد بن حماد أبو سعيد أب ة من حف الوراق، أحد األئم ويعرف ب
   . وروى عن جماعة آثيرة الحديث، وله تصانيف حسنة في التاريخ وغير ذلك،



 

   . بالعرج في ذي القعدة آان يصعق، توفي وهو قاصد الحج بين مكة والمدينة  : قال ابن يونس

   : وفيها توفي

  أبو جعفر بن جرير الطبري 

ان               ري، وآ ر الطب و جعف ام أب ن غالب اإلم ر ب ن آثي د ب ن يزي ر ب ن جري د ب ع وعشرين       محم ده في سنة أرب مول
ة فصيح   ومائتين، وآان أسمر أعين مليح الوجه   د القام ى         مدي ر، ورحل إل ر عن الجم الغفي اللسان، وروى الكثي

اريخ      ا من            اآلفاق في طلب الحديث، وصنف الت ر، وغيرهم ه نظي ذي ال يوجد ل ه التفسير الكامل ال ل، ول الحاف
   . األصول والفروع المصنفات النافعة في

   . ولكان فيه الكفاية لكنه لم يتمه ء،ولو آمل لما احتيج معه إلى شي  ) تهذيب اآلثار ( ومن أحسن ذلك 

   . وقد روي عنه أنه مكث أربعين سنة يكتب في آل يوم أربعين ورقة

م       استوطن ابن جرير بغداد وأقام بها إلى حين  : قال الخطيب البغدادي اء، ويحك ة العلم ابر أئم وفاته، وآان من أآ
 وآان حافظًا  ما لم يشارآه فيه أحد من أهل عصره، جمع من العلوم  بقوله ويرجع إلى معرفته وفضله، وآان قد

اً    ام، عالم ي األحك ًا ف اني، فقيه ا، بصيرًا بالمع القراءات آله ًا ب اب اهللا، عارف ا، وصحيحها   لكت نن وطرقه بالس
   . والتابعين ومن بعدهم، عارفًا بأيام الناس وأخبارهم وسقيمها، وناسخها ومنسوخها، عارفًا بأقوال الصحابة

   . يصنف أحد مثله لكتاب المشهور في تاريخ األمم والملوك، وآتاب في التفسير لموله ا

   . يتمه لم أر سواه في معناه، إال أنه لم ) تهذيب اآلثار ( وآتاب سماه 

   . عنه وله في أصول الفقه وفروعه آتب آثيرة واختيارات، وتفرد بمسائل حفظت

ه     وبلغني عن الشيخ أبي حامد  : قال الخطيب ي طاهر الفقي ن أب ال    أحمد ب ه ق ى       : األسفرائيني أن افر رجل إل و س ل
   . الطبري لم يكن ذلك آثيرًا، أو آما قال الصين حتى ينظر في آتاب تفسير ابن جرير

بن جرير في سنين من أوله إلى آخره،  وروى الخطيب عن إمام األئمة أبي بكر بن خزيمة أنه طالع تفسير محمد
   . جرير، ولقد ظلمته الحنابلة لم على أديم األرض أعلم من ابنما أع  : ثم قال

ه   -وقال محمد لرجل رحل إلى بغداد يكتب الحديث عن المشايخ      م يتفق ل ة       ول ر ألن الحنابل ن جري سماع من اب
   . لو آتبت عنه لكان خيرًا لك من آل من آتبت عنه  : فقال ابن خزيمة -آانوا يمنعون أن يجتمع به أحد 

ام في الحق ال تأخذه           : قلت  ورع والقي ادة وال ادة والزه ان من العب ان حسن الصوت         وآ م، وآ ة الئ ك لوم في ذل
ذين      بالقراءة مع المعرفة التامة بالقراءات على أحسن الصفات، وآان من آبار الصالحين، وهو أحد المحدثين ال

ن  ام اب ي أي ي مصر ف وا ف ة إم   اجتمع ن خزيم حاق ب ن إس د ب م محم ون، وه ن نصر  طول د ب ة، ومحم ام األئم
   . هارون الروياني، ومحمد بن جرير الطبري هذا المروزي، ومحمد بن

  : محمد بن إسحاق بن خزيمة، وقيل وقد ذآرناهم في ترجمة محمد بن نصر المروزي، وآان الذي قام فصلى هو
   . محمد بن نصر، فرزقهم اهللا

ه  تب آتاب وقف تكونوقد أراد الخليفة المقتدر في بعض األيام أن يك ال   : شروطه متفقًا عليها بين العلماء، فقيل ل
ه وقرب            يقدر على استحضار ذلك إال محمد بن ة إلي ه، فاستدعاه الخليف ك فكتب ل ه ذل ري، فطلب من جرير الطب

   . منزلته عنده

   . سل حاجتك  : وقال له

   . ال حاجة لي  : فقال



 

   . ًاال بد أن تسألني حاجة أو شيئ  : فقال

ال وا    : فق ى يمنع رطة حت ى الش ره إل دم أم ؤمنين أن يتق ر الم ن أمي أل م ى   أس دخلوا إل ة أن ي وم الجمع ؤَّال ي الس
   . مقصورة الجامع

   . فأمر الخليفة بذلك

   . وآان ينفق على نفسه من مغل قرية ترآها له أبوه بطبرستان

   : ومن شعره

  غني صديقيوأستغني فيست* إذا أعسرت لم يعلم رفيقي 

  ورفقي في مطالبتي رفيقي* حيائي حافظ لي ماء وجهي 

  لكنت إلى الغنى سهل الطريق* ولو أني سمحت ببذل وجهي 

   : ومن شعره أيضًا

  بطر الغنى ومذلة الفقر* ُخُلقان ال أرضى طريقهما 

  وإذا افتقرت فته على الدهر* فإذا غنيت فال تكن بطرًا 

   . سنة عشر وثالثمائة رب عشية يوم األحد ليومين بقيا من شوال منوقد آانت وفاته وقت المغ

ه سواد      ن في داره ألن بعض      وقد جاوز الثمانين بخمس سنين أو ست سنين، وفي شعر رأسه ولحيت ر، ودف آثي
اه من         عوام الحنابلة ورعاعهم منعوا من دفنه نهارًا ونسبوه إلى اد، وحاش اه باإللح ة من رم الرفض، ومن الجهل

   . لك آلهذ

ا       اب اهللا وسنة رسوله، وإنم ًال بكت ًا وعم ن داود         بل آان أحد أئمة اإلسالم علم د ب ي بكر محم ك عن أب دوا ذل تقل
   . بالعظائم وبالرفض الفقيه الظاهري، حيث آان يتكلم فيه ويرميه

ن       داره ودف ه ب داد وصلوا علي اس يت     ولما توفي اجتمع الناس من سائر أقطار بغ ا، ومكث الن ره   به ى قب رددون إل
أحاديث غدير خم في مجلدين ضخمين، وآتابًا جمع فيه طريق  شهورًا يصلون عليه، وقد رأيت له آتابًا جمع فيه

   . حديث الطير

   . غسلهما، وقد اشتهر عنه هذا ونسب إليه أنه آان يقول بجواز مسح القدمين في الوضوء وأنه ال يوجب

ر ا     ن جري زعم أن اب ك،      فمن العلماء من ي ه ينسب ذل ان أحدهما شيعي وإلي ذه        ثن ذا عن ه ر ه ا جعف وينزهون أب
   . الصفات

دلك        والذي عول عليه آالمه في التفسير أنه يوجب غسل القدمين ويوجب مع   ر عن ال ه عب ا، ولكن الغسل دلكهم
م   ه يوجب الغسل والمسح وهو ا         بالمسح، فلم يفهم آثير من الناس مراده، ومن فه ه أن وا عن راده نقل دلك واهللا  م ل

   . أعلم

   : وقد رثاه جماعة من أهل العلم منهم ابن األعرابي حيث يقول

  دق عن مثله اصطبار الصبور* حدث مفظع وخطب جليل 

  قام ناعي محمد بن جرير* قام ناعي العلوم اجمع لما 



 

  مؤذنات رسومها بالدثور* فهوت أنجم لها زاهرات 

  الّدجّنة الديجور ـراق ثوب* وتغشى ضياها النير اإلشـ 

  ثم عادت سهولها آالوعور* وغدا روضها األنيق هشيمًا 

  غير واٍن في الجد والتشمير* يا أبا جعفر مضيت حميدًا 

  ر وسعي إلى التقى مشكور* بين أجر على اجتهادك موفو 

  ة عدن في غبطة وسرور* مستحّقًا به الخلود لدى جن 

   . البغدادي بتمامها رثاة طويلة، وقد أوردها الخطيبوألبي بكر بن دريد رحمه اهللا فيه م

   . واهللا سبحانه أعلم

  ثم دخلت سنة إحدى عشرة وثالثمائة 

ر القرامطة في ألف        ابي أمي ي سعيد الجن يًال،       فيها دخل أبو طاهر سليمان بن أب ى البصرة ل ارس إل بعمائة ف وس
ألقوا    أبوا نصب الساللم الشعر في سورها فدخلها قهرًا وفتحوا اس ف ر الن بها وقتلوا من لقوه من أهلها، وهرب أآث

 آثير منهم، ومكث بها سبعة عشر يومًا يقتل ويأسر من نسائها وذراريها، ويأخذ ما يختار أنفسهم في الماء فغرق
   . من أموالها

   . إنا هللا وإنا إليه راجعونهاربًا وترك البلد خاويًا،  ثم عاد إلى بلده هجر، آلما بعث إليه الخليفة جندًا من قبله فّر

ة،    عزل المقتدر عن الوزارة حامد بن العباس وعلي بن عيسى وردها  : وفيها رة ثالث إلى أبي الحسن بن الفرات م
إن      د ف ا حام ن عيسى، فأم در بخمسمائة ألف ألف           وسلم إليه حامدًا وعلي ب وزير ضمنه من المقت ن ال المحسن ب

وآلين           الع دينار، فتسلمه فعاقبه بأنواع له مع م م أرس رة، ث د آث ة ال تحصى وال تع واًال جزيل ه أم قوبات، وأخذ من
ك في بيض     إلى واسط ليحتاطوا على أمواله وحواصله هناك، وأمرهم أن يسقوه سمًا في الطريق فسقوه  عليه ذل

   . مشوي آان قد طلبه منهم، فمات في رمضان من هذه السنة

وم آخرون من      وأما علي بن عيسى فإنه صودر بثالثمائ   ار وصودر ق ا أخذ من        ة ألف دين ة م ان جمل ه، فك آتاب
آثيرًا جدًا آالف ألف من الدنانير، وغير ذلك من األثاث  هؤالء مع ما آان صودرت به القهرمانة من الذهب شيئًا

   . الذهب والفضة واألمالك والدواب واآلنية من

الد      -مؤنس الخادم إلى الشام  أن يبعد عنهوأشار الوزير ابن الفرات على الخليفة المقتدر باهللا  دم من ب د ق وآان ق
يئاً  دًا           الروم من الجهاد، وقد فتح ش رة ج انم آثي نم مغ دانهم، وغ روم وبل رًا من حصون ال ك،     -آثي ى ذل ه إل فأجاب

وزير من     فسأل مؤنس ن ال ده اب ذيب   الخليفة أن ينظره إلى سلخ شهر رمضان، وآان مؤنس من أعلم بما يعتم تع
   . اس ومصادرتهم باألموال، فأمر الخليفة مؤنسًا بالخروج إلى الشامالن

   . آثر الجراد وأفسد آثيرًا من الغالت  : وفيها

   . األرحام وفي رمضان منها أمر الخليفة برد ما فضل من المواريث على ذوي

ان صنفه الحالج      الزنادقة،  وفي رمضان أحرق بالنار على باب العامة مائتين وأربعة أعدال من آتب ا آ ا م منه
   . وغيره، فسقط منها ذهب آثير آانت محالة به

تانًا في درب الفضل،         : وفيها وزير مرس رات ال ن الف ه في آل شهر          اتخذ أبو الحسن ب ه من مال ان ينفق علي وآ
   . مائتي دينار



 

   : وفيها توفي من األعيان 

  الخالل أحمد بن محمد بن هاون 

اب،      حب الكتاب الجامع لعلوم اإلمام أحمد، ولم يصنف فيأبو بكر الخالل، صا ذا الكت ل ه د مث مذهب اإلمام أحم
   . بن نصر وغيرهما وقد سمع الخالل الحديث من الحسن بن عرفة وسعدان

   . توفي يوم الجمعة قبل الصالة ليومين مضتا من هذه السنة

  أبو محمد الجريري 

ن ال  ار      أحد أئمة الصوفية أحمد بن محمد ب ري أحد آب د الجري و محم الصوفية، صحب سريًا السقطي،      حسين أب
   . وآان الجنيد يكرمه ويحترمه

ى   تبه عل ان ممن        ولما حضرت الجنيد الوفاة أوصى أن يجالس الجريري، وقد اش ذا شأن الحالج فك ري ه الجري
   . والديانة وحسن األدب أجمل القول فيه، على أن الجريري هذا مذآور بالصالح

   لزجاج صاحب معاني القرآنا 

ًا حسن     ان فاضًال دين ا       إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج، آ نة، منه ه المصنفات الحس اد، ول االعتق
م النحو       وغيره من المصنفات  ) معاني القرآن ( آتاب  العديدة المفيدة، وقد آان أول أمره يخرط الزجاج فأحب عل

رد     وآان يعطي ا فذهب إلى المبّرد، م يقطع عن المب ه ول ك   لمبّرد آل يوم درهمًا، ثم استغنى الزجاج وآثر مال ذل
   . الدرهم حتى مات

ان         وزارة آ ي ال ا ول د اهللا، فلم ن عبي ًا للقاسم ب وزير،        وقد آان الزجاج مؤدب ى ال دمها إل اع ليق ه بالرق اس يأتون الن
   . دينار فحصل له بسبب ذلك ما يزيد على أربعين ألف

   . ادى األولى منهاتوفي في جم

ه، وهو    وعنه أخذ أبو علي الفارسي النحوي، وابن القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، نسب إليه ألخذه عن
   .  ) الجمل في النحو ( صاحب آتاب 

  بدر مولى المعتضد 

   . بعده ولده محمدفارس، ثم وليها من  بدر الكبير، آان في آخر وقت على نيابة  : وهو بدر الحمامي، ويقال له

   حامد بن العباس 

ال     ر الم ان آثي ة، وآ ر        الوزير استوزره المقتدر في سنة ست وثالثمائ ًا سخيًا، آثي ات آريم ر النفق ان، آثي والغلم
    . المروءة

د        ان ق ذا آ ة، ومع ه وال الجزيل ه األم ورة         له حكايات تدل على بذله وإعطائ ه في مطم رًا، وجد ل يئًا آثي جمع ش
ن  وف م ا أل ى فيه ا ألق وم إذا دخله ل ي ان آ ذهب، آ ا    ال ا صودر دل عليه ا، فلم تألت طمه ا ام ار، فلم ف دين أل

   . جدًا فاستخرجوا منها ماًال آثيرًا

   . ذلك ومن أآبر مناقبه أنه آان من السعاة في قتل الحسين الحالج آما ذآرنا

   . توفي الوزير حامد بن العباس في رمضان منها مسمومًا

  . عمر بن محمد بجير البجيري صاحب الصحيح  : وفيوفيها ت



 

  ابن خزيمة 

ولى   ن         محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي، م و بكر ب ام أب زاحم اإلم ن م محسن ب
م،     خزيمة الملقب بإمام األئمة، آان بحرًا من بحور العلم، طاف البالد ورحل إلى اآل فاق في الحديث وطلب العل

وآتابه الصحيح من أنفع الكتب وأجلها، وهو من المجتهدين في دين اإلسالم، حكى    كتب الكثير وصنف وجمع،ف
ا   ما قلدت أحدًا منذ بلغت ستة  : أبو إسحاق الشيرازي في طبقات الشافعية عنه أنه قال الشيخ عشر سنة، وقد ذآرن

   . له ترجمة مطولة في آتابنا طبقات الشافعية

   . دين الذين أرملوا بمصر ثم رزقهم اهللا ببرآة صالتهوهو أحد المحم

   . وقد ذآرنا نحو ذلك في ترجمة الحسن بن سفيان

   . محمد بن زآريا الطبيب صاحب المصنف الكبير في الطب  : وفيها توفي

  وثالثمائة ثم دخلت سنة ثنتي عشرة 

ي سعيد ا         ن أب و طاهر الحسين ب ابي في المحرم منها اعترض القرمطي أب م       لجن اه للحجيج وه ه اهللا ولعن أب لعن
والهم وأنفسهم           راجعون من بيت اهللا الحرام، قد أدوا فرض اهللا ًا عن أم اتلوه دفع ق فق يهم الطري يهم، فقطع عل عل

أموالهم ما  خلقًا آثيرًا ال يعلمهم إال اهللا، وأسر من نسائهم وأبنائهم ما اختاره، واصطفى من وحريمهم، فقتل منهم
اس     ان مبلغ ما أخذه من أموال ما يقاوم ألف ألف دينار، ومن األمتعةأراد، فك ة الن رك بقي والمتاجر نحو ذلك، وت

اء وال زاد       بعد ما أخذ جمالهم وزادهم وأموالهم ونساءهم ة بال م افي والبري ك الفي وأبناءهم على بعد الديار في تل
   . وال محمل

   . وأسره بد اهللا بن حمدان فهزمهوقد جاحف عن الناس نائب الكوفة أبو الهيجاء ع

   . إنا هللا وإنا إليه راجعون

   . قصمه اهللا وآان عدة من مع القرمطي ثمانمائة مقاتل، وعمره إذ ذاك سبع عشرة سنة

شعورهن ولطمن خدودهن، وانضاف إليهن  ولما انتهى خبرهم إلى بغداد قام نساؤهم وأهاليهم في النياحة ونشرن
ناعة، فسأل           على يد الوزير وابنه، وآاننساء الذين نكبوا  ة البشاعة والش ك في غاي وم مشهود بسبب ذل ببغداد ي

ذآروا     ر ف ة عن الخب د               الخليف ى ي رات، وجاءت عل ن الف ذين صادرهم اب م نسوة الحجيج ومعهن نساء ال ه أنه ل
ا يا أمير المؤمنين إنما استولى هذا القرمط  : بن القشوري على الوزير فقال الحاجب نصر ه    ي على م استولى علي

   . بإبعاده إال ابن الفرات بسبب إبعادك مؤنس الخادم المظفر، فطمع هؤالء في األطراف، وما أشار عليك

   . إياي إن الناس يتكلمون فيك لنصحك  : فبعث الخليفة إلى ابن الفرات يقول له

ا      و وأرسل يطيب قلبه، فرآب هو وولده إلى الخليفة فدخال عليه فأآرمهما ده فنالهم ا من عن ا، فخرج طيب قلوبهم
ات       أذى آثير من نصر الحاجب وغيره من آبار ه، وب اس آعادت ين الن م ب األمراء، وجلس، الوزير في دسته فحك

     : أمره، وأصبح آذلك وهو ينشد ليلته تلك مفكرًا في

   ؟ أقدامه خير له أم داره* فأصبح ال يدري وإن آان حازمًا 

ى ثم جاءه في ذلك ال ه وأخرجوه مكشوفًا رأسه وهو        يوم أميران من جهة الخليفة، فدخال عليه داره إل ين حريم ب
   . فأرآبوه في حراقة إلى الجانب اآلخر في غاية الذل والصغار، واإلهانة والعار،

اآلجر، وتعطلت الجوامع وخربت          رات ب ن الف وا اب ك فرجم اس ذل اس       وفهم الن م يصلِّ الن ب، ول ة المحاري العام
ر      جمعة فيها، وأخذ خط الوزير بألفي ألف دينار،ال ازوك أمي ى ن لما إل وأخذ خط ابنه بثالثة آالف ألف دينار، وس

ه      الشرطة، فاعتقال حينًا لمهما إلي دم س ا ق ادم، فلم  حتى خلصت منهما األموال، ثم أرسل الخليفة خلف مؤنس الخ
   . بعد ذلك لذي ليس بمحسن، ثم قتالفأهانهما غاية اإلهانة بالضرب والتقريع له ولولده المجرم ا



 

ان       ن خاق ى ب ن يحي د ب ن محم ع األول        واستوزر عبد اهللا بن محمد بن عبيد اهللا ب ك في تاسع ربي و القاسم، وذل أب
   . منها

د    -يرسل إلى علي بن عيسى   ولما دخل مؤنس بغداد دخل في تجمل عظيم، وشفع عند ابن خاقان في أن ان ق وآ
ة   فعاد إلى مكة وبعث -مطرودًا  صار إلى صنعاء اليمن إليه الوزير أن ينظر في أمر الشام ومصر، وأمر الخليف

ق القرمطي من           مؤنس الخادم بأن يسير إلى ار، وأطل ى خروجه ألف ألف دين الكوفة لقتال القرامطة، وأنفق عل
   . أيضًا فة معهممن الحجيج، وآانوا ألفي رجل وخمسمائة امرأة، وأطلق أبا الهيجاء نائب الكو آان أسره

ك، ورآب       ى ذل م يجب إل الد        وآتب إلى الخليفة يسأل منه البصرة واألهواز فل ى ب ل إل ر مؤنس في جحاف المظف
   . على الكوفة ياقوت الخادم، فتمهدت األمور وانصلحت الكوفة فسكن أمرها، ثم انحدر منها إلى واسط واستناب

ن إسماعيل    وفي هذه السنة ظهر رجل بين الكوفة وبغداد فاد د ب ه محم ن         عى أن ن الحسين ب ي ب ن عل د ب ن محم ب
ة من األعراب         ك طائف ى ذل ب، وصدقه عل ي طال ه وقويت شوآته في شوال،         علي بن أب وا علي ام، والتف والطغ

   . فهزموه وقتلوا خلقًا من أصحابه، وتفرق بقيتهم فأرسل إليه الوزير جيشًا فقاتلوه

   . عيلية وهو أولهموهذا المدعي المذآور هو رئيس اإلسما

ة من أصحاب الحالج       درة،    : وظفر نازوك صاحب الشرطة بثالث م حي البهم      وه ن منصور، فط والشعراني، واب
   . وصلبهم في الجانب الشرقي بالرجوع عن اعتقادهم فيه فلم يرجعوا، فضرب رقابهم

     . القرامطة ولم يحج في هذه السنة أحد من أهل العراق لكثرة خوف الناس من

   : وفيها توفي من األعيان 

  إبراهيم بن خميس 

يضحك القضاء من الحذر، ويضحك     : قوله أبو إسحاق الواعظ الزاهد، آان يعظ الناس، فمن جملة آالمه الحسن
   . وتضحك القسمة من الجهد والعناء األجل من األمل، ويضحك التقدير من التدبير،

   علي بن محمد بن الفرات

نة،         ر الوزارة ثم عزله ثم واله ثم عزله ثم واله ثم عزله ثمواله المقتد ذه الس ه في ه م قتل م واله ث ه ث واله ثم عزل
ل   ال جزي ك   : وقتل ولده، وآان ذا م ه من ضياعه آل سنة ألف ألف              مل دخل ل ان ي ار، وآ عشرة آالف ألف دين

ان       خمسة آالف من العباد والعلماء، تجري عليهم نفقات دينار، وآان ينفق على ايتهم، وآ ه آف ا في في آل شهر م
فتعجب من حضره من      إنه نظر يومًا في ألف آتاب ووقع على ألف رقعة،  : معرفة بالوزارة والحساب، يقال له

رة       ذه الم ر ه ه، غي اس وأخذ        ذلك، وآانت فيه مروءة وآرم وحسن سيرة في واليات م وغشم وصادر الن ه ظل فإن
   . مقتدر ظالمة، أخذ عزيزأموالهم، فأخذه اهللا أخذ القرى وهي 

ه لكل      وقد آان ذا آرم وسعة في النفقة، ذاآر عنده ذات ليلة أهل الحديث أطلق من مال والصوفية وأهل األدب، ف
   . طائفة عشرين ألفًا

دفع المكتوب إلى نائب مصر استراب     وآتب رجل على لسانه إلى نائب مصر آتابًا فيه وصية به منه إليه، فلما
   . ما هذا خط الوزير  : منه وقال

ذي زور       وأرسل به إلى الوزير، فلما وقف عليه عرف أنه آذب وزور، فاستشار ا يفعل بال ده فيم الحاضرين عن
   . تقطع يديه  : عليه، فقال بعضهم

   . تقطع إبهاميه  : وقال آخر

   . يضرب ضربًا مبرحًا  : وقال آخر



 

   ؟ أَو خير من ذلك آله  : فقال الوزير

ه إال   نعم هذا خطي وهو من أخص أصحابي، فال  : أخذ الكتاب وآتب عليهثم  تترآن من الخير شيئًا مما تقدر علي
   . أوصلته إليه

   . بنحو من شعرين ألف دينار فلما عاد الكتاب أحسن نائب مصر إلى ذلك الرجل إحسانًا بالغًا، ووصله

د أن أقبض        ويحك إن نيتي فيك  : واستدعى ابن الفرات يومًا ببعض الكّتاب فقال له ي في آل وقت أري سيئة، وإن
ف،    ي برغي ام تمنعن ك،            عليك وأصادرك، فأراك في المن د القبض علي ي أري اٍل، وإن ام من لي د رأيتك في المن وق

دي     أمرت جن ي، ف ع من ا تتقي الضرب            فجعلت تمتن ا ضربوك بشيء من سهام وغيره وا آلم اتلوك، فجعل أن يق
   . صل إليك شيء، فأعلمني ما قصة هذا الرغيفي برغيف في يدك، فال

ي،        أيها الوزير إن أمي منذ آنت صغيرًا آل ليلة تضع تحت وسادتي  : فقال ه عن إذا أصبحت تصدقت ب ًا، ف رغيف
   . فلم يزل آذلك دأبها حتى ماتت

   . أصبح فأتصدق به فلما ماتت فعلت أنا ذلك مع نفسي، فكل ليلة أضع تحت وسادتي رغيفًا ثم

   . أبدًا، ولقد حسنت نيتي فيك، وقد أحببتك واهللا ال ينالك مني بعد اليوم سوء  : فعجب الوزير من ذلك وقال

     . وقد أطال ابن خلكان ترجمته فذآر بعض ما أوردنا في ترجمته

  محمد بن محمد بن سليمان بن الحارث بن عبد الرحمن

د اهللا    أبو بكر األزدي الواسطي، المعروف بالباغندي،  ن عب د ب ن         سمع محم يبان ب يبة وش ي ش ن أب ر، واب ن نمي ب
دة،         فروخ، علي بن المديني، وخلقًا من أهل الشام ومصر  ى األمصار البعي داد، ورحل إل ة والبصرة وبغ والكوف

إنه ربما سرد بعض األحاديث بأسانيدها في الصالة والنوم وهو    : فأفرط، حتى قيل وعني بهذا الشأن واشتغل فيه
ول           ال ان يق ه في الصالة، وآ ذآر أن ى يت ه حت انوا يسبحون ب ا أجيب في     : يشعر، فك ألة من      أن ة ألف مس ثالثمائ

   . الحديث ال أتجاوزه إلى غيره

ه     ال ل ه فق ا رسول    : وقد رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في منام ا أثبت في األحاديث منصور أو       ي اهللا أيم
   ؟ األعمش

   . منصور  : فقال له

دارقطني  ال ال ى ق دليس حت اب بالت ان يع د آ دليس، يحدث  : وق ر الت و آثي ا سرق بعض   ه مع، وربم م يس ا ل بم
   . األحاديث واهللا أعلم

  وثالثمائة ثم دخلت سنة ثالث عشرة 

ة         : قال ابن الجوزي ل مغيب الشمس،        في ليلة بقيت من المحرم انقض آوآب من ناحي ى الشمال قب وب إل الجن
   . الشديد دنيا منه وسمع له صوت آصوت الرعدفأضاءت ال

براثى فينالون من الصحابة وال يصلون    وفي صفر منها بلغ الخليفة أن جماعة من الرافضة يجتمعون في مسجد
دي،   الجمعة، ويكاتبون القرامطة ويدعون إلى محمد بن إسماعيل الذي ظهر بين الكوفة وبغداد، ويّدعون أنه المه

   . تبعه تدر وممنويتبرؤون من المق

نهم الضرب         فأمر باالحتياط عليهم واستفتى العلماء بالمسجد فأفتوا بأنه مسجد  ه م در علي ضرار، فضرب من ق
   . المبرح ونودي عليهم



 

ا جماعة      وأمر بهدم ذلك المسجد المذآور فهدم هدمه نازوك، وأمر الوزير دفن فيه رة ف الخاقاني فجعل مكانه مقب
   . من الموالي

ي سعيد          وخرج ن أب ليمان ب و طاهر س دة فاعترضهم أب ر      الناس للحج في ذي القع ابي القرمطي، فرجع أآث الجن
   . ليذهبوا فأمنهم إن بعضهم سأل منه األمان  : الناس إلى بلدانهم، ويقال

انزعج         رده وشدة بأسه، ف يئًا لتم ك ش د ذل م يف ك، وترحل أهل الج       وقد قاتله جند الخليفة فل داد من ذل انب  أهل بغ
ا       الغربي إلى الجانب الشرقي خوفًا منهم، ودخل ائها م ا ونس القرمطي إلى الكوفة فأقام بها شهرًا يأخذ من أمواله

   . يختار

ثمانية أرطال بحبة، وعمل منه تمر وحمل إلى  وآثر الرطب في هذه السنة ببغداد حتى بيع آل  : قال ابن الجوزي
   . البصرة

د اهللا         ي بعد أن واله سنة وستة أشهر ويومين،وعزل المقتدر وزيره الخاقان ن عبي د ب ا القاسم أحم ه أب ى مكان وول
ه  بعمائة            بن أحمد بن الخطيب الخصيبي، ألجل مال بذل ال س ك الم ان ذل رات، وآ ن الف ة زوجة للحسن ب من جه

ام، وهو مق       ألف دينار، فأمر الخصيبي علي الد الش ار مصر وب ة  بن عيسى على أن يكون مشرفًا على دي يم بمك
     . البالد في بعض األوقات فيعمل ما ينبغي ثم يرجع إلى مكة يسير إلى تلك

   : وفيها توفي من األعيان 

  سليمان علي بن عبد الحميد بن عبد اهللا بن 

   . الثقات أبو الحسن الغضائري، سمع القواريري وعباسًا العنبري، وآان من العباد

ي ووضع  جئت يومًا إلى السري الس  : قال ول       قطي فدققت عليه بابه، فخرج إل اب وهو يق ى عضادتي الب ده عل   : ي
   . اللهم اشغل من شغلني عنك بك

   . أربعين حجة ذاهبًا وآيبًا فنالتني برآة هذه الدعوة فحججت على قدمّي من حلب إلى مكة  : قال

  أبو العباس السراج الحافظ 

ن عب    ران ب ن مه راهيم ب ن إب ن إسحاق ب د ب و محم والهم، أب ات   د اهللا الثقفي م ة الثق اس السراج، أحد األئم العب
ة  داد           الحفاظ، مولده سنة ثمان عشرة ومائتين، سمع قتيب رًا من أهل خراسان وبغ ًا آثي ة وخلق ن راهوي واسحق ب

   . حدث عنه البخاري ومسلم، وهما أآبر منه وأقدم ميالدًا ووفاة والكوفة والبصرة والحجاز، وقد

   . ت آثيرة نافعة جدًا، وآان يعد من مجابي الدعوةوله مصنفا

تعيش تسعًا   : أولها على أحد إال قال له وقد رأى في منامه آأنه يرقى في سلم فصعد فيه تسعًا وتسعين درجة، فما
   . وتسعين سنة، فكان آذلك

   . وقد ولد له ابنه أبو عمر وعمره ثالث وثمانون سنة

ة     : والناس عنده يقول لهم آنت إذا دخلت المسجد على أبي  : مرو يقولفسمعت أبا ع  : قال الحاآم هذا عملته في ليل
   . ولي من العمر ثالث وثمانون سنة

  وثالثمائة ثم دخلت سنة أربع عشرة 

يهم       فيها آتب ملك الروم، وهو الدمستق لعنه اهللا، إلى أهل السواحل أن ه فرآب إل أبوا علي يحملوا إليه الخراج، ف
ا ستة            جنوده في أول هذه السنة، فعاث في في ام به ًا وأسر وأق ا خلق ل من أهله ة فقت األرض فسادًا، ودخل ملطي

   . أهلها إلى بغداد يستنجدون الخليفة عليه عشر يومًا، وجاء



 

ر، وأحرق في أحدهما      ق آثي ان، وجاءت الكتب      ووقع في بغداد حريق في مكانين، مات فيهما خل ألف دار ودآ
   . مستق ملك النصارى فقرئت الكتب على المنابربموت الد

ى        وجاءت الكتب من مكة أنهم في غاية االنزعاج بسبب اقتراب القرامطة  ا إل وا منه اهم، فرحل يهم وقصدهم إي إل
   . الطائف وتلك النواحي

   . البيوت هبت ريح عظيمة بنصيبين اقتلعت أشجارًا آثيرة وهدمت  : وفيها

سقط ببغداد ثلج عظيم  -سابع آانون األول  وهو -ي يوم األحد لثمان مضين من شوال منها وف  : قال ابن الجوزي
راً       رد شديد، بحيث أتلف آثي ببه ب اء          جدًا حصل بس ى األشربة، وم ان حت ل واألشجار، وجمدت األده من النخي

   . ودجلة الورد والخل والخلجان الكبار،

رد بمطر     تن دجلة من فوق الجمد،وعقد بعض مشايخ الحديث مجلسًا للتحديث على م وآتب هنالك، ثم انكسر الب
   . وقع فأزال ذلك آله وهللا الحمد

م     قدم الحجاج من خراسان إلى بغداد فاعتذر إليهم مؤنس الخادم  : وفيها وا ول ة، فرجع بأن القرامطة قد قصدوا مك
   . بالكلية يتهيأ الحج في هذه السنة من ناحية العراق

ك        عزل الخليفة وزيره أبا العباس الخصيبي بعد سنةوفي ذي القعدة  ه وحبسه، وذل القبض علي وشهرين، وأمر ب
د       إلهماله أمر الوزارة والنظر في المصالح، وذلك ه، وق ز ل ورًا ال تميي الشتغاله بالخمر في آل ليلة فيصبح مخم

   . فخانوا وعلموا مصالحهم وآل األمور إلى نوابه

ن          بن محمد الكلوذاني نيابة عن علي بن عيسى،  وولى أبا القاسم عبيد اهللا ي ب م أرسل في طلب عل دم، ث ى يق حت
ة، فنظر في    ى السداد،        عيسى وهو بدمشق فقدم بغداد في أبهة عظيم ة، ورد األمور إل المصالح الخاصة والعام

   . وتمهدت األمور

نفسه من معاصي اهللا عز وجل،  خاصة واستدعى بالخصيبي فتهدده والمه وناقشه على ما آان يعتمده ويفعله في
   . ثم رده إلى السجن وفي األمور العامة، وذلك بحضرة القضاة واألعيان،

   . إلى سنة ست عشرة وثالثمائة أخذ نصر بن أحمد الساماني الملقب بالسعيد بالد الري وسكنها  : وفيها

   . غزت الصائفة من طرسوس بالد الروم فغنموا وسلموا  : وفيها

   . حج رآب العراق خوفًا من القرامطةولم ي

ه في    سعد النوبي صاحب باب النوبى من دار  : وفيها توفي من األعيان الخالفة ببغداد في صفر، وأقيم أخوه مكان
   . إليه حفظ هذا الباب الذي صار ينسب بعد

   . ومحمد بن محمد الباهلي

   . ومحمد بن عمر ابن لبابة القرطبي

ن القاسم ا    ة        ونصر ب ان ثق واريري وآ ث، سمع الق و اللي ي       لفرائضي الحنفي أب ى مذهب أب الفرائض عل ًا ب عالم
   . حنيفة، مقربًا جليًال

  وثالثمائة ثم دخلت سنة خمس عشرة 

إلى أثناء الطريق، فمنهم من لقيه إلى  في صفر منها آان قدوم علي بن عيسى الوزير من دمشق، وقد تلقاه الناس
   . ذلكاألنبار، ومنهم دون 



 

ى          م انصرف إل ه ث ة فأحسن مخاطبت ه الخليف ة خاطب ى الخليف الفرش      وحين دخل إل ة وراءه ب ه، فبعث الخليف منزل
   : عليه فأنشد وهو في الخلعة والقماش وعشرين ألف دينار، واستدعاه من الغد فخلع

  فكيف ما انقلبت به انقلبوا* ما الناس إال مع الدنيا وصاحبها 

  يومًا عليه بما ال يشتهي وثبوا* ا فإن وثبت يعظمون أخا الدني

ا ا،   : وفيه ا فيه ع م ذوا جمي وا شميساط وأخ روم دخل أن ال اءت الكتب ب ك، وضربوا  ج ة المل ا خيم ونصبوا فيه
   . بالتجهيز إليهم، وخلع عليه خلعة سنية الناقوس في الجامع بها، فأمر الخليفة مؤنس الخادم

   . آثيرًا جدًا فلله الحمد والمنة بوا على الروم فقتلوا منهم خلقًاثم جاءت الكتب بأن المسلمين وث

د أن    ة يري ه أن الخليف دم فأعلم اءه بعض الخ ير ج ؤنس للمس ز م ا تجه د   ولم ه، وق ل لوداع ه إذ دخ بض علي يق
 عن الذهاب وجاءت األمراء إليه من آل جانب ليكونوا حضرت له ريبة في دار الخالفة مغطاة ليقع فيها، فأحجم

   . الخليفة رقعة فيها خطه يحلف له أن هذا األمر الذي بلغه ليس بصحيح معه على الخليفة، فبعث إليه

ه طيب     فطابت نفسه ورآب إلى دار الخالفة في غلمانه فلما دخل على الخليفة خاطبه مخاطبة عظيمة، وحلف أن
   . القلب عليه وله عنده الصفاء الذي يعرفه

وزير      ثم خرج من بين يديه معظم ة وال ن الخليف اس ب ًا، ورآب العب ه،       ًا مكرم ه لتوديع ونصر الحاجب في خدمت
   . مشهودًا قاصدًا بالد الثغور لقتال الروم وآبر األمراء بين يديه مثل الحجبة، وآان خروجه يومًا

اء،       ًا من النس ل خلق د قت اق ق ه يعرف الع      وفي جمادى األولى منها قبض على رجل خن ّدعي لهن أن ان ي طف  وآ
ا في    والتنجيم، فقصده النساء لذلك فإذا انفرد بالمرأة قام إليها ففعل الفاحشة وخنقها بوتر وأعانته امرأته وحفر له

   . امتألت تلك الدار من القتلى انتقل إلى دار أخرى داره فدفنها، فإذا

د            رأة ق رًا سبع عشرة ام ا أخي ي هو فيه ه وجد في داره الت م تت   ولما ظهر علي نقهن، ث ي سكنها     خ دور الت بعت ال
   . سوط ثم خنق حتى مات فوجدوه قد قتل شيئًا آثيرًا من النساء، فضرب ألف

ى      : على أمرهم يقال له آان ظهور الديلم قبحهم اهللا ببالد الري، وآان فيهم ملك غلب  : وفيها رداويج، يجلس عل م
   . ودأنا سليمان بن دا  : ويقول سرير من ذهب وبين يديه سرير من فضة،

وال     وقد سار في أهل الري وقزوين وأصبهان سيرة قبيحة جدًا، فكان يقتل د، ويأخذ أم النساء والصبيان في المه
راك وأراح اهللا المسلمين         الناس، وهو في غاية الجبروت والشدة والجرأة   ه األت ى محارم اهللا عز وجل، فقتلت عل

   . من شره

الكوفة موقعة، فسبقه إليها أبو طاهر فحال    ين أبي طاهر القرمطي عندآانت بين يوسف بن أبي الساج وب  : وفيها
ا، فكتب       : الساج بينه وبينها، فكتب إليه يوسف بن أبي اسمع وأطع وإال فاستعد للقتال يوم السبت تاسع شوال منه

   . هلم  : إليه

أبي الساج عشرون ألفًا، ومع يوسف بن  فسار إليه، فلما تراءا الجمعان استقل يوسف الجيش القرمطي، وآان مع
   . القرمطي ألف فارس وخمسمائة رجل

   ؟ وما قيمة هؤالء الكالب  : فقال يوسف

وا          ا اقتتل اء، فلم ل اللق ة قب ى الخليف الفتح إل زل القرمطي        وأمر الكاتب أن يكتب ب ًا، ون ًا عظيم ثبت القرامطة ثبات
د الخل   فحرَّض أصحابه، وحمل بهم حملة صادقة،  وا جن ر الجيش،         فهزم ي الساج أمي ن أب ة، وأسروا يوسف ب يف

     . جند الخليفة، واستحوذوا على الكوفة، وجاءت األخبار بذلك إلى بغداد وقتلوا خلقًا آثيرًا من



 

ذلك       اس ل انزعج الن داد، ف دون أخذ بغ ة       وشاع بين الناس أن القرامطة يري وزير بالخليف اجتمع ال وا صدقه، ف وظن
د           إن األموال إنما تدخر يا أمير المؤمنين  : وقال ع أمر بع م يق ذا األمر ل ال أعداء اهللا، وإن ه ى قت لتكون عونًا عل

رة، وإن         زمن الصحابة أفظع د م رة بع اس، وفتك في المسلمين م ى الن  منه، قد قطع هذا الكافر طريق الحج عل
يدة     ؤمنين، وخاطب الس ه    -بيت المال ليس فيه شيء، فاتق اهللا يا أمير الم ي أم دها شيء     لعل  -يعن أن يكون عن

   . ادخرته لشدة، فهذا وقته

لمها       فدخل على أمه فكانت هي التي ابتدأته بذلك، وبذلت له خمسمائة ألف ا، فس ال مثله دينار، وآان في بيت الم
ال          الخليفة إلى الوزير ليصرفها في تجهيز ر يق ل مع أمي ين ألف مقات ًا أربع الجيوش لقتال القرامطة، فجهز جيش

معه فلم يلبث  ثم التقوا نحوهم، فلما سمعوا به أخذوا عليه الطرقات، فأراد دخول بغداد فلم يمكنه، بليق، فسار  : له
   . بليق وجيشه أن انهزم، فإنا هللا وإنا إليه راجعون

ال      وآان يوسف بن أبي الساج معهم مقيدًا في خيمة فجعل ينظر إلى محل  ا رجع القرمطي ق ة، فلم أردت   : الوقع
   ؟ هربأن ت

   . فأمر به فضربت عنقه

أهل بغداد الصدقة، وآذلك الخليفة وأمه  ورجع القرمطي من ناحية بغداد إلى األنبار، ثم انصرف إلى هيت فأآثر
   . والوزير شكرًا هللا على صرفه عنهم

ل  في جيش إلى بالد منها،  بعث المهدي المدعي أنه فاطمي ببالد المغرب ولده أبا القاسم  : وفيها فانهزم جيشه وقت
   . من أصحابه خلق آثير

   . اختط المهدي المذآور مدينته المحمدية  : وفيها

ة      : وفيها الد المغرب األموي مدين نهم نقضوا       حاصر عبد الرحمن بن الداخل إلى ب لمين، لك انوا مس ة، وآ طليطل
   . عهده ففتحها قهرًا وقتل خلقًا من أهلها

   : وفيها توفي من األعيان 

  ابن الجصاص الجوهري 

دادي،          د اهللا البغ و عب ن الجصاص الجوهري أب د اهللا ب ن عب روة واسعة،       واسمه الحسين ب ال عظيم وث ان ذا م آ
ه         د جعل ان ق ون، آ ن طول د ب ائش الجواهر           وآان أصل نعمته من بيت أحم ع من نف ا يق ه م ه يسوق ل ًا ل جوهري

   . جدًا بمصر، فاآتسب بسبب ذلك أمواًال جزيلة

ة الجوهر، تساوي      آنت يومًا بباب ابن طولون إذ خرجت القهرمانة  : ل ابن الجصاصقا ة حب وبيدها عقد فيه مائ
   . آل واحدة ألفي دينار

   . أريد أن تأخذ هذا فتخرطه حتى يكون أصغر من هذا الحجم  : قالت

   . فإن هذا نافر عما يريدونه

عشر قيمة تلك بكثير، فدفعتها إليها  أصغر منه تساوي أقل منفأخذته منها وذهبت به إلى منزلي وجعلت جواهر 
   . وإتالفه وفزت أنا بذلك الذي جاءت به وأرادت خرطه

   . فكانت قيمته مائتي ألف دينار

ه      واتفق أنه صودر في أيام المقتدر مصادرة عظيمة، أخذ منه فيها ما ار، وبقي مع يقاوم ستة عشر ألف ألف دين
     . ر جدًامن األموال شيء آثي



 

   ؟ ما لك هكذا  : فقلت له دخلت عليه فوجدته يتردد في منزله آأنه مجنون،  : قال بعض التجار

م    : فقال ه ث ه      ويحك، أخذ مني آذا وآذا فأنا أحس أن روحي ستخرج، فعذرت ليته فقلت ل إن دورك   : أخذت في تس
   ؟ آم بقي عندك من الجواهر والمتاع دينار، وأصدقني وبساتينك وضياعك الباقية تساوي سبعمائة ألف

   . المصكوآة فإذا شيء يساوي ثالثمائة ألف دينار غير ما بقي عند من الذهب والفضة

   . لك من الوجاهة عند الدولة والناس إن هذا أمر ال يشارآك فيه أحد من التجار ببغداد، مع ما  : فقلت له

ان   -فسرى عنه وتسلى عما فات وأآل   : قال م يأآل     وآ ام ل ة أي ه ثالث يئًا   ل در       -ش ا خلص في مصادرة المقت ولم
ّي     : بشفاعة أمه السيدة فيه حكى عنه نفسه قال نظرت في دار الخالفة إلى مائة خيشة، فيها متاع رث مما حمل إل

 في دار مضيعة وآان لي في حمٍل منها ألف دينار موضوعة في مصر ال يشعر بها أحد، من مصر، وهو عندهم
   . ينقص منه شيء توهبت ذلك من أم المقتدر فكلمت في ذلك ولدها، فأطلقه إلّي فتسلمته فإذا الذهب لمفاس

ل    وقد آان ابن الجصاص مع ذلك مغفًال شديد التغفل في آالمه وأفعاله، ك، وقي ى ذل   : وقد ذآر عنه أشياء تدل عل
ة واهللا سبحانه    إنه   : مغفل، وقيل إنه  : إنه إنما آان يظهر ذلك قصدًا ليقال آان يقول ذلك على سبيل البسط والدعاب

   . أعلم

   . عبد اهللا بن محمد القزويني  : وفيها توفي

  علي بن سليمان بن المفضل 

   . الروياني والمعافا وغيرهما أبو الحسن األخفش، روى عن المبّرد وثعلب واليزيدي وغيرهم، وعنه

ى وآان ثقة في نقله فقيرًا في ذات يده،  ن عيسى في أن         توصل إلى أبي علي بن مقلة حت ي ب وزير عل ه ال م في آّل
ه الحال     ك، وضاق ب ه في             يرتب له شيئًا فلم يجبه إلى ذل رة أآل أة من آث يء فمات فج ان يأآل اللفت الن ى آ حت

   . شعبان منها

د    وأما الكبير فهو أبو وهذا هو األخفش الصغير، واألوسط هو سعيد بن مسعدة تلميذ سيبويه، د الحمي الخطاب عب
   . وأبي عبيد وغيرهما بن عبد المجيد، من أهل هجر، وهو شيخ سيبويه

   . النحو فيها مات إن أبا بكر محمد بن السري السراج النحوي صاحب األصول في  : وقيل

   . قاله ابن األثير

     . ومحمد بن المسيب األرغياني

  وثالثمائة ثم دخلت سنة ست عشرة 

ل   أبو طاهر سليمان بن أبي سعيد الجنابي القرمطي في األرض فيها عاث فسادًا، حاصر الرحبة فدخلها قهرًا وقت
ًا،   من أهلها خلقًا، وطلب منه أهل قرقيسيا األمان فأمنهم، وبعث سراياه إلى ما حولها من األعراب فقتل منهم خلق

ى     الناس إذا سمعوا بذآره يهربون من سماع اسمه، وقدر على حتى صار ا إل ارة يحملونه هجر في    األعراب إم
   . آل سنة، عن آل رأس ديناران

   . وقتل وسلب ونهب وعاث في نواحي الموصل فسادًا، وفي سنجار ونواحيها، وخرب تلك الديار

ا    ابتنى به ى المهدي       فقصده مؤنس الخادم فلم يتواجها بل رجع إلى بلده هجر ف ا إل دارًا سماها دار الهجرة، ودع
   . بالد المغرب بمدينة المهديةالذي ب



 

ا، ورام في       وتفاقم أمره وآثرت أتباعه فصاروا يكبسون القرية من أرض السواد، ون أمواله ا وينهب ون أهله فيقتل
   . نفسه دخول الكوفة وأخذها فلم يطق ذلك

الد    تعف      ولما رأى الوزير علي ابن عيسى ما يفعله هذا القرمطي في ب ع اس ه داف يس ل وزارة   اإلسالم، ول ى من ال
فارة نصر       لضعف الخليفة وجيشه عنه، وعزل نفسه منها، ا بس فسعى فيها علي بن مقلة الكاتب المشهور، فوليه

د اهللا  دي   الحاجب والي عب اء الموحدة    -البري ال    -بالب د، ويق ن منصور        : من البري د ب ة جده يزي دي، لخدم  اليزي
   . الجهيري

نهم    س الخادم، فاقتتلوا مع القرامطةثم جهز الخليفة جيشًا آثيفًا مع مؤن فقتلوا من القرامطة خلقًا آثيرًا، وأسروا م
ا  طائفة آثيرة من أشرافهم، ودخل بهم ُد   }   : مؤنس الخادم بغداد ومعه أعالم من أعالمهم منكسة مكتوب عليه َوُنِري

   .  ] 5  : القصص [   { الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِفي اْلَأْرِض َأْن َنُمنَّ َعَلى

اددة، وانكسر       ًا شديدًا، وطابت أنفس البغ أرض         ففرح الناس بذلك فرح أوا وفشوا ب د نش انوا ق ذين آ القرامطة ال
ى رجل   ه   العراق، وفّوض القرامطة أمرهم إل ال ل بالد            : يق ذي ظهر ب ى المهدي ال ن مسعود، ودعوا إل حريث ب

   . لك غير واحد من العلماءوهم أدعياء آذبة، آما قد ذآر ذ المغرب جد الفاطميين،

   . آما سيأتي تفصيله وبيانه في موضعه

ن    أن  : وقعت وحشة بين مؤنس الخادم والمقتدر، وسبب ذلك  : وفيها ارون ب نازوآًا أمير الشرطة وقع بينه وبين ه
در  -غريب  ن خال المقت و اب ر  فانتصر -وه ارون سيصير أمي ة أن ه ين العام ازوك، وشاع ب ى ن ارون عل ه
   . األمراء

بالخليفة فتصالحا، ثم إن الخليفة نقل هارون  فبلغ ذلك مؤنس الخادم وهو بالرقة فأسرع األوبة إلى بغداد، واجتمع
ا، وانقضت     إلى دار الخالفة فقويت الوحشة بينهما، وانضم إلى مؤنس جماعة من األمراء وترددت الرسل بينهم

   . آذلك هذه السنة واألمر

   . األمور واضطرابها وآثرة الفتن وانتشارهاوهذا آله من ضعف 

صاحب الديلم وسلطانهم مرداويج قبحه   آان مقتل الحسين بن القاسم الداعي العلوي صاحب الري على يد  : وفيها
     . اهللا

   : وفيها توفي من األعيان 

   سعيد بنان بن محمد بن حمدان بن 

ة أبو الحسن الزاهد، ويعرف بالحمال، وآانت له آ ل من        رامات آثيرة، وله منزل ان ال يقب اس، وآ د الن رة عن آبي
ون   ن طول دي            السلطان شيئًا، وقد أنكر يومًا على اب ين ي ألقي ب ه ف أمر ب المعروف، ف ره ب يئًا من المنكرات وأم ش

ه   األسد، فكان األسد يشمه ويحجم عنه، فأمر برفعه من بين يديه وعظمه الناس جدًا، وسأله بعض الناس عن حال
ه هل هو     لم يكن علّي بأس، قد آنت أفكر في سؤر السباع واختالف  : آان بين يدي األسد فقال له ينح العلماء في

   ؟ طاهر أم نجس

الوثيقة، وأنا أخشى أن ينكر الرجل، فأسألك   إن لي على رجل مائة دينار، وقد ذهبت  : وجاءه رجل فقال له  : قالوا
   . يقةأن تدعو لي بأن يرد اهللا علّي الوث

واء،       : فقال بنان ا أحب الحل ه         إني رجل قد آبرت سني ورق عظمي، وأن ي ب ا رطًال وأتن ي منه فاذهب فاشتر ل
   . حتى أدعو لك

   . الحلواء، فإذا هي حجته بالمائة دينار فذهب الرجل فاشترى الرطل ثم جاء به إليه ففتح الورقة التي فيها

   ؟ أهذه حجتك  : فقال له



 

   . نعم  : قال

   . خذ حجتك وخذ الحلواء فأطعمها صبيانك  : قال

   . ولما توفي خرج أهل مصر في جنازته تعظيمًا له وإآرامًا لشأنه

  : وفيها توفي

   . البلخي محمد بن عقيل 

   . وأبو بكر بن أبي داود السجستاني الحافظ بن الحافظ

راهيم األسفرائيني، صا    ان من        حب الصحيح وأبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إب د آ لم، وق ى مس المستخرج عل
   . الحفاظ المكثرين، واألئمة المشهورين

ار، وخرج        ونصر الحاجب، آان من خيار األمراء، دينًا عاقًال، أنفق من ماله في  ة ألف دين حرب القرامطة مائ
   . السنة، وآان حاجبًا للخليفة المقتدر بنفسه محتسبًا فمات في أثناء الطريق في هذه

  وثالثمائة ثم دخلت سنة سبع عشرة 

ادم     في  : آان خلع المقتدر وتولية القاهر محمد بن المعتضد باهللا  : فيها ين مؤنس الخ المحرم منها اشتدت الوحشة ب
ى أن   ايعوه            والمقتدر باهللا، وتفاقم الحال وآل إل ن المعتضد، فب د ب اهر محم ة الق در وتولي ع المقت ى خل وا عل اجتمع

   . عليه بها، ولقبوه القاهر باهللا لموابالخالفة وس

رًا       وذلك ليلة السبت النصف من المحرم، وقلد علي بن مقلة وزارته، ونهبت  يئًا آثي ا ش در، وأخذوا منه دار المقت
ا       -المقتدر خمسمائة ألف دينار  جدًا،  وأخذوا ألم ر في تربته ا في قب ى بيت    -وآانت قد دفنته ال،   فحملت إل الم
د محاصرة    وأخرج المقتدر ك بع ة، وهرب من     وأمه وخالته وخواصه وجواريه من دار الخالفة، وذل دار الخالف

   . آان بها من الحجبة والخدم

در            زم المقت ده من الشرطة، وأل ا بي ى م ة مضافًا إل ازوك الحجوب ى ن الخلع من         وول ًا ب ى نفسه آتاب أن آتب عل ب
راء     ذلك جماعة من األم ن          واأل الخالفة، وأشهد على نفسه ب د ب ي عمر محم ى القاضي أب اب إل لم الكت ان، وس عي

   . احتفظ بهذا الكتاب فال يرينه أحد من خلق اهللا  : يوسف، فقال لولده الحسين

   . جدًا وواله قضاء القضاة ولما أعيد المقتدر إلى الخالفة بعد يومين رده إليه، فشكره على ذلك

و      القاهر باهللا في منصبفلما آان يوم األحد السادس عشر من المحرم جلس  وزير أب ه ال ين يدي الخالفة، وجلس ب
رهم    اق يخب ال باآلف ن           علي بن مقلة، وآتب إلى العم ي ب ق عل در، وأطل ة عوضًا عن المقت اهر بالخالف ة الق بوالي

   . أقطاع جماعة من األمراء الذين قاموا بنصره، منهم أبو الهيجاء بن حمدان عيسى من السجن، وزاد في

   . نازوك فقتلوه، وآان مخمورًا، ثم صلبوه يوم االثنين جاء الجند وطلبوا أرزاقهم وشغبوا، وبادروا إلى فلما آان

ادوا  ا منصور،      : وهرب الوزير ابن مقلة، وهرب الحجاب ون در ي ا مقت ذ حاضرًا، وجاء        ي م يكن مؤنس يومئ ول
   . ونه خدمهدونهم وجاحف د الجند إلى باب مؤنس يطالبونه بالمقتدر، فأغلق بابه

م تجاسر       فلما رأى مؤنس أنه ال بد من تسليم المقتدر إليهم أمره بالخروج، فخاف ه، ث ة علي المقتدر أن يكون حيل
وه دار     ى أدخل اقهم حت ى أعن دان           فخرج فحمله الرجال عل ن حم ي الهيجاء ب اهر وأب ه الق ة، فسأل عن أخي الخالف

ين     قريب حتى جاءه خ ليكتب لهما أمانًا، فما آان عن ادم ومعه رأس أبي الهيجاء قد احترز رأسه وأخرجه من ب
ك،     يا  : استدعى بأخيه القاهر فأجلسه بين يديه واستدعاه إليه، وقبل بين عينيه، وقال آتفيه، ثم أخي أنت ال ذنب ل

   . أمير المؤمنين اهللا اهللا، نفسي يا  : وقد علمت أنك مكره مقهور، والقاهر يقول



 

   . أبدًا هللا صلى اهللا عليه وسلم ال جرى عليك مني سوءوحق رسول ا  : فقال

ة،       ى الخالف در إل ود المقت م بع اق يعلمه ا األول، وحمل       وعاد ابن مقلة فكتب إلى اآلف ى حاله وتراجعت األمور إل
   . رأس من عصى مواله هذا  : رأس نازوك وأبي الهيجاء ونودي عليهما

ة        آان ابن نفيس من أشد الناسوهرب أبو السرايا بن حمدان إلى الموصل، و ى الخالف اد إل ا ع در، فلم ى المقت عل
ا        خرج من بغداد متنكرًا فدخل الموصل، ثم صار إلى ا، وأم ا مع أهله إرمينية، ثم لحق بالقسطنطينية فتنصر به

در في       مؤنس فإنه لم يكن في الباطن ان المقت ا آ ذا لم ًا، وله داره  على المقتدر، وإنما وافق جماعة األمراء مكره
   . ينله منه ضيم، بل آان يطيب قلبه، ولو شاء لقتله لّما ُطلب من داره لم

   . لثقته به فلهذا لما عاد المقتدر إلى الخالفة رجع إلى دار مؤنس فبات بها عنده،

اه     وقرر أبا علي بن مقلة على الوزارة، وولى محمد بن يوسف قضاء القضاة، دًا أخ اهر    -وجعل محم  -وهو الق
    . غاية اإلحسان، وتشتري له السراري وتكرمه غاية اإلآرام والدته بصفة محبوس عندها، فكانت تحسن إليه عند

  ذآر أخذ القرامطة الحجر األسود إلى بالدهم 

ة        : فيها ى مك ديلمي فوصلوا إل رهم منصور ال اك من آل        خرج رآب العراق وأمي المين، وتوافت الرآوب هن س
تباح         روا إال بالقرمطي قد خرجمكان وجانب وفج، فما شع والهم واس ة، فانتهب أم وم التروي ه ي عليهم في جماعت

ة   رًا، وجلس              قتالهم، فقتل في رحاب مك ًا آثي ة من الحجاج خلق وشعابها وفي المسجد الحرام وفي جوف الكعب
و   رهم أب اس في              أمي ه، والسيوف تعمل في الن ة، والرجال تصرع حول اب الكعب ى ب ه اهللا عل المسجد   طاهر لعن

ام، وهو          ذي هو من أشرف األي ة، ال وم التروي ول  الحرام في الشهر الحرام في ي ق        : يق ا أخل ا، أن اهللا أن ا اهللا وب أن
   . الخلق وأفنيهم أنا

نهم         ك ع ة فال يجدي ذل تار الكعب ون بأس نهم فيتعلق ون        فكان الناس يفرون م ذلك، ويطوف م آ ون وه ل يقتل يئًا، ب ش
ا وجب           آان بعض أهل الحديثفيقتلون في الطواف، وقد  ه السيوف، فلم ه أخذت ا قضى طواف ذ يطوف، فلم يومئ

   : أنشد وهو آذلك

  آفتية الكهف ال يدرون آم لبثوا* ترى المحبين صرعى في ديارهم 

ل            الحجيج من األفاعي ا فعل ب ره وفعل م ه اهللا أم ا قضى القرمطي لعن ر        فلم ى في بئ دفن القتل القبيحة، أمر أن ت
ك       آثيرًا منهم في أماآنهم من الحرم، زمزم، ودفن ك الضجعة، وذل ة وتل ك القتل وفي المسجد الحرام، ويا حبذا تل

   . لم يغسلوا ولم يكفنوا ولم يصلِّ عليهم ألنهم محرمون شهداء في نفس األمر المدفن والمكان، ومع هذا

ين          ققها ب ا، وش زع آسوتها عنه ة ون اب الكعب ع ب ى     أصحا  وهدم قبة زمزم وأمر بقل به، وأمر رجًال أن يصعد إل
   . النار ميزاب الكعبة فيقتلعه، فسقط على أم رأسه فمات إلى

ال       فعند ذلك انكف الخبيث عن الميزاب، ثم أمر بأن يقلع الحجر األسود، ده وق ل في ي   : فجاءه رجل فضربه بمثق
   ؟ سجيل أين الحجارة من  ؟ أين الطير األبابيل

دهم ثم قلع الحجر األسود وأخذو ا       ه حين راحوا معهم إلى بالدهم، فمكث عن ى ردوه، آم ين وعشرين سنة حت ثنت
   . إليه راجعون سنذآره في سنة تسع وثالثين وثالثمائة فإنا هللا وإنا

ه أن       ولما رجع القرمطي إلى بالده ومعه الحجر األسود وتبعه أمير مكة هو أله وتشفع إلي ده، وس ه وجن وأهل بيت
ه         وضع في مكانه، وبذل لهيرد الحجر األسود لي ة فقتل ر مك ه أمي ه، فقاتل م يلتفت إلي جميع ما عنده من األموال فل
  . أهل بيته وأهل مكة وجنده، واستمر ذاهبًا إلى بالده ومعه الحجر وأموال الحجيج القرمطي وقتل أآثر

ه أحد          بقه إلي م يس ادًا ل ين في المسجد الحرام إلح ه،   وقد ألحد هذا اللع ه في ذي ال      وال يلحق ك ال ى ذل وسيجاريه عل
   . يعذب عذابه أحد، وال يوثق وثاقه أحد



 

انوا      د آ ة، وق ار زنادق م آف ذه السنة         وإنما حمل هؤالء على هذا الصنيع أنه وا في ه ذين نبغ اطميين ال الئين للف مم
داح       ببالد إفريقية من أرض المغرب، ويلقب ن ميمون الق د اهللا ب د عبي و محم ان   أميرهم بالمهدي، وهو أب د آ ، وق

ه شريف     صباغًا بسلمية، اّدعى أن ة، ف اطمي،   وآان يهوديًا فادعى أنه أسلم ثم سافر من سلمية فدخل بالد إفريقي ف
ى    فصدقه على ذلك طائفة آثيرة من البربر وغيرهم من الجهلة، وصارت له دولة، فملك م ابتن مدنية سجلماسة، ث

   . القرامطة يراسلونه ويدعون إليه، ويترامون عليه هؤالء مدينة وسماها المهدية، وآان قرار ملكه بها، وآان

   . إنهم إنما آانوا يفعلون ذلك سياسة ودولة ال حقيقة له  : ويقال

فعل بمكة حيث سلط الناس على الكالم فيهم،  أن المهدي هذا آتب إلى أبي طاهر يلومه على ما  : وذآر ابن األثير
   . ظهر من صنيعهم هذا القبيح، وأمره برد ما أخذه منها، وعوده إليها ها بماوانكشفت أسرارهم التي آانوا يبطنون

   . فكتب إليه بالسمع والطاعة، وأنه قد قبل ما أشار إليه من ذلك

م            دة، ث ديهم م دي القرامطة، فمكث في أي نهم       وقد أسر بعض أهل الحديث في أي ان يحكي ع ه، وآ رج اهللا عن ف
ه         هم، وأن الذي أسره آانعجائب من قلة عقولهم وعدم دين د علي ان يعرب ة وأشدها، وآ يستخدمه في أشق الخدم

   . إذا سكر

   ؟ ما تقول في محمدآم  : فقال لي ذات ليلة وهو سكران

   . ال أدري  : فقلت

   . آان سائسًا  : فقال

   ؟ ما تقول في أبي بكر  : ثم قال

   . ال أدري  : فقلت

ده        آان عمر فظًا غليظًا، وآان عثمانآان ضعيفًا مهينًا، و  : فقال ان عن يس آ ًا ل ي ممخرق ان عل جاهًال أحمق، وآ
   .  ؟ العلم، أما آان يمكنه أن يعلم هذا آلمة وهذا آلمة أحد يعلمه ما ادعى أنه في صدره من

   . هذا آله مخرقة  : ثم قال

   . ال تخبر بهذا الذي قلت لك أحدًا  : فلما آان من الغد قال

   .  ) منتظمه ( بن الجوزي في ذآره ا

ى        آنت في المسجد الحرام يوم التروية في مكان  : وروى عن بعضهم أنه قال ان إل ى رجل آ الطواف، فحمل عل
آل  [   { َوَمْن َدَخَلُه َآاَن آِمَنًا }   : أليس قلتم في بيتكم هذا -بذلك  ورفع صوته -يا حمير   : جانبي فقتله القرمطي، ثم قال

   .  ] 97  : عمران

   ؟ فأين األمن

   . اسمع جوابك  : فقلت له  : قال

   . نعم  : قال

   . فأمنوه  : إنما أراد اهللا  : قلت

   . فثنى رأس فرسه وانصرف  : قال



 

   . وقد سأل بعضهم ههنا سؤاًال

م    ما -وآانوا نصارى  -قد أحلَّ اهللا سبحانه بأصحاب الفيل   : فقال ه، ول ه      ذآره في آتاب ا فعل يئًا مم ة ش وا بمك يفعل
ا      هؤالء، ومعلوم أن القرامطة شّر من ة م وا بمك م فعل اليهود والنصارى والمجوس، بل ومن عبدة األصنام، وأنه

   ؟ فهّال عوجلوا بالعذاب والعقوبة، آما عوجل أصحاب الفيل لم يفعله أحد،

ارًا لشرف        : وقد أجيب عن ذلك وا إظه ا عوقب ل إنم ه من التشريف العظيم         بأن أصحاب الفي راد ب ا ي ت، ولّم البي
راد تشريفها وإرسال          بإرسال النبي الكريم، من البلد الذي فيه ي ي ة الت ذه البقع ة ه ا أرادوا إهان البيت الحرام، فلم

وب   أهلكهم سريعًا عاجًال، ولم يكن شرائع مقررة تدل على فضله، فلو دخلوه وأخربوه ألنكرت  الرسول منها القل
   . فضله

د          و ر الشرائع وتمهي د تقري وا بع ا فعل وا م ا فعل ن اهللا       أما هؤالء القرامطة فإنم م بالضرورة من دي القواعد، والعل
د م أن هؤالء ق ؤمن يعل ة، وآل م ة والكعب م من أعظم  بشرف مك ًا، وأنه ًا عظيم ادًا بالغ ي الحرم إلح دوا ف ألح

ل أخرهم  من آتاب اهللا وسنة رسوله، فلهذ الملحدين الكافرين، بما تبين  ا لم يحتج الحال إلى معالجتهم بالعقوبة، ب
ال      الرب تعالى ليوم تشخص فيه األبصار، واهللا سبحانه يمهل ويملي ويستدرج ثم يأخذ أخذ  ا ق در، آم ز مقت عزي

   : النبي صلى اهللا عليه وسلم

ا َت َوَلا }   : تعالى ، ثم قرأ قوله } إن اهللا ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته {   ْحَسَبنَّ اللََّه َغاِفًال َعمَّا َيْعَمُل الظَّاِلُموَن ِإنََّم
   .  ] 42  : إبراهيم [   { ُيَؤخُِّرُهْم ِلَيْوٍم َتْشَخُص ِفيِه اْلَأْبَصاُر

ادِ      }   : وقال ي اْلِبَل ُروا ِف ِذيَن َآَف ُب الَّ ْأَواُهْم َجهَ      * َلا َيُغرَّنََّك َتَقلُّ مَّ َم ٌل ُث اٌع َقِلي ادُ  َمَت ْئَس اْلِمَه ران  [   { نَُّم َوِب -196  : آل عم
197 [  .   

   .  ] 24  : لقمان [   { َغِليٍظ ُنَمتُِّعُهْم َقِليًال ُثمَّ َنْضَطرُُّهْم ِإَلى َعَذاٍب }   : وقال

   ] 70  : يونس [   { ِديَد ِبَما َآاُنوا َيْكُفُروَنُنِذيُقُهُم اْلَعَذاَب الشَّ َمَتاٌع ِفي الدُّْنَيا ُثمَّ ِإَلْيَنا َمْرِجُعُهْم ُثمَّ }   : وقال

ه     وقعت فتنة ببغداد بين أصحاب أبي بكر المروذي الحنبلي، وبين  : وفيها طائفة من العامة اختلفوا في تفسير قول
   .  ] 79  : اإلسراء [   { َربَُّك َمَقامًا َمْحُمودًا َعَسى َأْن َيْبَعَثَك }   : تعالى

   . يجلسه معه على العرش  : ت الحنابلةفقال

   . المراد بذلك الشفاعة العظمى  : وقال اآلخرون

   . فاقتتلوا بسبب ذلك وقتل بينهم قتلى، فإنا هللا وإنا إليه راجعون

اد،   مقام الشفاعة العظمى،  : وقد ثبت في صحيح البخاري أن المراد بذلك وهي الشفاعة في فصل القضاء بين العب
   . حتى إبراهيم، ويغبطه به األولون واآلخرون لمقام الذي يرغب إليه فيه الخلق آلهم،وهو ا

اش،     : وفيها أمر المع ق ب ا واستظهروا،        وقعت فتنة بالموصل بين العامة فيما يتعل ر أهل الشر فيه وانتشرت وآث
   . وجرت بينهم شرور ثم سكنت

ي ساسان و         : وفيها ين بن بالد خراسان ب ة ب د    وقعت فتن ن أحم رهم نصر ب الملقب بسعيد، وخرج في شعبان       أمي
   . الناحية حتى سكن شرهم وتفرق أصحابهم خارجّي بالموصل، وخرج آخر بالبوازيج، فقاتلهم أهل تلك

ح وطرد      : وفيها ه مفل ًا       التقى مفلح الساجي وملك الروم الدمستق، فهزم نهم خلق ل م روم، وقت ى أرض ال وراءه إل
   . آثيرًا

   . الحجاز، فامتألت منه البيوت هبت ريح شديدة ببغداد تحمل رمادًا أحمر يشبه رمل أرض  : وفيها



 

   : وفيها توفي من األعيان 

     . الكوفيين وله فيه تصانيف أحمد بن الحسن بن الفرج بن سفيان أبو بكر النحوي، آان عالمًا بمذهب

  أحمد بن مهدي بن رستم 

   . سنة ال يأوي إلى فراش العلم ثالثمائة ألف درهم، ومكث أربعينالعابد الزاهد، أنفق في طلب 

ا          : له أنه جاءته امرأة ذات ليلة فقالت  : وقد روى الحافظ أبو نعيم عنه ى الزن ة وأآرهت عل د امتحنت بمحن ي ق إن
   . حنيزوجي، وأنَّ هذا الحمل منك فاسترني سترك اهللا وال تفض وأنا حبلى منه، وقد تسترت بك وزعمت أنك

أظهرت البشر وبعثت فاشتريت      فسكت عنها، فلما وضعت جاءني أهل المحلة وإمام مسجدهم يهنئونني بالولد، ف
تهم، وآنت أوجه       وًا وأطعم يئًا حل دينارين ش ود،             ب ة للمول ارين صفة نفق ام المسجد في آل شهر دين ا مع إم إليه

   . وبينها السالم، فإنه قد سبق مني ما فرق بيني أقرئها مني  : وأقول

ي       فمكثت آذلك سنتين، ثم مات الولد فجاؤوني يعزونني فيه، فأظهرت الحزن دنانير الت ه بال اءتني أم م ج عليه، ث
ي   آنت أرسل بها إليها نفقة الولد، قد جمعتها في دنانير        : صرة عندها، فقالت ل ذه ال رًا، وه سترك اهللا وجزاك خي

   . التي آنت ترسل بها

   . فافعلي بها ما شئت، فدعت وانصرفت سل بها صلة للولد وقد مات وأنت ترثينه فهي لك،إني آنت أر  : فقلت

  بدر بن الهيثم 

بن المنذر، أبو القاسم البلخي القاضي    ابن خلف بن خالد بن راشد بن الضحاك بن النعمان بن محرق بن النعمان
   . الكوفي

يًال،        ه للحديث بعد مانزل بغداد وحّدث بها عن أبي آريب وغيره، وآان سماع ة نب ان ثق نة، وآ ين س جاوز أربع
   . عاش مائة سنة وسبع عشرة سنة

   . توفي في شوال منها بالكوفة

  عبد اهللا بن محمد بن عبد العزيز 

ابن  ل        ابن المرزبان بن سابور بن شاهنشاه أبو القاسم البغوي، ويعرف ب ة عشرة، وقي د سنة ثالث ع، ول   : بنت مني
ة عشرة    د القاسم    أربع ا عبي ائتين، ورأى أب ن              وم ي ب ل، وعل ن حنب د ب ه، وسمع من أحم م يسمع من ن سالم ول ب

بن الجعد، وخلف بن هشام بن البزار، وخلق آثير، وآان معه جزء فيه سماعه  المديني، ويحيى بن معين، وعلي
   ؟ ن الثالثةيريد أن يجمع بي  : فأخذه موسى بن هارون الحافظ فرماه في دجلة، وقال من ابن معين

   . الحفاظ وله مصنفات وقد تفرد عن سبع وثمانين شيخًا، وآان ثقة حافظًا ضابطًا، روى عن

   . إن ههنا ناسًا يتكلمون فيه  : له آان ابن بنت منيع ثقة صدوقًا، فقيل  : وقال موسى بن هارون الحافظ

   . يحسدونه، ابن بنت منيع ال يقول إال الحق  : فقال

   . أحاديثه تدخل في الصحيح  : أبي حاتم وغيره وقال ابن

   . آان آالمه آالمسمار في الساج آان البغوي قل ما يتكلم على الحديث، فإذا تكلم  : وقال الدارقطني

   . أنكرت عليه حدث بأشياء  : فتكلم فيه، وقال  ) آامله ( وقد ذآره ابن عدي في 



 

   . وآان معه طرف من معرفة الحديث والتصانيف

ه    د استكمل         وقد انتدب ابن الجوزي للرد على ابن عدي في هذا الكالم، وذآر أن ا، وق د الفطر منه ة عي وفي ليل ت
   . صحيح السمع والبصر واألسنان، يطأ اإلماء مائة سنة وثالث سنين وشهورًا، وهو مع ذلك

   . توفي ببغداد ودفن بمقبرة باب التبن، رحمه اهللا وأآرم مثواه

  عثمان أبي الحسين بن محمد بن محمد بن 

   . وحّدث بها عن محمد بن عبد اهللا األنصاري الشهيد الحافظ أبو الفضل الهروي، يعرف بابن أبي سعد، قدم بغداد

ديثًا        وحّدث عنه ابن المظفر الحافظ، وآان من الثقات األثبات الحفاظ ى بضعة عشر ح ه مناقشات عل المتقنين، ل
   . من صحيح مسلم

   . رحمه اهللا وأآرم مثواه القرامطة يوم التروية بمكة في هذه السنة في جملة من قتلوا، قتلته

  الكعبي المتكلم 

تكلم،   ي الم ود البلخي الكعب ن محم د ب ن أحم د اهللا ب م عب و القاس و أب ايخ   ه د مش و أح ب، وه ي آع ى بن بة إل نس
   . المعتزلة، وتنسب إليه الطائفة الكعبية منهم

   . الكالم آان من آبار المتكلمين، وله اختيارات في علم  : قال ابن خلكان

   . مشيئة أنه آان يزعم أن أفعال اهللا تقع بال اختيار منه وال  : من ذلك

   . وقد خالف الكعبي نص القرآن في غير ما موضع  : قلت

   .  ] 68  : القصص [   { َوَربَُّك َيْخُلُق َما َيَشاُء َوَيْخَتاُر }   : قال تعالى

   .  ] 112  : األنعام [   { َوَلْو َشاَء َربَُّك َما َفَعُلوُه }   : وقال

   .  ] 13  : السجدة [   { َوَلْو ِشْئَنا َلآَتْيَنا ُآلَّ َنْفٍس ُهَداَها } 

   .  ] 16  : اإلسراء [ اآلية   { يَهاُمْتَرِف َوِإَذا َأَرْدَنا َأْن ُنْهِلَك َقْرَيًة َأَمْرَنا } 

   . وغيرها مما هو معلوم بالضرورة وصريح العقل والنقل

  ثم دخلت سنة ثمان عشرة وثالثمائة 

ا دة   : فيه ة، وآانت م ن مقل ي ب ا عل ره أب در وزي ة المقت ام،  عزل الخليف ة أي ة أشهر وثالث نتين وأربع ه س وزارت
   . وجعل علي بن عيسى ناظرًا معه بن مخلد، واستوزر مكانه سليمان بن الحسن

د أنفق         ان ق ة، وآ ن مقل ي ب ي عل اس        وفي جمادى األولى منها أحرقت دار أب ار، فانتهب الن ة ألف دين ا مائ عليه
   . وصادره الخليفة بمائتي ألف دينار أخشابها وما وجدوا فيها من حديد ورصاص وغيره،

داد،    طرد الخليفة الرجالة الذين آا  : وفيها ة عن بغ دار الخالف ة شرعوا         نوا ب ى الخالف در إل ا ردَّ المقت ه لم ك أن وذل
در أن       : ينفسون بكالم آثير عليه، ويقولون م يق ى السطح ل من أعان ظالمًا سلطه اهللا عليه، ومن أصعد الحمار عل

   . ينزله

   . فأمر بإخراجهم ونفيهم عن بغداد، ومن أقام منهم عوقب



 

منها في غاية اإلهانة، فنزلوا واسط   ن قراباتهم، واحترق بعض نسائهم وأوالدهم، فخرجوافأحرقت دور آثيرة م
مؤنس الخادم فأوقع بهم بأسًا شديدًا، وقتل منهم خلقًا آثيرًا، فلم  وتغلبوا عليها وأخرجوا عاملها منها، فرآب إليهم

   . قائمة يقم لهم بعد ذلك

ا       دولة بن حمدان عن الموصل،وفي ربيع األول منها عزل الخليفة ناصر ال ه سعيدًا ونصرًا ابن ا عمي وولى عليه
   . حمدان

ه      ربيعة نصيبين وسنجار ورأس العين، ومعها ميافارقين  : وواله ديار ال يحمل ة بم وازرن، ضمن ذلك من الخليف
   . إليه في آل سنة

ه    ال ل وازيج يق ن    : وفي جمادى األولى منها خرج رجل ببالد الب و  صالح ب ي      محم ه جماعة من بن اجتمع علي د، ف
ر،       مالك، ثم سار إلى سنجار فحاصرها فدخلها وأخذ شيئًا ا وذآ ة ووعظ فيه ا خطب آثيرًا من أموالها، وخطب به

   . الشيخين، ونتبرأ من الخبيثين، وال نرى المسح على الخفين نتولى  : فكان في جملة ما قال

   . ثم سار فعاث في األرض فسادًا

   . صر بن حمدان فقاتله فأسره ومعه ابنان لهفانتدب له ن

   . فحمل إلى بغداد فدخلها وقد اشتهر شهرة فظيعة

ة        وخرج آخر ببالد الموصل فاتبعه ألف رجل، فحاصر أهل نصيبين فخرجوا    نهم مائ ل م ه، فقت اقتتلوا مع ه ف إلي
ه وأسره   بأربعمائة ألف درهم، فانتدب إلي وأسر ألفًا، ثم باعهم نفوسهم وصادر أهلها ه ناصر الدولة فقاتله فظفر ب

   . بغداد أيضًا وأرسله إلى

ا  وزير والجيش،     : وفيه ه ال ارون ورآب مع ه ه ى ابن ة عل ع الخليف تان   خل ان وسجس ارس وآرم ة ف اه نياب وأعط
ادم         ومكران، وخلع على ابنه أبي العباس الراضي وجعله ام، وجعل مؤنس الخ الد المغرب ومصر والش نائب ب

   . أمورهايسد عنه 

   . وحج بالناس فيها عبد السميع بن أيوب بن عبد العزيز الهاشمي

   . القرامطة وخرج الحجيج بغفارة بدرقة حتى يسلموا في الدرب في الذهاب واإلياب من

   : وفيها توفي من األعيان 

   أحمد بن إسحاق 

   . العدل الثقة، الرضي ،ابن البهلول بن حسان بن أبي سنان أبو جعفر التنوخي القاضي الحنفي

ارة،      وآان فقيهًا نبيًال، سمع الحديث الكثير، وروى عن أبي آريب حديثًا النحو، فصيح العب ًا ب واحدًا، وآان عالم
   . جيد الشعر، محمودًا في األحكام

لة   نقض ذل     اتفق أن السيدة أم المقتدر وقفت وقفًا وجعل هذا عنده نسخة به في س م أرادت أن ت م، ث ك الوقف  الحك
م المقصود      فطلبت هذا الحاآم وأن يحضر معه آتاب الوقف تارة فه لتأخذه منه فتعدمه، فلما حضر من وراء الس

وا    ال يمكن هذا،  : فقال لها ا أن تترآ ري، وإم  ألني خازن المسلمين، فإما أن تعزلوني عن القضاء وتولوا هذا غي
   . آمهذا الذي تريدون أن تفعلوه، فال سبيل إليه وأنا حا

   . الحال فشكته إلى ولدها المقتدر فشفع عنده المقتدر بذلك، فذآر له صورة

   . وال سبيل إلى عزله وال التالعب به إن هذا الرجل ممن يرغب فيه وال يزهد فيه،  : فرجع إلى أمه فقال لها



 

   . فرضيت عنه وبعثت تشكره على ما صنع من ذلك

   . خيرهم العباد آفاه اهللا شرهم، ورزقهمن قدم أمر اهللا على أمر   : فقال

   . وقد آانت وفاته في هذه السنة، وقد جاوز الثمانين

  يحيى بن محمد بن صاعد 

ر المنصور، رحل في طلب الحديث، وآتب وسمع          ي جعف اظ،       أبو محمد مولى أب ار الحف ان من آب ظ، وآ وحف
   . ل على حفظه وفقهه وفهمهتد وشيوخ الرواية، وآتب عنه جماعة من األآابر، وله تصانيف

   . توفي بالكوفة وله سبعون سنة

  زياد الحسن بن علي بن أحمد بن بشار بن 

ة في        المعروف بابن العالف الضرير النهرواني، الشاعر المشهور، وآان أحد  اة طنان ه مرث سمار المعتضد، ول
   . أبراجهم هرٍّ له، قتله جيرانه ألنه أآل أفراخ حمامهم من

م   : آداب ورقة، ويقال  : وفيها ه هو          إنه أراد بها ابن المعتز لكنه ل در، ألن ة المقت ه من الخليف بها إلي يتجاسر أن ينس
   . الذي قتله

   : وأولها

  وآنت عندي بمنزل الولد* يا هرُّ فارقتنا ولم تعد 

   . وهي خمس وستون بيتًا

  وثالثمائة ثم دخلت سنة تسع عشرة 

ففرح    جيش آثيف، خوفًا من القرامطة،  الحجيج بغداد، وقد خرج مؤنس إلى الحج فيها فيفي المحرم منها دخل 
ق أن  المسلمون بذلك وزينت بغداد  يومئذ وضربت الخيام والقباب لمؤنس الخادم، وقد بلغ مؤنسًا في أثناء الطري

ا              ًا، فش ة أيام م في شعاب وأودي ادة، وأخذ به اس عن الج دل بالن ه، فع اآن      هدالقرامطة أمام ك األم اس في تل الن
   . قد مسخوا حجارة عجائب، ورأوا غرائب وعظامًا في غاية الضخامة، وشاهدوا ناسًا

   . قد صار حجرًا ورأى بعضهم امرأة واقفة على تنور تخبز فيه قد مسخت حجرًا، والتنور

   . ذلك وحمل مؤنس من ذلك شيئًا آثيرًا إلى الخليفة ليصدق ما يخبر به من

   . ذلك ابن الجوزي في منتظمهذآر 

   . إنهم من قوم عاد أو من قوم شعيب أو من ثمود، فاهللا أعلم  : فيقال

د اهللا    عزل المقتدر وزيره سليمان بن الحسن بعد سنة وشهرين وتسعة  : وفيها أيام، واستوزر مكانه أبا القاسم عبي
   . زر الحسين بن القاسم ثم عزله أيضًاوثالثة أيام، واستو بن محمد الكلوذاني، ثم عزله بعد شهرين

ى الحسبة         : وفيها ة ول ؤنس، بسبب أن الخليف ة وم ين الخليف ان        وقعت وحشة ب اقوت، وآ ن ي د ب لرجل اسمه محم
   . يتوالها إال القضاة والعدول وهذا ال يصلح لها إن الحسبة ال  : أميرًا على الشرطة، فقال مؤنس

   . وانصلح الحال بينهما بن ياقوت عن الحسبة والشرطة أيضًا،ولم يزل بالخليفة حتى عزل محمد 



 

ا   ثم تجددت الوحشة بينهما في ذي الحجة من هذه السنة، وما زالت تتزايد حتى آل الحال إلى قتل المقتدر باهللا آم
   . سنذآره

اً   : وفيها وًا م     أوقع ثمل متولى طرسوس بالروم وقعة عظيمة، قتل منهم خلق رًا وأسر نح نم   آثي ة آالف، وغ ن ثالث
   . جدًا، ثم أوقع بهم مرة ثانية آذلك من الذهب والفضة والديباج شيئًا آثيرًا

الد           ى ب دخول إل ى ال ثهم عل روم يح ى ال ي إل ديراني األرمن ن ال ة،       وآتب اب ه واإلعان اإلسالم ووعدهم النصر من
مفلح غالم يوسف بن أبي الساج وهو   إليهم األرمني فرآب إليهم فدخلوا في جحافل عظيمة آثيرة جدًا، وانضاف

من   واتبعه خلق آثير من المتطوعة، فقصد أوًال بالد ابن الديراني فقتل من األرمن نحواً    يومئذ نائب أذربيجان،
   . مائة ألف، وأسر خلقًا آثيرًا، وغنم أمواًال جزيلة

اط         ى شميش لوا إل روم فوص ب ال اك، وآات ه هن ة ل ي قلع ديراني ف ن ال ا   فح وتحصن اب ث أهله روها، فبع اص
يهم مسرعًا، فوجد     وا        يستصرخون سعيد بن حمدان نائب الموصل، فسار إل ا علم ا، فلم ادوا يفتحونه د آ روم ق ال

ورجعوا خاسئين إلى بالدهم، ومعهم ابن نفيس المتنصر، وقد آان  بقدومه رحلوا عنها واجتازوا بملطية فنهبوها،
   . من أهل بغداد

   . وأسر وغنم أشياء آثيرة القوم فدخل بالدهم، فقتل خلقًا آثيرًا منهمورآب ابن حمدان في آثار 

ى تكريت            : قال ابن األثير ذه السنة جاء سيل عظيم إل برًا،        وفي شوال من ه ة عشر ش ع في أسواقها أربع ارتف
م إال  ًا،        وغرق بسببه أربعمائة دار، وخلق ال يعلمه دفنون جميع ان المسلمون والنصارى ي ى آ ال يعرف  اهللا، حت

   . هذا من هذا

ا     وفيها هاجت بالموصل ريح محمرة ثم اسّودت حتى آان اإلنسان ال  : قال اس أنه يبصر صاحبه نهارًا، وظّن الن
     . القيامة ثم انجلى ذلك بمطر أرسله اهللا عليهم

   : وفيها توفي من األعيان 

ا   دم        م، يعرف الحسين بن عبد الرحمن أبو عبد اهللا األنطاآي قاضي ثغور الش يًال ق ة نب ان ثق ابن الصابوني، وآ ب
   . بغداد وحدث بها

  علي بن الحسين بن حرب بن عيسى 

د      تولى القضاء بمصر مدة طويلة جدًا، وآان ثقة عالمًا من خيار القضاة ور، وق ي ث وأعدلهم، تفقه على مذهب أب
د استعفى عن    ه في سنة       ذآرناه في طبقات الشافعية، وق ى      القضاء فعزل عن ة، ورجع إل إحدى عشرة وثالثمائ

   . في هذه السنة، في صفر منها، وصلى عليه أبو سعيد األصطخري، ودفن بداره بغداد فأقام بها إلى أن مات

   . مات قبله بعشرين سنة حدث عنه أبو عبد الرحمن النسائي في الصحيح، ولعله  : قال الدارقطني

   . وذآر من جاللته وفضله رحمه اهللا

ا خطوة في       بن الفضل بن العباس أبو عبد اهللا البلخي الزاهد، حكي عنه أنه محمد م يخط فيه مكث أربعين سنة ل
   . اهللا عز وجل، وأنه مكث ثالثين سنة لم يمل على ملكيه قبيحًا هوى نفسه، وال نظر في شيء فاستحسنه حياء من

  الوراق محمد بن سعد بن أبي الحسين 

   . ري، وآان فقيهًا يتكلم على المعامالتصاحب أبي عثمان النيسابو

ة      : ومن جيد آالمه قوله ذلك حكم ه اهللا ب ّرم أورث ا سامعوه، ومن        من غض بصره عن مح دي به انه يهت ى لس عل
   . إلى طريق مرضاة اهللا غض نفسه عن شبهة نّور اهللا قلبه نورًا يهتدي به



 

د   ر عن الربيع بنيحيى بن عبد اهللا بن موسى أبو زآريا الفارسي، آتب بمص سليمان، وآان ثقة عدًال صدوقًا عن
   . الحكام

  الهجرة ثم دخلت سنة عشرين وثالثمائة من 

ا مغاضبًا     أن مؤنسًا  : آان مقتل المقتدر باهللا الخليفة، وآان سبب ذلك  : فيها الخادم خرج من بغداد في المحرم منه
ه       الموصل، و الخليفة في ممالكيه وحشمه، متوجهًا نحو تعلم ل در ليس ى المقت واله يسرى إل رد من أثناء الطريق م

   . رسالة يخاطب بها أمير المؤمنين ويعاتبه في أشياء أمره، وبعث معه

ا إال       -مؤنس   وهو الحسين بن القاسم وآان من أآبر أعداء -فلما وصل أمر الوزير  امتنع من أدائه ا ف أن يؤديه ب
ال   أنإلى الخليفة، فأحضره بين يديه وأمره ب امتنع، وق وزير         : يقولها للوزير ف ذا صاحبي، فشتمه ال ي به ا أمرن م

ا، وأمر بنهب داره،      وشتم صاحبه م أمر    مؤنسًا، وأمر بضربه ومصادرته بثالثمائة ألف دينار، وأخذ خطه به ث
     . الوزير بالقبض على أقطاع مؤنس وأمالآه وأمالك من معه

د    فحصل من ذلك مال عظيم، وارتفع أمر ال  ه عمي در، ولقب د المقت دراهم       وزير عن ى ال ة، وضرب اسمه عل الدول
   . ووصل أيامًا يسيرة، وفرح بنفسه حينًا قليًال والدنانير، وتمكن من األمور جدًا، فعزل وولى، وقطع

ؤنس،       وأرسل إلى هارون بن عريب في الحال، وإلى محمد بن ياقوت يستحضرهما ى الحضرة عوضًا عن م إل
راء      فصمم المظفر  ول ألم دخل الموصل، وجعل يق ي الموصل       : األعراب  مؤنس في سيره ف د والن ة ق إن الخليف
   . وديار ربيعة

   . إليهم قبل ذلك أيادي سابغة فالتف عليه منهم خلق آثير، وجعل ينفق فيهم األموال الجزيلة، وله

واحي   -وقد آتب الوزير إلى آل حمدان  ك الن أمرهم  - وهم والة الموصل وتل ين       ي ه في ثالث وا إلي ه فرآب بمحاربت
ه      ألفًا، وواجههم مؤنس في ثمانمائة من ممالكيه ال ل داود،   : وخدمه، فهزمهم ولم يقتل منهم سوى رجل واحد، يق

   . آان مؤنس رّباه وهو صغير وآان من أشجعهم، وقد

ه،     دخلون في طاعت يهم    ودخل مؤنس الموصل فقصدته العساآر من آل جانب ي انه إل داد     إلحس ك، من بغ ل ذل قب
   . الجنود والشام ومصر واألعراب، حتى صار في جحافل من

ع     در في ربي ه المقت ن        وأما الوزير المذآور فإنه ظهرت خيانته وعجزه فعزل ه الفضل ب ى مكان ا، وول اآلخر منه
   . المقتدر جعفر بن محمد بن الفرات، وآان آخر وزراء

اد    في الجيوش في شوال قاصدًاوأقام مؤنس بالموصل تسعة أشهر، ثم رآب  أرزاق األجن بغداد ليطالب المقتدر ب
اقوت         - وقد بعث بين يديه الطالئع -وإنصافهم، فسار  ن ي ده اب ه عن داد، وقابل اب الشماسية ببغ حتى جاء فنزل بب

   . منه وهارون بن عريب عن آره

ى          : الفق وأشير على الخليفة أن يستدين من والدته ماًال ينفقه في األجناد، ة عل دها شيء، وعزم الخليف ق عن م يب ل
اقوت       الهرب إلى واسط، وأن يترك بغداد إلى ن ي ك اب رده عن ذل مؤنس حتى يتراجع أمر الناس ثم يعود إليها، ف

   . لمؤنس وأصحابه، فإنهم متى رأوا الخليفة هربوا آلهم إليه وترآوا مؤنسًا وأشار بمواجهته

البردة والناس حوله، فوقف على تل عال  ء ومعهم المصاحف المنشورة، وعليهفرآب وهو آاره وبين يديه الفقها
   . برأس فله خمسة دنانير، ومن جاء بأسير له عشرة دنانير من جاء  : بعيد من المعرآة ونودي في الناس

ى محل     دم إل ه فجاء      ثم بعث إليه أمراؤه يعزمون عليه أن يتقدم فامتنع من التق م ألحوا علي ة، ث ع    المعرآ د تمن بع
روا  ه من            شديد، فما وصل إليهم حتى انهزموا وف ان أول من لقي ه، فك وا علي ه وال عطف وا إلي م يلتفت ين، ول راجع

ال  أمراء مؤنس علي بن الخروج       : بليق، فلما رآه ترّجل وقّبل األرض بين يديه وق في   لعن اهللا من أشار عليك ب
   . هذا اليوم

   . ويلكم أنا الخليفة  : السالح، فقال لهم بر، فلما ترآهم وإياه شهروا عليهثم وآل به قومًا من المغاربة البر



 

   ؟ من جاء برأس فله خمسة دنانير قد عرفناك يا سفلة، إنما أنت خليفة إبليس، تنادي في جيشك  : فقالوا

لبوه آل شيء آ     وضربه أحدهم بسيفه على عاتقه فسقط إلى األرض، وذبحه آخر وترآوا ه،  جثته، وقد س ان علي
ه في        حتى سراويله، وبقي مكشوف العورة مجندًال على م دفن ه بحشيش ث األرض، حتى جاء رجل فغطى عورت

ة      ره، وأخذت المغارب ا أث ه           موضعه وعف وا ب ا انته ه،  فلم م يلعنون ا وه د رفعوه ى خشبة ق در عل ى   رأس المقت إل
ة   -مؤنس  ه لطم رأس نفسه ووج      -ولم يكن حاضرًا الوقع ال  فحين نظر إلي ه وق ذا،       : ه رآم به م آم م، واهللا ل ويلك

   . لعنكم اهللا، واهللا لنقتلن آلنا

المقتدر وهارون بن عريب، وأبناء رايق،  ثم رآب ووقف عند دار الخالفة حتى ال تنهب، وهرب عبد الواحد بن
ان  ملوك األطراف في الخلفاء، وضعف أمر الخالفة جد إلى المدائن، وآان فعل مؤنس هذا سببًا لطمع ًا، مع ما آ

ل   المقتدر يعتمده في ى قي ا    : التبذير والتفريط في األموال، وطاعة النساء، وعزل الوزراء، حت ة م صرفه   إن جمل
   . في الوجوه الفاسدة ما يقارب ثمانين ألف ألف دينار

   ترجمة المقتدر باهللا 

ر    ن جعف ن       المت هو جعفر بن أحمد المعتضد باهللا أحمد بن أبي أحمد الموفق ب د المعتصم ب ن محم ى اهللا ب وآل عل
ؤمنين  ين من رمضان سنة            هارون الرشيد، يكنى أبا الفضل، أمير الم ان بق ة لثم ة الجمع ده في ليل العباسي، مول

   . وأمه أم ولد اسمها شغب، ولقبت في خالفة ولدها بالسيدة ثنتين وثمانين ومائتين،

ائتين،       بع عشرة مضت من ذي بويع له بالخالفة بعد أخيه المكتفي يوم األحد ألر دة، سنة خمس وتعسين وم القع
   . وهو يومئذ ابن ثالث عشرة سنة وشهر وأيام

ن       ولهذا أراد الجند خلعه في ربيع األول من سنة ست وتسعين محتجين بصغره   د اهللا ب ة عب وعدم بلوغه، وتولي
   . ذآرنا المعتز، فلم يتم ذلك، وانتقض األمر في ثاني يوم آما

داً          ثم خلع  اه محم وا أخ ة، وول ك سوى         وه في المحرم من سنة سبع عشرة وثالثمائ تم ذل م ي دم، فل ا تق اهر آم الق
   . يومين، ثم رجع إلى الخالفة آما ذآرنا

ين           ا ب د م ين، بعي ة من الرجال حسن الوجه والعين در ربع دور الوجه،       وقد آان المقت ين، حسن الشعر، م المنكب
وقد آان معطاءًا جوادًا، وله عقل جيد، وفهم وافر، وذهن  اب رأسه وعارضاه،مشربًا بحمرة، حسن الخلق، قد ش

   . صحيح

   . وأمور الرياسة، وما زاد شيء إال نقص وقد آان آثير التحجب والتوسع في النفقات، وزاد في رسوم الخالفة

ارس     اء ف ر الصقالبة وأبن روم والسودان،    آان في داره إحدى عشر ألف خادم خصي، غي ال    وال ه دار يق ان ل وآ
ك       دار الشجرة، بها من األثاث واألمتعة شيء  : لها دم رسول مل آثير جدًا، آما ذآرنا ذلك في سنة خمس، حين ق

   . الروم

   ؟ ويحك هل عندك شيء آآل  : فقال للمالح وقد رآب المقتدر يومًا في حراقة، وجعل يستعجل الطعام فأبطأوا به

   . حم الجدي وخبز حسن وملوحًا وغير ذلكنعم، فأتاه بشيء من ل  : قال

   . بالشبع حتى آآل شيئًا من الحلواء هل عندك شيء من الحلواء، فإني ال أحس  : فأعجبه ثم استدعاه فقال

   . يا أمير المؤمنين إن حلواءنا التمر والكسب  : فقال

   . هذا شيء ال أطيقه  : فقال

م،   ت فأآل وأطعم المالحين، وأمرثم جيء بطعام فأآل منه وأوتي بالحلواءا أن يعمل آل في الحراقة بمائتي دره
     . رآوبه آانت للمالح حتى إذا اتفق رآوبه فيها أآل منها، وإن لم يتفق



 

   . مرة أخرى أبدًا وآان المالح يأخذ ذلك في آل يوم عدة سنين متعددة، ولم يتفق رآوبه

ي عملت في        ء هائلة ثم طلب من أموقد أراد بعض خواصه أن يطهر ولده فعمل أشيا ة الت ار القري ة أن يع الخليف
المهم، فتلطفت أم المقتدر عند ولدها حتى أطلقها له بالكلية، وآانت  طهور المقتدر من فضة ليراها الناس في هذا

عها، وزرو القرى آلها من فضة، بيوتها وأعاليقها وأبقارها وجمالها، ودوابها وطيورها، وخيولها صفة قرية من
   . فضة مصّور وثمارها وأشجارها وأنهارها، وما يتبع ذلك مما يكون في القرى، الجميع من

ذا الرجل، وأن ال يكلف شيء من المطاعم سوى            ى دار ه ل سماطه إل سمك طري، فاشترى الرجل      وأمر بنق
ى   ًا وخمس     بثالثمائة دينار سمكًا طريًا، وآان جملة ما أنفق الرجل عل در ألف ع من    سماط المقت ار، والجمي مائة دين

ر الصدقة     ان آثي در، وآ ل بالصالة            عند المقت ر التنف ان آثي اب الوظائف، وآ ى أهل الحرمين وأرب واإلحسان إل
   . والتلون والعبادة، ولكنه آان مؤثرًا لشهواته، مطيعًا لخصاياه آثير العزل والوالية والصوم

ان مؤ        دي غلم ى ي ه عل ان هالآ ى آ ل  وما زال ذلك دأبه حت ادم، فقت ا من        نس الخ ين بقيت اب الشماسية لليلت د ب عن
وله من العمر ثمان وثالثون سنة، وآانت مدة خالفته أربعًا  - أعني سنة ثالثمائة وعشرين -شوال من هذه السنة 

   . شهرًا وأربعة عشر يومًا، آان أآثر مدة ممن تقدمه من الخلفاء وعشرين سنة وإحدى عشر

  خالفة القاهر 

در   لما قت ن المقت اس ب دل عن         ل المقتدر باهللا عزم مؤنس على تولية أبي العب در، فع ه ليطيب قلب أم المقت د أبي بع
بعد التعب والنكد نبايع لخليفة   : يعقوب إسحاق بن إسماعيل النوبختي ذلك جمهور من حضر من األمراء فقال أبو

   ؟ وخاالت يطيعهن ويشاورهن صبي له أم

در     -عتضد  ثم أحضروا محمد بن الم ه القضاة   -وهو أخو المقت اهللا،       فبايع اهر ب وه بالق وزراء، ولقب راء وال واألم
شوال منها، واستوزر أبا علي بن مقلة، ثم أبا جعفر محمد بن القاسم  وذلك في سحر يوم الخميس لليلتين بقيتا من

   . أبا العباس، ثم الخصيبي بن عبد اهللا ثم

أم وشرع القاهر في مصادرة أصحاب الم د       قتدر وتتبع أوالده، واستدعى ب قاء، وق در وهي مريضة باالستس المقت
   . بلغها قتله، وآيف بقي مكشوف العورة تزايد بها الوجع من شدة جزعها على ولدها حين

ا         فبقيت أيامًا ال تأآل شيئًا، ثم وعظها النساء حتى أآلت شيئًا يسيرًا ه استدعى به ذا آل ح، ومع ه ز والمل من الخب
وال      هر فقررها على أموالها فذآرت له ماالقا ّر بشيء من األم يكون للنساء من الحلي والمصاغ والثياب، ولم تق

   . لو آان عندي من هذا شيء ما سلمت ولدي للقتل  : له والجواهر، وقالت

ى    ة، فأشهدت عل ا، فأخذه     فأمر بضربها وعلقت برجليها ومسها بعذاب شديد من العقوب ع أمالآه ها ببي د   نفس الجن
   . مما يحاسبون به من أرزاقهم

   . وأرادها على بيع أوقافها فامتنعت من ذلك وأبت أشد اإلباء

أمر       ثم استدعى القاهر بجماعة من أوالد المقتدر منهم أبو العباس وهارون راهيم، ف ي والفضل وإب اس وعل والعب
علي بن مقلة فعزل وولى، وأخذ وأعطى بليق، وتمكن الوزير  بمصادرتهم وحبسهم، وسلمهم إلى حاجبه علي بن

   . عمالتهم أيامًا، ومنع البريدي من

   : وفيها توفي من األعيان 

  أحمد بن عمير بن جوصا 

   . أبو الحسن الدمشقي أحد المحدثين الحفاظ، والرواة األيقاظ

اس    التميمي، المحتسب بب   وإبراهيم بن محمد بن علي بن بطحاء بن علي بن مقلة أبو إسحاق داد، روى عن عب غ
   . ً الدوري وعلي بن حرب وغيرهما، وآان ثقة فاضال



 

يهم،      مرَّ يومًا على باب القاضي أبي عمر محمد بن يوسف، والخصوم عكوف على د ارتفعت عل بابه والشمس ق
ى  الخصوم، وإما أن تبعث فتعتذر إليهم إن آان لك عذ  إما أن تخرج فتفصل بين  : فبعث حاجبه إليه يقول له ر حت
   . يعودوا إليك بعد هذا الوقت

  أبو علي بن خيران 

   . الفقيه الكبير الورع الفقيه الشافعي، أحد أئمة المذهب، واسمه الحسين بن صالح بن خيران

م يجد      عرض عليه منصب القضاء فلم يقبل، فختم عليه الوزير علي بن عيسى على ى ل ًا، حت بابه ستة عشر يوم
   . عليهم، ولم يل لهم شيئًا ت الجيران، وهو مع ذلك يمتنعأهله ماء إال من بيو

ا من      : فقال الوزير دنا وفي مملكتن دنيا في المشارق         إنما أردنا أن نعلم الناس أن ببل ه قضاء قضاة ال عرض علي
   . والمغارب فلم يقبل

     . آفايةالشافعية بما فيه  وقد آانت وفاته في ذي الحجة منها، وقد ذآرنا ترجمته في طبقات

ة المسلمين        تراباذي، أحد أئم ه االس ن عدي الفقي اه أيضًا في        عبد الملك بن محمد ب د ذآرن اظ المحدثين وق والحف
   . طبقات الشافعية

  يوسف محمد بن  : القاضي أبو عمر المالكي 

ان من    ابن إسماعيل بن حماد بن زيد، أبو عمر القاضي ببغداد ومعامالتها في ًا    سائر البالد، آ ة اإلسالم علم أئم
   . بحيث آان يضرب بعقله المثل ومعرفة، وفصاحة وبالغة، وعقًال ورياسة،

ه     وقد روى الكثير عن المشايخ، وحدث عنه الدارقطني وغيره من الحفاظ، رًا من الفق وحمل الناس عنه علمًا آثي
   . رةعشرة وثالثمائة وله مصنفات آثي والحديث، وقد جمع قضاء القضاة في سنة سبع

ه، وجلس       وجمع مسندًا حافًال، وآان إذا جلس للحديث جلس أبو القاسم البغوي عن يمينه وهو قريب من سن أبي
   . النيسابوري، وسائر الحفاظ حول سريره من آل جانب عن يساره أيضًا ابن صاعد، وبين يديه أبو بكر

   . ولم ينتقد عليه حكم من أحكامه أخطأ فيه قط  : قالوا

   . الحالج في سنة تسع وثالثمائة آما تقدم وآان من أآبر صّواب أحكامه وأصوبها قتله الحسين بن منصور  : قلت

ده            ل األخالق، حسن المعاشرة، اجتمع عن ذا جمي و عمر ه ان القاضي أب اخر       وآ وب ف ًا أصحابه فجيء بث يوم
ارًا، فاستحسنه الحاضرون،     دعا بالقالنسي، و   ليشتريه بنحو من خمسين دين وب قالنس      ف ك الث ره أن يقطع ذل أم

   . بعدد الحاضرين

   . وله مناقب ومحاسن جمة رحمه اهللا تعالى

   ؟ ما فعل بك ربك  : فقال له توفي في رمضان منها عن ثمان وسبعين سنة، وقد رآه بعضهم في المنام

   . غفر لي بدعوة الرجل الصالح إبراهيم الحربي  : فقال

  وثالثمائة نثم دخلت سنة إحدى وعشري 

دي    في صفر منها أحضر القاهر رجًال آان يقطع الطريق فضرب بين يديه ألف سوط، ثم ضربت عنقه وقطع أي
   . أصحابه وأرجلهم



 

ا  ع          : وفيه ان، وأمر ببي اني والقي اهر بإبطال الخمر والمغ ى أنهن        أمر الق نخس، عل ات بسوق ال الجواري المغني
   . سواذج

ر  ا   : قال ابن األثي أراد أن        وإنم اء ف ًا للغن ان محب ه آ ك ألن ذه         فعل ذل اهللا من ه وذ ب ان، نع يشتريهن برخص األثم
   . األخالق

ك        أشاعت العامة بينهم بأن الحاجب علي بن بليق يريد أن يلعن  : وفيها غ الحاجب ذل ا بل ابر، فلم ى المن معاوية عل
د ي محم اري أب ة البربه يس الحنابل ى رئ ى  بعث إل ه عل واعظ ليقابل أمر بجماعة من ال ى، ف ك، فهرب واختف ذل

   . أصحابه فنفوا إلى البصرة

   . واإلآرام عظم الخليفة وزيره على بن مقلة وخاطبه باالحترام  : وفيها

ي   ثم إن الوزير ومؤنسًا الخادم وعلي بن بليق وجماعة من األمراء اشتوروا فيما بينهم على خلع القاهر وتولية أب
   . بينهم، وضيقوا على القاهر باهللا في رزقه، وعلى من يجتمع به سّرًا فيماأحمد المكتفي، وبايعوه 

   . وأرادوا القبض عليه سريعًا

اهر     ك الق غ ذل ه طريف اليشكري     -فبل ع      -بلغ يهم، فوق ر مؤنس       فسعى في القبض عل ر المظف ه األمي في مخالب
     . الخادم

 -عجلة وجرأة وطيش وهوج وخرق شديد     وآانت فيه -ه فأمر بحبسه قبل أن يراه واالحتياط على دوره وأمالآ
ل           - أمير األمراء ورياسة الجيش  -وجعل في منزلته  ادم قب ان أحد األعداء لمؤنس الخ د آ ًا اليشكري، وق طريف

   . ذلك

فاستوزر مكانه أبا جعفر محمد بن القاسم   وقبض على بليق، واختفى ولده علي بن بليق، وهرب الوزير ابن مقلة
ه    بن ع ع علي ة،           بيد اهللا في مستهل شعبان، وخل داد، وهاجت الفتن ع النهب ببغ ة، ووق ن مقل ق دار اب وأمر بتحري

   . أبو أحمد المكتفي بين حائطين ويسد عليه باآلجر والكلس، وهو حي فمات وأمر القاهر بأن يجعل

   . إن من أخفاهم قتل وخربت داره  : وأرسل منادي على المختفين

ه بليق بنفسه،        بليق فذبح بين يديه آما تذبح الشاة، فأخذ رأسه في طست فوقع بعلي بن ى أبي اهر عل ه الق ودخل ب
ا رآه بكى وأخذ        ه، فلم ين يدي ه ب م أخذ الرأسين في            فوضع رأس ابن ذبح، ث أمر بذبحه أيضًا ف فه، ف ه ويترش يقبل

ال ا      طستين فدخل بهما على مؤنس ا، فق ا تشهد ولعن قاتلهم اهر الخادم، فلما رآهم ب، فأخذ       : لق جروا برجل الكل
   . أيضًا وأخذ رأسه فوضع في طست وطيف بالرؤوس في بغداد فذبح

   . هذا جزاء من يخون اإلمام ويسعى في الدولة فسادًا  : ونودي عليهم

   . ثم أعيدت الرؤوس إلى خزائن السالح

القولنج، فبقي   ال قبض القاهر على الوزير أبي جعفر محمد بن  : وفي ذي القعدة منها قاسم وسجنه، وآان مريضًا ب
د   ثمانية عشر يومًا ومات، وآانت وزارته ثالثة أشهر واثني عشر يومًا، واستوزر مكانه أبا العباس أحمد بن عبي

   . الخصيبي، ثم قبض على طريف اليشكري الذي تعاون على مؤنس وابن بليق وسجنه اهللا بن سليمان

   . سلطه اهللا عليه من أعان ظالمًا  : ولهذا قيل

   . فلم يزل اليشكري في الحبس حتى خلع القاهر

ام   : وفيها اهر         جاء الخبر بموت العامل بديار مصر، وأن ابنه محمدًا قد ق ه من الق ع إلي ا، وسارت الخل ه فيه مقام
   . بتنفيذ الوالية واستقراره



 

  ابتداء أمر بني بويه وظهور دولتهم

ي      عماد ال  : وهم ثالثة إخوة و عل ة أب ي، ورآن الدول د        دولة أبو الحسن عل و الحسين أحم ة أب الحسن، ومعز الدول
ن        أوالد أبي شجاع بويه بن قباخسرو بن تمام بن ر ب ن شيرزيل األآب ن شيرآيده ب آوهي بن شيرزيل األصغر ب

ك              شيران شاه بن شيرويه بن رام جور المل ن به ن سيسان ب ن شيرزيل ب روز ب ن في ن سيس ب اه ب ن   سيسان ش ب
   . بن سابور الملك بن سابور ذي األآتاف الفارسي يزدجرد الملك

   . آذا نسبهم األمير أبو نصر بن ماآوال في آتابه

رهم        : وإنما قيل لهم ين أظه انوا ب ديلم، وآ م جاوروا ال رًا          الديالمة، ألنه ه فقي و شجاع بوي وهم أب ان أب د آ دة، وق م
ة،      مدقعًا، يصطاد السمك ويحتطب بنوه الحطب ه هؤالء األوالد الثالث على رؤوسهم، وقد ماتت امرأته وخلفت ل

نجم فاستدعاه    فحزن عليها وعليهم، ّر م  فبينما هو يومًا عند بعض أصحابه وهو شهريار بن رستم الديلمي، إذ م
ادت     إني رأيت منامًا غريبًا أحب أن تفسره لي، رأيت آأني أبول فخرج من ذآري    : فقال له ى آ ة حت ار عظيم  ن

ى  ك        تبلغ عنان السماء، ثم انفرقت ثالث شعب ثم انتشرت آل شعبة حت دنيا بتل رة، فأضاءت ال عبًا آثي صارت ش
   . النار النار، ورأيت البالد والعباد قد خضعت لهذه

   . المنجم هذا منام عظيم ال أفسره لك إال بمال جزيل  : فقال له

   . فرسي هذهواهللا ال شيء عندي أعطيك، وال أملك إال   : فقال

   . آل واحد منهم ملوك عدة هذا يدل على أنه يملك من صلبك ثالثة ملوك، ثم يكون من ساللة  : فقال

   ؟ ويحك أتسخر بي  : فقال له

   . وأمر بنيه فصفعوه ثم أعطاه عشرة دراهم

   . وترآهم اذآروا هذا إذا قدمت عليكم وأنتم ملوك وخرج  : فقال لهم المنجم

ذا من أ   ك         وه د مل انوا عن ة آ ك أن هؤالء األخوة الثالث ياء، وذل ه   عجب األش ال ل الد        : يق اني، في ب ن آ ان ب ماآ
ون، فخرجوا        طبرستان، فتسلط عليه مرداويج فضعف ماآان، ا يك ره م فتشاوروا في مفارقته حتى يكون من أم

   . مال في البلدانفصاروا إلى مرادويج فأآرمهم واستعملهم على األع عنه ومعهم جماعة من األمراء،

ا السيرة والتف         ة الكرج، فأحسن فيه ه نياب ى بوي ردوايج       فأعطى عماد الدولة عل وه، فحسده م اس وأحب ه الن علي
اد           وبعث إليه بعزله عنها، ويستدعيه إليه فامتنع من ه عم ا فهزم ه نائبه ى أصبهان فحارب ه، وصار إل دوم علي الق

   . واستولى على أصبهان الدولة هزيمة منكرة،

   . الناس وإنما آان معه سبعمائة فارس، فقهر بها عشرة آالف فارس، وعظم في أعين

أخرجوه من أصبهان،          ًا ف ه جيش ه، فأرسل إلي ق من رداويج قل ا       فلما بلغ ذلك م فقصد أذربيجان فأخذها من نائبه
   . سنت سيرتهآثيرة، واشتهر أمره وبعد صيته وح وحصل له من األموال شيء آثير جدًا، ثم أخذ بلدانًا

ى      فقصده الناس محبة وتعظيمًا، فاجتمع إليه من الجند خلق آثير وجم دنيا حت غفير، فلم يزل يترقى في مراقي ال
ة        آل به وبأخويه الحال إلى أن ملكوا بغداد ا القطع والوصل، والوالي م فيه من أيدي الخلفاء العباسيين، وصار له

يهم   ي     والعزل، وإل وال، ويرجع إل ى األم ك مبسوطاً         تجب ا سنذآر ذل ى م ائر األمور واألحوال، عل واهللا  هم في س
    . المستعان

  

  



 

   : وفيها توفي من األعيان 

  أحمد بن محمد بن سالمة 

ة بصعيد مصر،         ى قري ر الطحاوي، نسبة إل و جعف ه الحنفي صاحب المصنفات      ابن سلمة بن عبد الملك أب الفقي
   . والحفاظ الجهابذة، وطحا بلدة بدريا مصر قات األثبات،المفيدة، والفوائد الغزيرة، وهو أحد الث

   . سنة وهو ابن أخت المزني، توفي في مستهل ذي القعدة منها عن ثنتين وثمانين

   . هذا يكون قد جاوز التسعين، واهللا أعلم أنه ولد في سنة تسع وعشرين ومائتين، فعلى  : وذآر أبو سعيد السمعاني

ي       :  ) الوفيات ( وذآر ابن خلكان في  ى مذهب أب ه إل ي، أن        أن سبب انتقال ه المزن ة ورجوعه عن مذهب خال حنيف
   . شيء واهللا ال يجيء منك  : خاله قال له يومًا

رة      فغضب وترآه واشتغل على أبي جعفر بن أبي عمران الحنفي، حتى برع وفاق ًا آثي ه، وصنف آتب أهل زمان
   : منها

   .  ) التاريخ الكبير ( و ، ) معاني اآلثار ( ، و ) الف العلماءاخت ( ، و ) أحكام القرآن ( 

   . وله في الشروط آتاب، وآان بارعًا فيها

و          ه القاضي أب د اهللا وعدل ن عب د ب د اهللا محم ي عب ول      وقد آتب للقاضي أب ان يق ه، وآ ن حربوي د ب رحم اهللا    : عبي
   . القعدة آما تقدم في مستهل ذي المزني، لو آان حيًا لكّفر عن يمينه، توفي

   . ودفن بالقرافة، وقبره مشهور بها رحمه اهللا

   . ومائتين، وأخذ الفقه عن قاضيها أبي حازم أنه قد قدم دمشق سنة ثمان وستين  : وقد ترجمه ابن عساآر وذآر

  النضر أحمد بن محمد بن موسى بن 

و بكر المعروف       ى، أب ن زرب ي ب ي حام     : ابن حكيم بن عل ابن أب دوري،       د، صاحب ب ًا ال ال، سمع عباس بيت الم
    . وخلقًا، وعنه الدارقطني

ه       وآان ثقة صدوقًا جوادًا ممدحًا، اتفق في أيامه أن رجًال من أهل ًا شديدًا، فرآبت ا حب ة يحبه العلم آانت له جاري
ا، و          ديون اقتضت بيع تلك الجارية في  ى فراقه ة شديدة عل دم ندام ا ن ا أن قبض ثمنه دين، فلم رًا في    ال ي متحي بق

ال، فتشفع صاحبها      أمره، ثم  -األول  باعها الذي اشتراها فوصلت إلى ابن أبي حامد هذا، وهو صاحب بيت الم
وذآر له أنه يحبها، وأنه من أهل   ببعض أصحاب ابن أبي حامد في أن يردها إليه بثمنها، -الذي باعها في الدين 

   . فاءالعلم، وإنما باعها في دين رآبه لم يجد له و

ه     فلما قال له ذلك لم يكن عند ابن أبي حامد شعور بما ذآر له من أمر الجارية، وذلك أن امرأته آانت اشترتها ل
ن  ى تحل م ا حت د بأمره ه بع م تعلم ي والمصاغ   ول تها الحل تبراء، فألبس وم آخر االس ك الي ان ذل تبرائها، وآ اس

لعدم  حسناء، فحين شفع صاحبه فيها وذآر أمرها بهت وهيأتها حتى صارت آأنها فلقة قمر، وآانت وصنتعها له
   . علمه بها

رآها على تلك الصفة فرح فرحًا شديدًا،  ثم دخل على أهله يستكشف خبرها من امرأته، فإذا بها قد هيئت له، فلما
ه ت     إذ وجدها آذلك من أجل سيدها األول الذي تشفع ظن  فيه صاحبه، فأخرجها معه وهو يظهر السرور، وامرأت

   ؟ هذه جاريتك  : بها إلى ذلك الرجل بحليها وزينتها، فقال له أنه إنما أخذها ليطأها، فأتى

ا رأى      فلما رآها على تلك الصفة في ذلك الحلي والزينة مع الحسن الباهر، ه مم اضطرب آالمه واختلط في عقل
   . من حسن منظرها وهيئتها



 

   . نعم  : فقال

   . فيها خذها، بارك اهللا لك  : فقال

   . ففرح الفتى بها فرحًا شديدًا

   ؟ سيدي تأمر بمن يحمل ثمنها إليك  : وقال

   . فإني أخشى أن تفتقر فتبيعها لمن ال يردها عليك ال حاجة لنا بثمنها، وأنت في حل منه أنفقه عليك وعليها،  : فقال

   ؟ يا سيدي، وهذا الحلي والمصاغ الذي عليها  : فقال

   . فدعا له واشتد فرحه بها جدًا وأخذها وذهب ا شيء وهبناه لها ال نرجع فيه، وال يعود إلينا أبدًا،هذ  : فقال

   ؟ أحب إليك نحن أو سيدك هذا أيما  : فلما أراد أن يودع ابن أبي حامد قال ابن أبي حامد للجارية

م        وأما أما أنتم فقد أحسنتم إلّي وأعنتموني فجزاآم اهللا خيرًا،  : فقالت ي ل ك من ا مل ه م سيدي هذا فلو أني ملكت من
   . أبدًا أبعه باألموال الجزيلة، وال فرطت فيه

   . فاستحسن الحاضرون آالمها وأعجبهم ذلك من قولها مع صغر سنها

  بالسيدة شغب أم أمير المؤمنين المقتدر باهللا الملقبة

ار، فكانت تتصد    أآثر آان دخلها من أمالآها في آل سنة ألف ألف دين ى الحجيج في أشربة وأزواد       ق ب ك عل ذل
   . وأطباء يكونون معهم، وفي تسهيل الطرقات والموارد

ل            ا قت دها، فلم ام ول ة أي وذ الكلم ة الحشمة والرياسة ونف ى        وآانت في غاي ه مرضًا إل ا قتل آانت مريضة فزاده
ن   ا المعتضد وأخو اب    مرضها، ولما استقر أمر القاهر في الخالفة وهو اب د آانت حضنته      زوجه در، وق ا المقت نه

اهر        حين توفيت أمه، وخلصته من ابنها ة، فشفعت في الق ى الخالف ا إل لما أخذت البيعة بالخالفة له، ثم رجع ابنه
   . إلى عندها، فكانت تكرمه وتشتري له الجواري وأخذته

ة   ة عظيم ى    فلما قتل ابنها وتولى مكانه، طلبها وهي مريضة فعاقبها عقوب دًا، حت ا ورأسها     ج ا برجليه ان يعلقه آ
ا ومصاغها            منكوس، فربما بالت فيسيل البول على وجهها، يئًا سوى ثيابه ا ش م يجد له وال فل ى األم ا عل ليقرره

   . وحليها في صناديقها

ك       ر ذل ا غي ان له ار، وآ ى بالشهود ليشهدوا        قيمة ذلك مائة ألف دينار، وثالثون ألف دين ا، وأت أمالك أمر ببيعه
   . الشهادة حتى ينظروا إليها ويحلوها، فرفع الستر بإذن الخليفة توآيل في بيعها، فامتنع الشهود منعليها بال

   ؟ أنت شغب جارية المعتضد أم جعفر المقتدر  : فقالوا لها

   . دقيقة الجبين نعم، فكتبوا حليتها عجوز سمراء اللون،  : فبكت بكاء طويًال ثم قالت

ل الحدثان وأن    وبكى الشهود وتفكروا آيف ه، وتنق ا،       يتقلب الزمان بأهل ا بمخوفه ي مرجوه الء ال يف دنيا دار ب ال
   . أحرقته بنارها وال يسلم طلوعها من آسوفها، من رآن إليها

   . ولم يذآر القاهر شيئًا من إحسانها إليه، رحمها اهللا وعفا عنه

      . توفيت في جمادى األولى من هذه السنة، ودفنت بالرصافة

  عبد السالم بن محمد 



 

ن           ان ب ولى عثم ان، م ن أب ران ب ن حم د ب ن خال ي         ابن عبد الوهاب بن سالم ب ي عل ن أب و هاشم ب ان، وهو أب عف
وإليه تنسب الطائفة الهاشمية من المعتزلة، وله مصنفات في   الجبائي المتكلم ابن المتكلم، المعتزلي بن المعتزلي،

   . ة سبع وأربعين ومائتين، توفي في شعبان منهاقبله، مولده سن االعتزال آما ألبيه من

أله عن         أبو علي، دخل يومًا على  : وآان له ابن يقال له  : قال ابن خلكان ه وس ه واحترم اد فأآرم ن عب الصاحب ب
   . العلم ال أعرف نصف  : شيء من المسائل فقال

   . صدقت، وسبقك أبوك إلى الجهل بالنصف اآلخر  : فقال

  سن بن ُدريد بن عتاهيةمحمد بن الح

د           د األزدي اللغوي النحوي الشاعر صاحب المقصورة، ول ن دري و بكر ب بالبصرة في سنة ثالث وعشرين       أب
ى أن     ومائتين، وتنقل في البالد لطلب العلم واألدب، وآان أبوه ا إل ام به من ذوي اليسار، وقدم بغداد وقد أسن فأق

   . توفي في هذه السنة

   . ن ابن أخي األصمعي، وأبي حاتم، والرياشيروى عن عبد الرحم

ال  وعنه أبو سعيد السيرافي، وأبو بكر بن شاذان، وأبو عبيد اهللا بن م من شعر       : المرزبان وغيرهم، ويق ان أعل آ
   . من العلماء

   . وقد آان متهتكًا في الشراب منهمكًا فيه

   . عد إليهدخلت عليه فوجدته سكران فلم أ  : قال أبو منصور األزهري

   . تكلموا فيه  : وسئل عنه الدارقطني فقال

ن شاهين   دان          : وقال اب راه من العي ا ن ه فنستحي مم دخل علي ا ن د       آن ة وآالت اللهو والشراب المصفى، وق المعلق
   . جاوز التسعين وقارب المائة

ي،    أبو هاشم ب توفي يوم األربعاء لثنتي عشرة بقيت من شعبان، وفي هذا اليوم توفي ائي المعتزل ي الجب ن أبي عل
   . الخيزران فصلي عليهما معًا، ودفنا في مقبرة

   . مات اليوم عالم اللغة، وعالم الكالم  : فقال الناس

   . وآان ذلك يومًا مطيرًا

ة  ( ومن مصنفات ابن دريد  دات،     ) الجمهرة في اللغ اب المطر   ( و نحو عشر مجل يدة القص  ( ، و ) المقصورة  ( ، و ) آت
   . وغير ذلك سامحه اهللا ، ) األخرى في المقصور والممدود

  وثالثمائة ثم دخلت سنة ثنتين وعشرين 

م أعطاهم       : فيها ًا فحاصرهم، ث ًا         قصد ملك الروم ملطية في خمسين ألف نهم خلق ل م نهم، فقت ى تمكن م ان حت األم
   . وإنا إليه راجعون آثيرًا وأسر ما ال يحصون آثرة، فإنا هللا

ي     : وفيها ا من عل ى         وردت األخبار أن مردوايج قد تسلم أصبهان وانتزعه ه توجه إل ن بوي ي ب ه، وأن عل ن بوي ب
ة،   أرجان فأخذها، وقد أرسل ابن بويه إلى الخليفة ة الشريفة ويحضر         بالطاعة والمعون ل العتب وإن أمكن أن يقب

   . قوتيدي الخليفة إن رسم، ويذهب إلى شيراز فيكون مع ابن يا بين

ابن    ثم اتفق الحال بعد ذلك أن صار إلى شيراز وأخذها من نائبها ابن ياقوت ه ب بعد قتاٍل عظيم، ظفر فيه ابن بوي
   . فلما تمكن أطلقهم وأحسن إليهم وخلع عليهم، وعدل في الناس ياقوت وأصحابه، فقتل منهم خلقًا وأسر جماعة،



 

   . وغيرها ن والكرج وهمذانوآانت معه أموال آثيرة قد استفادها من أصبها

ه      م إن ه، ث وا علي د التف ه         وآان آريمًا جوادًا معطيًا للجيوش الذين ق ان وهو بشيراز، وطالب ق في بعض األحي أمل
د خرجت        الجند بأرزاقهم وخاف أن ينحل نظام أمره ة ق ره، وإذا حي رًا في أم وملكه، فاستلقى على قفاه يومًا مفك

ه شيء         المكان الذي هو من شق في سقف ًا في اك مكان ك السقوف، فوجد هن زع تل  فيه ودخلت في آخر، فأمر بن
   . آثير آثير من الذهب، نحو خمسمائة ألف دينار، فأنفق في جيشه ما أراد، وبقي عنده شيء

ه، فانخسفت األرض     ورآب ذات يوم يتفرج في جوانب البلد وينظر إلى ما بنته األوائل، ه قبل ويتعظ بمن آان في
   . األموال شيئًا آثيرًا أيضًا قوائم فرسه، فأمر فحفر هنالك فوجد منمن تحت 

دده   واستعمل عند رجل خياط قماشًا ليلبسه فاستبطأه فأمر بإحضاره، فلما اط أصم     -وقف بين يديه ته ان الخي وآ
   . ما فيهاالبن ياقوت عندي سوى اثنا عشر صندوقًا ال أدري  واهللا أيها الملك ما  : فقال -ال يسمع جيدًا 

ث،       فأمر بإحضارها فإذا فيها أموال عظيمة تقارب ثالثمائة ألف دينار، ن اللي وب ب ع آانت ليعق واطلع على ودائ
   . فقوي أمره وعظم سلطانه جدًا فيها من األموال ما ال يحد وال يوصف آثرة،

ة،          م من السعادة الدنيوي د اهللا به ا يري درة لم د ال  وهذا آله من األمور المق ة   بع اُء      } جوع والقل ا َيَش ُق َم َك َيْخُل َوَربُّ
   .  ] 68  : القصص [   { َوَيْخَتاُر

ة     ن مقل ره اب بالد        : وآتب إلى الراضي ووزي ه من ال ا قبل ى م اطع عل ه         أن يق نة، فأجاب ى ألف ألف في آل س عل
   . الملك الراضي إلى ذلك، وبعث إليه بالخلع واللواء وأبهة

راء          إسحاق بن إسماعيل  : ميرين آبيرين، وهماقتل القاهر أ  : وفيها ى األم د أشار عل ان ق ذي آ وبختي، وهو ال الن
   . بخالفة القاهر

ة         وأبا السرايا بن حمدان أصغر ولد أبيه، وآان في نفس القاهر منهما ي الخالف ل أن يل داه من قب ا زاي بسبب أنهم
   . في جاريتين مغنيتين

ا     وحضرا، فأمر بإلقائهما في جب هناكفاستدعاهما إلى المسامرة فتطيبا  ا فيه ل ألقي فتضرعا إليه فلم يرحمهما، ب
   . وطم عليهما

  وعذابه ذآر خلع القاهر وسمل عينيه 

ان   أن الوزير علي بن مقلة آان قد هرب حين قبض على مؤنس  : وآان سبب ذلك آما تقدم، فاختفى في داره، وآ
د أعد          ويخوفهم يراسل الجند ويكاتبهم ويغريهم بالقاهر، اهر ق أن الق رهم ب ه وسرعة بطشه، ويخب سطوته وإقدام

ى  ألآابر األمراء أماآن في دار  الخالفة يسجنهم فيها، ومهالك يلقيهم فيها، آما فعل بفالن وفالن فهيجهم ذلك عل
   . القبض على القاهر

ع وا م اعة، فرآب ذه الس ي ه ه ف ى مناجزت م عل وا رأيه اجتمعوا وأجمع ر الم ف يما، وقصدوا دار   : عروفاألمي بس
ائر         ه من س وا علي م هجم ا، ث ة فأحاطوا به ه           الخالف روا علي ام فظه اختفى في سطح حم ور، ف ا وهو مخم أبوابه

تترًا   فقبضوا عليه وحبسوه في مكان طريف اليشكري، وأخرجوا طريفًا من السجن، وخرج الوزير الخصيبي مس
   . فذهب في زي امرأة،

ى        واضطربت بغداد ونهبت،  ادى األول ون من جم ثالث خل وم السبت ل ك ي ه        وذل ذي ماتت في ا، في الشهر ال فيه
   . شغب

   . إال مقدار سنة واحدة، وانتقم اهللا منه فلم يكن بين موتها والقبض عليه وسمل عينيه وعذابه بأنواع العقوبات

ه، وارتكب    ى خدي ه أم   ثم أمروا بإحضاره، فلما حضر سملوا عينيه حتى سالتا عل ه في      من م يسمع مثل ر عظيم ل
   . اإلسالم، ثم أرسلوه



 

   . وآان تارة يحبس وتارة يخلى سبيله

   . وقد تأخر موته إلى سنة ثالث وثالثين وثالثمائة

   . دينار وافتقر حتى قام يومًا بجامع المنصور فسأل الناس فأعطاه رجل خمسمائة

   . إنما أراد بسؤاله التشنيع عليهم  : ويقال

   . ترجمته إذا ذآرنا وفاته وسنذآر

  باهللا خالفة الراضي باهللا أبي العباس محمد بن المقتدر 

ن د ب اس محم ا العب ه أحضروا أب اهر وسملوا عيني د الق ا خلعت الجن وه لم ة، ولقب ايعوه بالخالف اهللا فب در ب   : المقت
   . الراضي باهللا

أن يلقب   م     : وقد أشار أبو بكر الصولي ب اهللا، فل وا،  بالمرضي ب ادى         يقبل ون من جم اء لست خل وم األربع ك ي وذل
   . األولى منها

ه           لم علي ه، فس ين يدي أوقف ب اه ف د سملت عين ام الراضي       وجاؤوا بالقاهر وهو أعمى ق ه، فق لمها إلي ة وس بالخالف
   . سنذآره بأعبائها، وآان من خيار الخلفاء على ما

ناظرًا معه، وأطلق آل من آان في حبس   علي بن عيسىوأمر بإحضار أبي علي بن مقلة فواله الوزارة، وجعل 
اهر أودعه            القاهر، واستدعى عيسى طبيب القاهر فصادره ان الق ي آ ة الت ه الوديع لم من ار، وتس ائتي ألف دين بم

   . مستكثرة من الذهب والفضة والجواهر النفيسة إياها، وآانت جملة

ا  ه       : وفيه اس أن رداويج بأصبهان وتحدث الن داد،   عظم أمر م د أخذ بغ ر     يري الئ لصاحب البحرين أمي ه مم وأن
   . العجم، وأساء السيرة في رعيته، ال سيما في خواصه القرامطة، وقد اتفقا على رد الدولة من العرب إلى

م          ه وهو بجك ه أخص مماليك اء قتل ائم بأعب ان الق وه، وآ ذي        فتمالؤا عليه فقتل ذا هو ال م ه ه، وبجك بيض اهللا وجه
   . واشتراه منهم بخميس ألف دينار األسود من أيدي القرامطة حتى ردوه، استنقذ الحجر

   . الناس، وسيأتي ما آل إليه حاله ولما قتل األمير بجكم مرداويج عظم أمر علي بن بويه، وارتفع قدره بين

ه  ان ن     ولما خلع القاهر وولي الراضي، طمع هارون بن غريب في الخالفة، لكون در، وآ ن خال المقت ى   اب ًا عل ائب
ى دعا إل بذان، ف ا س دينور، وم ة، وال اه، والكوف وال   م ى األم راء، وجب د واألم ن الجن ر م ٌق آثي ه خل ه واتبع نفس

     . وقصد بغداد فخرج إليه محمد بن ياقوت رأس الحجبة بجميع جند بغداد فاقتتلوا واستفحل أمره وقويت شوآته،

ه ي   د     فخرج في بعض األيام هارون بن غريب يتقصد لعل ة في أسر محم ه فرسه،       عمل حيل اقوت فتقنطر ب ن ي ب
زم أصحابه ورجع        فألقاه في نهر فضربه غالمه حتى قتله، وأخذ رأسه حتى جاء اقوت، وانه ن ي د ب به إلى محم

   . يحمل على رمح، ففرح الناس بذلك، وآان يومًا مشهودًا ابن ياقوت فدخل بغداد ورأس هارون بن غريب

ا     : له جل يعرف بأبي جعفر بن علي الشلمغاني، ويقالظهر ببغداد ر  : وفيها دعي م ابن العرافة، فذآروا عنه أنه ي
ول           آان يدعيه الحالج من اإللهية، وآانوا قد ه يق م بأن اس، واته ن العب د ب د حام در عن ة المقت قبضوا عليه في دول

   . ذلك بالتناسخ فأنكر

ه      ا آان ذآر عنه،ولما آانت هذه المرة أحضره الراضي، وادعى عليه بم وم أن دم أفتى ق ياء، ف فأنكر ثم أقر بأش
أبى أن     ة، ف ذه المقال الحالج،           حالل إال أن يتوب من ه ه وألحق ب م ضربت عنق انين سوطًا، ث وب، فضرب ثم يت

   . لعنه اهللا وقتل معه صاحبه ابن أبي عون

   . وآان هذا اللعين من جملة من اتبعه وصدقه فيما يزعمه من الكفر



 

   . وشبه مذهبهم بمذهب النصيرية مذهب هؤالء الكفرة بسطًا جيدًا،  ) آامله ( سط ابن األثير في وقد ب

أ   وادعى رجل آخر ببالد الشاش النبوة وأظهر المخاريق وأشياء آثيرة من الحيل، فجاءته الجيوش فقاتلوه، وانطف
   . أمره

  وفاة المهدي صاحب أفريقية 

أبو محمد عبيد اهللا المدعي    : الكذبة، وهو إفريقية أول خلفاء الفاطميين األدعياء آان موت المهدي صاحب  : وفيها
ة    ى المهدي دي، وبن ه          أنه علوي، وتلقب بالمه نة، وآانت واليت ا عن ثالث وستين س ادة     -ومات به ذ دخل رق من

   . وعشرين سنة وشهرًا وعشرين يومًا أربعًا -وادعى اإلمامة 

ده        ر بجماعة ممن خالفه وناوأه وقاتله وعاداه،وقد آان شهمًا شجاعًا، ظف ده ول ة من بع أمر الخالف ام ب فلما مات ق
   . اهللا بالخليفة القائم بأمر  : أبو القاسم الملقب

م أظهر   ه         وحين توفي أبوه آتم موته سنة حتى دبر ما أراده من األمور، ث ان آأبي د آ ه، وق اس في ك وعزاه الن ذل
ا أخذ      ، وأرسل السرايا إلىفتح البالد  : شهمًا شجاعًا ك، وإنم ه ذل بالد الروم، ورام أخذ الديار المصرية فلم يتفق ل

   . ابن ابنه المعز الفاطمي باني القاهرة المعزية، آما سنذآره إن شاء اهللا الديار المصرية

ي  ان ف ن خلك ال اب ات ( ق ذا   :  ) الوفي دي ه ي نسب المه ف ف د اختل دًا، فق وق رًا ج ًا آثي اريخ  ( ال صاحب اختالف ت
ي     هو عبيد اهللا بن الحسن بن  :  ) القيروان ن عل محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ب

   . بن أبي طالب

ن           : وقال غيره د ب ن أحم وفي ب ن ال ن التقي وهو الحسين ب ن        هو عبيد اهللا ب ذا، وهو اب د اهللا ه الرضي، وهو عب
     . الصادقمحمد بن إسماعيل بن جعفر 

   . وقيل غير ذلك في نسبه

   . والمحققون ينكرون دعواه في النسب  : قال ابن خلكان

دوري، أن هؤالء    قد آتب غير واحد من األئمة منهم الشيخ أبو حامد األسفراييني،  : قلت والقاضي الباقالني، والق
   . دي هذا آان يهوديًا صباغًا بسلميةوالد عبيد اهللا المه أدعياء ليس لهم نسب صحيح فيما يزعمونه، وأن

د    : وقيل ن أحم داح،         آان اسمه سعد، وإنما لقب بعبيد اهللا زوج أمه الحسين ب ن ميمون الق د اهللا ب ن عب د ب ن محم ب
   . العيون القداح، ألنه آان آحاًال يقدح  : وسمي

   . كذل وآان الذي وطأ له األمر بتلك البالد أبو عبد اهللا الشيعي، آما قدمنا

ى      ثم استدعاه فلما قدم عليه من بالد المشرق وقع في يد صاحب سجلماسة ه حت ال ل فسجنه، فلم يزل الشيعي يحت
على تسليمه األمر وأراد قتله، ففطن عبيد اهللا لما أراد به، فأرسل  استنقذه من يده وسلم إليه األمر، ثم ندم الشيعي

   . قتله وقتل أخاه معه إلى الشيعي من

ذا       : ويقال د اهللا ه ه عبي د حبس في ه، ووجد في         إن الشيعي لما دخل السجن الذي ق د قتل وجد صاحب سجلماسة ق
اس،   ى الن ه إل ًا فأخرج وًال محبوس ًال مجه جن رج ي     الس ًا ف ان محبوس دي آ اس أن المه ر الن د أخب ان ق ه آ ألن

ه وإال    وآان قد أوص -هذا هو المهدي   : فقال للناس سجلماسة وأنه إنما يقاتل عليه، أمره ب ا ي تكلم إال بم  اه أن ال ي
   . فراج أمره -قتله 

   . فهذه قصته

   . وهؤالء من ساللته، واهللا أعلم



 

   . بالكوفة، واهللا أعلم  : بعدها، بسلمية، وقيل  : قبلها، وقيل  : وآان مولد المهدي هذا في سنة ستين ومائتين، وقيل

ائتين،     ن يوم الجمعة لسبع بقين منوأول ما دعي له على منابر رقادة والقيروا ربيع اآلخر سنة سبع وتسعين وم
ائتين      -الحجة من السنة الماضية      بعد رجوعه من سجلماسة، وآان ظهوره بها في ذي   -سنة ست وتسعين وم

اس       ي العب ة بن ا ظهر زالت دول ك العاضد في سنة سبع وستين               فلم ى أن مل ذا الحين إل ة من ه ك الناحي عن تل
   . وخمسمائة

ع األول     ه للنصف من ربي ا في أيام ي بناه ة الت ة المهدي وفي بالمدين ى المشهور،    ت د جاوز الستين عل ا، وق منه
   . والنشور وسيفصل اهللا بين اآلمر والمأمور يوم البعث

   . الدينوري قاضي مصر أحمد بن عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة  : وفيها توفي من األعيان

   . األول منها هورة، وتوفي وهو قاض بالديار المصرية في ربيعحدث عن أبيه بكتبه المش

  الروذباري محمد بن أحمد بن القاسم أبو علي 

   . األول الحسين بن الهمام، والصحيح  : اسمه أحمد بن محمد، ويقال  : وقيل

الحديث وحفظ  وصحب الجنيد وسمع  أصله من بغداد وسكن مصر، وآان من أبناء الرؤوساء والوزراء والكتبة،
ان إذا أعطى          منه آثيرًا، وتفقه بإبراهيم الحربي، وأخذ النحو عن  راء، وآ ر للفق ر الصدقة والب ان آثي ب، وآ ثعل

   . يد الفقير، ثم يتناوله الفقير، يريد أن ال تكون يد الفقير تحت يديه الفقير شيئًا جعله في آفه تحت

ول  سئل أبو علي الروذباري عمن يسم  : قال أبو نعيم ه اختالف          : ع المالهي ويق ؤثر في ة ال ي ى منزل ه وصل إل إن
   . األحوال

     . نعم وصل، ولكن إلى سقر  : فقال

ال  ر،      : وق ه ال غي ا تضمنه الوجد من المشار إلي ة، لم ارة اإلبان ل،    اإلش ة أن اإلشارة تصححها العل وفي الحقيق
   . والعلل بعيدة من غير الحقائق

ك     أن تسيء فيحسن إليك، فتترك اإلنابة والتوبة من االغترار  : وقال رى أن ذل وات، وت توهمًا أنك تسامح في الهف
   . من بسط الحق لك

ا األسامي،      : وقال ى         تشوقت القلوب إلى مشاهدة ذات الحق، فألقيت إليه ذات إل ا عن ال ا مشغوفة به فرآنت إليه
ا عن    ] 180  : األعراف [   { ْلُحْسَنى َفاْدُعوُه ِبَهاا َوِللَِّه اْلَأْسَماُء }   : أوان التجلي، فذلك قوله ائق،   فوقفوا معه إدراك الحق

   . العارفين به فأظهر األسامي وأبراها للخلق، لتسكين شوق المحبين إليه، وتأنيس قلوب

   . ال رضى لمن ال يصبر، وال آمال لمن ال يشكر  : وقال

   . نعمته وباهللا وصل العارفون إلى محبته وشكروه على

ى من    إن المشتاقين إلى اهللا يجدون حالوة الشوق عند ورود المكاشف  : وقال لهم عن روح الوصال إلى قربه أحل
   . الشهد

د حاضر، وصبر        بطن جائع معه قلب  : من رزق ثالثة أشياء فقد سلم من اآلفات  : وقال ه زه م مع ر دائ قانع، وفق
   . آامل معه قناعة دائمة

ى        اآتساب الدنيا مذلة النفوس، وفي اآتساب اآلخرة عزها فيا في  : وقال ا يفن ة في طلب م ار المذل عجبًا لمن يخت
   . على العز في طلب ما يبقى



 

   : ومن شعره

  وإنما عجبي في البعض آيف بقي* لو مضى الكل مني لم يكن عجبًا 

  قبل الفراق فهذا آخر الرمق* أدرك بقية روح منك قد تلفت 

  ن إسماعيلمحمد ب 

   . األحوال الصالحة، والكرامات المشهورة بخير النساج أبو الحسن الصوفي، من آبار المشايخ ذوي  : المعروف

   . أدرك سريًا السقطي وغيره من مشايخ القوم، وعاش مائة وعشرين سنة

ا أمرت     عبد مأمور وأن  قف رحمك اهللا، فإنك  : ولما حضرته الوفاة نظر إلى زاوية البيت، فقال أمور، وم د م ا عب
   . به ال يفوت وما أمرت به يفوت

   . ثم قام وتوضأ وصلى وتمدد ومات رحمه اهللا تعالى

   ؟ ما فعل اهللا بك  : وقد رآه بعضهم في المنام فقال له

   . استرحنا من دنياآم الوخيمة  : فقال

  وثالثمائة ثم دخلت سنة ثالث وعشرين 

حروفًا انفرد بها، فاعترف ببعضها وأنكر   مقري فأنكر عليه جماعة من الفقهاء والقراءأحضر ابن شنبوذ ال  : فيها
عما نقم عليه، وضرب سبع درر بإشارة الوزير أبي علي بن  بعضها، فاستتيب من ذلك واستكتب خطه بالرجوع

   . مقلة، ونفي إلى البصرة

     . بفدعا على الوزير أن تقطع يده، ويشتت شمله، فكان ذلك عما قري

داد  وفي جمادى اآلخرة نادى ابن الحرسي صاحب الشرطة في الجانبين من ان من أصحاب       : بغ أن ال يجتمع اثن
   . أبي محمد البربهاري الواعظ الحنبلي

   . وحبس من أصحابه جماعة، واستتر ابن البربهاري فلم يظهر مدة

وم  وفي شهر أيار تكاثفت  :  ) المنتظم ( قال ابن الجوزي في  ه          الغي وم من ان آخر ي ا آ دًا، فلم وهو   -واشتد الحر ج
ا ادى اآلخرة منه د  - الخامس والعشرين من جم ى بع دًا، وأظلمت األرض واسودت إل ديدة ج ح ش هاجت ري

   . عشاء اآلخرة العصر، ثم خفت ثم عادت إلى بعد

   . وها وأخذوا ما فيهافنقب استبطأ األجناد أرزاقهم فقصدوا دار الوزير أبي علي بن مقلة  : وفيها

ان ذهب     ووقع حريق عظيم في طريق الموازين، فاحترق الناس شيء آثير، فعوض ا آ عليهم الراضي بعض م
   . لهم

ي، فظهر   رًا       وفي رمضان اجتمع جماعة من األمراء على بيعة جعفر بن المكتف رهم فحبس جعف ى أم وزير عل ال
   . ناره أتونهبت داره، وحبس جماعة ممن آان بايعه، وانطف

ى     وخرج الحجاج في غفارة األمير لؤلؤ، فاعترضهم أبو طاهر القرمطي فقتل نهم إل زم م أآثرهم، ورجع من انه
   . بغداد، وبطل الحج في هذه السنة من طريق العراق



 

ى   : قال ابن الجوزي ا، وغال        وفيها تساقطت آواآب آثيرة ببغداد والكوفة عل ا يقاربه ا، وال م ر مثله م ي  صورة ل
   . بمائة وعشرين دينارًا السعر في هذه السنة حتى بيع الكر من الحنظة

اهللا سيء السيرة والسريرة، يزعم أن روح  على الصحيح آان مقتل مرداويج بن زياد الديلمي، وآان قبحه  : وفيها
م الجن     سليمان بن داود حلت فيه، وله سرير من ذهب زعم أنه ذين سخروا   يجلس عليه واألتراك بين يديه، وي ال

   . لسليمان بن داود

ة في     وآان يسيء المعاملة لجنده، ويحتقرهم غاية االحتقار، فما زال ذلك دأبه حتى أمكنهم اهللا منه فقتلوه شر قتل
   . بجكم الترآي حمام، وآان الذي ماأل على قتله غالمه

ا  وآان رآن الدولة بن بويه رهينة عنده فأطلق لما قتل، فذهب إلى أخيه راك      عم ة من األت ة، وذهبت طائف د الدول
م        ى بجك نهم عل ة م ه، والتفت طائف ى أخي ى              معه إل م صرفوا إل ك، ث ه في ذل ة ل إذن الخليف داد ب ى بغ م إل فسار به

   . البصرة فكانوا بها

وه عليهم تلقوه إلى أثناء الطريق حفاة مشاة فملك  وأما الديلم فإنهم بعثوا إلى أخي مرداويج وهو وشمكير، فلما قدم
ى   دب إل ا وراء            عليهم لئال يذهب ملكهم، فانت اماني نائب خراسان وم د الس ن أحم ك السعيد نصر ب ه المل محاربت

   . من تلك البالد واألقاليم، فانتزع منه بلدانا هائلة النهر، وما واالها

افت    بعث القائم بأمر اهللا الفاطمي جيشًا من إفريقية في البحر  : وفيها رنج ف ة الف وا    إلى ناحي وه، وغنم ة جن تحوا مدين
   . غنائم آثيرة وثروة

   . ورجعوا سالمين غانمين

   . الجبل، واتسعت مملكته جدًا بعث عماد الدولة إلى أصبهان فاستولى عليها وعلى بالد  : وفيها

   . يهمهم أمر دفن الموتى آان غالء شديد بخراسان، ووقع بها فناء آثير، بحيث آان  : وفيها

ا  ا             : وفيه ه أب دان نائب الموصل عم ن حم و الحسن ب ة أب ل ناصر الدول ه أراد أن       قت دان ألن ن حم العالء سعيد ب
ن    ينتزعها منه، فبعث إليه الخليفة وزيره أبا علي ام اب بن مقلة في جيوش، فهرب منه ناصر الدولة، فلما طال مق

   . اصر الدولة على الموصلعلى ناصر الدولة رجع إلى بغداد، فاستقرت يد ن مقلة بالموصل ولم يقدر

     . الحال على ما آان وبعث به إلى الخليفة أن يضمنه تلك الناحية، فأجيب إلى ذلك، واستمر

وا وتعطل    وخرج الحجيج فلقيهم القرمطي فقاتلهم وظفر بهم، فسألوه األمان فأمنهم على أن يرجعوا بغداد، فرجع
   . الحج عامهم ذلك أيضًا

   : عيانوفيها توفي من األ 

   نفطويه النحوي 

المهلب بن أبي صفرة األزدي أبو عبد اهللا  واسمه إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان بن المغيرة بن حبيب بن
   . العتكي المعروف بنفطويه النحوي

   . وآان صدوقًا، وله أشعار حسنة له مصنفات فيه، وقد سمع الحديث وروى عن المشايخ، وحدث عنه الثقات،

ي درب   -آيف الطريق إلى درب الرآسين  أيها الشيخ  : أنه مر على بقال فقال له  : وروى الخطيب عن نفطويه يعن
ال     -الرواسين  ى جاره فق ال إل ه  فالتفت البق ذا             : ل دي لصفعت ه ان عن و آ ي بالسلق، ول أ عل بح اهللا غالمي أبط ق
   . بحزمة منه

   . فانصرف عنه نفطويه ولم يرد عليه



 

نة، وصلى         توفي ن انين س ذه السنة عن ثالث وثم ة،      فطويه في شهر صفر من ه يس الحنابل اري رئ ه البربه علي
   . ودفن بمقابر دار الكوفة

   : ومما أنشده أبو علي القالي في األمالي له

  وفؤادي أوهى من قوى جفنيكا* قلبي أرق عليه من خديكا 

  كاظلمًا ويعطفه هواه علي* لم ال ترق لمن يعذب نفسه 

ي        : قال ابن خلكان ن عل د ب ن زي د اهللا ب د عب تكلم المشهور،       وفي نفطويه يقول أبو محم ن الحسين الواسطي الم ب
ة ( صاحب  رآن ( ، و ) اإلمام از الق ر  ) إعج ب وغي ن الكت ك م رى    : ذل د أن ال ي قًا فليجته رى فاس ره أن ال ي ن س م

   . ليهاسمه، وصير الباقي صراخًا ع نفطويه أحرقه اهللا بنصف

   . إنما سمى نفطويه لدمامته  : قال الثعالبي

   . سواه ال يعرف من اسمه إبراهيم وآنيته أبو عبد اهللا  : وقال ابن خالويه

  عبد اهللا بن عبد الصمد بن المهتدي باهللا الهاشمي العباسي

    . شافعيًا فاضًال فقيهًا حدث عن بشار بن نصر الحلبي وغيره، وعنه الدارقطني وغيره، وآان ثقة

   . الشافعي أيضًا، توفي عن ثالث وثمانين سنة عبد الملك بن محمد بن عدي أبو نعيم االستراباذي المحدث الفقيه

ة       علي بن الفضل بن طاهر بن نصر بن محمد أبو الحسن البلخي، آان من ان ثق الجوالين في طلب الحديث، وآ
   . حافظًا، سمع أبا هاشم الرازي وغيره

   . لدارقطني وغيرهوعنه ا

دارقطني      بابن البستبنان، سمع  : محمد بن أحمد بن أسد أبو بكر الحافظ، ويعرف ه ال ره، وعن ار وغي الزبير بن بك
   . وغيره، جاوز الثمانين

  وثالثمائة ثم دخلت سنة أربع وعشرين 

   . اضي بنفسه فيصلي بالناسالخليفة الر ليخرج إلينا  : جاءت الجند فأحدقوا بدار الخالفة، وقالوا  : فيها

    . فخرج فصلى بهم، وخطبهم

ره،         ة أن يستوزر غي ألوا الخليف ة، وس ن مقل وزير اب ى ال ن        وقبض الغلمان عل ي ب اروا عل يهم فاخت رة إل رد الخي ف
ن عيسى        رحمن ب د ال ه عب ل، وأشار بأخي د          عيسى فلم يقب ى عب لم هو إل ة، وس ن مقل فاستوزره، وأحرقت دار اب

   . وأخذ خطه بألف ألف دينار سى فضرب ضربًا عنيفًا،الرحمن بن عي

جعفر بن القاسم الكرخي، فصادر علي  ثم عجز عبد الرحمن بن عيسى فعزل بعد خمسين يومًا، وقلد الوزارة أبو
ة أشهر           بن عيسى بمائة ألف دينار، وصادر أخاه عبد الرحمن د ثالث م عزل بع ار، ث بن عيسى بسبعين ألف دين

   . عزل بأبي الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات، وذلك في السنة اآلتية يمان بن الحسن، ثمونصف، وقلد سل

   . بينهما واحدة وأحرقت داره آما أحرقت دار ابن مقلة في يوم أحرقت تلك فيه، سنة

   . وهذا آله من تخبيط األتراك والغلمان

   : جدرانها بعضولما أحرقت دار ابن مقلة في هذه السنة، آتب بعض الناس على 



 

  ولم تخف يومًا يأتي به القدر* أحسنت ظنك باأليام إذ حسنت 

  وعند صفو الليالي يحدث الكدر* وسالمتك الليالي فاغتررت بها 

ن رائق        : وفيها د ب ى محم ان بواسط    - ضعف أمر الخالفة جدًا، وبعث الراضي إل رة      -وآ ه إم ه ليولي دعوه إلي ي
ذ         ج والمغل في جميعاألمراء ببغداد، وأمر الخرا ابر، وأنف ع المن ى جمي ه عل البالد والدواوين، وأمر أن يخطب ل

   . إليه بالخلع

م الترآي غالم      ر بجك ه األمي ل        فقدم ابن رائق إلى بغداد على ذلك آله، ومع ى قت ذي ساعد عل رداويج، وهو ال م
   . مرداويج

وال بيت     ل أم ه، ونق ال  واستحوذ ابن رائق على أموال العراق بكمال وزير تصرف في        الم ق لل م يب ى داره، ول إل
ر           شيء بالكلية، ووهى أمر الخالفة جدًا، واستقل نواب م في غي ة حك ق للخليف م يب ا، ول األطراف بالتصرف فيه

   . بغداد ومعامالتها

ة    رد بشيء، وال آلم ا         ومع هذا ليس له مع ابن رائق نفوذ في شيء، وال تف ن رائق م ه اب ا يحمل إلي تطاع، وإنم
   . يحتاج إليه من األموال والنفقات وغيرها

ة األطراف فالبصرة       وهكذا صار أمر من جاء بعده من أمراء األآابر، آانوا ال يرفعون رأسًا ا بقي ة، وأم بالخليف
   . مع ابن رائق هذا، يولي فيها من شاء

ان          ا آ ى م اقوت عل ن ي د غلب اب دي، وق د اهللا البري ذ    وخوزستان إلى أبي عب ده في ه ة تستر     بي ه السنة من مملك
   . وغيرها، واستحوذ على حواصلها وأموالها

ن         وأمر فارس إلى عماد الدولة بن بويه ينازعه في ذلك، وشمكير أخو   د ب ي محم ي عل د أب ان بي رداويج وآرم م
   . إلياس بن اليسع

   . وبالد الموصل والجزيرة وديار بكر ومضر وربيعة مع بني حمدان

   . محمد بن طغجومصر والشام في يد 

   . بأمير المؤمنين  : وقد تلقب وبالد إفريقية والمغرب في يد القائم بأمر اهللا ابن المهدي الفاطمي،

   . بالناصر األموي  : واألندلس في يد عبد الرحمن بن محمد، الملقب

   . وخراسان وما وراء النهر في يد السعيد نصر بن أحمد الساماني

   . يد الديلموطبرستان وجرجان في 

   . القرمطي والبحرين واليمامة وهجر في يد أبي طاهر سليمان بن أبي سعيد الجنابي

خمسة أيام، ومات من أهلها خلٌق آثير، وأآثر  وقع ببغداد غالء عظيم، وفناء آثير، بحيث عدم الخبز منها  : وفيها
ون    وتى يلق ان الم م من ي      ذلك آان في الضعفاء، وآ يس له ق ل ازة الواحدة       في الطري ى الجن م، ويحمل عل وم به ق

   . وربما يوضع بينهم صبي، وربما حفرت الحفرة الواحدة فتوسع حتى يوضع فيها جماعة الرجالن من الموتى،

   . ومات من أهل أصبهان نحو من مائتي ألف إنسان

ا  قٌ             : وفيه ف، ومن البيضان خل ه من السودان أل ان أحرق في ق بعم ع حري ان ج   وق ر، وآ ه     آثي ا أحرق في ة م مل
   . أربعمائة حمل آافور



 

   . نائب الديار المصرية وعزل الخليفة أحمد بن آيغلغ عن نيابة الشام، وأضاف ذلك إلى ابن طغج

   . بأصبهان ولد عضد الدولة أبو شجاع فناخسرو بن رآن الدولة بن بويه  : وفيها

   : وفيها توفي من األعيان 

  ابن مجاهد المقري 

   . الشأن أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد المقري، أحد أئمة هذا أبو بكر

ًا، سكن    ة مأمون ان       حدث عن خلٍق آثير، وروى عنه الدارقطني وغيره، وآان ثق داد، وآ الجانب الشرقي من بغ
   . منه ما بقي في عصرنا أحد أعلم بكتاب اهللا  : ثعلب يقول

   . السنة بقين من شعبان من هذه توفي يوم األربعاء، وأخرج يوم الخميس لعشر

   ؟ أما مت  : وقد رآه بعضهم في المنام وهو يقرأ فقال له

   . قبره، فأنا ممن يقرأ في قبره بلى، ولكن آنت أدعو اهللا عقب آل ختمة أن أآون ممن يقرأ في  : فقال

   . رحمه اهللا

  جحظة الشاعر البرمكي 

د      ن خال ى ب ن يحي و الحسن     أحمد بن جعفر بن موسى ب ن برمك البرمكي أب ديم المعروف   ب بجحظة الشاعر     : الن
   . والنوادر الحاضرة، وآان جيد الغناء الماهر األديب األخباري، ذو الفنون في العلوم

   : ومن شعره

  لو آان في العالم من يسمع* قد نادت الدنيا على نفسها 

  وجامع بّددت ما يجمع* آم آمل خّيبت آماله 

   : إلى الملك يذآر له ذلك عض الملوك رقعة على صيرفي بمال أطلقه له فلم يحصل له، فكتبوآتب له ب

  تخطط باألنامل واألآف* إذا آانت صالتكم رقاعًا 

  فذا خطي فخذه بألف ألف* فال تجد الرقاع علّي نفعًا 

   : ومن شعره يهجو صديقًا له ويذمه على شدة شحه وبخله وحرصه فقال

  يسمى بفضل، وهو ليس بذي فضل* أبرع الناس في البخل لنا صاحب من 

  فجئت آما يأتي إلى مثله مثلي* دعاني آما يدعو الصديق صديقه 

  يرى أنما من بعض أعضائه أآلي* فلما جلسنا للغداء رأيته 

  فأعلم أن الغيظ والشتم من أجلي* فيغتاظ أحيانًا ويشتم عبده 

  شزرًا فأعبث بالبقل فيلحظني* أمّد يدي سرًا آلآل لقمة 



 

  وذلك أن الجوع أعدمني عقلي* إلى أن جنت آفي علي جناية 

  فجرت رجلها آما جرت يدي رجلي* فأهوت يميني نحو رجل دجاجة 

   : ومن قوي شعره قوله

  مبينة للناس حزني عليكم* رحلتم فكم من أنة بعد حنة 

  قي إليكمفقد ردها في الرق شو* وقد آنت أعتقت الجفون من البكا 

   : وقد أورد له ابن خلكان من شعره الرائق قوله

وتطمع أن أزورك في   * وصرت تنام أيضًا    : فجودي في المنام لمستهام فقالت لي* بخلت علي يقظي   : فقلت لها
   . بن المعتز، وذلك لسؤ منظره بمآقيه وإنما لقبه بجحظة عبد اهللا  : قال  ؟ المنام

   : قال بعض من هجاه

  من فيل شطرنج ومن سرطان* ببيت جحظة تسَعينَّ جحوظة 

  ألم العيون للذة اآلذان* وارحمتا لمنادميه تحملوا 

   . أربع وعشرين وثالثمائة بواسط  : توفي سنة ست وعشرين، وقيل

  ابن المغلس الفقيه الظاهري 

ن          ي بكر ب ه عن أب ه، أخذ الفق دة في مذهب ن      داود المشهور، له المصنفات المفي د ب ن أحم د اهللا ب ، وروى عن عب
   . الرياشي، وآخرين حنبل، وعلي بن داود القنطري، وأبي قالبة

   . توفي بالسكتة وآان ثقة، فقيهًا، فاضًال، وهو الذي نشر علم داود في تلك البالد،

  أبو بكر بن زياد 

ه   النيسابوري عبد اهللا بن محمد بن زياد بن واصل بن ميمون، أبو بكر ن      الفقي ان ب ولى أب ابوري م الشافعي النيس
   . بغداد عثمان، رحل إلى العراق والشام ومصر، وسكن

   . حدث عن محمد بن يحيى الذهلي، وعباس الدوري، وخلق

   . وعنه الدارقطني وغير واحد من الحفاظ

  المزني والربيع أفقه المشايخ، جالس لم ير في مشايخنا أحفظ منه لألسانيد والمتون، وآان  : قال الدارقطني

   . من أصحاب المحابر ثالثين ألفًا آنا نحضر مجلس ابن زياد، وآان يحرز من يحضر  : وقال عبد اهللا بن بطة

ن   : وقال الخطيب ابوري         أخبرنا أبو سعد الماليني، أنبأ يوسف بن عمر ب اد النيس ن زي ا بكر ب مسرور، سمعت أب
ول  م         : يق ين سنة ل ل أربع ام اللي د            أعرف من ق ات، ويصلي صالة الغ وم خمس حب وت آل ي ًا، ويتق نم إال جاثي ي

رحمن    : يقول بطهارة العشاء، ثم ده    -أنا هو، آنت أفعل هذا آله قبل أن أعرف أم عبد ال ي أم ول ول   إيش  -يعن أق
   . لمن زوجني

   . ما أراد إال الخير  : ثم قال في إثر هذا



 

   . توفي في هذه السنة عن ست وثمانين سنة

  عفان بن سليمان 

أهل الحديث، وعلى ساللة العشرة رضي    ابن أيوب أبو الحسن التاجر، أقام بمصر، وأوقف بها أوقافًا دارة على
   . اهللا عنهم

   . في شعبان منها وآان تاجرًا موسعًا عليه في الدنيا، مقبول الشهادة عند الحكام، توفي

  أبو الحسن األشعري 

   . سريج عن زآريا بن يحيى الساجي، وتفقه بابن قدم بغداد، وأخذ الحديث

   . وقد ذآرنا ترجته في طبقات الشافعية

ي إسحاق المروزي،       : وذآر ابن خلكان ة الشيخ أب ه        أنه آان يجلس في حلق اب من ًا فت ان األشعري معتزلي د آ وق
   . وغيره  ) موجزال (   : وقبائحهم، وله من الكتب بالبصرة فوق المنبر، ثم أظهر فضائح المعتزلة

   . لألشعري خمسة وخمسون تصنيفًا  : وُحكي عن ابن حزم أنه قال

ر     ان من أآث ه آ د سنة سبعين        وذآر أن مغله آان في آل سنة سبعة عشر ألف درهم، وأن ه ول ة، وأن اس دعاب الن
   . ومائتين

   . سنة ستين ومائتين، ومات في هذه السنة  : وقيل

   . فاهللا أعلم في سنة بضع وثالثين وثالثمائة،  : وقيلفي سنة ثالثين،   : وقيل

افعي، وآانت       محمد بن الفضل بن عبد اهللا أبو ذر التميمي، آان رئيس جرجان، سمع  ه بمذهب الش ر، وتفق الكثي
   . العلم من أهل زمانه داره مجمع العلماء، وله إفضال آثير على طلبة

وف    ة الراضي، ت ا،   هارون بن المقتدر أخو الخليف ع األول منه ه أخوه الراضي، وأمر بنفي        ي في ربي فحزن علي
   . في عالجه، ثم شفعت فيه أم الراضي فرده بختيشوع ابن يحيى المتطبب إلى األنبار، ألنه اتهم

  وثالثمائة ثم دخلت سنة خمس وعشرين 

داد، قاصدين   في المحرم منها خرج الخليفة الراضي وأمير األمراء محمد بن رائق من  د      بغ ي عب ال أب واسط لقت
ومنع الخراج، فلما سار ابن رائق إلى واسط خرج الحجون فقاتلوه،  اهللا البريدي نائب األهواز، الذي قد تجبر بها

م    يهم بجك رهم ونهبت              فسلط عل ى أآث اظ عل ر الشرطة فاحت ؤ أمي اهم لؤل داد، فتلق ى بغ م إل نهم، ورجع َفّله  فطح
   . أرزاقهم من بيت المال بالكليةدورهم، ولم يبق لهم رأس يرتفع، وقطعت 

ة ألف وستين ألف       وبعث الخليفة وابن رائق إلى أبي عبد اهللا البريدي يتهددانه، فأجاب إلى حمل آل سنة ثالثمائ
   . يجهز جيشًا إلى قتال عضد الدولة بن بويه دينار يقوم بها، تحمل آل سنة على حدته، وأنه

   . شيئًا، ولم يبعث أحدًافلما رجع الخليفة إلى بغداد لم يحمل 

   . حروب وخطوب، وأمور يطول ذآرها ثم بعث ابن رائق بجكم وبدرًا الحسيني لقتال البريدي، فجرت بينهم

ا،       ثم لجأ البريدي إلى عماد الدولة واستجار به، واستحوذ بجكم على بالد ن رائق خراجه ه اب األهواز، وجعل إلي
   . وآان بجكم هذا شجاعًا فاتكًا



 

   . نيابة المشرق إلى خراسان ي ربيع األول خلع الخليفة على بجكم وعقد له اإلمارة ببغداد، ووالهوف

   : وفيها توفي من األعيان 

   : أبو حامد بن الشرقي

  أحمد بن محمد بن الحسن 

   . القدر، آثير الحفظ، آثير الحج أبو حامد الشرقي، مولده سنة أربعين ومائتين، وآان حافظًا آبير

   . رحل إلى األمصار وجاب األقطار، وسمع من الكبار

ال  اس        : نظر إليه ابن خزيمة يومًا فق ين الن د تحول ب ي حام اة أب ه        حي ى رسول اهللا صلى اهللا علي ين الكذب عل وب
   . وسلم

   . وثعلب، وآان ثقة عبد اهللا بن محمد بن سفيان أبو الحسن الخزاز النحوي، حدث عن المبرد

   . في علوم القرآن غزيرة الفوائد له مصنفات

ا      و الوف ال أب ه   : محمد بن إسحاق بن يحيى أبو الطيب النحوي، ق د حدث عن         ل ار، وق مصنفات مليحة في األخب
   . الحارث بن أبي المبرد وأسامة وثعلب، وغيرهم

ور، روى عن   ة، وع    محمد بن هارون أبو بكر العسكري، الفقيه على مذهب أبي ث ن عرف دوري   الحسن ب اس ال ب
   . وعن الدارقطني واآلجري، وغيرهما، واهللا أعلم

  وثالثمائة ثم دخلت سنة ست وعشرين 

ة، والتفسير        : فيها وب بالرومي ى الراضي مكت روم إل ذهب والعربي      ورد آتاب من ملك ال الرومي بال ة، ف بالعربي
ه، ووجه مع      ه وبين ة بين ا    بالفضة، وحاصله طلب الهدن دايا وألط اب به ى      الكت ة إل ه الخليف اخرة، فأجاب رة ف ف آثي

   . آالف أسير، ما بين ذآر وأنثى على نهر البدندون ذلك، وفودي من المسلمين ستة

ة، وآانت      ارتحل الوزير أبو الفتح بن الفرات من بغداد إلى الشام،  : وفيها ن مقل ي ب وترك الوزارة، فوليها أبو عل
ه فجعل          شيء م واليته ضعيفه جدًا، ليس له من األمر ه عن أمالآ رغ ل ن رائق أن يف ع ابن رائق، وطلب من اب

   . بجكم يطمعه في بغداد، وأن يكون عوضًا عن ابن رائق يماطله، فكتب إلى

ك     وآتب ابن مقلة أيضًا إلى الخليفة يطلب منه أن يسلم إليه ابن رائق غ ذل ار، فبل وابن مقاتل، ويضمنهم بألفي دين
   . أفسد في األرض هذا  : الابن رائق فأخذه فقطع يده، وق

ن    ه م ده ال يمنع ع ي توزره، وأن قط ن للراضي أن يس ل يُحسِّ م جع ى    ث ده اليمن ى ي م عل د القل ه يش ة، وأن الكتاب
   . المقطوعة فيكتب بها

   . ثم بلغ ابن رائق أنه قد آتب إلى بجكم بما تقدم، وأنه يدعو عليه

ان   فأخذه فقطع لسانه وسجنه في مكان ضيق، وليس عن ه، فك ده        ده من يخدم دلو بي اول ال اء بنفسه، يتن يستقي الم
ذا     اليسرى ثم يمسكه بفيه ثم يجذب باليسرى ثم يمسك بفيه إلى أن يستقي، ولقي شدة وعناء، ومات في محبسه ه

   . وحيدًا، فدفن فيه

   : أشياء غريبة منها ثم سأل أهله نقله فدفن في داره، ثم نقل منها إلى غيرها، فاتفق له



 

افر ثالث سفرات،       أنه وزر ثالث مرات، وعزل ثالث مرات، وولي لثالثة من الخلفاء، ودفن رات، وس ثالث م
   . مرتين منفيًا ومرة إلى الموصل آما تقدم

ق،    : وفيها ن رائ ي          دخل بجكم بغداد، فقلده الراضي إمرة األمراء مكان اب ي عل ان أب ذا من غلم م ه ان بجك د آ وق
رداويج،    ن آالي الديلمي، فاستوهبهالعارض وزير ماآان ب ماآان من الوزير فوهبه له، ثم فارق ماآان ولحق بم

   . الحمام آما تقدم وآان في جملة من قتله في

جدًا وانفصل ابن رائق وآانت أيامه سنة  فلما واله الخليفة إمرة األمراء أسكن في دار مؤنس الخادم، وعظم أمره
   . وعشرة أشهر وستة عشر يومًا

م         بعث عماد الدولة بن بويه أخاه معز الدولة، فأخذ األهواز   : وفيها د بجك ا من ي دي، وانتزعه د اهللا البري ي عب ألب
   . وأعادها إليه

وانتزعها من رستم بن إبراهيم الكردي،   استولى لشكري أحد أمراء وشمكير الديلمي على بالد أذربيجان،  : وفيها
   . ال طويلأحد أصحاب ابن أبي الساج بعد قت

وا بسبب     : وفيها اد في األرض،       اضطرب أمر القرامطة جدًا وقتل بعضهم بعضًا، وانكف ك عن التعرض للفس ذل
   . وهللا الحمد والمنة ولزموا بلدهم هجر ال يرومون منه انتقاًال إلى غيره

وه من         : وفيها ان أب رحمن األندلسي، آ د ال ن عب ذ    توفي أحمد بن زياد ب ك، وه ا الرجل هو أول من    أصحاب مال
   . بها فلم يقبل أدخل فقه مالك إلى األندلس وقد عرض عليه القضاء

  وثالثمائة ثم دخلت سنة سبع وعشرين 

الدولة الحسن بن عبد اهللا بن حمدان  في المحرم منها، خرج الراضي أمير المؤمنين إلى الموصل لمحاربة ناصر
ى      ينائبها، وبين يديه بجكم أمير األمراء، وقاض د استخلف عل القضاة أبو الحسين عمر بن محمد بن يوسف، وق

   . يوسف بن عمر، في منصب القضاء، عن أمر الخليفة بذلك بغداد ولده القاضي أبا نصر

د   ن عب دان،        وآان فاضًال عالمًا، ولما انتهى بجكم إلى الموصل واقع الحسن ب ن حم م اب زم بجك دان فه ن حم اهللا ب
   . الجزيزة وولى فيهاوقرر الخليفة الموصل و

ألف         داد واستجاش ب ة عن بغ ة الخليف نم غيب ه اغت داد،        وأما محمد بن رائق فإن دخل بغ م ف من القرامطة وجاء به
ى،     فأآثر فيها الفساد، غير أنه لم يتعرض لدار ا جن و عم الخالفة، ثم بعث إلى الخليفة يطلب منه المصالحة والعف

ا            وبعث إليه قاضي الق  فأجابه إلى ذلك، داد ودخله ن رائق عن بغ ن يوسف، وترحل اب ا الحسين عمر ب  ضاة أب
   . الخليفة في جمادى األولى، ففرح المسلمون بذلك

ى مطر    ادى األول ار، آل واحدة نحو        ونزل عند غروب الشمس أول ليلة من شهر آذار في جم رد آب عظيم، وب
   . أوقيتين، واستمر فسقط بسببه دور آثيرة من بغداد

ى      د آثير في هذه السنة، وآان الحج من جهة درب العراق قد تعطلوظهر جرا ة إل من سنة سبع عشرة وثالثمائ
ه لشجاعته              فشفع في الناس  هذه السنة، انوا يحبون د القرامطة، وآ وي عن ى العل ن يحي د ب ي محم و عل الشريف أب
فاتفقوا  لمحمل سبعة دنانير،أن يمكنهم من الحج، وأن يكون لهم على آل جمل خمسة دنانير، وعلى ا وآرمه، في

ي      معه على ذلك، فخرج الناس في هذه السنة إلى الحج على هذا الشرط، وآان في و عل جملة من خرج الشيخ أب
م طالبوه      از به ا اجت افعية، فلم ال      بن أبي هريرة أحد أئمة الش ه ورجع وق ى رأس راحلت ارة فثن ا رجعت     : بالخف م

   . الخفارة شحًا ولكن سقط عني الوجوب بطلب هذه

ا  رحمن األموي صاحب      : وفيه د ال ك أن عب دلس، وذل ة باألن ل    وقعت فتن دين اهللا، قت دلس الملقب بالناصر ل األن
ن إسحاق      ة ب ه أخوه أمي نترين       - وزيره أحمد فغضب ل ة ش ى مدين ًا عل ان نائب الد النصارى      -وآ د ودخل ب فارت

د        على عورات المسلمين، فسار  واجتمع بملكهم ردمير ودلهم يهم عب ة فخرج إل إليهم في جيش آثيف في الجاللق
رًا    فأوقع بهم بأسًا شديدًا، وقتل من الجاللقة خلقًا آثيرًا، ثم آر الفرنج على المسلمين الرحمن ًا آثي فقتلوا منهم خلق



 

رة،      قريبًا ممن قتلوا منهم، ثم والى المسلمون الغارات على ًا ال يحصون آث نهم أمم وا م دم    بالد الجاللقة فقتل م ن ث
   . وطلب األمان من عبد الرحمن فبعث إليه باألمان، فلما قدم عليه قبله واحترمه أمية بن إسحاق على ما صنع،

   : وفيها توفي من األعيان 

  دحيم الحسن بن القاسم بن جعفر بن 

ك            ه في ذل ًا ل ان أخباري اء المحدثين، آ ي الدمشقي، من أبن و عل اس       أب د حدث عن العب د   مصنفات، وق ن الولي ب
   . البيروتي وغيره

   . توفي بمصر في محرم هذه السنة وقد أناف على الثمانين سنة

وآبي            ي الك و عل ن بشر أب د ب ن خال د ب ن محم ر ب ن جعف ار واآلداب،     الحسين بن القاسم ب ب، صاحب األخب الكات
   . الدنيا روى عن أحمد بن أبي خيثمة وأبي العيناء وابن أبي

  وغيره روى عنه الدارقطني

  عثمان بن الخطاب 

ة، وزعم       ابن عبد اهللا أبو عمرو البلوي، المغربي األشج، ويعرف بأبي الدنيا، د الثالثمائ داد بع قدم هذا الرجل بغ
ي طالب     أنه ولد أول خالفة أبي بكر الصديق رضي ن أب اهللا عنه، ببالد المغرب، وأنه وفد هو وأبوه على علي ب

م جاء          فأصابهم في ا رضي اهللا عنه، ا واغتسل، ث ًا فشرب منه رأى عين اء ف ه م اد ألبي  لطريق عطش فذهب يرت
   . ألبيه ليسقيه فوجده قد مات

   . رأسه، فكان يعرف باألشج وقدم هو على علي بن أبي طالب فأراد أن يقبل رآبته فصدمه الرآاب فشج

ا           ه نسخة فيه اس، ورووا عن ة من الن ه طائف ذي زعم ذا ال ي،      أ وقد زعم صدقه في ه ه عن عل حاديث من روايت
ذلك   وممن صدقه في ذلك الحافظ محمد بن أحمد بن المفيد ورواه عنه، ولكن آان المفيد متهم بالتشيع، فسمح له ب

      . النتسابه إلى علي

ه          ك، وردوا علي ذبوه في ذل ديثًا فك ديمًا وح ا جمهور المحدثين ق ا        وأم ي رواه ى أن النسخة الت ه، ونصوا عل آذب
لفي،    موضوعة، و د الس ن محم د ب اهم    منهم أبو طاهر أحم ذين أدرآن ياخنا ال و        : وأش ذ الوقت شيخ اإلسالم أب جهب

 أبو الحجاج المزي، والحافظ مؤرخ اإلسالم أبو عبد اهللا الذهبي، وقد حررت ذلك في العباس ابن تيمية، والجهبذ
   . آتابي التكميل وهللا الحمد والمنة

   . وهو راجع إلى بلده واهللا أعلم هذا مات سنة سبع وعشرين وثالثمائة،بلغني أن األشج   : قال المفيد

  محمد بن جعفر بن محمد بن سهل 

ن        أبو بكر الخرائطي، صاحب المصنفات، أصله من أهل سر من رأى، وسكن     ا عن الحسن ب ام وحدث به الش
   . عرفة وغيره

   الحافظ الكبير ابن الحافظ الكبير  : وممن توفي فيها

  محمد عبد الرحمنأبو  

ذا   ) والتعديل الجرح ( ابن أبي حاتم محمد ابن إدريس الرازي، صاحب آتاب  ، وهو من أجل الكتب المصنفة في ه
ره      الشأن، وله التفسير الحافل الذي ري وغي ر الطب ن جري اشتمل على النقل الكامل، الذي يربو فيه على تفسير اب

   . ذلك من المصنفات النافعة المصنفة المرتبة على أبواب الفقه وغير  ) عللال ( المفسرين، إلى زماننا، وله آتاب من



 

   . على جانب آبير رحمه اهللا وآان من العبادة والزهادة والورع والحفظ والكرامات الكثيرة المشهورة

ه  د أطلت    : وقد صلى مرة فلما سلم قال له رجل من بعض من صلى مع بعي       لق د سبحت في سجودي س ا، ولق ن بن
   . مرة

   . لكني واهللا ما سبحت إال ثالثًا  : فقال عبد الرحمن

   ؟ أما تبنوه  : للناس وقد انهدم سور بلد في بعض بالد الثغور، فقال عبد الرحمن بن أبي حاتم

   . وقد حثهم على عمارته، فرأى عندهم تأخرًا

   ؟ من يبنيه وأضمن له على اهللا الجنة  : فقال

   . لعمارته اآتب لي خطك بهذا الضمان وهذه ألف دينار  : ار فقالفقام رجل من التج

اجر    ك الرجل الت ه        فكتب له رقعة بذلك، فعمر ذلك السور ثم اتفق موت ذل اس جنازت ا حضر الن ب، فلم ا قري عم
ذا الضما      : حاتم وإذا في ظهرها مكتوب طارت من آفنه رقعة، فإذا هي التي آتبها له ابن أبي ك ه ن قد أمضينا ل

   . سبحان أعلم واهللا  . وال تعد إلى ذلك

  وثالثمائة ثم دخلت سنة ثمان وعشرين 

حمرة شديدة في ناحية الشمال والمغرب،   في غرة المحرم منها ظهرت في الجو  :  ) منتظمه ( قال ابن الجوزي في 
   . وفيها أعمدة بيض عظيمة آثيرة العدد

ه       علي الحسن بن بويه وصل إلىوصل الخبر بأن رآن الدولة أبا   : وفيها ى حرب م إل ة وبجك واسط، فرآب الخليف
   . بغداد فخاف فانصرف راجعًا إلى األهواز، ورجعا إلى

     . مرداويج، لقلة جيشه في هذا الحين ملك رآن الدولة بن بويه مدينة أصبهان، أخذها من وشمكير أخي  : وفيها

ي، وفي شعبان منها زادت دجلة زيادة عظيمة وان ق من       تشرت في الجانب الغرب ق بث رة، وانبث وسقطت دور آثي
   . وسباع آثيرة في البرية نواحي األنبار فغرق قرى آثيرة، وهلك بسببه حيوان

   . تزوج بجكم بسارة بنت عبد اهللا البريدي  : وفيها

وزارة    ن الحسن،    ومحمد بن أحمد بن يعقوب الوزير يومئذ ببغداد، ثم صرف عن ال ليمان ب دي    بس وضمن البري
   . بالد واسط وأعمالها بستمائة ألف دينار

ن عمر         توفي قاضي القضاة أبو الحسن عمر بن محمد بن يوسف، وتولى  : وفيها و نصر يوسف ب ده أب ه ول مكان
   . الخميس لخمس بقين من شعبان منها بن محمد بن يوسف، وخلع عليه الخليفة الراضي يوم

ى   ولما خرج أبو عبد اهللا البر ه عل م يحث ا، ويساعده هو        يدي إلى واسط آتب إلى بجك ل ليفتحه ى الجب الخروج إل
   . وإنما آان مقصوده أن يبعده عن بغداد ليأخذها منه على أخذ األهواز من يد عماد الدولة بن بويه،

ي جيش آثيف   سريعًا إلى بغداد، ورآب ف فلما انفصل بجكم بالجنود بلغه ما يريده البريدي من المكيدة به، فرجع
   . به إال وهو عليه إليه، وأخذ الطرق عليه من آل جانب، لئال يشعر

ذنبها آتاب، فأخذه بجكم فقرأه فإذا فيه  فاتفق أن بجكمًا آان راآبًا في زورق وعنده آاتب له إذ سقطت حمامة في
   . يعلمهم بخبر بجكم آتاب من هذا الكاتب إلى أصحاب البريدي

   ؟ ك هذا خطكويح  : فقال له بجكم



 

   ! نعم   : قال

   . ولم يقدر أن ينكر، فأمر بقتله فقتل وألقي في دجلة

   . هرب منها إلى غيرها ولما شعر البريدي بقدوم بجكم هرب إلى البصرة ولم يقم بها أيضًا بل

   . بغدادبالجبل، ففروا سراعًا إلى  واستولى بجكم على بالد واسط، وتسلط الديلم على جيشه الذين خلفهم

د     استولى محمد بن رائق على بالد الشام فدخل حمص أوًال  : وفيها ن عب در ب فأخذها، ثم جاء إلى دمشق وعليها ب
   . اهللا األخشيد المعروف ببدر

   . عليها األخشيد وهو محمد بن طغج، فأخرجه ابن رائق من دمشق قهرًا واستولى

يد   ثم إلى عريش مصر فأرادثم رآب ابن رائق في جيش إلى الرملة فأخذها،  دخولها فلقيه محمد بن طغج األخش
وهم    فاقتتال هناك فهزمه ابن رائق، واشتغل أصحابه بالنهب ونزلوا بخيام المصريين، فكر عليهم المصريون فقتل

ن    قتًال عظيمًا، وهرب ابن ه اب رائق في سبعين رجًال من أصحابه، فدخل دمشق في أسوأ حال وشرها، وأرسل ل
ل    خاه أبا نصر بن طغج في جيش فاقتتلوا عند اللجون في رابع ذي الحجة، فهزم ابن رائقأ طغج المصريين وقت

ه بمصر،   ه يحلف        أخو األخشيد فيمن قتل، فغسله ابن رائق وآفنه وبعث به إلى أخي ده وآتب إلي ه ول وأرسل مع
   . منه أنه ما أراد قتله، ولقد شق عليه، وهذا ولدي فاقتد

يد، ويحمل    د ولد محمد بن رائق، واصطلحا على أن تكون الرملة ومافأآرم األخشي بعدها إلى ديار مصر لألخش
     . ألف دينار، وما بعد الرملة إلى جهة دمشق تكون البن رائق إليه األخشيد في آل سنة مائة آلف دينار وأربعين

   : وفيها توفي من األعيان 

  أبو محمد جعفر المرتعش 

   . ية، آذا ذآره الخطيبأحد مشايخ الصوف

ا    اسمه عبد اهللا بن محمد أبو محمد  : وقال أبو عبد الرحمن السلمي ى منه النيسابوري، آان من ذوي األموال فتخل
ام ان، وأق ا عثم ا حفص وأب د وأب ال وصحب الجني ان يق ى صار شيخ الصوفية، فك داد حت داد  : ببغ   : عجائب بغ

   . ات جعفر الخواصالمرتعش، وحكاي إشارات الشبلي، ونكت

ال المرتعش    : سمعت أبا جعفر الصائغ يقول ه      : ق ه تنجي د جعل        من ظن أن أفعال ه الرضوان فق ار أو تبلغ من الن
   . اهللا أقصى منازل الرضوان لنفسه وفعله خطرًا، ومن اعتمد على فضل اهللا بلغه

   . إن فالنًا يمشي على الماء  : وقيل للمرتعش

   . الهواء الهوى أعظم من المشي على الماء، والطيران في إن مخالفة  : فقال

إذا  دين ف ه من ال ا علي بوا م ونيزية حس اة بمسجد الش ا حضرته الوف ال ولم ًا، فق بعة عشر درهم ه س وا   : علي بيع
   . تعالى أن يرزقني آفنًا خريقاتي هذه واقضوا بها ديني، وأرجو من اهللا

المسجد فإني صحبت فيه أقوامًا، وأن يجعل عندي  رًا، وأن يجعل وفاتي في هذاوقد سألت اهللا ثالثًا أن يميتني فقي
   . من آنس به وأحبه

    . ثم أغمض عينيه ومات

 



 

  أحمد أبو سعيد األصطخري الحسن بن 

ي     ابن يزيد بن عيسى بن الفضل بن يسار، أبو سعيد األصطخري أحد أئمة دًا، ول كًا عاب الشافعية، آان زاهدًا ناس
   . ويصلي على بغلته، وهو دائر بين األزقة، وآان متقلًال جدًا ء بقم، ثم حسبة بغداد، فكان يدور بهاالقضا

م يصنف   ) القضاء ( وقد ذآرنا ترجمته في طبقات الشافعية، وله آتاب  ارب التسعين         ل د ق وفي وق ه، ت ه في باب مثل
   . رحمه اهللا

  الصغير علي بن محمد أبو الحسن المزين 

نة،      يخ الصوفية، أصله من بغداد، وصحب الجنيد وسهًال التستري،أحد مشا ذه الس وفي في ه وجاور بمكة حتى ت
ال  رًا في أرض    : وآان يحكي عن نفسه ق يس أحد            وردت بئ ر، ول ا زلقت فسقطت في البئ وت منه ا دن وك فلم تب

   . يراني

اء، وسكنت نفسي وطابت        إن مت لم أفسد  : فلما آنت في أسفله إذا فيه مصطبة فتعلقت بها وقلت اس الم ى الن عل
يّ       دلت عل د ت ذلك إذا أفعى ق ا آ ى وجه األرض،           للموت، فبينا أن ي إل ى أخرجتن ي حت م رفعتن ا ث ي ذنبه فلفت عل

   . وال من أين جاءت وانسابت فلم أدر أين ذهبت،

   . ًا، وآان من العبادبمكة ومات بها أيض أبو جعفر المزين الكبير، جاور  : وفي مشايخ الصوفية آخر يقال له

ودعت في بعض حجاتي    : الخلدي قال روى الخطيب عن علي بن أبي علي إبراهيم بن محمد الطبري عن جعفر
   . زودني  : المزين الكبير فقلت له

ذا   يا جامع الناس ليوم ال ريب فيه إن  : إذا فقدت شيئًا فقل  : فقال لي ين آ إن  اهللا ال يخلف الميعاد، اجمع بيني وب ، ف
   . اهللا يجمع بينك وبين ذلك الشيء

اً     : قال ي، فأعطاني خاتم ال     وجئت إلى الكتاني فودعته وسألته أن يزودن ى فصه نقش فق انظر     : عل إذا اغتممت ف
   . إلى فص هذا الخاتم يزول غمك

ك    : قال وم في     الفص إال زال غمي، فبي   فكنت ال أدعو بذلك الدعاء إال استجيب لي، وال أنظر في ذل ا ذات ي ا أن ن
اتم  ومي            سمرية إذ هبت ريح شديدة، فأخرجت الخ دعاء ي ذلك ال م أدر آيف ذهب، فجعلت أدعو ب ه فل ألنظر إلي

ابي           أجمع أن يجمع علي الخاتم، اتم في بعض ثي إذا الخ زل ف ذي في المن اع ال فلما رجعت إلى المنزل فتشت المت
   . آانت بالمنزل التي

  ربه أحمد بن عبدصاحب آتاب العقد الفريد  

ك     ابن حبيب بن جرير بن سالم أبو عمر القرطبي، مولى هشام بن عبد الرحمن د المل ن عب بن معاوية بن هشام ب
   . بن مروان بن الحكم األموي

وم       ) العقد ( وآتابه  آان من الفضالء المكثرين، والعلماء بأخبار األولين والمتأخرين، ة، وعل ى فضائل جم يدل عل
   . تشيع فيه، وميل إلى الحط على بني أمية مة، ويدل آثير من آالمه علىآثيرة مه

   . يواليهم ال ممن يعاديهم وهذا عجيب منه، ألنه أحد مواليهم وآان األولى به أن يكون ممن

   . في المردان والنسوان أيضًا وله ديوان شعر حسن، ثم أورد منه أشعارًا في التغزل  : قال ابن خلكان

    . عشر جمادى األولى من هذه السنة رمضان سنة ست وأربعين ومائتين، وتوفي بقرطبة يوم األحد ثامن ولد في

 



 

  يعقوب عمر بن أبي عمر محمد بن يوسف بن 

الكي القاضي،        ه الم و الحسين األزدي الفقي م، أب ن دره نة،        ابن حماد بن زيد ب ره عشرون س ه وعم اب عن أبي ن
   . والفرائض والحساب واللغة، والنحو والشعر الفقه على مذهب مالك،وآان حافظًا للقرآن والحديث و

ه الشعر            م وجودة القريحة، وشرف األخالق، ول وة الفه رزق ق ندًا ف ان مشكور      وصنف مس الرائق الحسن، وآ
   . السيرة في القضاء، عدًال ثقة إمامًا

   : جريري يقولال أخبرنا أبو الطيب الطبري سمعت المعافى بن زآريا  : قال الخطيب

ادة   ى الع ي جالس       آنا نجلس في حضرة القاضي أبي الحسين فجئنا يومًا ننتظره عل ه، وإذا أعراب د باب نا عن فجلس
   . فصرخ ثم طار آأن له حاجة إذ وقع غراب على نخلة في الدار،

   . سبعة أيام إن هذا الغراب يخبر أن صاحب هذه الدار يموت بعد  : فقال األعرابي

ه     فزبرناه فقام وانصرف، ثم خرج اإلذن من القاضي أن هلموا،  : قال ا ل ًا، فقلن ون مغتم   : فدخلنا فوجدناه متغير الل
   ؟ ما الخبر

   : إني رأيت البارحة في المنام شخصًا يقول  : فقال

  على أهليك والنعم السالم* منازل آل حماد بن زيد 

   . وقد ضاق لذلك صدري

   . رفنافدعونا له وانص  : قال

وم الخميس لسبع عشرة مضت       ن لي ه من         فلما آان اليوم السابع من ذلك اليوم دف نة، ول ذه الس من شعبان من ه
   . بعده القضاء العمر تسع وثالثون سنة، وصلى عليه ابنه أبو نصر وولي

ا      بلغ القاضي أبو الحسين من العلم مبلغًا عظيمًا مع   : قال الصولي وفي آ نه، وحين ت ة س ة الراضي   حداث ن الخليف
   . واهللا ال بقيت بعده  : بالشيء ذرعًا فيوسعه علي، ثم يقول آنت أضيق  : يبكي عليه ويحرضنا ويقول

   . اهللا، وآان الراضي أيضًا حدث السن فتوفي الراضي بعده في نصف ربيع األول من هذه السنة اآلتية رحمهما

  ابن شنبوذ المقري 

   . شنبوذ لصلت أبو الحسن المقري المعروف بابنمحمد بن أحمد بن أيوب بن ا

و بكر    روى عن أبي مسلم الكجي، وبشر بن موسى وخلق، واختار حروفًا في القراءات أنكرت عليه، وصنف أب
ه ضرب      األنباري آتابًا في الرد عليه، وقد ذآرنا فيما ة، وأن ن مقل تقدم آيف أنه عقد له مجلس في دار الوزير اب

   . وآانت قراءات شاذة أنكرها عليه قراء أهل عصره منها، حتى رجع عن آثير

أنواع    توفي في صفر منها، وقد دعا على الوزير ابن مقلة حين أمر بضربه فلم يفلح ابن مقلة بعدها، بل عوقب ب
   . في هذه السنة التي مات فيها ابن شنبوذ من العقوبات، وقطعت يده ولسانه وحبس حتى مات

    : لة الوزير أحد الكتاب المشاهير وهووهذه ترجمة ابن مق

  

 



 

  اهللا محمد بن علي بن الحسن بن عبد 

ى أن     أبو علي المعروف بابن مقلة الوزير، وقد آان في أول عمره ضعيف الحال، ه الحال إل قليل المال، ثم آل ب
     . والقاهر، والراضي المقتدر،  : ولي الوزارة لثالثة من الخلفاء

الماء بيده اليسرى وأسنانه، وآان مع  قطعت يده ولسانه في آخر عمره، وحبس فكان يستقيوعزل ثالث مرات و
   . بها وهي صحيحة ذلك يكتب بيده اليمنى مع قطعها، آما آان يكتب

ه دارًا في      ى ل د بن ه، وق ا       وقد آان خطه من أقوى الخطوط، آما هو مشهور عن د بنيانه ه وجمع عن ان وزارت زم
ى وضع أساسها في الوقت      خلقًا من المنجمين،  اتفقوا عل ه          ف ا أشار ب ائين آم ين العش ي، فأسس جدرانها ب الفالن

   . المنجمون

   . ذلك، وذآرنا ما آتبوا على جدرانها فما لبث بعد استتمامها إال يسيرًا حتى خربت وصارت آومًا، آما ذآرنا

ور   ىوآان عل -فدادين   : أي -وقد آان له بستان آبير جدًا، عدة أجربة  جميعه شبكة من إبريسم، وفيه أنواع الطي
وحش       من القمارى والهزار والببغ والبالبل ر ال والطواويس وغير ذلك شيء آثير، وفي أرضه من الغزالن وبق

   . آثير أيضًا والنعام وغير ذلك شيء

   . الوالبوار والفناء والزو ثم صار هذا آله عما قريب بعد النضرة والبهجة والبهاء إلى الهالك

   . والغرور وهذه سنة اهللا في المغترين الجاهلين الراآنين إلى دار الفناء

   : متاع الدنيا وقد أنشد فيه بعض الشعراء حين بنى داره وبستانه وما اتسع فيه من

  واصبر، فإنك في أضغاث أحالم* ال تكن عجًال   : قل البن مقلة

  م قنصًا بعد أيامدارًا ستهد* تبني بأحجر دور الناس مجتهدًا 

  فكم نحوس به من نحس بهرام* ما زلت تختار سعد المشتري لها 

  في حال نقص وال في حال إبرام* إن القرآن وبطليموس ما اجتمعا 

ألف ألف    فعزل ابن مقلة عسن وزارة بغداد وخربت داره وانقلعت أشجاره وقطعت يده، ثم قطع لسانه وصودر ب
ر     دينار، ثم سجن وحده ليس معه ه مع الكب ان         من يخدم ى آ دام بعض أعضائه، حت والضعف والضرورة وانع

   . يدلي الحبل بيده اليسرى ويمسكه بفيه يستقي الماء بنفسه من بئر عميق، فكان

   . وقاسى جهدًا جهيدًا بعد ما ذاق عيشًا رغيدًا

   : ومن شعره في يده

  يمينيبأيمانهم، فبانت * ما سئمت الحياة، لكن توثقت للحياة 

  حرموني دنياهم بعد ديني* بعت ديني لهم بدنياي حتى 

  حفظ أرواحهم، فما حفظوني* ولقد حفظت ما استطعت بجهدي 

  يا حياتي بانت يميني فبيني* ليس بعد اليمين لذة عيش 

ا ت     آتبت بها القرآن مرتين، وخدمت  : وآان يبكي على يده آثيرًا ويقول اء تقطع آم دي   بها ثالثة من الخلف قطع أي
   : اللصوص ثم ينشد



 

  فإن البعض من بعض قريب* إذا ما مات بعضك فابك بعضًا 

ولده أبو الحسين أن يحول إلى عنده فأجيب   وقد مات عفا اهللا عنه في محبسه هذا ودفن في دار السلطان، ثم سأل
     . فنبشوه ودفنه ولده عنده في داره

   . فنبش ودفن عندها دفن في دارها فأجيبت إلى ذلكثم سألت زوجته المعروفة بالدينارية أن ي

   . فهذه ثالث مرات

   . توفي وله من العمر ست وخمسون سنة

  أبو بكر ابن األنباري 

اري،    محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن بن بيان بن سماعة بن فروة بن قطن بن دعامة أبو بكر األنب
   . الكتب النافعة، والمصنفات الكثيرة ، وغيره من ) الوقف واالبتداء ( صاحب آتاب 

   . آان من بحور العلم في اللغة العربية والتفسير والحديث، وغير ذلك

   . أديبًا، دينًا فاضًال من أهل السنة سمع الكديمي وإسماعيل القاضي وثعلبًا وغيرهم، وآان ثقة صدوقًا

المحافيظ مجلدات آثيرة، أحمال جمال، وآان  ًا له وآان له منآان من أعلم الناس بالنحو واألدب، وأآثرهم حفظ
ة وعشرين     : قريب العصر، مراعاة لذهنه وحفظه، ويقال ال يأآل إال النقالى وال يشرب ماء إال إنه آان يحفظ مائ

د    تفسيرًا، وحفظ ة عي ه ليل نحر  ال تعبير الرؤيا في ليلة، وآان يحفظ في آل جمعة عشرة آالف ورقة، وآانت وفات
   . من هذه السنة

  أم عيسى بنت إبراهيم الحربي

   . آانت عالمة فاضلة، تفتي في الفقه

   . توفيت في رجب ودفنت إلى جانب أبيها رحمه اهللا تعالى

  ثم دخلت سنة تسع وعشرين وثالثمائة

اس أح    في المنتصف من ربيع األول آانت وفاة الخليفة الراضي باهللا أمير ي العب ؤمنين أب اهللا     الم در ب ن المقت د ب م
اهر       جعفر بن المعتضد باهللا أحمد بن الموفق ه الق د عم بن المتوآل بن المعتصم بن الرشيد العباسي، استخلف بع

   . األولى سنة ثنتين وعشرين وثالثمائة لست خلون من جمادى

ده في رجب سنة سبع وتسعين          ان مول وم، آ ائتين، وآانت خالف   وأمه أم ولد رومية تسمى ظل ه ست سنين    وم ت
     . سنة وعشرة أشهر وعشرة أشهر وعشرة أيام، وعمره يوم مات إحدى وثالثين

ة،     ه طول، وفي        وآان أسمر رقيق السمرة ذري اللون أسود الشعر، سبطه قصير القام نحيف الجسم، في وجه
   . مقدم لحيته تمام وفي شعرها رقة

   . هكذا وصفه من شاهده

اء في      آان  : قال الخطيب البغدادي تم الخلف رة، وخ ه         : أمور عدة   للراضي فضائل آثي ة ل ان آخر خليف ه آ ا أن منه
ة جالس       شعر، وآخرهم انفرد بتدبير الجيوش واألموال، ة، وآخر خليف وم الجمع وآخر خليفة خطب على المنبر ي

ه ومط      الجلساء ووصل إليه الندماء، ه وخزائن اه وجرايات ه وجوائزه وعطاي ابخه ومجالسه   وآخر خليفة آانت نفقت
   . وأصحابه وأموره آلها تجري على ترتيب المتقدمين من الخلفاء وخدمه



 

ى الصولي   آان فصيحًا بليغًا آريمًا جوادًا ممدحًا، ومن جيد  : وقال غيره هللا   : آالمه الذي سمعه منه محمد بن يحي
م  رًا       أقوام هم مفاتيح الخير، وأقوام ه ه خي اتيح الشر، فمن أراد اهللا ب ا       مف يلة إلين ه الوس ر، وجعل قصده أهل الخي

غيرنا، وهو الشريك    حاجته وهو الشريك في الثواب واألجر والشكر، ومن أراد اهللا به شرًا عدل به إلى فنقضي
   . في الوزر واإلثم، واهللا المستعان على آل حال

ا في     ه المتقي وهم ان  -المكتب   ومن ألطف االعتذارات ما آتب به الراضي إلى أخي ى      وآ دى عل د اعت المتقي ق
ة فرضًا، وأنت          بسم   : فكتب -الراضي والراضي هو الكبير منهما  ك بالعبودي ا معترف ل رحيم، أن رحمن ال اهللا ال

   . والعبد يذنب والمولى يعفو معترف لي باألخوة فضًال،

   : وقد قال الشاعر

  اعتب فعتباك حبيب إلي* يا ذا الذي يغضب من غير شي 

  أعز خلق اهللا طرًا علي* ي ظالم أنت على أنك ل

   . واصطلحا فجاء إليه أخوه المتقي فأآب عليه يقبل يديه وتعانقا  : قال

   :  ) آامله ( ومن لطيف شعره قوله فيما ذآره ابن األثير في 

  طرفي ويحمر وجهه خجًال* يصفر وجهي إذا تأمله 

  من دم جسمي إليه قد نقال* حتى آأن الذي بوجنته 

   : ومما رثا به أباه المقتدر  : قال

  لصيرت أحشائي ألعظمه قبرا* ولو أن حيًا آان قبرًا لميت 

  وساعدني المقدور قاسمته العمرا* ولو أن عمري آان طوع مشيئتي 

  لقد ضم منك الغيث والليث والبدرا* بنفسي ثرى ضاجعت في تربة البلى 

   :  ) منتظمه ( ومما أنشده له ابن الجوزي في 

  ربح المحامد متجر األشراف* ال تكثرن لومي على اإلسراف 

  وأشيد ما قد أسست أسالفي* أحوي لما يأتي المكارم سابقًا 

  معتادة اإلمالق واإلتالف* إني من القوم الذين أآفهم 

   : النديم قوله ومن شعره الذي رواه الخطيب عنه من طريق أبي بكر محمد بن يحيى الصولي

  آل أمن إلى حذر* آدر آل صفو إلى 

  ت فيه أو الكبر* ومصير الشباب للمو 

  واعظ ينذر البشر* درَّ درُّ المشيب من 

  تاه في لجة الغرر* أيها اآلمل الذي 

  درس العين واألثر*  ؟ أين من آان قبلنا



 

  عمره آله خطر* سيرَد المعاد من 

  دك أرجوك مدخر* رب إني ادخرت عن 

  ين الوحي في السورب* رب إني مؤمن بما 

  عي وإيثاري الضرر* واعترافي بترك نف 

  ـئة يا خير من غفر* رب فاغفر لي الخطيـ 

   . منها وقد آانت وفاته بعلة االستسقاء في ليلة السادس عشر من ربيع األول

اه   الفضل، فلم يتفق له ذلك، وباي وآان قد أرسل إلى بجكم وهو بواسط أن يعهد إلى ولده األصغر أبي اس أخ ع الن
   . اهللا قدرًا مقدورًا المتقي هللا إبراهيم بن المقتدر، وآان أمر

  خالفة المتقى باهللا 

ى     لما مات أخوه الراضي اجتمع القضاة واألعيان بدار بجكم واشتوروا فيمن م عل م آله يولون عليهم، فاتفق رأيه
م صعد      فصلى رآعتين صال  المتقي، فأحضروه في دار الخالفة وأرادوا بيعته ى األرض، ث ة االستخارة وهو عل

م         إلى الكرسي بعد الصالة، ثم صعد ا، فل ع األول منه ين من ربي اء لعشر بق إلى السرير وبايعه الناس يوم األربع
ان آاسمه           يغير على ا وآ م يتسر عليه ا ول م يغيره ى سريته ل ى وال عل اهللا    أحد شيئًا، وال غدر بأحد حت المتقي ب

     . والتعبدآثير الصيام والصالة 

   . نديمًا غيره وقال ال أريد جليسًا وال مسامرًا، حسبي المصحف نديمًا، ال أريد

ر       ى األمي وا عل وزراء والتف عراء وال مار والش اء والس ه الجلس انقطع عن ه     ف هم ويحادثون ان يجالس م، وآ بجك
ن ثابت      مما يقولون لعجمته، وآ  ويتناشدون عنده األشعار، وآان بجكم ال يفهم آثير شيء تهم سنان ب ان في جمل

ه ويسكن جأشه،         الصابي المتطبب، وآان بجكم يشكو ان سنان يهذب من أخالق إليه قوة النفس الغضبية فيه، وآ
   . يسكن عن بعض ما آان يتعاطاه من سفك الدماء ويروض نفسه حتى

ودة، آث    حمرة، وفي ش  وآان المتقي باهللا حسن الوجه معتدل الخلق قصير األنف أبيض مشربًا عره شقرة، وجع
   . اللحية، أشهل العينين، أبي النفس

   . الحمد لم يشرب خمرًا وال نبيذًا قط، فالتقى فيه االسم والفعل وهللا

   . بواسط، ونفذت المكاتبات إلى اآلفاق بواليته ولما استقر المتقي في الخالقة أنفذ الرسل والخلع إلى بجكم وهو

وي     البريدي وبجكم بناحية األهواز، فقتلتحارب أبو عبد اهللا  : وفيها ه وق بجكم في الحرب واستظهر البريدي علي
   . وآان في جملة ما أخذ من أمواله ألف ألف دينار، ومائة ألف دينار أمره، فاحتاط الخليفة على حواصل بجكم،

   . وآانت أيام بجكم على بغداد سنتين وثمانية أشهر وتسعة أيام

ة في  ثم إن البريدي حد ك، فرآب بنفسه، فخرج         ثته نفسه ببغداد، فأنفق المتقي أمواًال جزيل وه من ذل د ليمنع الجن
ا تحقق       أثناء الطريق ليمنعه من دخول بغداد، فخالفه فيع، فلم زل بالش البريدي ودخل بغداد في ثاني رمضان، ون

   . ه بإمرة األمراءيهنئه وأرسل إليه باألطعمة، وخوطب بالوزير ولم يخاطب المتقي ذلك بعث إليه

ذآره    فأرسل البريدي يطلب من المتقي خمسمائة ألف دينار، فامتنع الخليفة من ذلك فبعث إليه يتهدده ويتوعده وي
   . ما حل بالمعز والمستعين والمهتدي والقاهر



 

ذلك          ه ب ة إلي ك أن بعث الخليف ان آخر ذل م آ نهم، ث اع الخليف      واختلفت الرسل بي م يتفق اجتم رًا، ول دي  قه ة والبري
وا     ببغداد حتى خرج منها البريدي إلى واسط، ورتكين، ورام رهم آ وذلك أنه ثارت عليه الديالمة والتفوا على آبي

ال من      : ونفرت عن البريدي طائفة من جيشه، يقال لهم حريق دار البريدي، ا قبض الم ة   البجكمية، ألنه لم الخليف
   . لم يعطهم منه شيئًا

   . صاروا حزبين ائفة أخرى قد اختلفت معه أيضًا وهم الديالمة قدوآانت من البجكمية ط

داد، ودخل        والتفوا مع الديالمة فانهزم البريدي من بغداد يوم سلخ رمضان،  ى األمور ببغ ورتكين عل واستولى آ
ى   إلى المتقي فقلده إمرة األمراء، وخلع د  عليه، واستدعى المتقي علي بن عيسى وأخاه عبد الرحمن ففوض إل عب

   . وغرقه األمور من غير تسمية بوزارة، ثم قبض آورتكين على رئيس األتراك بكبك غالم بجكم الرحمن تدبير

ة       ثم تظلمت العامة من الديلم ألنهم آانوا يأخذون منهم درهم، فشكوا ذلك م يشكهم، فمنعت العام ورتكين فل إلى آ
      . فقتل من الفريقين خلق آثير وجم غفيروالعامة،  الخطباء أن يصلوا في الجوامع، واقتتل الديلم

دي،       وآان الخليفة قد آتب إلى أبي بكر محمد بن رائق صاحب الشام يستدعيه ديلم ومن البري إليه ليخلصه من ال
   . عظيم، وقد صار إليه من األتراك البجكمية خلق آثير فرآب إلى بغداد في العشرين من رمضان ومعه جيش

اصطلحا، وحمل ابن حمدان مائة  حاد عن طريقه ناصر الدولة بن حمدان، فتراسال ثم وحين وصل إلى الموصل
ا         ألف دينار، فلما اقترب ابن رائق من بغداد خرج آورتكين داد من غربيه ن رائق بغ دخل اب ه، ف في جيشه ليقاتل

ن رائق           ورجع آورتكين بجيشه فدخل من ة اب ال وساعدت العام داد للقت م تصافوا ببغ ورتكين   شرقيها، ث ى آ عل
ه  فانهزم ة ورآب    الديلم، وقتل منهم خلق آثير، وهرب آورتكين فاختفى، واستقر أمر ابن رائق وخلع علي الخليف

   . الخالفة هو وإياه في دجلة، فظفر ابن رائق بكورتكين فأودعه السجن الذي في دار

الة الجمعة بجامع براثي، وقد آان لص وفي يوم الجمعة ثاني عشر جمادى األولى حضر الناس  : قال ابن الجوزي
ه  ًا            المقتدر أحرق هذا الجامع ألنه آبسه فوجد في زل خراب م ي تم، فل ه للسب والش جماعة من الشيعة يجتمعون في

ام    م في أي اس                حتى عمره بجك ه الن يد وصلى في ه اسم الرش ان علي ه آ ر في م أمر المتقي بوضع منب الراضي، ث
   . الجمعة

   . يه إلى ما بعد سنة خمسين وأربعمائةفلم يزل تقام ف  : قال

ال رق،     : ق د وب رد ورع ة ب ت ليل ابعه آان ة س ي ليل رة ف ادى اآلخ ي جم ن قصر   وف ة الخضراء م قطت القب فس
آثر         أثرة من م داد وم اج بغ ة ت ذه القب ين         المنصور، وقد آانت ه ان ب م، وآ ة، بنيت أول ملكه اس عظيم ي العب بن

   . سنة ونبنيانها وسقوطها مائة وسبعة وثمان

ال  ا           : ق م يمطروا فيه ا ول ان منه اس التشرينان والكانون ا         وخرج عن الن ل منه م ينب بشيء سوى مطرة واحدة ل
   . وثالثين دينار التراب، فغلت األسعار ببغداد حتى بيع الكر بمائة

يع العقار واألثاث غير غسل وال صالة، وب ووقع الفناء في الناس حتى آان الجماعة يدفنون في القبر الواحد، من
يساوي الدينار في غير تلك األيام، ورأت امرأة رسول اهللا صلى  بأرخص األسعار، حتى آان يشترى بالدرهم ما

ال     اهللا عليه وسلم في ة بامتث أمر الخليف قاء، ف ك   منامها وهو يأمرها بخروج الناس إلى الصحراء لصالة االستس ذل
العباسية، ودخل الماء الشوارع   ت الفرات شيئًا لم ير مثله، وغرقتفصلى الناس واستسقوا فجاءت األمطار فزاد

األآراد الطريق على قافلة من خراسان، فأخذوا منهم ما قيمته  ببغداد، فسقطت القنطرة العتيقة والجديدة، وقطعت
   . أآثر ذلك من أموال بجكم الترآي ثالثة آالف دينار، وآان

اء   د      وخرج الناس للحج ثم رجعوا من أثن ويين ق ق بسبب رجل من العل ى       الطري ا إل ة، ودع ة النبوي خرج بالمدين
    . نفسه وخرج عن الطاعة

  

 



 

   : وفيها توفي من األعيان 

  أحمد بن إبراهيم 

   . ابن تزمرد الفقيه أحد أصحاب ابن سريج

   . خرج من الحمام إلى خارجه فسقط عليه الحمام فمات من فوره

   بجكم الترآي 

   . ء ببغداد، قبل بني بويهأمير األمرا

   . آان عاقًال يفهم العربية وال يتكلم بها

   . يقول أخاف أن أخطئ والخطأ من الرئيس قبيح

يعمل مارستان ببغداد فلم يتم، فجدده عضد  وآان مع ذلك يحب العلم وأهله، وآان آثير األموال والصدقات، ابتدأ
   . بح السلطان في الدنيا واآلخرةر العدل  : الدولة بن بويه، وآان بجكم يقول

م وهو     وآان يدفن أمواًال آثيرة في الصحراء، فلما مات لم يدر أين هي، وآان ى بجك ندماء الراضي قد التفوا عل
ار من        ة ألف دين د ضمنها بثمانمائ ان ق ا          بواسط، وآ ر م م أآث ان ال يفه ة، وآ انوا يسامرونه آالخليف ة، وآ الخليف

ه وحسنت سيرته، وقلت سطوته، ولكن        يقولون، وراض له مزاجه الطيب سنان بن ثابت الصابي حتى الن خلق
   . قليًال بعد ذلك لم يعمر إال

ا   ه به ائه     ودخل عليه مرة رجل فوعظه فأبكاه فأمر له بمائة ألف درهم، فلحق م لجلس ال بجك ه     : الرسول فق ا أظن م
   ؟ يقبلها وال يريدها، وما يصنع هذا بالدنيا

   ؟ ول بالعبادة، ماذا يصنع بالدراهمهذا رجل مشغ

   ؟ قبلها  : فما آان بأسرع من أن رجع الغالم وليس معه شيء، فقال بجكم

   ! نعم   : قال

   . آلنا صيادون ولكن الشباك مختلفة  : فقال بجكم

   . توفي لسبع بقين من رجب من هذه السنة

   . فضربه رجل منهم فقتله تهان بهم فقاتلوهوسبب موته أنه خرج يتصيد فلقي طائفة من األآراد فاس

   . وآانت إمرته على بغداد سنتين وثمانية أشهر وتسعة أيام

   . باهللا آلها وخلف من األموال والحواصل ما ينيف على ألفي ألف دينار، أخذها المتقي

  أبو محمد البربهاري 

ه      التستري،  العالم الزاهد الفقيه الحنبلي الواعظ، صاحب المروزي وسهًال راث أبي زه عن مي ان سبعين    -وتن وآ
   . ألمر آرهه -ألفًا 

ه الخاصة   ًا وهو يعظ        وآان شديدًا على أهل البدع والمعاصي، وآان آبير القدر تعظم د عطس يوم ة، وق والعام
من  بغداد، فانتهت الضجة إلى دار الخالفة، فغار الخليفة فشمته الحاضرون، ثم شمته من سمعهم حتى شمته أهل



 

ام            ذلك وتكلم فيه جماعة من م أخذه القي وران شهرًا، ث د أخت ب اختفى عن ة، فطلب ف  فمات  -داء  -أرباب الدول
   . عندها، فأمرت خادمها فصلى عليه فامتألت الدار رجاًال عليهم ثياب بياض

   . ودفنته عندها ثم أوصت إذا ماتت أن تدفن عنده

   . مه اهللاوآان عمره يوم مات ستًا وتسعين سنة رح

  البهلول يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 

ب، سمع جده     -ألنه آان أزرق العينين  -أبو بكر األزرق  وخي الكات ة        التن ن عرف ار، والحسين ب ن بك ر ب والزبي
   . وغيرهم، وآان خشن العيش آثير الصدقة

   . المنكر إنه تصدق بمائة ألف دينار، وآان أمارًا بالمعروف نهاء عن  : فيقال

   . روى عنه الدارقطني وغيره من الحفاظ

   . وآان ثقة عدًال

   . توفي في ذي الحجة منها عن ثنتين وتسعين سنة رحمه اهللا تعالى

  ثم دخلت سنة ثالثين وثالثمائة 

دًا،      في المحرم منها ظهر آوآب بذنب رأسه إلى المغرب  : قال ابن الجوزي ًا ج ان عظيم وذنبه إلى المشرق، وآ
   . اضمحل به منتشر، وبقي ثالثة عشر يومًا إلى أنوذن

ر الموت،     وفي نصف ربيع األول بلغ الكر من الحنطة مائتي دينار، وأآل  : قال الضعفاء الميتة، ودام الغالء وآث
   . وترآوا دفن الموتى، وشغلوا عن المالهي واللعب وتقطعت السبل، وشغل الناس بالمرض والفقر،

   . وثلثا آأفواه القرب، وبلغت زيادة دجلة عشرين ذراعًا ثم جاء مطر  : قال

ين   :  ) الكامل ( وذآر ابن األثير في  ع خراج        أن محمد بن رائق وقع بينه وب دي من دي وحشة، ألجل أن البري البري
د  من المال، فوقعت مصالحة ورجع ابن رائق إلى بغداد، فطالبه ال واسط، فرآب إليه ابن رائق ليتسلم ما عنده جن

ه أرزاقهم وضاق علي ق وآاتب  ب ن رائ دي، فضعف جانب اب ى البري ه إل راك عن ة من األت ز جماع ه وتحي حال
اه   بالوزارة ببغداد، ثم قطع اسم الوزارة عنه، فاشتد حنق البريدي عليه، وعزم على أخذ البريدي بغداد، فبعث أخ

رادات      أبا الحسين في جيش إلى بغداد، فتحصن ابن رائق مع الخليفة بدار انيق والع ا المج  -الخالفة ونصبت فيه
   . أيضًا على دجلة -العرادة شيء أصغر من المنجنيق 

دي بمن      فاضطربت أهل بغداد ونهب الناس بعضهم بعضًا ليًال ونهارًا، وجاء أبو د اهللا البري ي عب الحسين أخو أب
   . اس فيه من الغالء والوباء والفناءالحال جدًا، مع ما الن معه، فقاتلهم الناس في البر وفي دجلة، وتفاقم

   . فإنا هللا وإنا إليه راجعون

في عشرين فارسًا، فقصدوا  -أبو منصور  ومع الخليفة ابنه -ثم إن الخليفة وابن رائق انهزما في جمادى اآلخرة 
ى دار    و الحسين عل ى          نحو الموصل واستحوذ أب ا حت ية، ونهبوه ا من الحاش ل من وجد فيه ة، وقت وصل   الخالف

و          النهب إلى الحريم، ولم ه أب ورتكين من الحبس فبعث ًا، وأخرجوا آ  يتعرضوا للقاهر وهو إذ ذاك أعمى مكفوف
ي   الحسين إلى البريدي، فكان آخر العهد به، ونهبوا بغداد جهارًا عالنية، ونزل أبو الحسين بدار مؤنس الخادم الت

ا آان يسكنها ابن رائق، وآانوا يكبسون الدور ويأخذون  دًا،          م ر الجور وغلت األسعار ج وال، فكث ا من األم فيه
   . والشعير، وذاق أهل بغداد لباس الجوع والخوف بما آانوا يصنعون وضرب أبو الحسين المكس على الحنطة



 

ًا،   ادًا عظيم ة        وآان معه طائفة آبيرة من القرامطة، فأفسدوا في البلد فس راك حروب طويل ين األت نهم وب ع بي ووق
     . الحرب بين العامة والديلم جند أبي الحسين لبهم الترك وأخرجوهم من بغداد، فوقعتشديدة، فغ

ا    ا         : وفي شعبان منه تد الحال أيضًا، ونهبت المساآن وآبس أهله وا        اش دي فنهب د البري ارًا، وخرج جن يًال ونه ل
   . يسمع بمثله الغالت من القرى والحيوانات، وجرى ظلم لم

ر  نيعة       وإ  : قال ابن األثي ارهم الش ة أن أخب يعلم الظلم ذا ل ا ه ا ذآرن ى وجه األرض وفي        نم دهم عل ل وتبقى بع تنق
م          الكتب، ليذآروا بها ويذموا ويعابوا، ذلك لهم ذا إن ل م له وا الظل م أن يترآ ى اهللا لعله رهم إل دنيا وأم خزي في ال

   . يترآوه هللا

د    ن حم ة ب دي،       ان نائب وقد آان الخليفة أرسل وهو ببغداد إلى ناصر الدول ى البري الموصل يستمده ويستحثه عل
ا            فأرسل ناصر الدولة أخاه سيف الدولة عليًا في  د هرب ن رائق ق ة واب ان بتكريت إذا الخليف ا آ ف، فلم جيش آثي

   . إلى أخيه، وخدم سيف الدولة الخليفة خدمة آثيرة فرجع معهما سيف الدولة

ة         ا ناصر الدول ى الموصل خرج عنه زل شرقها، وأرسل   ولما وصلوا إل ى       فن م يجئ إل التحف والضيافات، ول
ى ناصر        الخليفة خوفًا من الغائلة من جهة ابن رائق، فأرسل ن رائق للسالم عل ه اب الخليفة ولده أبا منصور ومع

 ناصر الدولة أن ينثر الذهب والفضة على رأس ولد الخليفة، وجلسا عنده ساعة، ثم قاما الدولة، فصارا إليه فأمر
ى نفكر      اجلس   : ، فرآب ابن الخليفة وأراد ابن رائق أن يرآب معه، فقال له ناصر الدولةورجعا دي حت وم عن الي

ن        فيما نصنع في أمرنا هذا، فاعتذر إليه بابن الخليفة واستراب ذه اب ه فجب دان بكم ن حم باألمر وخشي، فقبض اب
أمر ناصر الدو    رائق منه فانقطع آمه، ورآب سريعًا فسقط ين لسبع        عن فرسه، ف وم االثن ك ي ل، وذل ه فقت ة بقتل ل

   . بقين من رجب منها

ة       ه ناصر الدول ه ولقب ع علي ع       فأرسل الخليفة إلى ابن حمدان فاستحضره وخل راء، وخل ر األم ه أمي ذ، وجعل يومئ
يد        على أخيه أبي الحسن ولقبه سيف الدولة يومئذ، ولما ى صاحب مصر األخش ه إل ر مقتل قتل ابن رائق وبلغ خب

   . فتسلمها من محمد بن يزداد نائب ابن رائق ولم ينتطح فيها عنزان بن طغج، رآب إلى دمشق محمد

دي          ا الحسين البري راك أب ر األت ارق أآث داد ف ى بغ ه إل بح سريرته قبحه اهللا،       ولما بلغ خبر مقتل لسوء سيرته، وق
م، ورآب هو      وى به دان فتق ن حم ة واب ا   وقصدوا الخليف داد، فلم ى بغ ة إل و    والخليف ا أب ا هرب عنه وا منه اقترب

رح المسلمون         الحسين أخو البريدي فدخلها ا، فف ك في شوال منه رة، وذل المتقي ومعه بنو حمدان في جيوش آثي
   . شديدًا فرحًا

د        فردهم، وتراجع-وقد آان أخرجهم إلى سامرا  -وبعث الخليفة إلى أهله  انوا ق ا آ د م داد بع ى بغ أعيان الناس إل
داد، وبعث ناصر         رد الخليفة أبا إسحاقترحلوا عنها، و انبي بغ وزون شرطة ج ى ت القراريطي إلى الوزارة وول
ام     الدولة في جيش وراء أبي الحسين أخي البريدي فلحقه عند المدائن فاقتتلوا قتاًال الدولة أخاه سيف ديدًا في أي ش

زل     بواسط، نحسات، ثم آان آخر األمر أن انهزم أبو الحسين إلى أخيه البريدي ة بنفسه فن وقد رآب ناصر الدول
   . المدائن قوة ألخيه

ى          ًا حت رده أخوه وزاده جيش دي ف رة من أخي البري ة م دي، وأسر جماعة من       وقد انهزم سيف الدول آسر البري
   . أعيان أصحابه، وقتل منهم خلقًا آثيرًا

لم     فانهزم  ثم أرسل أخاه سيف الدولة إلى واسط لقتال أبي عبد اهللا البريدي، ى البصرة وتس منه البريدي وأخوه إل
   . خبره في السنة اآلتية مع البريدي سيف الدولة واسطًا، وسيأتي ما آان من

رح        وأما ناصر الدولة فإنه عاد إلى بغداد فدخلها في ثالث عشر ذي الحجة ال، فف ى الجم ه األسارى عل ين يدي وب
   . ار الدنياروأصلح معي المسلمون واطمأنوا ونظر في المصالح العامة

ه،           انير سماها اإلبريزي ه، فضرب دن ان علي ا آ ر عم د غي ة عشر        وذلك أنه وجده ق ار بثالث اع آل دين فكانت تب
   . درهمًا، وإنما آان يباع ما قبلها بعشرة



 

ى      وعزل الخليفة بدرًا الخرشني عن الحجابة ووالها سالمة الطولوني، وجعل رات، فسار إل ق الف بدرًا على طري
   . د فأآرمه واستنابه على دمشق فمات بهااألخشي

   . خمسة عشر ألفًا، فإنا هللا وإنا إليه راجعون وصلت الروم إلى قريب حلب فقتلوا خلقًا وأسروا نحوًا من  : وفيها

من بطارقتهم المشهورين منهم وغيرهم  دخل نائب طرسوس إلى بالد الروم فقتل وسبى وغنم وسلم وأسر  : وفيها
   . ًا وهللا الحمدخلقًا آثير

   : وفيها توفي من األعيان 

  النهرجوري إسحاق بن محمد بن يعقوب 

   . وجاور بمكة حتى مات بها أحد مشايخ الصوفية، صحب الجنيد بن محمد وغيره من أئمة الصوفية،

   . بالقلوب مفاوز الدنيا تقطع باألقدام، ومفاوز اآلخرة تقطع  : ومن آالمه الحسن

  إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن سعيد بن أبانالحسين بن 

ة        أبو عبد اهللا الضبي القاضي المحاملي الفقيه الشافعي المحدث، سمع  ن عيين ًا من أصحاب اب ر وأدرك خلق الكثي
   . نحوًا من سبعين رجًال

   . من عشرة آالف وروى عن جماعة من األئمة، وعنه الدارقطني وخلق، وآان يحضر مجلسه نحو

  صدوقًا دينًا فقيهًا محدثًا، ولي قضاء الكوفة ستين سنة وآان

ه،  زم منزل ه ول ك آل تعفى من ذل م اس ا، ث ارس وأعماله ه قضاء ف ى إسماع الحديث  ، وأضيف إلي واقتصر عل
   . وسماعه

   . توفي في ربيع اآلخر من هذه السنة عن خمس وتسعين سنة

ذآر وقد تناظر هو و بعض الشيعة بحضرة بعض األآابر فج دق        عل الشيعي ي در وأحد والخن وم ب ي ي مواقف عل
   . وخيبر وحنين وشجاعته

   ؟ أتعرفها  : ثم قال للمحاملي

   ؟ نعم، ولكن أتعرف أنت أين آان الصديق يوم بدر  : قال

ه في     آان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في العريش بمنزلة الرئيس الذي يحامي عنه، وعلي رضي اهللا عن
   . بسببه ارزة، ولو فرض أنه انهزم أو قتل لم يخزل الجيشالمب

     . فأفحم الشيعي

دموه        وقد قدمه الذين رووا لنا الصالة والزآاة والوضوء  : وقال المحاملي لم فق ه وس د رسول اهللا صلى اهللا علي بع
لم ويجاحف    وقد آان أبو بكر يمنع عن رسول اهللا صلى ا  عليه حيث ال مال له وال عبيد وال عشيرة، ه وس هللا علي

   . لعلمهم أنه خيرهم عنه، وإنما قدموه

    . فأفحمه أيضًا

 



 

  علي بن محمد بن سهل 

   . أبو الحسن الصائغ، أحد الزهاد العباد أصحاب الكرامات

ذا يصلي في الصحراء        : روى عن ممشاد الدينوري ا الحسن ه ه         أنه شاهد أب د نشر علي في شدة الحر، ونسر ق
   . له من الحرجناحيه يظ

ن إسماعيل األشعري         : قال ابن األثير ي ب و الحسن عل وفي أب ده سنة ستين        وفيها ت ان مول تكلم المشهور، وآ الم
   . ومائتين، وهو من ولد أبي موسى األشعري

   . ذآره هناك الصحيح أن األشعري توفي سنة أربع وعشرين ومائتين آما تقدم  : قلت

افعي، وفيها توفي محمد ب  : قال ائتين،        ن يوسف بن النضر الهروي الفقيه الش ده سنة تسع وعشرين وم ان مول وآ
   . أخذ عن الربيع بن سليمان صاحب الشافعي

   . وقد توفي فيها أبو حامد بن بالل  : قلت

   . وزآريا بن أحمد البلخي

   . وعبد الغافر بن سالمة الحافظ

   . ومحمد بن رائق األمير ببغداد

   : ي الشيخوفيها توف

  أبو صالح مفلح الحنبلي

ومقامات، واسمه مفلح بن عبد  واقف مسجد أبي صالح ظاهر باب شرقي من دمشق، وآانت له آرامات وأحوال
اب    ن سعيد           اهللا أبو صالح المتعبد، الذي ينسب إليه المسجد خارج ب ا بكر ب شرقي من دمشق، صحب الشيخ أب

ّيم المسجد،    حمدونه الدمشقي، وتأدب به، وروى عنه الموحد بن إسحاق بن البري، وأبو الحسن علي بن العجة ق
   . الدينوري الدقي وأبو بكر بن داود

   . روى الحافظ ابن عساآر من طريق الدقي عن الشيخ أبي صالح

ى        : قال اد، فمررت برجل وهو جالس عل ه      آنت أطوف بجبل لكام أطلب العب ا    : صخرة مطرق رأسه فقلت ل م
   ؟ اتصنع ههن

   . أنظر وأرعى  : فقال

   . العصاة والحجارة ال أرى بين يديك شيئًا تنظر إليه وال ترعاه إال هذه  : فقلت له

   . صرفت بصرك عني بل أنظر خواطر قلبي وأرعى أوامر ربي، وبالذي أطلعك علي إال  : فقال

   . نعم، ولكن عظني بشيء أنتفع به حتى أمضي عنك  : فقلت له

   . الندم، ومن استغنى باهللا أمن العدم من لزم الباب أثبت في الخدم، ومن أآثر ذآر الموت أآثر  : فقال

   . ثم ترآني ومضى



 

ذي وراء     مكثت ستة أيام أو سبعة لم آآل ولم أشرب، ولحقني  : وقال أبو صالح ى النهر ال عطش عظيم، فجئت إل
   .  ] 7  : هود [   { َعْرُشُه َعَلى اْلَماِء َوَآاَن }   : تعالى المسجد فجلست أنظر إلى الماء، فتذآرت قوله

   . فذهب عني العطش فمكثت تمام العشرة أيام

اشربي فضل رجل   : إلى امرأته فقال مكثت أربعين يومًا لم أشرب، ثم شربت، وأخذ رجل فضلتي ثم ذهب  : وقال
   . قد مكث أربعين يومًا لم يشرب الماء

   . م يكن اطلع على ذلك أحد إال اهللا عز وجلول  : قال أبو صالح

ين رأسك      الدنيا حرام على القلوب حالل على النفوس، ألن  : ومن آالم أبي صالح ك أن تنظر بع آل شيء يحل ل
   . إليه يحرم عليك أن تنظر بعين قلبك إليه

اس      : وآان يقول ؤاد لب ؤاد، والف اس الف اس      الضمير، وال  البدن لباس القلب والقلب لب اس السر، والسر لب ضمير لب
   . المعرفة به

   . السنة، واهللا سبحانه أعلم وألبي صالح مناقب آثيرة رحمه اهللا، توفي في جمادى األولى من هذه

  وثالثمائة ثم دخلت سنة إحدى وثالثين 

و             دي وأخوه أب ا البري زم عنه د انه ى واسط وق ة إل ا دخل سيف الدول رك ع     فيه م اختلف الت ى سيف   الحسين، ث ل
   . األمراء خبره فخرج من بغداد إلى الموصل، فنهبت داره الدولة، فهرب منها قاصدًا بغداد، وبلغ أخاه أمير

   . وآانت دولته على بغداد ثالثة عشر شهرًا وخمسة أيام

اب حرب، فطلب من         زل بب ا فن د خروجه منه ى        وجاء أخوه سيف الدولة بع ه عل وى ب ال يتق ده بم ة أن يم الخليف
   . ففرقها بأصحابه ب توزون، فبعث إليه بأربعمائة ألف درهم،حر

وزون في الخامس            ا ت داد، ودخله وزون خرج من بغ دوم ت ه       وحين سمع بق ع علي والعشرين من رمضان، فخل
   . الخليفة وجعله أمير األمراء واستقر أمره ببغداد

وزون غالم سيف     ،وعند ذلك رجع البريدي إلى واسط وأخرج من آان بها من أصحاب توزون وآان في أسر ت
   . ويرفع أمره عند آل حمدان ثمال، فأرسله إلى مواله ليخبره حاله  : الدولة، يقال له

   . بسببها خلق آثير آانت زلزلة عظيمة ببالد نسا، سقط منها عمارات آثيرة، وهلك  : وفيها

   . األنفاسب وآان ببغداد في أيلول وتشرين حر شديد يأخذ  : قال ابن الجوزي

   . سبوا وفي صفر منها ورد الخبر بورود الروم إلى أرزن وميافارقين وأنهم

دان،    وفي ربيع اآلخر منها عقد أبو منصور إسحاق بن الخليفة المتقي عقده ن حم على علوية بنت ناصر الدولة ب
ى      م، وول ار وألف ألف دره و       على صداق مائة ألف دين ذآورة أب ة الم ى الجاري د عل ي     العق ن أب د ب د اهللا محم عب

   . الدولة، وضرب ناصر الدولة سكة ضرب فيها ناصر الدولة عبد آل محمد موسى الهاشمي، ولم يحضر ناصر

اس، ووافى من الجراد شيء         وفيها غلت األسعار حتى أآل الناس الكالب ووقع  : قال ابن الجوزي بالء في الن ال
   . الدرهم، فارتفق الناس به في الغالءآل خمسين رطًال ب حتى بيع منه   آثير جدًا، 

الرها، آان المسيح قد مسح بها وجهه فصارت   ورد آتاب ملك الروم إلى الخليفة يطلب فيه منديًال بكنيسة  : وفيها
   . يبعث من األسارى خلقًا آثيرًا صورة وجهه فيه، وأنه متى وصل هذا المنديل



 

ى        نحن أحق بعيسى   : من قائلفأحضر الخليفة العلماء فاستشارهم في ذلك، ف يهم غضاضة عل ه إل نهم، وفي بعث م
   . المسلمين ووهن في الدين

اء       يا أمير المؤمنين إنقاذ أسارى المسلمين  : فقال علي بن عيسى الوزير اس من بق ع للن ر وأنف من أيدي الكفار خي
   . ذلك المنديل بتلك الكنيسة

   . أيديهم خليص أسرى المسلمين منفأمر الخليفة بإرسال ذلك المنديل إليهم وت

ا        وفيها وصل الخبر بأن القرمطي ولد له مولود فأهدى إليه  : قال الصولي رة، منه دايا آثي دي ه د اهللا البري و عب أب
   . بالذهب محلى باليواقيت، وغير ذلك مهد من ذهب مرصع بالجوهر، وجالله منسوج

   . فقد برئت منه الذمة حدًا من الصحابة بسوءآثر الرفض ببغداد فنودي بها من ذآر أ  : وفيها

   . القضاة واألعيان وبعث الخليفة إلى عماد الدولة بن بويه خلعًا فقبلها ولبسها بحضرة

خراسان وما وراء النهر، وقد مرض قبل  آانت وفاة السعيد نصر بن أحمد بن إسماعيل الساماني صاحب  : وفيها
ًا ويصلي     داره بيتًا موته بالسل سنة وشهرًا، واتخذ في ه حافي سماه بيت العبادة، فكان يلبس ثيابًا نظافًا ويمشي إلي

   . ويكثر الصالة فيه، ويتضرع

اماني، ولقب      وآان يجتنب المنكرات واآلثام إلى أن مات رحمه اهللا، فقام باألمر من ن نصر الس بعده ولده نوح ب
   . باألمير الحميد

   . ن قد طعن فيه عنده وصلبهوقتل محمد بن أحمد النسفي، وآا

   : وفيها توفي من األعيان 

  ثابت بن سنان بن قرة الصابي 

دمًا في الطب وفي         أبو سعيد الطبيب، أسلم على يد القاهر باهللا ولم يسلم ولده وال أحد ان مق د آ ه، وق من أهل بيت
   . علوم أخر آثيرة

   . جاءه الموت عته شيئًا، حتىتوفي في ذي القعدة منها بعلة الذرب ولم تغن عنه صنا

   : وما أحسن ما قال بعض الشعراء في ذلك

  أتردُّ مقدورًا عليك قد جرى* قل للذي صنع الدواء بكفه 

  صنع الدواء بكفه ومن اشترى* مات المداوي والمداوى والذي 

ة يتكلمون في    عليه آما جر وفاة األشعري فيها وتكلم فيه، وحط  ) المنتظم ( وذآر ابن الجوزي في  ت عادة الحنابل
   . األشعرية قديمًا وحديثًا

وفي       وذآر أنه ولد سنة ستين ومائتين، وتوفي في هذه السنة، وأنه صحب ه، وت م رجع عن الجبائي أربعين سنة ث
   . ببغداد ودفن بمشرعة السرواني

  شيبة محمد بن أحمد بن يعقوب بن 

  . وعنه أبو بكر بن مهدي، وآان ثقة ه وعباسًا الدوري وغيرهما،ابن الصلت السدوسي موالهم أبو بكر، سمع جد
   . إنه يعيش آذا وآذا  : فحسبوا عمره وقالوا روى الخطيب أن والد محمد هذا حين ولد أخذ طالع مولده المنجمون 



 

ه   روه ب تأل أرصد      فأرصد أبوه له جبًا فكان يلقي فيه عن آل يوم من عمره الذي أخب ا ام ارًا، فلم ًا آخر    دين ه جب ل
   . ثالثة دنانير على عدد أيام عمر ولده آذلك، ثم آخر آذلك، فكان يضع فيها في آل يوم

ه   ومع هذا ما أفاده ذلك شيئًا، بل افتقر هذا الولد حتى صار يستعطي من الناس، وآان يحضر مجلس السماع علي
   . بشيء يقوم بأوده عباءة بال إزار، فكان يتصدق عليه أهل المجلس

   . والسعيد من أسعده اهللا عز وجل

  محمد بن مخلد بن جعفر 

ار    سمع -وهي محلة بطرف بغداد  -أبو عمر الدوري العطار، آان يسكن الدور  ن بك الحسن بن عرفة والزبير ب
دارقطني وجماعة،    ه ال ة مشهورًا          ومسلم بن الحجاج وغيرهم، وعن ة مشكور الديان ًا واسع الرواي ة فهم ان ثق وآ

   . ةبالعباد

   . أشهر وإحدى وعشرين يومًا توفي في جمادى األولى منها، وقد استكمل سبعًا وسبعين سنة وثمانية

د جامع الرصافة، وهو        : المجنون البغدادي، روى ابن الجوزي من طريق أبي بكر الشبلي قال ًا عن رأيت مجنون
   . اهللا أنا مجنون اهللا، أنا مجنون  : عريان وهو يقول

   ؟ ما لك أال تستتر وتدخل الجامع وتصلي  : فقلت له

   : فأنشأ يقول

  وقد أسقطت حالي حقوقهم عني* يقولون زرنا واقض واجب حقنا 

  ولم يأنفوا منها أنفت لهم مني* إذا هم رأوا حالي ولم يأنفوا لها 

  وثالثمائة ثم دخلت سنة ثنتين وثالثين 

داد   : فيها ى الموصل مغاضبا    خرج المتقي أمير المؤمنين من بغ ه       إل د زوج ابنت وزون وهو إذ ذاك بواسط، وق لت
ا       من أبي عبد اهللا البريدي، وصارا يدًا واحدة داد فأفسد فيه ى بغ ة إل على الخليفة، وأرسل ابن شيرزاد في ثالثمائ

   . باألمر من غير مراجعة المتقي وقطع ووصل، واستقل

ي        ده ووزيره ومن اتبعهفغضب المتقي وخرج منها مغاضبًا له بأهله وأوال ى بن راء، قاصدًا الموصل إل من األم
داد      حمدان، فتلقاه سيف الدولة إلى تكريت، ثم جاءه ناصر الدولة وهو بتكريت أيضًا، وحين خرج المتقي من بغ

 الفساد، وظلم أهلها وصادرهم، وأرسل يعلم توزون، فأقبل مسرعًا نحو تكريت فتواقع هو أآثر ابن شيرزاد فيها
م آر     وس ة، ث ه ناصر الدول ة     يف الدولة، فهزم توزون سيف الدولة، وأخذ معسكره ومعسكر أخي ه سيف الدول إلي

  . فهزمه توزون أيضًا

ى    وانهزم المتقي وناصر الدولة وسيف الدولة من الموصل إلى نصيبين، وجاء توزون فدخل الموصل وأرسل إل
   . ذلك إال أن تصالح بني حمدان إلى ال سبيل  : الخليفة يطلب رضاه، فأرسل الخليفة يقول

ام      فاصطلحوا، وضمن ناصر الدولة بالد الموصل بثالثة آالف ألف وستمائة داد، وأق ى بغ وزون إل ألف، ورجع ت
   . الخليفة عند بني حمدان

ق           ه في خل ن بوي ة ب ا معز الدول ل إليه وزون       وفي غيبة توزون هذه عن واسط أقب رين، فانحدر ت ديلم آثي من ال
ة بضعة عشر        مسر  ل مع معز الدول ى واسط فاقتت ة ونهبت          عًا إل زم معز الدول ان آخر األمر أن انه ًا، وآ يوم

   . وأسر جماعة من أشراف أصحابه حواصله، وقتل من جيشه خلق آثير،

   . بغداد ثم عاود توزون ما آان يعتريه من مرض الصرع، فشغل بنفسه فرجع إلى



 

ان           : دي أخاه أبا يوسف، وآان سبب ذلكقتل أبو عبد اهللا البري  : وفيها وال، فك ده من األم ا في ي ل م دي ق أن البري
ثم يشنع عليه ويذم تصرفه بمال الجند، إلى أن مال الجند إلى أبي  يستقرض من أخيه أبي يوسف فيقرضه القليل،

ى  عن البريدي، فخشي أن يبايعوه فأرسل إليه طائفة من غلمانه فقتلوه غ يوسف وأعرض غالبهم ل إل  يلة، ثم انتق
   . ألف ألف دينار داره وأخذ جميع حواصله وأمواله، فكان قيمة ما أخذ منه من األموال ما يقارب ثالثمائة

الحمى       ديدًا ب ا مرضًا ش ذه          ولم يمتع بعده إال ثمانية أشهر مرض فيه ه في شوال من ه ى آانت وفات ادة، حت الح
بحهم        اهللا السنة، فقام مقامه أخوه أبو الحسين قبحه ى القرامطة ق أ إل ه فلج اروا علي ، فأساء السيرة في أصحابه، فث

واحي    بهم، فقام باألمر من بعده أبو القاسم بن أبي عبد اهللا البريدي في بالد واسط والبصرة اهللا فاستجار ك الن وتل
   . من األهواز وغيرها

   . له منهم تضجر، وأنهم يرغبون في مفارقته روأما الخليفة المتقي هللا فإنه لما أقام عند أوالد حمدان بالموصل ظه

آتاب الخليفة وقابله بالسمع والطاعة،   فكتب إلى توزون في الصلح، فاجتمع توزون مع القضاة واألعيان وقرؤوا
يأتي   وحلف له ووضع خطه باإلقرار له، ولمن معه باإلآرام واالحترام، فكان من الخليفة ودخوله إلى بغداد ما س

   . تيةفي السنة اآل

ا       أقبلت طائفة من الروس في البحر إلى نواحي أذربيجان فقصدوا   : وفيها روا بأهله ا ظف بردعة فحاصروها، فلم
ارًا            قتلوهم عن آخرهم، وغنموا أموالهم وسبوا من  ا ثم ى المراغة فوجدوا به الوا إل م م ائهم، ث نوا من نس استحس

رهم     آثيرة، فأآلوا منها اء شديد فمات أآث ه وسالحه، فأخذه        فأصابهم وب ه ثياب وا مع ان إذا مات أحدهم دفن  ، وآ
   . المسلمون وأقبل إليهم المرزبان بن محمد فقتل منهم

ل وسبى    وفي ربيع األول منها جاء الدمستق ملك الروم إلى رأس العين في ثمانين ألفًا، فدخلها ونهب ما فيها وقت
ام   منهم نحوًا من خمسة عشر ألفًا، وأقام بها ة أي ى          ثالث ًا حت اًال عظيم اتلوه قت ، فقصدته األعراب من آل وجه فق

   . انجلى عنها

ى      رت األمطار حت دًا، وآث داد ج اس        وفي جمادى األولى منها غلت األسعار ببغ ر من الن اء، ومات آثي دم البن ته
ان  الناس، ونقصت قيمة العقار حتى بيع منه بالدره تحت الهدم، وتعطلت أآثر الحمامات والمساجد من قلة م ما آ

   . يساوي الدينار، وخلت الدور

     . ليخربوها وآان الداللون يعطون من يسكنها أجرة ليحفظها من الداخلين إليها

ات        اس يتحارسون بالبوق ان الن ى آ ل، حت تن من آل       وآثرت الكبسات من اللصوص باللي رت الف ول، وآث والطب
   . أنفسنا ومن سيئات أعمالنا جهة فإنا هللا وإنا إليه راجعون، ونعوذ باهللا من شرور

عيد الحسن   ي س ن أب ليمان ب اهر س ي ط اة أب ت وف ا آان ي رمضان منه يس  وف ابي الهجري القرمطي، رئ الجن
ا،          القرامطة، قبحه اهللا، وهذا هو الذي قتل الحجيج حول  ا وحليته لبها آسوتها وأخذ بابه ا، وس ة وفي جوفه الكعب

م مات      وأخذه مع واقتلع الحجر األسود من موضعه ة ث ه إلى بلده هجر، فمكث عنده من سنة تسع عشرة وثالثمائ
   . عندهم، لم يردوه إلى سنة تسع وثالثين وثالثمائة آما سيأتي قبحه اهللا وهو

م      ة، وه ه الثالث ده إخوت و   : ولما مات هذا القرمطي قام باألمر من بع و        أب و القاسم سعيد، وأب اس الفضل، وأب العب
العباس ضعيف البدن مقبًال على قراءة الكتب، وآان أبو يعقوب  سعيد الجنابي، وآان أبويعقوب يوسف، بنو أبي 

م سبعة من      مقبًال على اللهو ان له وزراء   واللعب، ومع هذا آانت آلمة الثالثة واحدة ال يختلفون في شيء، وآ ال
   . متفقون أيضًا

   . آما استراحوا من اآلخر ن هذاوفي شوال منها توفي أبو عبد اهللا البريدي فاستراح المسلمون م

    : وفيها توفي من األعيان 

   . العباس بن عقدة الحافظ أبو



 

  أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن

دة في      أبو العباس الكوفي المعروف بابن عقدة، لقبوه بذلك من أجل تعقيده في ان أيضًا عق التصريف والنحو، وآ
ه        كبار، سمعالورع والنسك، وآان من الحفاظ ال ايخ، وسمع من ق من المش الحديث الكثير ورحل فسمع من خالئ

   . الجعابي وابن عدي وابن المظفر وابن شاهين الطبراني والدارقطني وابن

ال   أجمع أهل الكوفة على أنه لم ير من زمن ابن مسعود  : قال الدارقطني ه، ويق ه    : إلى زمان ابن عقدة أحفظ من إن
ن  وًا م ظ نح ان يحف اآ ديث، منه ف ح تمائة أل ن الصحاح   س ا م ا فيه ت، بم ل البي ي فضائل أه ف ف ة أل ثالثمائ

   . حمل جمل، وآان ينسب مع هذا آله إلى التشيع والمغاالة والضعاف، وآانت آتبه ستمائة

   . آان رجل سوء  : قال الدارقطني

   . ونسبه ابن عدي إلى أنه آان يعمل النسخ ألشياخ ويأمرهم بروايتها

ن يوسف،     : حدثني علي بن محمد بن نصر قال  : ل الخطيبقا زة ب ول       سمعت حم ه يق ن حيوي ا عمر ب   : سمعت أب
ال الشيخين    -مثالب الصحابة    آان ابن عقدة يجلس في جامع براثى معدن الرفض يملي ه ال    -أو ق فترآت حديث

   . أحدث عنه بشيء

   . في ذي القعدة منها فيه آفاية، توفيوقد حررت الكالم فيه في آتابنا التكميل بما   : قلت

  أحمد بن عامر بن بشر بن حامد المروروذي

ذ            ه الشافعي تلمي ر، وهو الفقي روذ اسم للنه روذ، وال ى مر وال ي إسحاق المروذي     نسبة إل ى مروذ     -أب نسبة إل
وصنف في    ) ي المذهبالجامع ف ( ، وله آتاب  ) مختصر المزني شرح ( له  -الشاهجان، وهي أعظم من تلك البالد 

   . ال يشق غباره، توفي في هذه السنة رحمه اهللا أصول الفقه، وآان إمامًا

  وثالثمائة ثم دخلت سنة ثالث وثالثين 

ى     -وهو مقيم بالموصل -وآان  رجع الخليفة المتقي إلى بغداد وخلع من الخالفة وسملت عيناه،  : فيها د أرسل إل ق
   . الشامية أن يأتيه صر والبالداألخشيد محمد بن طغج صاحب م

وم   فأقبل إليه في المنتصف من المحرم من هذه السنة، وخضع للخليفة غاية الخضوع، وآان يقوم بين يديه آما تق
ه       الغلمان، ويمشي والخليفة راآب، ثم عرض عليه أن ام، وليت بالد الش وم ب يصير معه إلى الديار المصرية أو يق

ار  ه، فأش ى علي ل أب ل، ب وزون    فع ر ت ن مك ذره م وزون، وح ى ت ذهب إل ه بالموصل، وال ي ام مكان ه بالمق علي
   . يقبل ذلك، وآذلك أشار عليه وزيره أبو حسين بن مقلة فلم يسمع وخديعته، فلم

راء        ى األم ذلك أهدى إل اخرة، وآ رة ف دايا آثي از        وأهدى ابن طغج للخليفة ه الده، واجت ى ب م رجع إل وزير، ث وال
   . بن حمدان صاحبها أبو عبد اهللا بن سعيد بحلب فانحاز عنها

   . وآان ابن مقاتل بها، فأرسله إلى مصر نائبًا عنه حتى يعود إليها

ى      داد، وأرسل إل ى بغ ة إل ه من          وأما الخليفة فإنه رآب من الرقة في الدجل ان حلف ل ا آ ه م وزون فاستوثق من ت
ين  إليه تو األيمان فأآدها وقررها، فلما قرب من بغداد خرج زون ومعه العساآر، فلما رأى الخليفة قبَّل األرض ب

 وفى له بما آان حلف له عليه وأنزله في منظرته، ثم جاء فاحتاط على من مع الخليفة من يديه، وأظهر له أنه قد
ريم فضجت   معها الح ة س اه، فصاح صيحة عظيم ملت عين ة فس ي الخليف مل عين ر بس راء، وأم األصوات  الكب

و أمر ت اء، ف ن بالبك در م م انح ريم، ث مع أصوات الح ى ال تس دبادب حت ايع  زون بضرب ال داد فب ى بغ وره إل ف
   . المستكفي

ل    ًا، وقي د         : فكانت خالفة المتقي ثالثة سنين وخمسة أشهر وعشرين يوم ه عن تأتي ترجمت وأحد عشر شهرًا، وس
   . ذآر وفاته



 

  خالفة المستكفي باهللا عبد اهللا بن المكتفي بن المعتضد

د     وقد سمل عيني المتقي، استدعي بالمستكفي رجع توزون إلى بغداد لما اهللا، واسمه عب فبايعه ولقب بالمستكفي ب
   . السنة، وجلس توزون بين يديه وخلع عليه المستكفي اهللا، وذلك في العشر األواخر من صفر من هذه

ون     يض الل ه، أب م و الوج ن الجس ة حس كل ربع يح الش تكفي مل ان المس ربًا وآ ف   مش ف، خفي ى األن رة أقن حم
     . سنة العارضين، وآان عمره يوم بويع بالخالفة إحدى وأربعين

ا   م        وأحضر المتقي بين يديه وبايعه وأخذ منه البردة والقضيب، واستوزر أب ي السامري، ول ن عل د ب رج محم الف
   . جنابن شيرزاد، وحبس المتقي بالس يكن إليه من األمر شيء، وإنما الذي يتولى األمور

ة   ي الخالف ه        وطلب المستكفي أبا القاسم الفضل بن المقتدر، وهو الذي ول اختفى من ع هللا، ف ك، ولقب المطي د ذل بع
   . بهدم داره التي عند دجلة ولم يظهر مدة خالفة المستكفي، فأمر المستكفي

ا  تم موت           : وفيه ده المنصور إسماعيل فك ولى ول اطمي، وت ائم الف ى    مات الق دة حت ه م ره،      أبي م أظه ره ث اتفق أم
   . والصحيح أن القائم مات في التي بعدها

مرارًا متعددة، ثم يبرز إليهم ويجمع الرجال   وقد حاربهم أبو يزيد الخارجي فيها، وأخذ منهم مدنًا آبارًا وآسروه
ه   ذا لقتال دب المنصور ه اتلهم، فانت ن األثي    ويق د بسطها اب ا، وق نهم حروب يطول ذآره ي بنفسه وجرت بي ر ف

   .  ) آامله ( 

   . نفسًا وقد انهزم في بعض األحيان جيش المنصور ولم يبق إال في عشرين

ه، وثبت        اد يقتل دما آ د بع ا يزي زم أب اس         فقاتل بنفسه قتاًال عظيمًا، فه ًا، فعظم في أعين الن ًا عظيم المنصور ثبات
   . حتى ظفر به المنصور وقتلهالقيروان منه، وما زال يحاربه  وزادت حرمته وهيبته، واستنقذ بالد

   . ولما جيء برأسه سجد شكرًا هللا

   . الملة وآان أبو يزيد هذا قبيح الشكل أعرج قصيرًا خارجيًا شديدًا، يكفر أهل

ه           ك أن م أحرق، وذل دي، وصلب ث و الحسين البري ل أب ا قت ي       وفي ذي الحجة منه وزون وأب تنجد بت داد يس دم بغ ق
م شرع    جعفر بن شيرزاد على ابن أ ن           خيه فوعدوه النصر، ث ذلك اب م ب ن شيرزاد، فعل وزون واب ين ت ا ب يفسد م

اه   م أفت ام             شيرزاد فأمر بسجنه وضربه، ث ه، وانقضت أي م أحرق ه وصلبه ث أمر بقتل ه، ف اء بإباحة دم بعض الفقه
   . دولتهم البريدية، وزالت

ه دار      : وفيها ة وأنزل ان خليف ن أمر المستكفي بإخراج القاهر الذي آ ه          اب ق ل م يب ى ل اهر حت ر الق د افتق طاهر، وق
   . رجله قبقاب من خشب شيء من اللباس سوى قطعه عباءة يلتف بها، وفي

   . اشتد البرد والحر  : وفيها

ا    رآب معز الدولة في رجب منها إلى واسط، فبلغ خبره إلى توزون  : وفيها فرآب هو والمستكفي، فلما سمع بهم
و  رجع إلى بالده وتسلمها داد في             الخليفة، وضمنها أب ى بغ ة إل وزون والخليف م رجع ت د اهللا، ث ي عب ن أب القاسم ب

   . شوال منها

حلب، فتسلمها من يأنس المؤنسي، ثم سار   رآب سيف الدولة علي بن أبي الهيجاء عبد اهللا بن حمدان إلى  : وفيها
ن     د ب يد محم اف     إلى حمص ليأخذها فجاءته جيوش األخش واله آ ر أحذ      طغج مع م م يظف اقتتلوا يقنسرين، فل ور ف

ل        منهما بصاحبه، ورجع سيف الدولة روم في جحاف ا، فقصدته ال ه به إلى الجزيرة، ثم عاد إلى حلب فاستقر ملك
    . معهم فظفر بهم فقتل منهم خلقًا آثيرًا عظيمة، فالتقى

 



 

  وثالثمائة ثم دخلت سنة أربع وثالثين 

ابر         ام الحق، وآتب ذلك على السكةفي المحرم زاد الخليفة في لقبه إم ى المن اء عل ه الخطب ا ل ا، ودع المتعامل به
   . أيام الُجمع

     . سنتين وأربعة أشهر وعشرة أيام وفي المحرم منها مات توزون الترآي في داره ببغداد، وآانت إمارته

ن       موته أراد وآان ابن شيرزاد آاتبه، وآان غائبًا بهيت لتخليص المال، فلما بلغه ة ب ة لناصر الدول د البيع أن يعق
عليهم البن شيرزاد فحضر ونزل بباب حرب مستهل صفر، وخرج   حمدان، فاضطربت األجناد وعقدوا الرياسة

راء، وزاد        إليه األجناد آلهم وحلفوا له أمير األم ه ب ة فخاطب ى الخليف وحلف الخليفة والقضاة واألعيان، ودخل عل
م،       أرزاق الجند وبعث إلى ناصر ا في ه بخمسمائة ألف دره الخراج، فبعث إلي ه ب ه في     لدولة يطالب ام يفرق وبطع

   . وعشرين يومًا الناس، وأمر ونهى وعزل وولى، وقطع ووصل، وفرح بنفسه ثالثة أشهر

بغداد، فاختفى ابن شيرزاد والخليفة أيضًا،   ثم جاءت األخبار بأن معز الدولة بن بويه قد أقبل في الجيوش قاصدًا
   . مع ناصر الدولة بن حمدان ليه األتراك قاصدين الموصل ليكونواوخرج إ

  ببغداد أول دولة بني بويه وحكمهم 

ة من الجيوش    ا بعث        أقبل معز الدولة أحمد بن الحسن بن بويه في جحافل عظيم رب منه ا اقت داد، فلم قاصدًا بغ
ا اختفيت من شر         : واإلنزاالت، وقال للرسول إليه الخليفة المستكفي باهللا الهدايا ي إنم ه، وأن أخبره أني مسرور ب

   . الذين انصرفوا إلى الموصل األتراك

ى من        ادى األول داد في جم ة بغ ية،       وبعث إليه بالخلع والتحف، ودخل معز الدول اب الشماس زل بب نة، فن ذه الس ه
ة،     المستكفي ولقبه بمعز الدولة، ولقب أخا ودخل من الغد إلى الخليفة فبايعه، ودخل عليه اد الدول ا الحسن بعم ه أب

   . الحسن برآن الدولة، وآتب ألقابهم على الدراهم والدنانير وأخاه أبا علي

دور       ديلم ب زل أصحابه من ال ادم، ون نهم ضائقة شديدة،        ونزل معز الدولة بدار مؤنس الخ اس م اس، فلقي الن الن
ى الخراج، ورتب    وأمن معز الدولة ابن شيرزاد، فلما ظهر استكتبه م       عل ه خمسة آالف دره ة بسبب نفقات للخليف

   . على هذا النظام واهللا أعلم في آل يوم، واستقرت األمور

  وخلعه القبض على الخليفة المستكفي باهللا 

دي       لما آان اليوم الثاني والعشرين من جمادى اآلخرة حضر معز الدولة إلى ين ي ى سرير ب الحضرة، فجلس عل
ه،    م فمدا أيديهما إلىالخليفة، وجاء رجالن من الديل الخليفة فأنزاله عن آرسيه، وسحباه فتحربت عمامته في حلق
ى دار     ونهض معز الدولة واضطربت يًا إل ة ماش دار الخالفة حتى خلص إلى الحريم، وتفاقم الحال، وسيق الخليف

ا          معز ة، وسملت عين ع بالخالف در فبوي ن المقت و القاسم الفضل ب المستكفي وأودع   الدولة فاعتقل بها، وأحضر أب
   . وثالثمائة آما يأتي ذآر ترجمته هناك السجن، فلم يزل به مسجونًا حتى آانت وفاته في سنة ثمان وثالثين

   خالفة المطيع هللا 

د      لما قدم معز الدولة بغداد وقبض على المستكفي وسمل عينيه، استدعى اهللا، وق در ب ن المقت بأبي القاسم الفضل ب
   . ويجتهد، فلم يقدر عليه تكفي وهو يحث على طلبهآان مختفيًا من المس

ان من       : ويقال ى آ ى المستكفي حت ه         إنه اجتمع بمعز الدولة سرًا فحرضه عل ع ل م أحضره وبوي ان، ث ا آ ره م أم
واألعيان والعامة، وضعف أمر الخالفة جدًا حتى لم يبق للخليفة أمر   بالخالفة ولقب بالمطيع اهللا، وبايعه األمراء

ة ومصدرها راجع     هي وال وزيروال ن ورد المملك ى   أيضًا، وإنما يكون له آاتب على أقطاعه، وإنما الدولة وم إل
انوا       يهم تعسف شديد، وآ ان ف ديلم آ د      معز الدولة، وذلك ألن بني بويه ومن معهم من ال اس ق ي العب رون أن بن ي

ل      ى تحوي ة عل ة إل   غصبوا األمر من العلويين، حتى عزم معز الدول م     الخالف ويين واستشار أصحابه فكله ى العل
   . ال أرى لك ذلك  : أصحابه، آان سديد الرأي فيهم، فقال أشار عليه بذلك، إال رجًال واحدًا من



 

   ؟ ولم ذاك  : قال

و وليت     ألن هذا خليفة ترى أنت وأصحابك أنه غير صحيح اإلمارة، حتى لو  : قال أمرت بقتله قتله أصحابك، ول
ك        ين اعتقدت أنت وأصحابك واليتهرجًال من العلوي ك لقتل و أمر بقتل ذلك، ول صحيحة، فلو أمرت بقتله لم تطع ب

   . أصحابك

   . هللا عز وجل فلما فهم ذلك صرفه عن رأيه األول، وترك ما آان عزم عليه للدنيا ال

ه،  ة ب    ثم نشبت الحرب بين ناصر الدولة بن حمدان وبين معز الدولة بن بوي دما خرج معز    فرآب ناصر الدول ع
ذين       الدولة والخليفة إلى عكبرا، فدخل بغداد فأخذ الجانب ديلم ال ة وال الشرقي ثم الغربي، وضعف أمر معز الدول

ه من     آانوا معه، ثم مكر به معز دروا علي الدولة وخدعه حتى استظهر عليه وانتصر أصحابه فنهبوا بغداد وما ق
ثم وقع الصلح   ب معز الدولة من الناس عشرة آالف ألف دينار،التجار وغيرهم، وآان قيمة ما أخذ أصحا أموال

   . بين ناصر الدولة ومعز الدولة

شرع في استعمال السعاة ليبلغ أخاه رآن  ورجع ابن حمدان إلى بلده الموصل، واستقر أمر معز الدولة ببغداد، ثم
ين فرسخًا   أبناءهم سعاة، حتى أن من ال الدولة أخباره، فغوى الناس في ذلك وعلموا ناس من آان يقطع نيفًا وثالث

   . في يوم واحد

ي ال  ل فاسد        وأعجبه المصارعون والمالآون، وغيرهم من أرباب هذه الصناعات الت ل العق ا إال آل قلي ع به ينتف
دق حول          المروءة، وتعلموا السباحة ونحوها، وآانت تضرب  ه ويتصارع الرجال، والكوسان ت ين يدي ول ب الطب

   . رعونة وقلة عقل وسخافة منه لذي هو فيه، وآل ذلكسور المكان ا

بالد عوضًا عن     أقطعهم ال بالد        ثم احتاج إلى صرف أموال في أرزاق الجند ف ى خراب ال ك إل أذى ذل م، ف أرزاقه
   . الجاهات وترك عمارتها إال األراضي التي بأيدي أصحاب

اس من يسرق األوالد      سنانيروفي هذه السنة وقع غالء شديد ببغداد، حتى أآلوا الميتة وال والكالب، وآان من الن
   . فيشويهم ويأآلهم

نهم الكالب، وبيعت     وآثر الوباء في الناس حتى آان ال يدفن أحد أحدًا، بل يترآون على الطرقات فيأآل آثيرًا م
ليها بعد مدة البصرة فكان منهم من مات في الطريق، ومنهم من وصل إ الدور والعقار بالخبز، وانتجع الناس إلى

   . مديدة

د اهللا           : وفيها ن عب د ب ي القاسم محم أمر اهللا أب ائم ب اة الق ده المنصور         آانت وف ده ول ى األمر من بع دي، وول المه
ذه          إسماعيل، وآان حازم الرأي شديدًا شجاعًا ه في شوال من ه آما ذآرنا ذلك في السنة الماضية، وآانت وفات

   . السنة على الصحيح

الشامية، آانت وفاته بدمشق وله من العمر    األخشيد محمد بن طغج صاحب الديار المصرية والبالد  : وفيها توفي
و     و القاسم أب ده أب ان صغيرًا    -جور   بضع وستون سنة، وأقيم ول دبر        -وآ ان ي ه، وآ يد أتابك افور األخش يم آ وأق

ي    الممالك بالبالد آلها، دان دمشق فأخذها      واستحوذ على األمور آلها وسار إلى مصر فقصد س ن حم ة ب ف الدول
   . الترآي الفليسوف بها أصحاب األخشيد، ففرح بها فرحًا شديدًا، واجتمع بمحمد بن محمد بن نصر الفارابي من

ه       ورآب سيف الدولة يومًا مع الشريف العقيلي في بعض نواحي دمشق، فنظر  ى الغوطة فأعجبت ة إل سيف الدول
ديوان السلطان  ينبغي أن يكون هذا آله   : وقال ا       - ل ه يعرض بأخذها من مالآه ي      -آأن ك صدر العقيل أوغر ذل ف

وا   أجلى             وأوعاه إلى أهل دمشق، فكتب ة، ف رة آثيف يهم في جيوش آثي ل إل تنجدونه، فأقب افور األخشيدي يس ى آ إل
نهم سيف ا ع تناب عليه ى دمشق، فاس ًا إل ر راجع م آ ا ث تناب عليه ة وطرده عن حلب أيضًا، واس درًا الدول  ب
ة          -ويعرف ببدير  -األخشيدي  ديار المصرية رجع سيف الدول ى ال افور إل ا صار آ ا      فلم ب، فأخذها آم ى حل إل

   . آانت أوًال له، ولم يبق له في دمشق شيء يطمع فيه

   . وآافور هذا الذي هجاه المتنبي ومدحه أيضًا



 

   : وممن توفي من األعيان 

  عمر بن الحسين 

د شرحه القاضي      ) قهالمختصر في الف ( صاحب  د، وق راء والشيخ موفق        على مذهب اإلمام أحم ن الف ى ب و يعل أب
ذا من      ان الخرقي ه د آ ادة، خرج من          الدين بن قدامة المقدسي، وق ر الفضائل والعب اد، آثي اء والعب سادات الفقه

دار ال  بغداد مهاجرًا لما آثر بها ب،    الشر والسب للصحابة، وأودع آتبه في بغداد فاحترقت ال ا الكت ي آانت فيه  ت
زار        اب الصغير ي ره بب نة، وقب ذه الس ور     وعدمت مصنفاته، وقصد دمشق فأقام بها حتى مات في ه ًا من قب قريب

     . الشهداء

ان      : وذآر في مختصره هذا في الحج ه إن آ ذا        ويأتي الحجر األسود ويقبل ك ألن تصنيفه له ال ذل ا ق اك، وإنم هن
م      أخذته القرامطةالكتاب آان والحجر األسود قد  ك، ول دم ذل ا تق وهو في أيديهم في سنة سبع عشرة وثالثمائة آم

   . سبع وثالثين آما سيأتي بيانه في موضعه يرد إلى مكانه إال سنة

مصنفات آثيرة وتخريجات على المذهب لم تظهر  آان للخرقي  : قال لي القاضي أبو يعلى  : قال الخطيب البغدادي
م     لما ظهر بها سبألنه خرج من مدينته  الصحابة، وأودع آتبه فاحترقت الدار التي هي فيها فاحترقت الكتب ول

   . لبعده عن البلد تكن قد انتشرت

ن شخرف        تح ب د السميع عن الف ال    ثم روى الخطيب من طريقه عن أبي الفضل عب ر     : عن الخرقي ق رأيت أمي
   !  ! تواضع األغنياء للفقراء  نما أحس  : المؤمنين علي بن أبي طالب في المنام فقال لي

   . قلت زدني يا أمير المؤمنين  : قال

   . وأحسن من ذلك تيه الفقراء على األغنياء  : قال

   : ورفع له آفه فإذا فيها مكتوب  : قال

  وعن قريب تعود ميتا* قد آنت ميتًا فصرت حيًا 

  ودع بدار الفناء بيتا* فابن بدار البقاء بيتًا 

   . قبره رحمه اهللا مات الخرقي بدمشق سنة أربع وثالثين وثالثمائة، وزرت  : ن بطةقال اب

  محمد بن عيسى 

م للمستكفي،    أبو عبد اهللا بن موسى الفقيه الحنفي، أحد أئمة العراقيين في زمانه، وقد ولى القضاء ببغداد للمتقي ث
ه بعضهم ضربة أثخنته، فألقى نفسه من شدة   يظنون أنه ذو مال، فضرب وآان ثقة فاضًال، آبست اللصوص داره

   . فمات رحمه اهللا تعالى في ربيع األول من هذه السنة الفزع إلى األرض

  محمد بن محمد بن عبد اهللا 

ر وجمع   يس،       أبو الفضل السلمي الوزير الفقيه المحدث الشاعر، سمع الكثي ين والخم ان يصوم االثن وصنف، وآ
   . تعالى الشهادة آثيرًا ، وآان يسأل اهللاوال يدع صالة الليل والتصنيف

ق        فولي الوزارة للسلطان فقصده األجناد فطالبوه بأرزاقهم، واجتمع منهم ر، فاستدعى بحالق فحل ق آثي ه خل بباب
ع اآلخر من           رأسه، وتنور وتطيب ولبس آفنه وقام يصلي، فدخلوا ه اهللا، في ربي وه وهو ساجد، رحم ه فقتل علي

    . هذه السنة

 



 

  طغج خشيد محمد بن عبد اهللا بناأل 

ه       ذلك الراضي ألن ه ب وك، لقب ك المل ان         أبو بكر الملقب باألخشيد ومعناه مل ا آ ة، وآل من ملكه ك فرغان ان مل آ
   . اآلفشين يسمى األخشيد، آما أن من ملك اشروسية يسمى

ك        ك جرجان يسمى صول، ومن مل سمى أصبهبذ،   أذربيجان ي  ومن ملك خوارزم يسمى خوارزم شاه، ومن مل
   . ومن ملك طبرستان يسمى أرسالن

   .  ) منتظمه ( قاله ابن الجوزي في 

ك     وآانت العرب تسمي من ملك الشام مع الجزيرة آافرًا  : قال السهيلي قيصر، ومن ملك فارس آسرى، ومن مل
ك     ن مل ي، وم ة النجاش ك الحبش ن مل ع، وم يمن تب ن    ال ون، وم ك مصر فرع ن مل وس، وم د بطليم ك  الهن مل

   . اإلسكندرية المقوقس، وذآر غير ذلك

   . توفي بدمشق ونقل إلى بيت المقدس فدفن هناك رحمه اهللا

  أبو بكر الشبلي 

ن    : دلف بن جحدر، وقيل  : ويقال دلف بن جعفر،  : أحد مشايخ الصوفية، اختلفوا في اسمه على أقوال فقيل جعفر ب
وه حاجب الحجاب      شبلة من  : يونس، أصله من قرية يقال لها ان أب بالد ُأشروسنة من خراسان، وولد بسامرا، وآ

ه              للموفق، وآان خاله ع في قلب ر النساج، سمعه يعظ فوق دي خي ى ي ة الشبلي عل  نائب اإلسكندرية، وآانت توب
   . آالمه فتاب من فوره، ثم صحب الفقراء ولمشايخ، ثم صار من أئمة القوم

   . الشبلي تاج هؤالء  : قال الجنيد

ال    : وقال الخطيب ول      سمعت   : أخبرنا أبو الحسن علي بن محمود الزوزني ق ى التميمي يق ن المثن ي ب دخلت    : عل
   : يومًا على الشبلي في داره وهو يهيج ويقول

  من عادته القرب* علي بعدك ال يصبر 

  من تّيمه الحب* وال يقوى على هجرك 

  فقد يبصرك القلب* فإن لم ترك العين 

الحالج فيما نسب إليه من األقوال من غير  د ذآر له أحوال وآرامات، وقد ذآرنا أنه آان ممن اشتبه عليه أمروق
م      : اإللحاد واالتحاد، ولما حضرته الوفاة قال لخادمه تأمل لما فيها، مما آان الحالج يحاوله من ّي دره ان عل قد آ

   . شغل أعظم منهعن صاحبه بألوف، ومع هذا ما على قلبي  مظلمة فتصدقت

   . فجعل يخلل لحيته -آان اعتقل لسانه  وقد -ثم أمره بأن يوضئه فوضأه وترك تخليل لحيته، فرفع الشبلي يده 

     : الجنيد فوقف بين يديه وصفق بيديه وأنشد ، وحكى عنه أنه دخل يومًا على ) الوفيات ( وذآره ابن خلكان في 

  ي بالصد والصد صعبورمون* عودوني الوصال والوصل عذب 

  فرط حبي لهم وما ذاك ذنب* زعموا حين اعتبوا أن جرمي 

  ما جزاء من يحب إال يحب* ال وحق الخضوع عند التالقي 

ة   : وذآر عنه قال ول    رأيت مجنونًا على باب جامع الرصافة يوم جمع ًا وهو يق ون اهللا، فقلت     : عريان ا مجن أال   : أن
   . الجمعة لىتستتر وتدخل إلى الجامع فتص



 

   : فقال

  وقد أسقطت حالي حقوقهم عني* يقولون زرنا واقض واجب حقنا 

  ولم يأنفوا مني أنفت لهم مني* إذا أبصروا حالي ولم يأنفوا لها 

ال       ) تاريخه  ( وذآر الخطيب في    ه انشد لنفسه فق ه أن انبرى     مضتِ   : عن ة ف بيبة والحبيب ان    * الش ان في األجف دمع
  يزدحمان

  بمودعين وليس لي قلبان* نصفتني الحادثات رمينني ما أ

ذه       ا من ه ين بقيت ة لليلت ة الجمع رة          آانت وفاته رحمه اهللا تعالى ليل ن في مقب نة، ودف انون س ه سبع وثم نة، ول الس
  . الخيزران ببغداد واهللا أعلم

  وثالثمائة ثم دخلت سنة خمس وثالثين 

ع هللا  ة، واصطلح   في هذه السنة استقر أمر الخليفة المطي ن          في دار الخالف ة ب ه وناصر الدول ن بوي ة ب معز الدول
ين فسمل      حمدان على ذلك، ثم حارب ناصر الدولة تكين ة بتك الترآي فاقتتال مرات متعددة، ثم ظفر ناصر الدول

 بالموصل والجزيرة، واستحوذ رآن الدولة على الري وانتزعها من الخراسانية، واتسعت بين يديه، واستقر أمره
يهم     مملكة بني بويه جدًا، فإنه صار بأيديهم أعمال الري والجبل وأصبهان وفارس واألهواز راق، ويحمل إل والع

   . ضمان الموصل وديار ربيعة من الجزيرة وغيرها

   . البريدي وأسر من أعيانهم جماعة آثيرة ثم اقتتل جيش معز الدولة وجيش أبي القاسم البريدي، فهزم أصحاب

ان عدة       وقع الفداء بين الروم والمسلمين على يد نصر المستملي أمير  : وفيها دان، فك ن حم ة ب الثغور لسيف الدول
   . الحمد والمنة األسارى نحوًا من ألفين وخمسمائة مسلم وهللا

   : وممن توفي فيها من األعيان 

  الحسين بن حمويه بن الحسين 

ببلده مدة طويلة، وآان من المجتهدين  مجلس لإلمالء، وحكم القاضي االستراباذي، روى الكثير وحدث، وآان له
     . في ظرفه وفكاهته في العبادة المتهجدين باألسحار، ويضرب به المثل

   . وقد مات فجأة على صدر جاريته عند إنزاله

  عبد الرحمن بن أحمد بن عبد اهللا 

وغيره، وآان ثقة نبيًال حافظًا، حدث من    لدارقطنيأبو عبد اهللا الختلي، سمع ابن أبي الدنيا وغيره، وحدث عنه ا
   . حفظه بخمسين ألف حديث

ي، الملقب       عبد السالم بن رغبان بن عبد السالم بن حبيب بن عبد اهللا بن رغبان بن د الكلب و محم يم أب زيد بن تم
   . بديك الجن الشاعر الماجن الشيعي

ال  ة،          : ويق ه أشعار قوي يم، ول ي تم والي بن ه من م ر   إن ة وغي واس شعره في         خماري و ن د استجاد أب ة، وق خماري
    . الخماريات

  

  



 

  علي بن عيسى بن داود ابن الجراح 

ائتين          ين وم د سنة خمس وأربع اهر، ول در والق وزير للمقت ره،       أبو الحسن ال ه الطبراني وغي ر، وعن وسمع الكثي
تالوة ر ال ًا، آثي يًال فاضًال عفيف ة نب ان ثق ن والصيام والصالة، ي وآ تهم، أصله م ر مجالس م ويكث حب أهل العل

   . القائمين على الحالج الفرس، وآان من أآبر

   . الخير ستمائة ألف وثمانين ألفًا آسبت سبعمائة ألف دينار أنفقت منها في وجوه  : وروي عنه أنه قال

م جاء إل     ولما دخل مكة حين نفي من بغداد طاف بالبيت وبالصفا والمروة في حر   ألقى نفسه    شديد، ث ه ف ى منزل
   . أشتهي على اهللا شربة ثلج  : وقال

   . هذا ال يتهيأ ههنا  : فقال له بعض أصحابه

   . أعرف ولكن سيأتي به اهللا إذا شاء، وأصبر إلى المساء  : فقال

شيئًا آثير، فجمع له صاحبه من ذلك البرد  فلما آان في أثناء النهار جاءت سحابة فأمطرت وسقط منها برد شديد
أنواع األشربة            آثيرًا وخبأه له، وآان الوزير صائمًا، فلما ه صاحبه ب ل إلي ا جداء المسجد أقب ه، فلم أمسى جاء ب

ا رجع    وآلها بثلج، فجعل يئًا، فلم ى   الوزير يسقيه لمن حواليه من الصوفية والمجاورين، ولم يشرب هو منه ش إل
د  المنزل جئته بشيء من ذلك الشراب آنا خبأناه له، و ال    أقسمت عليه ليشربنه فشربه بع د، وق د جهي أشتهي    : جه

   . لو آنت تمنيت المغفرة

   . رحمه اهللا وغفر له

   : ومن شعره قوله

  لما نابني أو شامتًا غير سائل* فمن آان عني سائًال بشماتٍة 

  صبورًا على أهوال تلك الزالزل* فقد أبرزت مني الخطوب ابن حرة 

ه عن جماعة         وقد روى أبو القاسم  وخي عن أبي ن الحسن التن ي ب ان مشهورًا        أن  : عل عطارًا من أهل الكرخ آ
ه أغلق دآان ًا ف ار دين تمائة دين ه س نة، رآب دعاء والتضرع  بالس ى ال ل عل ه، وأقب زم منزل به ول وانكسر عن آس

لم ف    والصالة ليالي آثيرة، فلما ه وس ول    آان في بعض تلك الليالي رأى رسول اهللا صلى اهللا علي ام وهو يق ي المن
   . اذهب إلى علي بن عيسى الوزير فقد أمرته لك بأربعمائة دينار  : له

دا       ه أحد، فجلس لعل أح م يعرف ه         فلما أصبح الرجل قصد باب الوزير فل ى طال علي وزير حت ى ال ه عل تأذن ل يس
لم  قل للوزير إني رجل رأيت رسول   : الحجبة المجلس وهّم باإلنصراف، ثم إنه قال لبعض اهللا صلى اهللا عليه وس

   . أريد أن أقصه على الوزير في المنام وأنا

   ؟ وأنت صاحب الرؤيا  : فقال له الحاجب

   . إن الوزير قد أنفذ في طلبك رسًال متعددة

   . أدخله علّي سريعًا  : ثم دخل الحجاب فأخبروا الوزير فقال

ي رأيت     : فذآر ذلك له، فقال له الوزير وصفته ومنزله، فدخل عليه فأقبل عليه الوزير يستعلم عن حاله واسمه إن
أمرني  ك، وال         رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ي ار، فأصبحت ال أدري من أسأل عن ة دين بإعطائك أربعمائ

   . وقد أرسلت في طلبك إلى اآلن عدة رسل، فجزاك اهللا خيرًا عن قصدك إياي أعرفك وال أعرف أين أنت،

ة       هذه أربعمائة دينار ألمر  : ير بإحضار ألف دينار فقالثم أمر الوز تمائة هب لم وس ه وس رسول اهللا صلى اهللا علي
   . من عندي



 

   . عليه وسلم، فإني أرجو الخير والبرآة فيه ال واهللا ال أزيد على ما أمرني به رسول اهللا صلى اهللا  : فقال الرجل

   . واليقين هذا هو الصدق  : أربعمائة دينار، فقال الوزير ثم أخذ منها

والهم  الوا  فخرج ومعه األربعمائة دينار فعرض على أرباب الديون أم تح         : فق نين، واف نحن نصبر عليك ثالث س
   . بهذا الذهب دآانك ودم على آسبك

ه  حانوته بالمائتي دينار الباقية، ف فأبى إال أن يعطيهم من أموالهم الثلث، فدفع إليهم مائتي دينار، وفتح ما حال علي
   . الحول حتى ربح ألف دينار

   . ولعلي بن عيسى الوزير أخبار آثيرة صالحة

   . آانت وفاته في هذه السنة عن تسعين سنة

   . في التي قبلها واهللا أعلم  : ويقال

  محمد بن إسماعيل 

ره،      ثبتًا فاضًال،   ابن إسحاق بن بحر أبو عبد اهللا الفارسي الفقيه الشافعي، آان ثقة ا زرعة الدمشقي وغي سمع أب
   . أبو عمر بن مهدي، توفي في شوال من هذه السنة وعنه الدارقطني وغيره وآخر من حدث عنه

  هارون بن محمد 

بن أسيد بن تميم بن صبح بن ذهل  جابر بن يزيد بن جابر بن عامر ابن هارون بن علي بن موسى بن عمرو بن
   . عبد اهللا الحسن بن هارون والد القاضي أبي بن مالك بن سعيد بن حبنة أبو جعفر،

ارون    آان أسالفه ملوك عمان في قديم الزمان، وجده يزيد بن جابر أدرك ان ه اإلسالم فأسلم وحسن إسالمه، وآ
ن،    هذا أول من انتقل من أهله من عمان فنزل بغداد وحدث بها، وروى عن أبيه، وآان فاضًال متضلعًا من آل ف

داد،     وآانت داره مجمع ة ببغ ة، ومهاب ة عالي ى    العلماء في سائر األيام، ونفقاته داّرة عليهم، وآان له منزل د أثن وق
     . ومعاني القرآن، وعلم الكالم آان مبرزًا في النحو واللغة والشعر،  : عليه الدارقطني ثناء آثيرًا، وقال

ون اآلداب       اسوفيها توفي أبو بكر محمد بن عبد اهللا بن العب  : قال ابن األثير ًا بفن ان عالم بن صول الصولي، وآ
   . بعدها آما سيأتي واألخبار، وإنما ذآره ابن الجوزي في التي

  أبو العباس بن القاص أحمد بن أبي أحمد الطبري

اب   ه آت ريج ل ن س ذ اب افعي، تلمي ه الش اب  ) التلخيص ( الفقي اح (  وآت د اهللا   ) المفت و عب رحه أب و مختصر ش ، وه
د اهللا السنجي أيضًا،الحسين و عب ولى قضاء  ، وأب و فت ا ه ار، وأم ار واآلث اس األخب ى الن وه يقص عل ان أب وآ

   . أيضًا، فحصل له مرة خشوع فسقط مغشيًا عليه فمات في هذه السنة طرسوس وآان يعظ الناس

  وثالثمائة ثم دخلت سنة ست وثالثين 

فاستنقذاها من يد أبي القاسم بن البريدي، وهرب  د إلى البصرةفيها خرج معز الدولة والخليفة المطيع هللا من بغدا
م، وزاد في       هو وأآثر أصحابه، واستولى معز الدولة على البصرة وبعث يتهدد القرامطة ويتوعدهم بأخذ بالده

ة      إقطاع الخليفة اد الدول ه عم ة لتلقي أخي األهوا  ضياعًا تعمل في آل سنة مائتي ألف دينار، ثم سار معز الدول ز ب
   . يفعل فقبل األرض بين يدي أخيه وقام بين يديه مقامًا طويًال، فأمره بالجلوس فلم

   . ثم عاد إلى بغداد صحبة الخليفة فتمهدت األمور جيدًا



 

د         الد طبرستان وجرجان من ي ى ب ة عل ديلم،       وفي هذه السنة استحوذ رآن الدول ك ال رداويج مل وشمكير أخي م
   . سيأتي جد بصاحبها آمافذهب وشمكير إلى خراسان يستن

   : وممن توفي فيها من األعيان 

  أبو الحسين بن المنادي 

   . ومحمد بن إسحاق الصاغاني أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد اهللا بن يزيد، سمع جده وعباسًا الدوري

م يسمع      ة، ول ًا جم ا إال ال   وآان ثقة أمينًا حجة صادقًا، صنف آثيرًا وجمع علوم اس منه ك لشراسة    الن يسير، وذل
   . أخالقه

ي يوسف         ن الجوزي عن أب ل اب ارس اللغوي، ونق ال    وآخر من روى عنه محمد بن ف ه ق و     : القدسي أن صنف أب
ي      الحسن بن المنادي في علوم القرآن أربعمائة آتاب، ونيفًا ل هو نق وأربعين آتابًا، وال يوجد في آالمه حشو، ب

     . والدراية الكالم جمع بين الرواية

   . فوائد ال توجد في غير آتبه ومن وقف على مصنفاته علم فضله وإطالعه ووقف على  : وقال ابن الجوزي

   . توفي في محرم من هذه السنة عن ثمانين سنة

   العباس الصولي محمد بن عبد اهللا بن 

ون األدب وحسن   ار   ابن محمد صول أبو بكر الصولي، آان أحد العلماء بفن ة بأخب اء     المعرف ام الخلف وك، وأي المل
   . ومآثر األشراف وطبقات الشعراء

   . روى عن أبي داود السجستاني والمبرد وثعلب وأبي العيناء وغيرهم

   . وآان واسع الرواية جيد الحفظ حاذقًا بتصنيف الكتب

ان   صول وأهله ملوآًا ب وله آتب آثيرة هائلة، ونادم جماعة من الخلفاء، وحظي عندهم، وآان جده م آ جرجان، ث
د   ذا جي ان الصولي ه اب، وآ ار الكت ن آب ه    أوالده م د روى عن ن، وق عر حس ه ش ة، ول ن الطريق اد حس االعتق

   . الدارقطني وغيره من الحفاظ

   : ومن شعره قوله

  وآل شيء من المعشوق معشوق* أحببت من أجله من آان يشبهه 

  قآأن سقمي من عينيه مسرو* حتى حكيت بجسمي ماء مقلته 

   . السنة خرج الصولي من بغداد إلى البصرة لحاجة لحقته فمات بها في هذه

ات من     آانت وفاة ابنة الشيخ أبي الزاهد المكي، وآانت من العابدات  : وفيها الناسكات المقيمات بمكة، وآانت تقت
مرة مع بعض أصحابه    درهمًا يرسلها إليها، فاتفق أنه أرسلها  آسب أبيها من عمل الخوص، في آل سنة ثالثين

في   هل وضعت  : فلما اختبرتها قالت -يريد بذلك برها وزيادة في نفقتها  -عشرين درهمًا  فزاد عليها ذلك الرجل
   ؟ هذه الدراهم شيئًا من مالك

   . أصدقني بحق الذي حججت له

   . نعم عشرين درهمًا  : فقال



 

م       ت الخير لدعوتارجع بها ال حاجة لي فيها، ولوال أنك قصد  : فقالت ذا، ول ي عامي ه د أجعتن اهللا عليك، فإنك ق
   . يبق لي رزق إال من المزابل إلى قابل

   . خذي منها الثالثين التي أرسل بها أبوك إليك ودعي العشرين  : فقال

   . ال، إنها قد اختلطت بمالك وال أدري ما هو  : فقالت

ا، ولكن اذهب فتصدق         شققت يا  : بلها وقالفرجعت بها إلى أبيها فأبى أن يق  : قال الرجل ّي وضيقت عليه ذا عل ه
   . بها

  وثالثمائة ثم دخلت سنة سبع وثالثين 

ه       فيها رآب معز الدولة من بغداد إلى الموصل فانهزم منه ناصر الدولة ن بوي ة ب ك معز الدول إلى نصيبين، فتمل
   . عليهوآثر الدعاء  الموصل في رمضان فعسف أهلها وأخذ أموالهم،

ه     ثم عزم على أخذ البالد آلها من ناصر الدولة بن حمدان، فجاء خبر من ى من قبل أخيه رآن الدولة يستنجده عل
ام في آل         من الخراسانية، فاحتاج إلى مصالحة ناصر الدولة رة والش الد الجزي ده من ب على أن يحمل ما تحت ي

   . الدولة ورآن الدولة على منابر بالده آلها ففعل وأن يخطب له وألخويه عماد سنة ثمانية آالف ألف درهم،

   . الخليفة بوالية خراسان وعاد معز الدولة إلى بغداد وبعث إلى أخيه بجيش هائل، وأخذ له عهد

ديدًا    دخل سيف الدولة بن حمدان صاحب حلب إلى بالد الروم، فلقيه  : وفيها اًال ش جمع آثيف من الروم فاقتتلوا قت
   . معهم، وأوقعوا بأهل طرسوس بأسًا شديدًا، فإنا هللا وإنا إليه راجعون لدولة وأخذت الروم ما آانفانهزم سيف ا

   . وثلثًا وفي رمضان انتهت زيادة دجلة أحد وعشرين ذراعًا  : قال ابن الجوزي

   : وممن توفي فيها من األعيان 

  عبد اهللا بن محمد بن حمدويه 

ين     لبيع، وهو والد الحاآم أبي عبد اهللابن نعيم بن الحكم أبو محمد ا النيسابوري، أذن ثالثًا وستين سنة وغزا اثنت
ن           وعشرين غزوة، وأنفق على العلماء مائة د اهللا ب ر الصدقة، أدرك عب ان آثي رًا، وآ ل آثي وم اللي ان يق ألف، وآ

   . سنةومسلم بن الحجاج، وروى عن ابن خزيمة وغيره، وتوفي عن ثالث وتسعين  أحمد بن حنبل

  قدامة الكاتب المشهور

ذا        هو قدامة بن جعفر بن قدامة أبو الفرج الكاتب، له مصنف في الخراج   اء ه دي علم ه يقت ة، وب وصناعة الكتاب
   . الشأن، وقد سأل ثعلبًا عن أشياء

م      محمد بن علي بن عمر أبو علي المذآر الواعظ بنيسابور، آان آثير م يلقه ذين ل وفي  التدليس عن المشايخ ال ، ت
   . اهللا في هذه السنة عن مائة وسبع سنين سامحه

  محمد بن مطهر بن عبد اهللا

ر،    أبو المنجا الفقيه الفرضي المالكي، له آتاب في الفقه على مذهب مالك، ة النظي وله مصنفات في الفرائض قليل
     . اهللا وآان أديبًا إمامًا فاضًال صادقًا، رحمه

  وثالثمائة ثم دخلت سنة ثمان وثالثين 

   . الكرخ في ربيع األول منها وقعت فتنة بين الشيعة وأهل السنة، ونهبت



 

   . القضاة وفي جمادى اآلخرة تقلد أبو السائب عتبة بن عبيد اهللا الهمداني قضاء

ة      عمران بن شاهين، آان قد استوجب بعض  : خرج رجل يقال له  : وفيها ى ناحي العقوبات، فهرب من السلطان إل
ق، فقويت         بطائح، وآان يقتات مما يصيده من السمكال ق من الصيادين وقطاع الطري ه خل والطيور، والتف علي

ًا مع             شوآته واستعمله أبو ه جيش ن بوي ة ب ه معز الدول واحي، وأرسل إلي ك الن ى بعض تل  القاسم بن البريدي عل
وزير، واستحوذ عل         ك الصياد ال زم ذل ه الضميري، فه ه من   وزيره أبي جعفر بن بوي ا مع وال، فقويت    ى م األم

   : شوآة ذلك الصياد، ودهم الوزير وفاة عماد الدولة بن بويه وهو

  أبو الحسن علي بن بويه

   . السيرة رئيسًا في نفسه وهو أآبر أوالد بويه وأول من تملك منهم، وآان عاقًال حاذقًا حميد

   . آان أول ظهوره في سنة ثنتين وعشرين وثالثمائة آما ذآرنا

ه    فلما آان في هذا العام قويت عليه األسقام وتواترت عليه اآلالم، فأحس ع عن من نفسه بالهالك، ولم يفاده وال دف
ك    وال والمل ن األم ه م و في ا ه ر اهللا م راك      أم ديالم واألت ن ال ه م ه جيش وال، وال رد عن ال واألم رة الرج وآث

   . العالم آان إليهم، فسبحان اهللا الملك القادر القاهر العدد والعدد، بل تخلوا عنه أحوج ما واألعجام، مع آثرة

ده،    ولم يكن له ولد ذآر، فأرسل إلى أخيه رآن الدولة يستدعيه إليه وولده عضد الدولة، ليجعله ولي عهده من بع
ه على بنفسه في جميع جيشه يتلقاه، فلما دخل به إلى دار المملكة أجلس فلما قدم عليه فرح به فرحًا شديدًا، وخرج

   . يديه آأحد األمراء، ليرفع من شأنه عند أمرائه ووزرائه وأعوانه السرير وقام بين

   . والرجال ثم عقد له البيعة على ما يملكه من البلدان واألموال، وتدبير المملكة

ى     وفيهم من بعض رؤوس األمراء آراهة لذلك، فشرع في القبض عليهم وقتل من شاء منهم وسجن آخرين، حت
   . مهدت األمور لعضد الدولةت

نة،       نة، عن سبع وخمسين س ذه الس نة،        ثم آانت وفاة عماد الدولة بشيراز في ه ه ست عشرة س دة ملك وآانت م
ان   وآان من خيار الملوك في زمانه، وآان ممن حاز قصب السبق دون أقرانه، وآان هو أمير األمراء، وبذلك آ

   . ان ينوب عنه في العراق والسوادآ يكاتبه الخلفاء، ولكن أخوه معز الدولة

وآان قد آتب  -عمران بن شاهين الصياد  ولما مات عماد الدولة اشتغل الوزير أبو جعفر الضميري عن محاربة
فقوي أمر عمران بعد ضعفه، وآان من أمره ما سيأتي في  -أمرها  إليه معز الدولة أن يسير إلى شيراز ويضبط

     . موضعه

   : من األعيان وممن توفي فيها 

   . أبو جعفر النحاس النحوي 

  أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس

األديب، له مصنفات آثيرة في التفسير    أبو جعفر المرادي المصري النحوي المعروف بالنحاس، اللغوي المفسر
   . وآانت وفاته في ذي الحجة من هذه السنة وغيره، وقد سمع الحديث ولقي أصحاب المبرد،

   . لخمس خلون منها يوم السبت  : قال ابن خلكان

ه   أنه جلس عند المقياس يقطع شيئًا من العروض، فظنه  : وآان سبب وفاته بعض العامة يسحر النيل فرفسه برجل
   . فسقط فغرق، ولم يدر أين ذهب



 

ي   اري وأب رهم،   إسحاق الزجاج ون   وقد آان أخذ النحو عن علي بن سليمان األحوص وأبي بكر األنب ه وغي فطوي
ا   رآن   ( وله مصنفات آثيرة مفيدة، منه ه،        ) الناسخ والمنسوخ   ( و  ) تفسير الق م يصنف مثل يبويه، ول ات س وشرح أبي

   . العشرة، وغير ذلك وشرح المعلقات والدواوين

   . وروى الحديث عن النسائي، وآان بخيًال جدًا، وانتفع الناس به

   : وفيها آانت وفاة الخليفة

  مستكفي باهللال 

   . ويومين، ثم خلع وسملت عيناه آما تقدم ذآره عبد اهللا بن علي المكتفي باهللا، وقد ولي الخالفة سنة وأربعة أشهر

   . وشهران توفي في هذه السنة وهو معتقل في داره، وله من العمر ست وأربعون سنة

  علي بن حمشاد بن سحنون بن نصر

ه       ور، رحل إلى البلدان وسمع الكثير وحدثأبو المعدل، محدث عصره بنيساب ة جزء، ول ندًا أربعمائ وصنف مس
   . والصيانة والخشية هللا عز وجل غير ذلك مع شدة اإلتقان والحفظ، وآثرة العبادة

   . خطيئة صحبته في السفر والحضر فما أعلم أن المالئكة آتبت عليه  : قال بعضهم

ع عشر      حمام من غير مرض فتوفي فيهوله تفسير في مائتي جزء ونيف، ودخل ال ة الراب وم الجمع فجأة، وذلك ي
   . من شوال من هذه السنة رحمه اهللا

  علي بن محمد بن أحمد بن الحسن

ى عرف    ا حت ام به ى مصر فأق ل إل دادي، ارتح واعظ البغ ن ال و الحس ه   أب ر وروى عن مع الكثي بالمصري، س
رى النساء         لرجالالدارقطني وغيره، وآان له مجلس وعظ يحضر فيه ا ئال ي ع ل تكلم وهو مبرق ان ي والنساء، وآ

القصص   : النقاش مستخفيًا فلما سمع آالمه قام قائمًا وشهر نفسه وقال له حسن وجهه، وقد حضر مجلسه أبو بكر
   . حرام بعدك

   . وله آتب آثيرة في الزهد آان ثقة أمينًا عارفًا، جمع حديث الليث وابن لهيعة  : قال الخطيب

   . توفي في ذي القعدة منها، وله سبع وثمانون سنة واهللا أعلم

  وثالثمائة ثم دخلت سنة تسع وثالثين 

ى         ا رد الحجر األسود المكي إل دة منه ة في ذي القع ان القرامطة        في هذه السنة المبارآ د آ ت، وق ه في البي مكان
ان          دم، وآ ا تق ة آم م إذ ذاك أ  أخذوه في سنة سبع عشرة وثالثمائ ي سعيد الحسين        ملكه ن أب ليمان ب و طاهر س ب

ردوه   الجنابي، ولما وقع هذا أعظم المسلمون ذلك، وقد بذل لهم األمير بجكم الترآي خمسين ألف دينار على أن ي
   . نحن أخذناه بأمر فال نرده إال بأمر من أخذناه بأمره  : موضعه فلم يفعلوا، وقالوا إلى

السابعة من جامعها ليراه الناس، وآتب أخو أبي  وفة وعلقوه على األسطوانةفلما آان في هذا العام حملوه إلى الك
   . الحجر بأمر وقد رددناه بأمر من أمرنا بأخذه ليتم حج الناس ومناسكهم إنا أخذنا هذا  : طاهر آتابًا فيه

ذه          دة من ه ود، فوصل في ذي القع ى قع ر شيء عل ة    ثم أرسلوه إلى مكة بغي د والمن دة   السنة وهللا الحم ان م ، وآ
   . لذلك فرحًا شديدًا مغايبته عنده ثنتين وعشرين سنة، ففرح المسلمون

ا       وقد ذآر غير واحد أن القرامطة لما أخذوه حملوه على عدة جمال فعطبت  رح، ولم نمتها الق رى أس ه، واعت تحت
   . ردوه حمله قعود واحد ولم يصبه أذى



 

اً دخل سيف الدولة بن حمدان بجيش عظيم ن  : وفيها تح حصونًا         حو من ثالثين ألف ا وف روم، فوغل فيه الد ال ى ب إل
ه     وقتل خلقًا وأسر أممًا وغنم شيئًا آثيرًا ثم ة من مع رجع، فأخذت عليه الروم الدرب الذي يخرج منه فقتلوا عام

   . واستردوا ما آان أخذه، ونجا سيف الدولة في نفر يسير من أصحابه وأسروا بقيتهم

ه     مات الوز  : وفيها ة مكان ي في         ير أبو جعفر الضميري، فاستوزر معز الدول د المهلب ن محم د الحسين ب ا محم أب
   . جمادى األولى

زمهم   فاستفحل أمر عمران بن شاهين الصياد وتفاقم األمر به، فبعث إليه معز الدولة جيشًا بعد جيش، آل ذلك يه
ى مصالحته    ة إل ه ع   مرة بعد مرة، ثم عدل معز الدول ا          واستعماله ل ره م ان من أم م آ واحي، ث ك الن ى بعض تل ل

     . سنذآره إن شاء اهللا تعالى

   : وممن توفي فيها من األعيان 

  الحسن بن داود بن باب شاذ 

   . أبو الحسن المصري قدم بغداد

   . الفهم، آتب الحديث، وآان ثقة آان من أفاضل الناس وعلمائهم بمذهب أبي حنيفة، مبسوط الذآاء قوي

   . أربعين سنة ببغداد في هذه السنة، ودفن بمقبرة الشونيزية ولم يبلغ من العمرمات 

  محمد القاهر باهللا أمير المؤمنين

و      ابن المعتضد باهللا، ولي الخالفة سنة وستة أشهر وسبعة أيام، وآان ره أب ه وزي بطاشًا سريع االنتقام، فخاف من
د األتراك، فخلعوه وسملوا عينيه وأودع دار الخالفة برهة من  عليه عن علي بن مقلة فاستتر منه فشرع في العمل

   . األيام في سنة ثالث وثالثين إلى دار ابن طاهر، وقد نالته فاقة وحاجة شديدة، وسأل في بعض الدهر، ثم أخرج

   . أبيه المعتضد ثم آانت وفاته في هذا العام، وله ثنتان وخمسون سنة، ودفن إلى جانب

   بن أحمدمحمد بن عبد اهللا

ر وحدث     ه،        أبو عبد اهللا الصفار األصبهاني محدث عصره بخراسان، سمع الكثي بعض آتب دنيا ب ي ال ن أب عن اب
ول      وآان مجاب الدعوة، ومكث ال يرفع رأسه إلى السماء  ان يق نة، وآ ين س ًا وأربع ي       : نيف د واسم أب اسمي محم

   . عبد اهللا واسم أمي آمنة

ه       سم واسم األب واسم األم، ألن النبي صلىيفرح بهذه الموافقة في اال د، واسم أبي ان اسمه محم اهللا عليه وسلم آ
   . عبد اهللا، وأمه اسمها آمنة

  أبو نصر الفارابي 

اس في الحاضرين       الترآي الفيلسوف، وآان من أعلم الناس بالموسيقى، بحيث آان يتوسل به ى الن وبصناعته إل
   . ينوم و يضحك أومن المستمعين إن شاء حرك ما يبكي أ

اد      : وآان حاذقًا في الفلسفة، ومن آتبه تفقه ابن سينا، وآان يقول اني، ويخصص بالمع بالمعاد الروحاني ال الجثم
ان             األرواح العالمة ال الجاهلة، وله ه إن آ دمين، فعلي لفه األق ك يخالف المسلمين والفالسفة من س ذاهب في ذل م

   . لعنة رب العالمين مات على ذلك

ر في    ه  ( مات بدمشق فيما قاله ابن األثي ن    ) آامل م أر الحافظ اب اهللا         ، ول ه ف ه وقباحت ره في تاريخه لنتن عساآر ذآ
     . أعلم



 

  ثم دخلت سنة أربعين وثالثمائة 

وزير       قصد صاحب عمان البصرة ليأخذها في مراآب آثيرة، وجاء لنصره    : فيها ه ال وب الهجري فمانع و يعق أب
ة،           مهلبي وصده عنها، وأسر جماعة من أصحابه  أبو محمد ال ه في دجل اقها مع ه فس رًا من مراآب بيًا آثي با س وس

   . عظيمة، وهللا الحمد ودخل بها إلى بغداد في أبهة

ة     رفع إلى الوزير أبي محمد المهلبي رجل من أصحاب أبي جعفر بن  : وفيها ى الزندق ل عل أبي العز الذي آان قت
يدعيه ابن أبي العز، وقد اتبعه جماعة من الجهلة من أهل بغداد،  هذا الرجل يدعي ما آانآما قتل الحالج، فكان 

   . الربوبية، وأن أرواح األنبياء والصديقين تنتقل إليهم وصدقوه في دعواه

   . ووجد في منزله آتب تدل على ذلك

ه،             ن بوي ة ب د معز الدول ه شيعي ليحضر عن ك ادعى أن ه هال ا   فلما تحقق أن د آ ه يحب      وق ن بوي ة ب ن معز الدول
   . الرافضة قبحه اهللا

الدولة، وأن تقوم عليه الشيعة، إنا هللا وإنا إليه  فلما اشتهر عنه ذلك لم يتمكن الوزير منه خوفًا على نفسه من معز
   . راجعون

   . ولكنه احتاط على شيء من أموالهم، فكان يسميها أموال الزنادقة

   . ن منها وقعت فتنة عظيمة بسبب المذهبوفي رمضا  : قال ابن الجوزي

   : وممن توفي فيها من األعيان 

ؤي    نسبة -أشهب بن عبد العزيز بن أبي داود بن إبراهيم أبو عمرو العامري  ن ل اء     -إلى عامر ب ان أحد الفقه آ
   . المشهورين، توفي في شعبان منها

  أبو الحسن الكرخي 

داد ودرس   أحد أئمة الحنفية المشهورين، ولد س ائتين، وسكن بغ ه رئاسة        نة ستين وم ة، وانتهت إلي ي حنيف ه أب فق
ان         أصحابه في البالد، وآان متعبدًا آثير الصالة اس، وآ دي الن ا في أي ًا عم ر، عزوف والصوم، صبورًا على الفق

   . هيناالعتزال، وقد سمع الحديث من إسماعيل بن إسحاق القاضي، وروى عنه حيوة وابن شا مع ذلك رأسًا في

ا  ن        وأصابه الفالج في آخر عمره، فاجتمع عنده بعض أصحابه واشتوروا فيم ة ب ى سيف الدول وا إل نهم أن يكتب بي
ال     حمدان ليساعده بشيء يستعين به في مرضه، فلما علم ى السماء وق م ال تجعل رزقي      : بذلك رفع رأسه إل الله

   . إال من حيث عودتني

   . درهم ما أرسل به سيف الدولة، وهو عشرة آالففمات عقب ذلك قبل أن يصل إليه 

عليه أبو تمام الحسن بن محمد الزينبي،  فتصدقوا بها بعد وفاته في شعبان من هذه السنة عن ثمانين سنة، وصلى
   . الواسطيين وآان صاحبه، ودفن في درب أبي زيد علي نهر

  محمد بن صالح بن يزيد 

دًا ال    أبو جعفر الوراق سمع الكثير، وآان ة زاه ان ثق ده، وال يقطع صالة        يفهم ويحفظ، وآ يأآل إال من آسب ي
   . الليل

ان        صحبته سنين آثيرة فما رأيته فعل إال ما يرضي اهللا عز   : وقال بعضهم ه، وآ ا يسأل عن ال إال م وجل، وال ق
   . يقوم أآثر الليل



 

انية      : وفيها ة  آانت وفاة منصور بن قرابكين صاحب الجيوش الخراس اماني من مرض       من جه وح الس ر ن األمي
   . فهلك بسبب ذلك، فأقيم بعده في الجيوش أبو علي المحتاج ألنه أدمن شرب الخمر أيامًا متتابعة  : حصل له، وقيل

   . النحوي اللغوي البغدادي األصل ، وهو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق ) الجمل ( الزجاجي، مصنف 

اب        ، وهو آتاب نافع، آثير ) الجمل في النحو ( ثم الدمشقي، مصنف  د آل ب ان يطوف بع ة، وآ الفائدة، صنفه بمك
   . منه ويدعو اهللا تعالى أن ينفع به

ن    د، واب ن دري وفي في رجب سنة سبع،        أخذ النحو أوًال عن محمد بن العباس اليزيدي، وأبي بكر ب اري، ت األنب
   . بطبرية  : في دمشق، وقيل ، توفيسنة أربعين  : سنة تسع وثالثين، وقيل  : وقيل

   . ابن عصفور، واهللا أعلم بشروح آثيرة من أحسنها وأجمعها ما وضعه  ) الجمل ( وقد شرح آتابه 

  وثالثمائة ثم دخلت سنة إحدى وأربعين 

   . ملكت الروم سروج، وقتلوا أهلها وحرقوا مساجدها  : فيها

   . منها المهلبي آما تقدم جيه صاحب عمان البصرة فمنعهوفيها قصد موسى بن و  : قال ابن األثير

   . يعزله بل رسم عليه نقم معز الدولة على وزيره فضربه مائة وخمسين سوطًا، ولم  : وفيها

م   : وفيها ة       اختصم المصريون والعراقيون بمكة، فخطبوا لصاحب مصر، ث رآن الدول وا ل ون فخطب بهم العراقي غل
   . بن بويه

   : ت وفاةوفيها آان

  المنصور الفاطمي 

اهللا المهدي صاحب المغرب، وله من العمر  وهو أبو طاهر إسماعيل بن القائم بأمر اهللا أبي القاسم محمد بن عبيد
د الخارجي      تسع وثالثون سنة، وآانت خالفته سبع سنين ا يزي وستة عشر يومًا، وآان عاقًال شجاعًا فاتكًا قهر أب

   . الراهنة وإقدامًا وصبرًا، وآان فصيحًا بليغًا، يرتجل الخطبة على البديهة في الساعة شجاعة الذي آان ال يطاق

ر في    ن األثي ه  (  وآان سبب موته ضعف الحرارة الغريزية آما أورده اب د       ) آامل د عه اء، وق ه األطب اختلف علي ، ف
ه، وآان عمره إذ ذلك أربعًا وعشرين القاهرة المعزية آما سيأتي بيانه واسم باألمر إلى المعز الفاطمي وهو باني

ان  ر، وبعث               سنة، وآ ق آثي واحي خل ك الن ر وأهل تل رأي، أطاعه من البرب اقًال أيضًا حازم ال واله   شجاعًا ع م
ال   -القصران اللذان هناك  جوهر القائد فبنى له القاهرة المتاخمة لمصر، واتخذ له فيها دار الملك، وهما اللذان يق

   . وستين وثالثمائة آما سيأتي وذلك في سنة أربع -اليوم  بين القصرين  : لهما

   : وممن توفي فيها من األعيان 

  صالح إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن 

في سنة سبع وأربعين ومائتين، وسمع   أبو علي الصفار أحد المحدثين، لقي المبرد واشتهر بصحبته، وآان مولده
   . جماعة منهم الدارقطني هما، وروى عنهالحسن بن عرفة وعباسًا الدوري وغير

   . صام أربعة وثمانين رمضانًا  : وقال

    . وقد آانت وفاته في هذه السنة عن أربع وتسعين سنة رحمه اهللا تعالى

 



 

  أحمد بن محمد بن زياد 

و      ابن يونس بن درهم أبو سعيد بن األعرابي، سكن مكة وصار شيخ الحرم،    د والن ن محم د ب ري وصحب الجني
   . وغيرهما، وأسند الحديث وصنف آتبًا للصوفية

   . فاطمي، صاحب بالد المغرب إسماعيل بن القائم بن المهدي الملقب بالمنصور العبيدي الذي يزعم أنه

   . وهو والد المعز باني القاهرة، وهو باني المنصورية ببالد المغرب

ر المروزي   د        : قال أبو جعف ا يزي ا آسر أب ه لم ا   خرجت مع ه إذ سقط رمحه فنزلت        الخاجي، فبينم ا أسير مع أن
   : فناولته إياه وذهبت أفاآهه بقول الشاعر

  آما قّر عينًا باإلياب المسافر* فألقت عصاها واستقر بها النوى 

   .  ] 45  : الشعراء [   { َفِإَذا ِهَي َتْلَقُف َما َيْأِفُكوَن َفَأْلَقى ُموَسى َعَصاُه }   : هال قلت آما قال اهللا تعالى  : فقال

   .  ] 119-118  : األعراف [   { َصاِغِريَن ُهَناِلَك َواْنَقَلُبوا َفُغِلُبوا* َفَوَقَع اْلَحقُّ َوَبَطَل َما َآاُنوا َيْعَمُلوَن  } 

لم، قلت    : فقلت له  : قال غ ب         أنت ابن بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وس ا بل ا قلت بم ا علمت، وأن بعض م ر  ب ه أآث
   . علمي

ه       وهذا آما جرى لعبد الملك بن مروان حين أمر الحجاج  : قال ابن خلكان ًا ببيت المقدس ويكتب علي أن يبني باب
ًا آخر،         ى لنفسه باب ًا وبن ه باب ى ل ى الحجاج            اسمه، فبن ه، فكتب إل ك فأحرقت د المل اب عب ى ب فوقعت صاعقة عل

الى     ما   : ذلك يقول بالعراق يسأله عما أهمه من ال اهللا تع ا ق ا وأنت إال آم أَ    }   : أن ْيِهْم َنَب ُل َعَل اْلَحقِّ ِإْذ    َواْت ْي آَدَم ِب اْبَن
   .  ] 27  : المائدة [   { َوَلْم ُيَتَقبَّْل ِمَن اْلآَخِر َقاَل َلَأْقُتَلنََّك َقرََّبا ُقْرَبانًا َفُتُقبَِّل ِمْن َأَحِدِهَما

   . فرضي عنه الخليفة بذلك

     . المنصور في هذه السنة من برد شديد واهللا أعلمتوفي 

  وثالثمائة ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين 

منهم خلقًا آثيرًا وأسر آخرين، وغنم أمواًال  دخل سيف الدولة بن حمدان صاحب حلب إلى بالد الروم، فقتل  : فيها
   . جزيلة، ورجع سالمًا غانمًا

ن طغج وأصحاب      اختلف الحجيج بمكة، ووقع  : وفيها ين أصحاب اب ون      ت حروب ب بهم العراقي ة، فغل معز الدول
وا        د انقضاء الحج اختلف م بع ة، ث ين          وخطبوا لمعز الدول رة ب ون أيضًا، وجرت حروب آثي بهم العراقي أيضًا فغل

   .  ) آامله ( ابن األثير في  الخراسانية والسامانية تقصاها

   : وممن توفي فيها من األعيان 

  محمد بن أبي الفهمعلي بن  

ا         أبو القاسم التنوخي جد القاضي أبي القاسم التنوخي شيخ الخطيب   ه به داد فتفق دم بغ ة وق د بإنطاآي دادي، ول البغ
ي القضاء          على مذهب أبي حنيفة، وآان يعرف الكالم ول الشعر، ول ة، ويعرف النجوم ويق ة المعتزل على طريق

ي وغيره، وآان فهمًا ذآيًا حفظ وهو ابن خمس عشر سنة قصيدة    سمع الحديث من البغو باألهواز وغيرها، وقد
ه وضمه   دعبل ه     الشاعر في ليلة واحدة، وهي ستمائة بيت، وعرضها على أبيه صبيحتها فقام إلي ين عيني ل ب وقب
   . يا بني ال تخبر بهذا أحدًا لئال تصيبك العين  : وقال



 

ه، وأورد      ووفد على سيف أنه آان نديمًا للوزير المهلبي،  : وذآر ابن خلكان ه وأحسن إلي دان فأآرم الدولة بن حم
   : الخمر له من شعره أشياء حسنة، فمن ذلك قوله في

  بدت لك في قدح من نهار* وراح من الشمس مخلوقة 

  وماء، ولكنه ليس جار* هواء، ولكنه جامد 

  ـن إذا مال للفيء أو بالنهار* آأن المدير له باليميـ 

   ـن له برد آم من الجلنار* الياسميـ  تدرع ثوبًا من

  محمد بن إبراهيم 

الشافعي، يعرف بابن سكره، سكن مصر وحدث  ابن الحسين بن الحسن بن عبد الخالق أبو الفرج البغدادي الفقيه
   . فيه لينًا بها، وسمع منه أبو الفتح بن مسرور، وذآر أن

  محمد بن موسى بن يعقوب

وستين ومائتين، وقدم مصر فحدث بها عن   رون أبو بكر، ولي إمرة مكة في سنة ثمانبن المأمون بن الرشيد ها
   . علي بن عبد العزيز البغوي بموطأ مالك

   . وآان ثقة مأمونًا، توفي بمصر في ذي الحجة منها

  وثالثمائة ثم دخلت سنة ثالث وأربعين 

خلقًا من أصحاب الدمستق، وأسر آخرين في       فقتلآانت وقعة بين سيف الدولة بن حمدان وبين الدمستق،   : فيها
ة من    ذه           جماعة من رؤوساء بطارقته، وآان في جمل ع األول من ه ك في ربي ن الدمستق، وذل ل قسطنطين ب قت

   . السنة

ا،  ال شديد،        ثم جمع الدمستق خلقًا آثيرًا فالتقوا مع سيف الدولة في شعبان منه ة وقت نهم حروب عظيم فجرت بي
دائرة  افرين،    فكانت ال نهم            للمسلمين وخذل اهللا الك ان م ر، وأسر جماعة من الرؤوساء، وآ ق آثي نهم خل ل م فقت

   . أيضًا صهر الدمستق وابن بنته

   . حصل للناس أمراض آثيرة وحمة وأوجاع في الحلق  : وفيها

ام     مات األمير الحميد بن نوح بن نصر الساماني، صاحب خراسان   : وفيها ر، وق ا وراء النه ده    وم األمر من بع ب
   . ولده عبد الملك

   : وممن توفي فيها من األعيان 

  الحسن بن أحمد 

ان       ان عثم ره، وآ اري وغي ي الروذب ا عل ول     أبو علي الكاتب المصري، صحب أب ره ويق ي يعظم أم و    : المغرب أب
   . علي الكاتب من السالكين إلى اهللا

ه  ومن آالمه الذي حكاه عنه أبو عبد الرحمن السلمي  يم    : قول ح نس ا،       روائ ين وإن آتموه وح من المحب ة تف المحب
   . وإن ستروها ويظهر عليهم دالئلها وإن أخفوها، وتبدو عليهم

   : وأنشد



 

  تبين فيهم وإن لم يتكلموا* إذا ما استسرت أنفس الناس ذآره 

   ؟ وهل سّر مسك أودع الريح يكتم* تطيبهم أنفاسهم فتذيعها 

  قبة بن همامعلي بن محمد بن ع 

   . الدارقطني أبو الحسن الشيباني الكوفي، قدم بغداد فحدث بها عن جماعة وروى عنه

اً     ام ثالث ى الحك دهم، وأذن في مسجد        وآان ثقة عدًال آثير التالوة فقيهًا، مكث يشهد عل وًال عن نة، مقب وسبعين س
   . من قبله حمزة الزيات نيفًا وسبعين سنة، وآذلك أبوه

  لي بن أحمد بن العباسمحمد بن ع

   . الصيام، سمع الحديث من عبدان وأقرانه الكرخي األديب، آان عالمًا زاهدًا ورعًا، يختم القرآن آل يوم ويديم

   أبو الخير التيناني 

ان        تينان،  : العابد الزاهد، أصله من العرب، آان مقيمًا بقرية يقال لها ه آ األقطع ألن ة، ويعرف ب من عمل إنطاآي
م مقط ه مسك مع جماعة من اللصوص في الصحراء وهو              وع اليد، آان قد عاهد اهللا عهدًا ث ه أن اتفق ل ه، ف نكث

   . معهم فقطعت يده معهم، وآانت له أحوال وآرامات، وآان ينسج الخوص بيده الواحدة هناك سائح يتعبد، فأخذ

   . دًا ما دام حيًا، فوفى له بذلكأح دخل عليه بعض الناس فشاهد منه ذلك فأخذ منه العهد أن ال يخبر به

  وثالثمائة ثم دخلت سنة أربع وأربعين 

اء، مات       فيها شمل الناس ببغداد وواسط وأصبهان واألهواز    : قال ابن الجوزي داء مرآب من دم وصفراء ووب
ب     وم قري ل ي ي آ وت ف ان يم ث آ ر، بحي ق آثي ك خل بب ذل ل     بس يم أآ راد عظ ا ج اء فيه س، وج ف نف ن أل م

   . وات واألشجار والثمارالخضر

   . بعده بأمرة األمراء وفي المحرم منها عقد معز الدولة البنه أبي منصور بختيار األمر من

رة   خرج رجل من أذربيجان ادعى أنه يعلم الغيب، وآان يحرم اللحم  : وفيها وما يخرج من الحيوانات، فأضافه م
ام          : جل بحضرة من معهالر رجل فجاءه بطعام آشكية بشحم فأآله، فقال له ذا طع م الغيب وه دعي أنك تعل إنك ت

   ؟ ال علمته فيه شحم وأنت تحرمه فلم

ين     : وفيها  . فتفرق عنه الناس اطمي وب رحمن الناصر       جرت حروب آثيرة بين المعز الف د ال دلس عب صاحب األن
   . األموي، استقصاها ابن األثير

   : وممن توفي فيها من األعيان 

  ن أحمدعثمان ب

ماك، روى عن   ابن الس روف ب دقاق المع رو ال و عم د أب ن يزي د اهللا ب ن عب ه   اب ره، وعن حاق وغي ن إس ل ب حنب
اب      الدارقطني وغيره، وآان ثقة ثبتًا، آتب المصنفات الكثيرة رة ب ن بمقب ا، ودف بخطه، توفي في ربيع األول منه

   . التبن، وحضر جنازته خمسون ألفًا

  بن أحمدمحمد بن أحمد بن محمد 



 

داد    ائتين، وسكن بغ ًا فاضًال        أبو جعفر القاضي السمناني، ولد سنة إحدى وستين وم ة عالم ان ثق ا، وآ وحدث به
العلماء، ثم ولي قضاء الموصل وتوفي بها في هذه السنة  سخيًا حسن الكالم، عراقي المذهب، وآانت داره مجمع

   . في ربيع األول منها

  ق األصبهانيمحمد بن أحمد بن بطة بن إسحا

   . أبو عبد اهللا، سكن نيسابور ثم عاد إلى أصبهان

ي،     وليس هذا بعبد اهللا بن بطة العكبري، هذا متقدم عليه، هذا شيخ روي عن الطبران الطبراني وابن بطة الثاني ي
   . الثاني وهو الفقيه الحنبلي بفتحها وهذا بضم الباب من بطة، وابن بطة

   . أيضًا بطة بن إسحاق أبو سعيد، من المحدثينوقد آان جد هذا، وهو ابن 

   .  ) منتظمه ( ذآره ابن الجوزي في 

  الحجاج محمد بن محمد بن يوسف بن 

أمر        أبو النضر الفقيه الطوسي، آان عالمًا ثقة عابدًا، يصوم النهار ويقوم ه، وي ل، ويتصدق بالفاضل من قوت اللي
د جزأ          ببالمعروف وينهى عن المنكر، وقد رحل في طل ان ق دان المتباعدة، وآ ة والبل اليم النائي ى األق الحديث إل

   . فثلث للنوم، وثلث للتنصيف، وثلث للقراءة الليل ثالثة أجزاء،

   ؟ وصلت إلى ما طلبت  : وقد رآه بعضهم في النوم بعد وفاته فقال له

   . فاتي في الحديث عليه فقبلهامصن أي واهللا نحن عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقد عرضت  : فقال

  أبو بكر الحداد 

ن الحداد أحد        و بكر ب د أب ن محم ال      الفقيه الشافعي، هو محمد بن أحمد ب ائي، وق افعية، روى عن النس ة الش   : أئم
   . رضيت به حجة بيني وبين اهللا عز وجل

اب في        العبارة وقد آان ابن الحداد فقيهًا فروعيًا، ومحدثًا ونحويًا وفصيحًا في ه آت روع، ول ق النظر في الف ، دقي
   . نيابة عن أبي عبيد بن حربويه ذلك غريب الشكل، وقد ولي القضاء بمصر

   . ذآرناه في طبقات الشافعية

  أبو يعقوب األذرعي 

اء    -أذرعات  من أهل  : إسحاق بن إبراهيم بن هاشم بن يعقوب النهدي، قال ابن عساآر ة بالبلق ات    -مدين أحد الثق
   . من عباد اهللا الصالحين

ه        د روى عن ا، وق ا وعلمائه ى       رحل وحدث عنه جماعة من أجل أهل دمشق وعباده دل عل ياء ت ن عساآر أش اب
ال     ك ق ه، فمن ذل ي سألت اهللا أن    : صالحه وخرق العادة ل ارة        إن ا استضررت بالطه ت، فلم يقبض بصري فعمي

   . سألت اهللا عوده فرده علي

   . نيف على التسعين وصححه ابن عساآر وقد -سنة أربع وخمسين  -سنة توفي بدمشق في هذه ال

  وثالثمائة ثم دخلت سنة خمس وأربعين 

ه      : وفيها ى األهواز ولحق ب ان         عصى الروزبهان على معز الدولة وانحاز إل ذي آ ي ال ان مع المهلب ة من آ عام
ين  آان قد أحسن إ يحاربه، فلما بلغ ذلك معز الدولة لم يصدقه ألنه ليه ورفع من قدره بعد الضعة والخمول، ثم تب



 

ه           له أن ذلك حق، فخرج ه أن د بلغ ه ق دان فإن ن حم ة ب ًا من ناصر الدول جهز   لقتاله وتبعه الخليفة المطيع هللا خوف
ه   ة حاجب داد، وصمد معز       جيشًا مع ولده أبي المرّجا جابر إلى بغداد ليأخذها، فأرسل معز الدول ى بغ بكتكين إل س

م      ى الروزبهان فاقتتلوا قتاًال شديدًا، وهزمهالدولة إل داد فسجنه، ث ى بغ معز الدولة وفرق أصحابه وأخذه أسيرًا إل
   . الديلم أرادوا إخراجه من السجن قهرًا أخرجه ليًال وغرقه، ألن

   . وانطوى ذآر روزبهان وإخوته، وآان قد اشتعل اشتعال النار

   . خيانتهم في أمر الروزبهان وإخوته تبة الديلم عنده، ألنه ظهر لهوحظيت األتراك عند معز الدولة وانحطت ر

ا ب،    : وفيه ى حل ع إل بى ورج ل وس روم فقت الد ال ى ب ة إل ى   دخل سيف الدول وا إل وا وأقبل روم فجمع ت ال فحمي
ة و      ميافارقين فقتلوا وسبوا وحرقوا ورجعوا، ورآبوا في ًا وثمانمائ ا ألف وا من أهله بوا  البحر إلى طرسوس فقتل س

   . وحرقوا قرى آثيرة

ر ال   زلزلت همذان زلزاًال شديدًا تهدمت البيوت وانشق قصر شيرين  : وفيها بصاعقة، ومات تحت الهدم خلق آثي
يهم          يحصون آثرة، ووقعت فتنة عظيمة بين أهل أصبهان اروا عل م، فث وأهل قم بسبب سب الصحابة من أهل ق

اً      نهم خلق وا م رًا، و  أهل أصبهان وقتل يعيًا،            آثي ان ش ه آ م، ألن ة ألهل ق وال التجار، فغضب رآن الدول وا أم نهب
   . أصبهان بأموال آثيرة فصادر أهل

    : وفيها توفي من األعيان 

  غالم ثعلب 

ب، روى عن     د غالم ثعل ن سهل الوشاء       محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم أبو عمرو الزاه ديمي وموسى ب الك
ن      وغيرهما، روى عنه ي ب و عل ه أب ًا         جماعة، وآخر من حدث عن ًا مطيق د حافظ م والزه ر العل ان آثي اذان وآ ش

   . يحفظه يملي من حفظه شيئًا آثيرًا، ضابطًا لما

ده   -القاضي أبي عمر حكاية  ولكثرة إغرابه اتهمه بعض الرواة ورماه بالكذب، وقد اتفق له مع  -وآان يؤدب ول
دًا،       بشواهدها فإنه أملى من حفظه ثالثين مسألة ين غريبين ج ى بعضها ببيت وأدلتها من لغة العرب، واستشهد عل

   . عمر على ابن دريد وابن األنباري وابن مقسم، فلم يعرفوا منهما شيئًا فعرضهما القاضي أبو

و      : حتى قال ابن دريد ا جاء أب ده، فلم د          هذا ما وضعه أبو عمرو من عن ن دري ال اب ا ق ه القاضي م عمرو ذآر ل
   . العرب عنه، فطلب أبو عمرو أن يحضر له من آتبه دواوين

ان    : من الثالثين مسألة ثم قال فلم يزل أبو عمرو يعمد إلى آل مسألة ويأتيه بشاهد بعد شاهد حتى خرج وأما البيت
ا        فإن ثعلبًا أنشدناهما وأنت حاضر فكتبتهما ه، فلم ا في إذا هم ره ف ك   في دفترك الفالني، فطلب القاضي دفت غ ذل بل

   . عن أبي عمرو الزاهد فلم يذآره حتى مات ابن دريد آف لسانه

ين الثالث عشر من ذي            وم االثن ن ي وم األحد ودف ذا ي و عمرو ه ر        توفي أب ة لقب ن في الصفة المقابل دة، ودف القع
   . معروف الكرخي ببغداد رحمه اهللا

  محمد بن علي بن أحمد بن رستم 

ثم صار إلى مصر هو وأخوه أحمد مع  اتب، ولد في سنة خمس وخمسين ومائتين بالعراق،أبو بكر المادرائي الك
ن  ابرهم،           أبيهما، وآان على الخراج لخمارويه بن أحمد ب اس وأآ ذا الرجل من رؤوساء الن م صار ه ون، ث طول

   . الجبار وطبقته سمع الحديث من أحمد بن عبد

ام      خ آبير من الكّتاب قدآان ببابي شي  : وقد روى الخطيب عنه أنه قال دي في المن تعطل عن وظيفته، فرأيت وال
د تقطع     أنت ؟ يا بني أما تتقي اهللا  : وهو يقول مشغول بلذاتك والناس ببابك يهلكون من العرى والجوع، هذا فالن ق

   . يقدر على إبداله، فال تهمل أمره سراويله وال



 

ذلك الرجل         فأنسيت المنام، فبينا فاستيقظت مذعورًا وأنا أناوله اإلحسان، ثم نمت إذا ب ك، ف ى دار المل ا أسير إل أن
أن يترجل لي فبدا لي فخذه وقد لبس الخف بال سراويل، فلما رأيت   الذي ذآره على دابة ضعيفة، فلما رآني أراد

ار آل شهر          ذلك ذآرت المنام ائتي دين ه م ى وظيفت ه عل اب، ورتبت ل  ،فاستدعيت به وأطلقت له ألف دينار وثي
   . ووعدته بخير في اآلجل أيضًا

  أحمد بن محمد بن إسماعيل 

أبي طالب، الشريف الحسني الرسي     ابن إبراهيم طباطبا بن إسماعيل بن إبراهيم بن حسن بن حسن بن علي بن
     : بمصر ومن شعره قوله آان نقيب الطالبين -أبو القاسم المصري الشاعر  -

  باهللا صفه، وال تنقص وال تزد* ومضى لطيف خيال زارني   : قالت

  قف ال ترد الماء لم يرد  : وقال* أبصرته لو مات من ظمأ   : فقلت

  يا برد ذاك الذي قالت على آبدي* صدقت، وفاء الحب عادته   : قالت

   . توفي ليلة الثالثاء لخمس بقين من هذه السنة

  وثالثمائة ثم دخلت سنة ست وأربعين 

   . الفريقين خلق آثير وقعت فتنة بين أهل الكرخ وأهل السنة بسبب السب، فقتل من  : فيها

   . نقص البحر المالح ثمانين ذراعًا  : وفيها

   . ذلك باعًا، فبدت به جبال وجزائر وأماآن لم تكن ترى من قبل  : ويقال

رة    : وفيها ا زالزل آثي ود،       مستم  آان بالعراق وبالد الري والجبل وقم ونحوه م تع ًا، تسكن ث ين يوم رة نحو أربع
   . آثيرة، ومات خلق آثير فتهدمت بسبب ذلك أبنية آثيرة وغارت مياه

أموال   تجهز معز الدولة بن بويه لقتال ناصر الدولة بن حمدان  : وفيها بالموصل، فراسله ناصر الدولة والتزم له ب
ل قصده في السنة       إنه مع ما اشترط على يحملها إليه آل سنة، فسكت عنه، ثم ة، ب نفسه لم يرجع عنه معز الدول

   . سيأتي بيانه اآلتية آما

موت الفجأة، حتى إن لصًا نقب دارًا   وفي تشرين منها آثرت في الناس أورام في حلوقهم ومناخرهم، وآثر فيهم
   . ليدخلها فمات وهو في النقب

   . يلبس األخرى ات قبل أنولبس القاضي خلعة القضاء ليخرج للحكم فلبس إحدى خفيه فم

   : وممن توفي فيها من األعيان 

  أحمد بن عبد اهللا بن الحسين 

ع األول      أبو هريرة العذري، المستملي على المشايخ، آتب عن أبي مسلم الكجي وفي في ربي ة ت وغيره، وآان ثق
   . منها

  الحسن بن خلف بن شاذان 

   . عنه البخاري في صحيحه إسحاق األزرق ويزيد بن هارون وغيرهما، وروى أبو علي الواسطي روى عن

   . توفي في هذه السنة



 

     . واهللا أعلم ) منتظمه (  هكذا رأيت ابن الجوزي ذآر هذه الترجمة في هذه السنة في

  أبو العباس األصم 

د اهللا األموي مو      ن عب ده في سنة        الهممحمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان ب اس األصم، مول و العب أب
ام       سبع وأربعين ومائتين، رأى الذهلي ولم يسمع ولم يسمع ة ومصر والش ى أصبهان ومك منه، ورحل به أبوه إل

ين            والجزيرة وبغداد وغيرها من البالد، ن ثالث ى خراسان وهو اب م رجع إل ر، ث فسمع الكثير بها عن الجم الغفي
ان          محدثًا آبيرًا سنة، وقد صار ار، وآ ق الحم ان ال يسمع نهي ى آ ه الصمم فاستحكم حت ًا في    ، ثم طرأ علي مؤذن

ان داد، وآ اد باألج ألحق األحف نة، ف بعين س تًا وس نة، وحدث س ين س ا سمعه  مسجده ثالث ة صادقًا ضابطًا لم ثق
ي  بأربعة عشر حديثًا، وسبع حكايات ومات وق  ويسمعه، آف بصره قبل موته بشهر، وآان يحدث من حفظه د بق

   . له سنة من المائة

  وثالثمائة ثم دخلت سنة سبع وأربعين 

ر، وخربت دور       آانت زلزلة ببغداد في شهر نيسان وفي غيرها من البالد  : فيها ق آثي ببها خل الشرقية، فمات بس
   . آثير أتلف الغالت الصيفية والثمار آثير، وظهر في آخر نيسان وشهر أيار جراد

   . مدينة سمساط وأخربوها آمد، ومّيا فارقين فقتلوا ألفًا وخمسمائة إنسان، وأخذوا ودخلت الروم

الدولة، وهرب ناصر الدولة إلى نصيبين،   وفي المحرم منها رآب معز الدولة إلى الموصل فأخذها من يد ناصر
سل سيف الدولة إلى معز  إلى حلب إلى عند أحيه سيف الدولة، ثم أر ثم إلى ميا فارقين، فلحقه معز الدولة فصار

 بينه وبين أخيه، فوقع الصلح على أن يحمل ناصر الدولة في آل سنة ألفي ألف وتسعمائة     الدولة في المصالحة
ي   ألف، ورجع معز الدولة إلى بغداد بعد انعقاد الصلح، وقد امتألت البالد رفضًا وسّبًا للصحابة من بني بويه وبن

وخراسان وغير ذلك من البالد، آانوا رفضًا، وآذلك  د مصرًا وشامًا وعراقًاحمدان والفاطميين، وآل ملوك البال
   . فكثر السب والتكفير منهم للصحابة الحجاز وغيره، وغالب بالد المغرب،

معه ومعه زيري بن هناد الصنهاجي ففتحوا  بعث المعز الفاطمي مواله أبا الحسن جوهر القائد في جيوش  : وفيها
ى    بالدًا آثيرة من الد المغرب، حت ه سمك،             أقصى ب ه من أن يصطاد ل أمر جوهر ب ى البحر المحيط، ف وا إل انته

     . إلى المعز الفاطمي، وحظي عنده جوهر وعظم شأنه حتى صار بمنزلة الوزير فأرسل به في قالل الماء

   : وممن توفي فيها من األعيان 

  الزبير بن عبد الرحمن

   . الح بن إبراهيمابن محمد بن زآريا بن ص

اليم، سمع    ى         أبو عبد اهللا االستراباذي، رحل وسمع الحديث وطوف األق ا يعل ة وأب ن خزيم فيان واب ن س الحسن ب
   . الشروح واألبواب وخلقًا، وآان حافظًا متقنًا صدوقًا، صنف

  أبو سعيد بن يونس 

رًا      في المصري صاحب تاريخ مصر، هو عبد الرحمن بن يونس بن عبد األعلى الصد ًا مكث ان حافظ المؤرخ، آ
   . مصر ومن ورد إليها خبيرًا بأيام الناس وتواريخهم، له تاريخ مفيد جدًا ألهل

د يرجع       : وله ولد يقال له ج مفي ه زي ًا ل ا يرجع أصحاب         أبو الحسن علي، آان منجم ن، آم ذا الف ه أصحاب ه إلي
ه    ا يؤرخه وينقل ه،  الحديث إلى أقوال أبيه وم ذه           ويحكي وفي في ه ائتين، وت انين وم د الصدفي سنة إحدى وثم ول

   . السادس والعشرين من جمادى اآلخرة في القاهرة السنة يوم االثنين

  ابن درستويه النحوي 



 

ن        عبد اهللا بن جعفر بن ُدُرستويه بن المرزبان أبو محمد الفارسي النحوي  دوري واب ًا ال داد وسمع عباس سكن بغ
وفي   د، وسمع منه الدارقطني وغيره منقتيبة والمبّر الحافظ، وأثنى عليه غير واحد، منهم أبو عبد اهللا بن منده، ت

   . له ابن خلكان مصنفات آثيرة مفيدة، فيما يتعلق باللغة والنحو وغيره في صفر منها، وذآر

  محمد بن الحسن 

ي الشوارب،   و  ابن عبد اهللا بن علي بن محمد بن عبد الملك بن أب ان        أب داد، آ الحسن القرشي األموي قاضي بغ
   . إلى أخذ الرشوة في األحكام والواليات رحمه اهللا حسن األخالق طالبة للحديث، ومع هذا آان ينسب

  محمد بن علي 

   . أبو عبد اهللا الهاشمي الخاطب الدمشقي

ابًا      وأظنه الذي تنسب إليه حارة الخاطب من نواحي باب الصغير، آان خطيب ان ش يد، وآ ام األخش دمشق في أي
     . حسن الوجه مليح الشكل، آامل الخلق

ر ال      توفي يوم الجمعة السابع والعشرين من ربيع األول من هذه السنة، وحضر ق آثي جنازته نائب السلطنة وخل
   . الصغير يحصون آثرة، هكذا أرخه ابن عساآر، ودفن بباب

  وثالثمائة ثم دخلت سنة ثمان وأربعين 

ق      آانت فتنة بين الرافضة وأهل السنة، قتل فيها خلق آثير، ووقع  : فيها ة خل حريق بباب الطاق، وغرق في دجل
   . آثير من الحجاج الموصل نحو من ستمائة نفس

   . ورجعوا دخلت الروم طرسوس والرها وقتلوا وسبوا، وأخذوا األموال  : وفيها

م يسقوا، وظهر    قلت األمطار وغلت ا  : وفيها اس فل ا نبت من         ألسعار واستسقى الن جراد عظيم في آذار فأآل م
   . اهللا آان وما لم يشأ لم يكن الخضراوات، فاشتد األمر جدًا على الخلق فما شاء

ن      : وفيها ه من اب ة، وسيرها         عاد معز الدولة إلى بغداد من الموصل وزوج ابنت ن معز الدول ة ب د الدول ه مؤي أخي
   . بغدادمعه إلى 

   : وممن توفي من األعيان 

  إبراهيم بن شيبان القرميسيني 

   . شيخ الصوفية بالجبل، صحب أبا عبد اهللا المغربي

   . وطرد عنه الرغبة في الدنيا إذا سكن الخوف القلب أحرق مواضع الشهوات منه،  : ومن جيد آالمه قوله

  أبو بكر النجاد 

ل    ن س د ب اد         أحم و بكر النج ونس، أب ن ي ن إسرائيل ب ن الحسن ب د سنة ثالث         يمان ب ة ول ة الحنابل ه، أحد أئم الفقي
داود، والباغندي وابن أبي الدنيا وخلقًا آثيرًا، وآان يطلب الحديث   وخمسين ومائتين، سمع عبد اهللا بن أحمد وأبا

ا          ماشيًا حافيًا، رًا، وآ ًا آبي ند وصنف في السنن آتاب د جمع المس ان، واحدة     وق ه بجامع المنصور حلقت ه   ن ل للفق
   . وأخرى إلمالء الحديث

ك           ن مال و بكر ب ن شاهين وأب ه واب ن رزقوي دارقطني واب ه ال دهر       وحدث عن ان يصوم ال رهم، وآ القطيعي وغي
   . ليلة الجمعة أآل اللقم وتصدق بالرغيف صحيحًا ويفطر آل ليلة على رغيف ويعزل منه لقمة، فإذا آانت



 

   . قريبًا من قبر بشر الحافي رحمه اهللا يلة الجمعة لعشرين من ذي الحجة عن خمس وتسعين سنة، ودفنتوفي ل

  القاسم جعفر بن محمد بن نصير بن 

     . حجة، وآان ثقة صدوقًا دينًا أبو محمد الخواص المعروف بالخلدي، سمع الكثير وحدث آثيرًا، وحج ستين

  محمد يوسف بن محمد بن إبراهيم بن 

وري والخواص     د والن ان والجني ان شيخ       أبو عمر الزجاج النيسابوري، صحب أبا عثم ة وآ ام بمك رهم، وأق وغي
   . سنة لم يتغوط ولم يبل إال خارج الحرم بمكة إنه مكث أربعين  : الصوفية بها، وحج ستين حجة، ويقال

  فضالة محمد بن جعفر بن محمد بن 

ا سمع صوته       د الملك أبو بكر األدمي، صاحب األلحان، آان حسن الصوت  ابن يزيد بن عب رآن وربم تالوة الق ب
آانوا بالمدينة دخلوا المسجد النبوي فوجدوا شيخًا أعمى   من بعد في الليل، وحج مرة مع أبي القاسم البغوي، فلما

   . ينبغي اإلنكار عليه  : موضوعة مكذوبة، فقال البغوي يقص على الناس أخبارًا

ه،         : فقال له بعض أصحابه اس إذا أنكرت علي داد يعرفك الن ر،        إنك لست ببغ ل والجمع آثي ا قلي ومن يعرفك هن
أمره        رأ، ف ا بكر األدمي فيق أمر أب رى أن ت ك            ولكن ن اس عن ذل ل الن ى انجف تعاذة حت تم االس م ي رأ فل تفتح فق فاس

د الضرير أح      األعمى وترآوه، وجاؤوا إلى ق عن م يب ه      أبي بكر ول ال ل ده وق د قائ ا     : د، فأخذ األعمى بي اذهب بن
   . تزول النعم فهكذا

ام     توفي في األربعاء لليلتين بقيتا من ربيع األول من هذه السنة، عن ثمان وثمانين سنة، وقد رآه بعضهم في المن
   ؟ ما فعل اهللا بك  : فقال له

   . وقفني بين يديه وقاسيت شدائد وأهواًال  : قال

   ؟ فتلك القراءة الحسنة وذلك الصوت الحسن وتلك المواقف  : فقلت له

   . ما آان شيء أضر علي من ذلك، ألنها آانت للدنيا  : فقال

   ؟ إلى أي شيء انتهى أمرك  : فقلت

   . الثمانين آليت على نفسي أن ال أعذب أبناء  : قال اهللا عز وجل  : فقال

  ليع أبو محمد عبد اهللا بن أحمد بن 

ي طالب الهاشمي     ابن الحسن بن إبراهيم بن طباطبا بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أب
اس          المصري، آان من ساداتها وآبرائها، ال تزال الحلوى ببها، وللن وز بس زال رجل يكسر الل داره، وال ي د ب تعق

   . في الجمعة، ومنهم في الشهرمن يهدي إليه آل يوم، ومنهم  عليه رواتب من الحلوى، فمنهم

اه       وآان لكافرو األخشيد عليه في آل يوم جامان ورغيف من الحلوى، ولما اهرة وتلق ى الق اطمي إل قدم المعز الف
   ؟ إلى من ينتسب موالنا من أهل البيت  : سأله

ذ   : سيفه وقال الجواب إلى أهل البلد، فلما دخل القصر جمع األشارف وسّل نصف  : فقال يهم     ه ر عل م نث ا نسبي، ث
   . هذا حسبي  : الذهب وقال

   . سمعنا وأطعنا  : فقالوا

   . أعلم والصحيح أن القائل للمعز هذا الكالم ابن هذا أو شريف آخر فاهللا



 

ا   ة         فإن وفاة هذا آانت في هذا العام عن ثنتين وستين سنة، والمعز إنم ين وستين وثالثمائ دم مصر في سنة ثنت ق
     . آما سيأتي

  وثالثمائة ثم دخلت سنة تسع وأربعين 

ا  اهللا فلقب           : فيه ن المكتفي ب ى الرضا من آل        ظهر رجل بأذربيجان من أوالد عيسى ب ا إل اهللا ودع بالمتسجير ب
يرًا       محمد، وذلك لفساد دولة المرزبان في ذلك زم أصحاب المستجير وأخذ أس الزمان، فاقتتلوا قتاًال شديدًا ثم انه

   . أمره واضمحل فمات،

اً     : وفيها ا خلق رة،        دخل سيف الدولة بن حمدان بالد الروم فقتل من أهله دانًا آثي تح حصونًا، وأحرق بل رًا، وف آثي
ا هو في         وسبى وغنم وآر راجعًا، فأخذت الروم عليه ا نج فمنعوه من الرجوع ووضعوا السيف في أصحابه فم

   . جهيد ثالثمائة فارس إال بعد جهد

ا        : وفيها ل فيه ين الرافضة وأهل السنة قت ن         آانت فتنة عظيمة ببغداد ب وفي أنوجور ب ا ت ر، وفي أخره ق آثي خل
   . علي األخشيد صاحب مصر، فأقام باألمر بعده أخوه

   . صاحب األهواز وواسط مات أبو القاسم عبد اهللا بن أبي عبد اهللا البريدي الذي آان  : وفيها

   . فألقاهم في البحر عن آخرهم مكة فنزلوا واديًا، فجاءهم سيل فأخذهم رجع حجيج مصر من  : وفيها

   . ترآمان  : اللفظ بذلك فقيل أسلم من الترك مائتا ألف خرآاة فسموا ترك إيمان، ثم خفف  : وفيها

   : وممن توفي فيها من األعيان 

  جعفر بن حرب الكاتب 

ًا وهو    آانت له نعمة وثروة عظيمة تقارب  از يوم وزارة، فاجت ه عظيم، فسمع رجًال         أبهة ال راآب في موآب ل
   .  ] 16  : الحديد [   { اْلَحقِّ آَمُنوا َأْن َتْخَشَع ُقُلوُبُهْم ِلِذْآِر اللَِّه َوَما َنَزَل ِمَن َأَلْم َيْأِن ِللَِّذيَن }   : يقرأ

م   ته ونزع ثيابهاللهم بلى، وآررها دفعات ثم بكى ثم نزل عن داب  : فصاح وطرحها ودخل دجلة، فاستتر بالماء ول
ه           يخرج منه حتى فّرق جميع أمواله في المظالم ق ل م يب اقي ول ا، وتصدق بالب ى أهله ا إل ه، ورده التي آانت علي

ه     شيء بالكلية، فاجتاز به ى مات رحم ادة حت  رجل فتصدق عليه بثوبين فلبسهما، وخرج فانقطع إلى العلم والعب
   . اهللا

  أبو علي الحافظ 

ة       ابوري، أحد أئم ي الحافظ النيس و عل ين المصنفين    ابن علي بن يزيد بن داود أب اظ المتقن دارقطني     . الحف ال ال   : ق
   . آان إمامًا مهذبًا

   . وآان ابن عقدة ال يتواضع ألحد آتواضعه له

   . توفي في جمادى اآلخرة عن اثنتين وخمسين سنة

  أحمد بن مروان حسان بن محمد بن

ن سريج         أبو الوليد القرشي الشافعي إمام أهل الحديث بخراسان في زمانه، ه عن اب دهم، أخذ الفق دهم وأعب وأزه
   . التصانيف المفيدة، وقد ذآرنا ترجمته في الشافعيين وسمع الحديث من الحسن بن سفيان وغيره، وله

   . ثنتين وسبعين سنة ن هذه السنة، عنآانت وفاته ليلة الجمعة لخمس مضين من ربيع األول م



 

  حمد بن إبراهيم بن الخطاب 

ا     ان، منه انيف الحس ر وصنف التص مع الكثي ابي، س ليمان الخط و س الم (  أب ي داود،     ) المع نن أب ا س رح فيه ش
   .  ) الحديث غريب ( شرح فيه البخاري، و  ) واألعالم ( 

   . والمعاني والفقه وله فهم مليح وعلم غزير ومعرفة باللغة

   : ومن أشعاره قوله

  فإنما أنت في دار المداراة* ما دمت حيًا فدار الناس آلهم 

  عما قليل نديما للندامات* من يدر داري ومن لم يدر سوف يرى 

   . هكذا ترجمه أبو الفرج بن الجوزي حرفًا بحرف

  عبد الواحد بن عمر بن محمد

ك   ابن أبي هاشم، آان من أعلم ا ه في ذل ات، روى       لناس بحروف القراءات، ول اء الثق ان من األمن مصنفات، وآ
   . الحسن الحماني، توفي في شوال منها، ودفن بمقبرة الخيزران عن ابن مجاهد وأبي بكر بن أبي داود، وعنه أبو

  أبو أحمد العسال 

ابر       سال الحافظ محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان بن محمد أبو أحمد الع اظ وأآ ة الحف األصبهاني، أحد األئم
     . العلماء، سمع الحديث وحدث به

   . العسال آتبت عن ألف شيخ لم أر أفهم وال أتقن من أبي أحمد  : قال ابن منده

   . توفي في رمضان منها رحمه اهللا، واهللا سبحانه أعلم

  ثم دخلت سنة خمسين وثالثمائة

ره     ولة بن بويه بانحصار البول، فقلق من ذلكفي المحرم منها مرض معز الد بكتكين ووزي وجمع بين صاحبه س
اده     المهلبي وأصلح بينهما ووصاهما بولده بختيار خيرًا، ى األهواز العتق ثم عوفي من ذلك فعزم على الرحيل إل

ي به       أن ما أصابه من هذه العلة ا، وأن يبن ام به ه بالمق ا  بسبب هواء بغداد ومائها، فأشاروا علي  ا دارًا في أعاله
م،        ة عشر ألف ألف دره ه ثالث ذلك أن يصادر     حيث الهواء أرق والماء أصفى، فبنى له دارًا غرم علي اج ل فاحت

يبني فيها ولم يسكنها، وقد خرب أشياء آثيرة من  أنفق عليها ألفي ألف دينار، ومات وهو  : بعض أصحابه، ويقال
   . معالم الخلفاء ببغداد في بنائها

ان  ى     وآ ي عل د الت واب الحدي ع األب ن رأى، وقل ر م ن س وق م رب المعش ا خ افة   مم ة المنصور والرص مدين
   . رافضيًا خبيثًا وقصورها، وحولها إلى داره هذه، ال تمت فرحته بها، فإنه آان

ه،     : وفيها د اهللا وقبضت أمالآ د اهللا الحسين       مات القاضي أبو السائب عتبة بن عب و عب ده القضاء أب ى بع ن   وول ب
ى   ة وسار            أبي الشوارب، وضمن أن يؤدي في آل سنة إل ه معز الدول ع علي م، فخل ائتي ألف دره ة م معز الدول

   . منزله، وهو أول من ضمن القضاء ورشى عليه واهللا أعلم ومعه الدبابات والبوقات إلى

ك غض     ولم يأذن له الخليفة المطيع هللا في الحضور عنده وال في حضور الموآب  م ضمن    من أجل ذل ه، ث بًا علي
   . معز الدولة الشرطة وضمن الحسبة أيضًا

فثار عليهم الفرنج فأخذوهم عن بكرة أبيهم،  سار قفل من أنطاآية يريدون طرسوس، وفيهم نائب أنطاآية،  : وفيها
   . مواضع من بدنه فلم يفلت منهم سوى النائب جريحًا في



 

   . سالمًا فقتل وسبى وغنم ورجع دخل نجا غالم سيف الدولة بالد الروم  : وفيها

   : وفيها توفي األمير 

  نوح بن عبد الملك الساماني 

األمر      ام ب ات، فق وح        صاحب خراسان وغزنة وما وراء النهر، سقط عن فرسه فم ن ن ده أخوه منصور ب من بع
     . الساماني

   : وفيها توفي

  األموي الناصر لدين اهللا عبد الرحمن 

وم  صاحب األندلس، وآ رك       انت خالفته خمسين سنة وستة أشهر، وله من العمر ي نة، وت مات ثالث وسبعون س
ل      أمير         أحد عشر ولدًا، آان أبيض حسن الوجه عظيم الجسم طوي اقين، وهو أول من تلقب ب الظهر قصير الس

العراق، وتغلب       المؤمنين من أوالد األمويين الداخلين اء ب ه ضعف الخلف اطميين،  إلى المغرب، وذلك حين بلغ الف
   . بثالث وعشرين سنة فتلقب قبل موته

ان       م وتلقب بالمنتصر، وآ ده الحك ده ول كًا شاعرًا، وال       ولما توفي قام باألمر من بع افعي المذهب ناس الناصر ش
ام         ه أق ه، فإن دة من اء أطول م اطمي          يعرف في الخلف اآم الف ن الح اطمي المستنصر ب نة، إال الف ة خمسين س خليف

   . آما سيأتي ذلك ه مكث ستينصاحب مصر، فإن

   : وممن توفي فيها من األعيان

   أبو سهل بن زياد القطان 

اني   أحمد بن محمد بن عبد اهللا بن زياد أبو سهل القطان، آان ثقة حافظًا آثير التالوة للقرآن، حسن االنتزاع للمع
ى   : من القرآن، فمن ذلك الى     أنه استدل عل ه تع ة بقول ر المعتزل وا      {   : تكفي ا َتُكوُن وا َل ِذيَن آَمُن ا الَّ ُروا    َياَأيَُّه ِذيَن َآَف َآالَّ

   .  ] 156  : عمران آل [   } َآاُنوا ُغزًّى َلْو َآاُنوا ِعْنَدَنا َما َماُتوا َوَما ُقِتُلوا َوَقاُلوا ِلِإْخَواِنِهْم ِإَذا َضَرُبوا ِفي اْلَأْرِض َأْو

  أبو محمد الحطبيإسماعيل بن علي بن إسماعيل بن بيان 

رهم،          وآبي وغي د والك ن أحم د اهللا ب ي أسامة و عب ن أب ة       سمع الحديث من اب ان ثق ره، وآ دارقطني وغي ه ال وعن
وفي في          حافظًا فاضًال نبيًال عارفًا بأيام الناس، وله اقًال صدوقًا، ت ًا ع ًا لبيب ان أدبي نين، وآ تاريخ مرتب على الس

   . وثمانين سنة هذه السنة، عن إحدى جمادى اآلخرة من

  أحمد بن محمد بن سعيد 

ة       ابن عبيد اهللا بن أحمد بن سعيد بن أبي مريم أبو بكر القرشي الوراق، ان حسن الكتاب ابن فطيس، وآ ويعرف ب
   . ابن عساآر وأرخ وفاته بثاني شوال من هذه السنة مشهورًا بها، وآان يكتب الحديث البن جوصا، ترجمه

  تمام بن محمد بن عباس 

ذه السنة    ابن عبد المطلب أبو بكر الهاشمي العباسي، حدث عن عبد اهللا بن أحمد، وعنه ابن رزقويه، توفي في ه
   . عن إحدى وثمانين سنة

   الحسين بن القاسم 

اإليضاح في   ( أول من صنف فيه، وله  أبو علي الطبري الفقيه الشافعي، أحد األئمة المحررين في الخالف، وهو
   . ذلك من المصنفات، وقد ذآرناه في الطبقات وآتاب في الجدل، وفي أصول الفقه وغير،  ) المذهب



 

  عبد اهللا بن إسماعيل بن إبراهيم 

ائتين،   ابن عيسى بن جعفر بن أبي جعفر المنصور الهاشمي اإلمام، ويعرف بابن بويه، ولد سنة ثالث وستين وم
ه،  ه           روى عن ابن أبي الدنيا وغيره، وعنه ابن رزقوي د خطب في ة، وق دة طويل ًا بجامع المنصور م ان خطيب وآ

ى المنصور          سنة ثالثين وثالثمائة وقبلها ا في النسب إل ائتين وهم ين وم تمام سنة، ثم خطب فيه الواثق سنة ثالث
   . سواء

   . توفي في صفر منها

  عتبة بن عبد اهللا 

يط       انبن موسى بن عبد اهللا أبو السائب القاضي الهمذاني الشافعي، آ ه تخل ان في ي القضاء، وآ فاضًال بارعًا، ول
   ؟ ما فعل اهللا بك  : فقال في األمور، وقد رآه بعضهم بعد موته

ال        : قال يط، وق ي من التخل ان من ا آ ي  غفر لي وأمر بي إلى الجنة على م ى نفسي أن ال أعذب        : ل ي آتبت عل إن
   . أبناء الثمانين

   . أعلم ة ببغداد من الشافعية واهللاوهذا الرجل أول من ولي قضاء القضا

  محمد بن أحمد بن حيان 

والحسن بن مكرم وغيرهما، وتوفي  أبو بكر الدهقان، بغدادي، سكن بخارى وحدث بها عن يحيى بن أبي طالب،
   . عن سبع وثمانين سنة

  أبو علي الخازن 

   . ما قارب أربعمائة ألف دينار، واهللا أعلم ئعتوفي في شعبان منها فوجد في داره من الدفائن وعند الناس من الودا

  وثالثمائة ثم دخلت سنة إحدى وخمسين 

أنه   : في مائتي ألف مقاتل، وآان سبب ذلك آان دخول الروم إلى حلب صحبة الدمستق ملك الروم لعنه اهللا،  : فيها
ة   ورد إليها بغتة فنهض إليه سيف الدولة بن ل       حمدان بمن حضر عنده من المقاتل وده، وقت رة جن ه لكث و ب م يق ، فل

   . خلقًا آثيرًا، وآان سيف الدولة قليل الصبر ففّر منهزمًا في نفر يسير من أصحابه من أصحاب سيف الدولة

ة،    ى دار سيف الدول ا من         فأول ما استفتح به الدمستق قبحه اهللا أن استخوذ عل ا فيه ب، فأخذ م وآانت ظاهر حل
ا من       كثيرة، والعدد وآالتاألموال العظيمة والحواصل ال ا فيه رة، وأخذ م الحرب، أخذ من ذلك ما ال يحصى آث

     . النساء والولدان وغيرهم

روم بسور حلب        ثم حاصر سور حلب فقاتل أهل البلد دونه قتاًال عظيمًا، وقتلوا خلقًا روم، وثلمت ال آثيرًا من ال
ا      عليهم فأزاح ثلمة عظيمة، فوقف فيها الروم فحمل المسلمون ل جد المسلمون في إعادته وهم عنها، فلما جّن اللي

   . وهي آما آانت، وحفظوا السور حفظًا عظيمًا فما أصبح الصباح إال

ا    ثم بلغ المسلمون أن الشرط والبالحية قد عاثوا في داخل البلد ينهبون ازلهم يمنعونه البيوت، فرجع الناس إلى من
ون من            فل منهم قبحهم اهللا، فإنهم أهل شر وفساد، د يقتل وا البل وه ودخل ى السور فعل روم عل ك غلبت ال وا ذل ما فعل

   . المسلمين خلقًا آثيرًا وانتهبوا األموال وأخذوا األوالد والنساء لقوه، فقتلوا من

اً           انوا ألف روم، وآ دي المسلمين من أسارى ال ان بأي اتلوا       وخلصوا من آ ة، فأخذ األسارى السيوف وق وأربعمائ
قومهم، وأسروا نحوًا من بضعة عشر ألفًا ما بين صبي وصبية، ومن   وا أضر على المسلمين منالمسلمين، وآان

ى  النساء شيئًا آثيرًا،  ومن الرجال الشباب ألفين، وخربوا المساجد وأحرقوها، وصبوا في جباب الزيت الماء حت
   . أحرقوه ى حملهفاض الزيت على وجه األرض، وأهلكوا آل شيء قدروا عليه، وآل شيء ال يقدرون عل



 

د       وأقاموا في البلد تسعة أيام يفعلون فيها األفاعيل الفاسدة العظيمة، ة والشرط في البل آل ذلك بسبب فعل البالحي
   . قاتلهم اهللا

ى أهل حلب عدة مصائب،       وآذلك حاآمهم ابن حمدان آان رافضيًا يحب الشيعة ويبغض أهل السنة، فاجتمع عل
ه      يل عنهم خوفًا من سيف  ثم عزم الدمستق على الرح ن أخي ه اب ال ل ة، فق وال        : الدول ة وأم دع القلع ذهب وت ن ت أي

   ؟ ونساؤهم الناس غالبها فيها

   . ورجاًال غزاة إنا قد بلغنا فوق ما آنا نأمل، وإن بها مقاتلة  : فقال له الدمستق

   . ال بد لنا منها  : فقال له

وه بحجر  اذهب إليها، فصعد إليها في ج  : فقال له ين الجيش         يش ليحاصرها فرم ة من ب وه في الساعة الراهن فقتل
في يديه من أسارى المسلمين، وآانوا قريبًا من ألفين فضربت   آله، فغضب عند ذلك الدمستق وأمر بإحضار من

   . اهللا أعناقهم بين يديه لعنه

نة،  دخلوا      فأس  ثم آر راجعًا وقد دخلوا عين زربة قبل ذلك في المحرم من هذه الس أن ي أمنهم وأمر ب ا ف تأمنه أهله
ال   آلهم المسجد ومن بقي في منزله قتل، فصاروا م ق وم إال ذهب         : إلى المسجد آلهم ث ا الي ين أحد من أهله ال يبق

   . قتل حيث شاء، ومن تأخر

ذهبون، فمات في       فازدحموا في خروجهم من المسجد فمات آثير منهم، وخرجوا على وجوههم ال  ن ي درون أي ي
   . الطرقات منهم خلق آثير

دم         ة، وه ين ألف نخل د أربع ا،       ثم هدم الجامع وآسر المنبر وقطع من حول البل ازل المشار إليه د والمن سور البل
ة       وفتح حولها أربعة وخمسين حصنًا بعضها بالسيف ان في جمل رًا، وآ ًا آثي وبعضها باألمان، وقتل الملعون خلق

وان شعر             بن حمدان من أسر أبو فراس بن سعيد ه دي ًا، ل ان شاعرًا مطيق ة، وآ ة سيف الدول بج من جه نائب من
     . مدة مقامه بعين زربة إحدى وعشرين يومًا حسن، وآان

ن             ا اب ة آالف من أهل طرسوس مع نائبه ه أربع ى قيسرية فلقي م سار إل ه صوم       ث رهم وأدرآ ل أآث ات، فقت الزي
   . بغتة، وآان من أمره ما ذآرناه النصارى فاشتغل به حتى فرغ منه، ثم هجم على حلب

  : بن أبي سفيان رضي اهللا عنه، وآتبوا أيضًا لعنة معاوية  : آتبت العامة من الروافض على أبواب المساجد  : وفيها
ون عمر    -يلعنون أبا بكر ومن أخرج العباس من الشورى   ولعن اهللا من غصب فاطمة حقها، وآانوا ومن   -يعن

 رضي اهللا عن الصحابة، وعلى من لعنهم لعنة اهللا، ولعنوا من منع من دفن الحسن -ثمان ع يعنون -نفى أبا ذر 
   . -يعنون مروان بن الحكم  -عند جده 

ه أن أهل     م بلغ ره، ث وا عوضه      ولما بلغ ذلك جميعه معز الدولة لم ينكره ولم يغي ك وآتب لعن اهللا    : السنة محوا ذل
بح         ين،الظالمين آلل محمد من األولين واآلخر ك، قبحه اهللا وق أمر بكتب ذل ن، ف والتصريح باسم معاوية في اللع

   . ال جرم أن هؤالء ال ينصرون شيعته من الروافض،

روافض، ال جرم     ى ال ل إل ل      وآذلك سيف الدولة بن حمدان بحلب فيه تشيع ومي ال هؤالء، ب أن اهللا ال ينصر أمث
دهم  ذا         يديل عليهم أعداءهم لمتابعتهم أهواءهم، وتقلي ائهم، وله اءهم وعلم رآهم أنبي اءهم وت راءهم وآب ادتهم وآب س

ام  لما ملك الفاطميون بالد  مصر والشام، وآان فيهم الرفض وغيره، استحوذ الفرنج على سواحل الشام بالد الش
ا،              اة ودمشق وبعض أعماله ق مع المسلمين سوى حلب وحمص وحم م يب دس، ول ع   آلها، حتى بيت المق وجمي

ة تضرب في   السواحل وغيره الع،     ا مع الفرنج، والنواقيس النصرانية والطقوس اإلنجيلي شواهق الحصون والق
   . وتكفر في أماآن اإليمان من المساجد وغيرها من شريف البقاع

المسلمين في خوف شديد في ليلهم  والناس معهم في حصر عظيم، وضيق من الدين، وأهل هذه المدن التي في يد
ار سب         فإنا هللا وإنا إليه راجعون، وآلونهارهم من الفرنج،  ذنوب، وإظه ات المعاصي وال ذلك من بعض عقوب
   . خير الخلق بعد األنبياء



 

   . خلق آثير وجم غفير وقعت فتنة عظيمة بين أهل البصرة بسبب السب أيضًا، قتل فيها  : وفيها

ا      : وفيها واله نج ة، وبعث م رًا       ف  أعاد سيف الدولة بن حمدان بناء عين زرب ًا آثي ا خلق ل منه روم، فقت الد ال دخل ب
   . وسبى جمًا غفيرًا، وغنم وسلم

   . سالمين وبعث حاجبه مع جيش طرسوس فدخلوا بالد الروم فغنموا وسبوا ورجعوا

الد المغرب     : وفيها ان من   -فتح المعز الفاطمي حصن طبرمين من ب رنج     وآ الد الف د     -أحصن ب رًا بع فتحه قس
ه  بعة أش رة س رة  محاص رنج جزي د الف ًا     ر ونصف، وقص يهم جيش ل إل ز، فأرس ا المع تنجد أهله ريطش فاس إق

     . والمنة فانتصروا على الفرنج وهللا الحمد

   : وممن توفي فيها من األعيان 

  الحسن بن محمد بن هارون 

نة،      ه ثالث عشرة س رًا ل رم و     المهلبي الوزير لمعز الدولة بن بويه، مكث وزي م وآ ه حل ان في و    وآ اة، حكى أب أن
بدواة قد صنعت له ومرفع قد حليا له بحلية آثيرة، فقال أبو محمد  آنت يومًا عنده وقد جيء  : إسحاق الصابي قال
   . ما آان أحوجني إليها ألبيعها وأنتفع بها  : -سرًا بيني وبينه  -الشيرازي  الفضل بن عبد اهللا

   ؟ وأي شيء ينتفع الوزير بها  : قلت

   . دخل في خزانتهات  : فقال

ا وعشرة    فلما أمسى بعث بالدواة إلى -وآان مصغ لنا وال نشعر  -فسمعها الوزير  أبي محمد الشيرازي ومرفعه
   . ثياب وخمسة آالف درهم، واصطنع له غيرها

   ؟ من يريدها منكما  : إلينا فقال فاجتمعنا يومًا آخر عنده وهو يوقع من تلك الدواة الجديدة، فنظر

   . يمتع اهللا الوزير بها ويبقيه ليهب لنا مثلها  : فاستحيينا وعلمنا أنه قد سمع آالمنا ذلك اليوم، وقلنا  : لقا

   . توفي المهلبي في هذه السنة عن أربع وستين سنة

  دعلج بن أحمد بن دعلج بن عبد الرحمن

داد والبصرة      وان وبغ ان من ذوي اليسار      والك أبو محمد السجستاني المعدل، سمع بخراسان وحل ة، وآ ة ومك وف
   . وأوقاف دارة دائرة على أهل الحديث ببغداد وسجستان والمشهورين بالبر واألفضال، وله صدقات جارية،

ة        ليس في الدنيا مثل بغداد،  : آانت له دار عظيمة ببغداد، وآان يقول ة، وال في القطيع ل القطيع داد مث وال في بغ
   . داري ر أبي خلف مثلمثل دار أبي خلف، وال في دا

   . وصنف الدارقطني له مسندًا

ول   دارقطني يق يس في    : وآان إذا شك في حديث طرحه جملة، وآان ال د أنفق في ذوي        ل ه، وق ايخنا أثبت من مش
   . العلم والحاجات أمواًال جزيلة آثيرة جدًا

سنين ثالثين ألف دينار، فعزل منها  اقترض منه بعض التجار عشرة آالف دينار، فاتجر بها، فربح في مدة ثالث
   ؟ ما شأنك  : حسنة، فلما فرغ من شأنها قال له عشرة آالف دينار وجاءه بها فأضافه دعلج ضيافة

   . هذه العشرة آالف دينار التي تفضلت بها، قد أحضرت  : قال له



 

   . يا سبحان اهللا، إني لم أعطكها لتردها فصل بها األهل  : فقال

   . ني قد ربحت بها ثالثين ألف دينار فهذه منهاإ  : فقال

   . اذهب بارك اهللا لك  : فقال له دعلج

   ؟ ومن أين أفدت هذا المال ؟ آيف يتسع ما لك هذا  : فقال له

  : البحر فدفع إلي ألف ألف درهم، وقال إني آنت في حداثة سني أطلب الحديث، فجاءني رجل تاجر من أهل  : قال
ذه،  ك،       اتجر في ه ي وبين ح فبين ان من رب ا آ ه إن           فم د اهللا وميثاق ك، وعليك عه ي دون ان من خسارة فعل ا آ وم

ال      وجدت ذا حاجة أو خلة إال م جاءني فق ك، ث ذا دون مال إن         : سددتها من مالي ه د الرآوب في البحر ف ي أري إن
   . فالمال في يدك على ما شرطت عليك هلكت

   . فهو في يدي على ما قال

   . مات ال تخبر بها أحدًا مدة حياتي، فلم أخبر به أحدًا حتى  : يثم قال ل

     . اهللا توفي في جمادى اآلخرة من هذه السنة عن أربع أو خمس وتسعين سنة، رحمه

  عبد الباقي بن قانع 

ه            امة، وعن ن أس و الحسن األموي موالهم، سمع الحارث ب ن مرزوق أب ًا       اب ة أمين ان ثق ره، وآ دارقطني وغي ال
   . حافظًا، ولكنه تغير في آخر عمره

   . آان يخطئ ويصر على الخطأ، توفي في شوال منها  : قال الدارقطني

  أبو بكر النقاش المفسر 

المفسر المقرئ، مولى أبي ُدجانة سِماك  محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون بن جعفر، أبو بكر النقاش
ان عا       ن َخَرشة، أصله من الموصل، آ اً ب ق من            لم دان شتى عن خل ر في بل القراءات، وسمع الكثي بالتفسير وب

ن            المشايخ، وحدث عنه أبو ه اب ق، وآخر من حدث عن ه وخل ن زرقوي ن شاهين واب بكر بن مجاهد والخلدي واب
اذان،  ك، وصرح                ش م رجع عن ذل ه ث ر من خطئ ى آثي دارقطني عل ه ال د وثق رة، وق ياء منك رد بأش بعضهم   وتف

   . أعلمبتكذيبه واهللا 

ل هو    : وقال بعضهم  ) شفاء الصدور ( وله آتاب التفسير الذي سماه  ان رجًال صالحًا في         ب د آ قام الصدور، وق س
ول    نفسه عابدًا ناسكًا، حكى من حضره وهو يجود ع صوته يق َذا   }   : بنفسه وهو يدعو بدعاء ثم رف ِل َه ِل   ِلِمْث َفْلَيْعَم

   . ثم خرجت روحه رحمه اهللا يرددها ثالث مرات  .  ] 61  : الصافات [   { اْلَعاِمُلوَن

   . توفي يوم الثالثاء الثاني من شوال منها ودفن بداره بدار القطن

   . صالحًا عابدًا محمد بن سعيد أبو بكر الحربي الزاهد، ويعرف بابن الضرير، آان ثقة

   . دافعت الشهوات حتى صارت شهوتي المدافعة  : ومن آالمه

  وثالثمائة دخلت سنة ثنتين وخمسينثم  

ه قبحه اهللا أن    ن بوي بس النساء المسوح       في عاشر المحرم من هذه السنة أمر معز الدولة ب ق األسواق وأن يل تغل
ى         من الشعر، وأن يخرجن في األسواق حاسرات عن        نحن عل ن، ناشرات شعورهم يلطمن وجوههن ي وجهه

   . السنة منع ذلك لكثرة الشيعة وظهورهم، وآون السلطان معهم أهل الحسين بن علي بن أبي طالب، ولم يمكن



 

ة في   ا في        وفي عشر ذي الحجة منها أمر معز الدولة بن بويه بإظهار الزين ل آم تح األسواق باللي داد، وأن تف بغ
د   األعياد، وأن تضرب الدبادب والبوقات، وأن د الغ  -ير تشعل النيران في أبواب األمراء وعند الشرط، فرحًا بعي

   . وقتًا عجيبًا مشهودًا، وبدعة شنيعة ظاهرة منكرة فكان -غدير حم 

م      : وفيها وقرين، ث وا م ره،        أغارت الروم على الرها، فقتلوا وأسروا ورجع وا غي وه وول م فقتل روم بملكه ارت ال ث
     . غيره النقفور، وهو الذي أخذ حلب وعمل فيها ما عمل، وولوا ومات الدمستق أيضًا ملك األرمن واسمه

  الدمستق ترجمة النقفور ملك األرمن واسمه 

   . رحمه اهللا وخمسين وثالثمائة ال-وقيل خمس وقيل ست -الذي توفي في سنة ثنتين 

واهم  رًا، وأق دهم آف ًا، وأش وك قلب ظ المل ن أغل ون م ذا الملع ان ه اًال  آ تًال وقت رهم ق وآة، وأآث دهم ش ًا، وأح بأس
ه   للمسلمين في زمانه، استحوذ دي المسلمين            في أيام ا من أي ا انتزعه ر من السواحل، وأآثره ى آثي ه اهللا عل لعن

   . في يديه قهرًا، وأضيفت إلى مملكة الروم قدرًا قسرًا، واستمرت

رة        يهم وآث نيعة ف دع الش ان، وظهور الب ك الزم نهم، وفشو        وذلك لتقصير أهل ذل ام م العصيان من الخاص والع
ا         التشيع منهم، وقهرالبدع فيهم، وآثرة الرفض و انتزعوا م يهم أعداء اإلسالم، ف ل عل ذا أدي أهل السنة بينهم، فله

ة إال في خوف            بأيديهم من البالد ون ليل الد، فال يبيت ى ب الد إل رار من ب من   مع الخوف الشديد ونكد العيش والف
   . قوارع األعداء وطوارق الشرور المترادفة، فاهللا المستعان

ه صاحبها        تي ألف مقاتل بغتة في سنة إحدى وخمسين، وجال فيهاوقد ورد حلب في مائ ين يدي ر من ب ة، فف جول
ا الرجال     ل من أهله ة        سيف الدولة ففتحها اللعين عنوة، وقت ه إال اهللا، وخرب دار سيف الدول ا ال يعلم والنساء م

ت  التي آانت ظاهر حلب، وأخذ ا    أموالها وحواصلها وعددها وبدد شملها، وفرق عددها، واس فحل أمر الملعون به
   . وإنا إليه راجعون فإنا هللا

   . هللا العلي الكبير وبالغ في االجتهاد في قتال اإلسالم وأهله، وجّد في التشمير، فالحكم

ا اصطبًال     وقد آان لعنه اهللا ال يدخل في بلد إال قتل المقاتلة وبقية الرجال، وسبى النساء واألطفال، وجعل جامعه
   . بخيله ورجله وطبوله نابرها، واستنكث مأذنتهالخيوله، وآسر م

   . في وسط مسكنه ولم يزل ذلك دأبه وديدنه حتى سلط اهللا عليه زوجته فقتلته بجواريها

ى      وأراح اهللا منه اإلسالم وأهله، وأزاح عنهم قيام ذلك الغمام ومزق د عل ه الحم شمله، فلله النعمة واألفضال، ول
   . آل حال

   . وفاته موت صاحب القسطنطينيةواتفق في سنة 

تم         ه ت ذي بنعمت د هللا ال ة، فالحم ر       فتكاملت المسرات وخلصت األمني ه تغف يئات، وبرحمت ذهب الس الصالحات وت
   . الزالت

ين     ذا اللع ك األرمن       -والمقصود أن ه ور الملقب بالدمستق مل ي النقف ة        - أعن ى الخليف د أرسل قصيدة إل ان ق آ
ه ب ا ل ع هللا، نظمه هالمطي د خذل ان ق ه ممن آ ى بصره  عض آّتاب ه وجعل عل ى سمعه وقلب تم عل ه، وخ اهللا وأذل

ا          غشاوة، وصرفه عن اإلسالم وأصله، لمين، ويتوعد فيه ين ويتعرض لسب اإلسالم والمس ذا اللع يفتخر فيها به
ل         أهل حوزة ا قريب من األعوام، وهو أق ذل وأخس  وأ اإلسالم بأنه سيملكها آلها حتى الحرمين الشريفين، عم

   . وأضل من األنعام، ويزعم أنه ينتصر لدين المسيح عليه السالم ابن البتول

   . الصالة مدى األيام وربما يعرض فيها بجناب الرسول عليه من ربه التحية واإلآرام، ودوام

ا     ا ألنه ه، إم ه جواب ل من       ولم يبلغني عن أحد من أهل ذلك العصر أنه رد علب ه أق ا ألن م تشتهر، وإم ردوا   ل أن ي
   . خطابه ألنه آالمعاند الجاحد



 

ك  ن حزم الظاهري      ونفس ناظمها تدل على أنه شيطان مارد، وقد انتخى للجواب عنها بعد ذل د ب و محم اد    : أب فأف
     . فبّل اهللا بالرحمة ثراه، وجعل الجنة متقلبه ومثواه وأجاد، وأجاب عن آل فصل باطل بالصواب والسداد،

   . اإلسالمية المنصورة الميمونة صيدة األرمنية المخذولة الملعونة، وأتبعها بالفريدةوها أنا أذآر الق

تهم  ا رب        قال المرتد الكافر األرمني على لسان ملكه لعنهما اهللا وأهل مل ين ي ين أبصعين آم ين أبتع ين أآتع أجمع
   . العالمين

   : انيومن خط ابن عساآر آتبتها، وقد نقلوها من آتاب صلة الصلة للفرغ

  إلى خلف األمالك من آل هاشم* من الملك الطهر المسيحي مالك 

  ومن يرتجى للمعضالت العظائم* إلى الملك الفضيل المطيع أخي العال 

  ولكن دهاك الوهن عن فعل حازم* أما سمعت أذناك ما أنا صانع 

  فإني عما همني غير نائم* فإن تك عما قد تقلدت نائمًا 

  إال رسوم المعالم -وضعفكم * لوهنكم  -يها ثغورآم لم يبق ف

  بفتيان صدق آالليوث الضراغم* فتحنا الثغور األرمنية آلها 

  وتبلغ منها قضمها للشكائم* ونحن صلبنا الخيل تعلك لجمها 

  إلى جند قنسرينكم فالعواصم* إلى آل ثغر بالجزيرة آهل 

  فتوح التواخموفي البحر أضعاف ال* ملطية مع سميساط من بعد آرآر 

  وآيسوم بعد الجعفري للمعالم* وبالحدث الحمراء جالت عساآري 

  فصاروا لنا من بين عبد وخادم* وآم قد ذللنا من أعزة أهلها 

  لنا رتبة تعلوا على آل قائم* وسد سروج إذ خربنا بجمعنا 

  بمنديل مولى عال عن وصف آدمي* وأهل الرها الذوا بنا وتحزبوا 

  ببيض غزوناها بضرب الجماجم* عين منا بطارق وصبح رأس ال

  أذقناهم بالخيل طعم العالقم* ودارا وميافارقين وأزرنا 

  على ظهر بحر مزبد متالطم* واقريطش قد جازت إليها مراآبي 

  ذوات الشعور المسبالت النواعم* فحزتهم أسرى وسقيت نساؤهم 

  ظالمنعم وأبدنا آل طاغ و* هناك فتحنا عين زربة عنوة 

  وهدم منها سورها آل هادم* إلى حلب حتى استبحنا حريمها 

  وصبيانهم مثل المماليك خادم* أخذنا النسا ثم البنات نسوقهم 



 

  وناصرآم منا على رغم راغم* وقد فر عنها سيف دولة دينكم 

  أذقنا لمن فيها لحّز الحالقم* وملنا على طرسوس ميلة حازم 

  عمة األطراف ريا المعاصممن* فكم ذات عز حرة علوية 

  بغير مهور، ال وال حكم حاآم* سبينا فسقنا خاضعات حواسرًا 

  يصب دمًا بين اللها واللهازم* وآم من قتيل قد ترآنا مجندًال 

  وسقناهم قسرًا آوسق البهائم* وآم وقعة في الدرب أفنت آماتكم 

  مدوخة تحت العجاج السواهم* وملنا على أرياحكم وحريمها 

  من األنس وحشًا بعد بيض نواعم* فأهوت أعاليها وبدل رسمها 

  وأتبعه في الربع نوح الحمائم* إذا صاح فيها البوم جاوبه الصدى 

  سأفتحها يومًا بهتك المحارم* وإنطاك لم تبعد علي وإنني 

  سأرجع فيها ملكنا تحت خاتمي* ومسكن آبائي دمشق فإنني 

  ذ أمواًال بها وبهائميوآخ* ومصر سأفتحها بسيفي عنوة 

  بمشط ومقراض وقص محاجم* وأجزي آافورًا بما يستحقه 

  أتتكم جيوش الروم مثل الغمائم* أال شمروا يا أهل حمدان شمروا 

  من الملك الصادي بقتل المسالم* فإن تهربوا تنجوا آرامًا وتسلموا 

  جزيرة آبائي وملك األقادم* آذاك نصيبين وموصلها إلى 

  وتكريتها مع ماردين العواصم* سامرا وآوثا وعكبرا سأفتح 

  وأغنم أمواًال بها وحرائم* وأقتل أهليها الرجال بأسرها 

  فكلكم مستضعف غير رائم* أال شمروا يا أهل بغداد ويلكم 

  فصرتم عبيدًا للعبيد الديالم* رضيتم بحكم الديلمي ورفضه 

  نعا راعيين البهائمإلى أرض ص* ويا قاطني الرمالت ويلكم ارجعوا 

  وخلوا بالد الروم أهل المكارم* وعودوا إلى أرض الحجاز أذلة 

  إلى باب طاق حيث دار القماقم* سألقي جيوشًا نحو بغداد سائرًا 

  وأسبي ذراريها على رغم راغم* وأحرق أعالها وأهدم سورها 

  وأقتل من فيها بسيف النقائم* وأحرز أمواًال بها وأسّرة 



 

  إلحراز ديباج وخّز السواسم* بجيشي نحو األهواز مسرعًا وأسري 

  وأسبي ذراريها آفعل األقادم* وأشعلها نهبًا وأهدم قصورها 

  خراسان قصري والجيوش بحارم* ومنها إلى شيراز والري فاعلموا 

  وفرغانة مع مروها والمخازم* إلى شاس بلخ بعدها وخواتها 

  وردها يومًا آيوم السمائموأ* وسابور أهدمها وأهدم حصونها 

  وآابلها النائي وملك األعاجم* وآرمان ال أنسى سجستان آلها 

  لها بحر عجاج رائع متالزم* أسير بجندي نحو بصرتها التي 

  آما آان يومًا جندنا ذو العزائم* إلي واسط وسط العراق وآوفة 

  أجر جيوشًا آالليالي السواجم* وأخرج منها نحو مكة مسرعًا 

  أقيم بها للحق آرسي عالم* فأملكها دهرًا عزيزًا مسلمًا 

  وسرًا واتهام مذحج وقحاطم* وأحوي نجدًا آلها وتهامها 

  وصنعاءها مع صعدة والتهائم* وأغزو يمانًا آلها وزبيدها 

  خالء من األهلين أهل نعائم* فاترآها أيضًا خرابًا بالقعًا 

  القرماط يوم محارم وما جمع* وأحوي أموال اليمانين آلها 

  بعز مكين ثابت األصل قائم* أعود إلى القدس التي شرفت بنا 

  وتبقى ملوك األرض مثل الخوادم* وأعلو سريري للسجود معظمًا 

  لكل نقي الدين أغلف زاعم* هنالك تخلو األرض من آل مسلم 

  وأعلنتمو بالمنكرات العظائم* نصرنا عليكم حين جارت والتكم 

  آبيع ابن يعقوب ببخس الدراهم* اعوا القضاء بدينهم قضاتكم ب

  وباإلفك والبرطيل مع آل قائم* عدو لكم بالزور يشهد ظاهرًا 

  وأنشر دينًا للصليب بصارمي* سأفتح أرض اهللا شرقًا ومغربًا 

  يفوز الذي وااله يوم التخاصم* فعيسى عال فوق السموات عرشه 

  فصار رفاتًا بين تلك الرمائم* وصاحبكم بالتراب أودى به الثرى 

  بسّب وقذف وانتهاك المحارم* تناولتم أصحابه بعد موته 

عُ   } هذا آخرها لعن اهللا ناظمها وأسكنه النار،  ا َيْنَف وءُ       َيْوَم َل ْم ُس ُة َوَلُه ُم اللَّْعَن ِذَرُتُهْم َوَلُه اِلِميَن َمْع دَّارِ  الظَّ افر  [   { ال   : غ
ا     ] 52 دعو ناظمه اراً   ويوم ي ورًا ويصلى ن ْومَ  } سعيرًا،   ثب عَ         َوَي ْذُت َم اَلْيَتِني اتََّخ وُل َي ِه َيُق ى َيَدْي اِلُم َعَل  َيَعضُّ الظَّ



 

ْيَطانُ      * َياَوْيَلَتى َلْيَتِني َلْم َأتَِّخْذ ُفَلانًا َخِليًال* ِبيًال الرَُّسوِل َس اَن الشَّ اءِني َوَآ َد ِإْذ َج ذِّْآِر َبْع اِن   َلَقْد َأَضلَِّني َعِن ال ِلْلِإْنَس
   .  ] 29-27  : الفرقان [   } َخُذوًال

   . إن آان مات آافرًا

ه         ن حزم الفقي د ب ي محم ا ألب ذا جوابه ا   وه ة غضبًا هللا        الظاهري األندلسي قاله ذه الملعون ه ه اًال حين بلغت ارتج
   . فرحمه اهللا وأآرم مثواه وغفر له خطاياه ولرسوله ولدينه آما ذآر ذلك من رآه،

  ودين رسول اهللا من آل هاشم* من المحتمي باهللا رب العوالم 

  وبالرشد واإلسالم أفضل قائم* محمد الهادي إلى اهللا بالتقى 

  إلى أن يوافي الحشر آل العوالم* عليه من اهللا السالم مرددًا 

  عن النقفور المفتري في األعاجم* إلى قائل باإلفك جهًال وضلة 

  بكفيه إال آالرسوم الطواسم* دعوت إمامًا ليس من أمرائه 

  دهت قبله األمالك دهم الدواهم* دهته الدواهي في خالفته آما 

  تصيب الكريم الجدود األآارم* مة وال عجب من نكبة أو مل

  لجرعتم منه سموم األراقم* ولو أنه في حال ماضي جدوده 

  تجدد منه دارسات المعالم* عسى عطفة هللا في أهل دينه 

  لكان بفضل اهللا أحكم حاآم* فخرتم بما لو آان فيكم حقيقة 

  وأخرس منكم آل فاه مخاصم* إذن العترتكم خجلة عند ذآره 

  من الكر أفعال الضعاف العزائم* آرًا ففزتم بغرة سلبناآم 

  آفعل المهين الناقص المتعالم*فطرتم سرورًا عند ذاك ونسوة 

  عريقًا وصرف الدهر جم المالحم* وما ذاك إال في تضاعيف عقله 

  ودانت ألهل الجهل دولة ظالم* ولما تنازعنا األمور تخاذًال 

  نهم مع ترآهم والدالئملعبدا* وقد شعلت فينا الخالئف فتنة 

  بمن رفعوه من حضيض البهائم* بكفر أياديهم وجحد حقوقهم 

  وثوب لصوص عند غفلة نائم* وثبتم على أطرافنا عند ذاآم 

  جميع بالد الشام ضربة الزم* ألم تنتزع منكم بأعظم قوة 

  وأندلسًا قسرًا بضرب الجماجم* ومصرًا وأرض القيروان بأسرها 

  صقلية في بحرها المتالطم* كم على ضعف حالنا ألم ننتزع من



 

  لنا وبأيدينا على رغم راغم* مشاهد تقديساتكم وبيوتها 

  بأيدي رجال المسلمين األعاظم* أما بيت لحم والقمامة بعدها 

  وآرسيكم في القدس في أدرثاآم* وسر آيسكم قسرًا برغم أنوفكم 

  ة في المعادموآرسي قسطنطيني* ضممناآم قسرًا برغم أنوفكم 

  إلينا بعز قاهر متعاظم* وال بد من عود الجميع بأسره 

  على باب قسطنطينية بالصورام* أليس يزيد حل وسط ديارآم 

  بجيش تهام قد دوى بالضراغم* ومسلمة قد داسها بعد ذاآم 

  بنى فيكم في عصره المتقادم* وأخدمكم بالذل مسجدنا الذي 

  أال هذه حق صرامة صارم* ككم إلى جنب قصر الملك من دار مل

  رفادة مغلوب وجزية غارم* وأدى لهارون الرشيد مليككم 

  حبانا بها الرحمن أرحم راحم* سلبناآم مصرًا شهود بقوة 

  إلى لجة البحر المحيط المحاوم* إلى بيت يعقوب وأرباب دومة 

  أبى هللا ذا آم يا بقايا الهزائم* فهل سرتم في أرضنا قط جمعة 

  بضائع نوآي تلك أحالم نائم* لكم إال األماني وحدها  فما

  وسفر مغير وجوه الهواشم* رويدًا بعد نحو الخالفة نورها 

  إذا صدمتكم خيل جيش مصادم* وحينئذ تدرون آيف قرارآم 

  ليالي بهم في عداد الغنائم* على سالف العادات منا ومنكم 

  آقطر الغمائم وسبيكم فينا* سبيتم سبايا يحصر العد دونها 

  وأني بتعداد لرش الحمائم* فلو رام خلق عدها رام معجزًا 

  أراذل أنجاس قصار المعاصم* بأبناء بني حمدان وآافور صلتم 

  وما قدر مصاص دماء المحاجم* دعي وحجام سطوتهم عليهما 

  على محل أربا رماة الضراغم* فهال على دميانة قبل ذاك أو 

  أقيال جرجان بحز الحالقم* ادآم ليالي قادوآم آما اقت

  سبايا آما سيقت ظباء الصرائم* وساقوا على رسل بنات ملوآكم 

  لكم من ملوك مكرمين قماقم* ولكن سلوا عنا هرقًال ومن خلى 



 

  وآم قد سبينا من نساء آرائم* يخبرآم عنا التنوخ وقيصر 

  وعما أقمنا فيكم من مآتم* وعما فتحنا من منيع بالدآم 

  إمامًا وال الدعوى له بالتقادم* ع آل نذل مفتر ال تعده ود

  إلى جبل تلكم أماني هائم* فهيهات سامرًا وتكريت منكم 

  وحز الغالصم  .  .  . نظائرها* منى يتمناها الضعيف ودونها 

  مسيرة شهر للفنيق القواصم* تريدون بغداد سوقًا جديدة 

  يختارها آل عالم ومنزلة* محلة أهل الزهد والعلم والتقى 

  من المسلمين الغر آل مقاوم* دعوا الرملة الصهباء عنكم فدونها 

  سحائب طير ينتحي بالقوادم* ودون دمشق جمع جيش آأنه 

  آما ضرب السكي بيض الدراهم* وضرب يلقي الكفر آل مذلة 

  آقطر الغيوم الهائالت السواحم* ومن دون أآناف الحجاز جحافل 

  ومن حي قحطان آرام العمائم* ان آل سميدع بها من بني عدن

  لقيتم ضرامًا في يبيس الهشائم* ولو قد لقيتم من قضاعة آبة 

  لهم معكم من صادق متالحم* إذا أصبحوآم ذآروآم بما خال 

  فجئتم ضمانًا أنكم في الغنائم* زمان يقودون الصوافن نحوآم 

  العواصمتنسيكم تذآار أخذ * سيأتيكم منهم قريبًا عصائب 

  بها يشتفي حر الصدور الحوايم* وأموالكم حل لهم ودماؤآم 

  آما فعلوا دهرًا بعدل المقاسم* وأراضيكم حقًا سيقتسمونها 

  وشيراز والري المالح القوائم* ولو طرقتكم من خراسان عصبة 

  عهدنا لكم ذل وعض األباهم* لما آان منكم عند ذلك غير ما 

  مسيرة عام بالخيول الصوادم* ارآم فقد طالما زاروآم في دي

  ـأولى وآابل حلوان بالد المراهم* فأما سجستان وآرمان بالـ 

  وفي أصبهان آل أروع عارم* وفي فارس والسوس جمع عرمرم 

  فرائس آاآلساد فوق البهائم* فلوا قد أتاآم جمعهم لغدوتم 

  سمت وبآدي واسط بالعظائم* وبالبصرة الغراء والكوفة التي 



 

  فما أحد عادوه منه بسالم* جموع تسامى الرمل عدًا وآثرة 

  حباها بمجد للبرايا مراحم* ومن دون بيت اهللا في مكة التي 

  محلة سفل الخف من فص خاتم* محل جميع األرض منها تيقنًا 

  فما هو عنها رد طرف برائم* دفاع من الرحمن عنها بحقها 

  اء طير في ذرى الجو حائمبحصب* بها وقع األحبوش هلكى وفيلهم 

  حمى بنية البطحاء ذات المحارم* وجمع آجمع البحر ماض عرمرم 

  جموع آمسود من الليل فاحم* ومن دون قبر المصطفى وسط طيبة 

  دفاعًا ودفعًا عن مصل وصائم* يقودهم جيش المالئكة العلى 

  آما فرق اإلعصار عظم البهائم* فلو قد لقيناآم لعدتم رمائمًا 

  إذا ما لقوآم آنتم آالمطاعم* وباليمن الممنوع فتيان غارة 

  معاذر أمجاد طوال البراجم* وفي جانبي أرض اليمامة عصبة 

  تقووا بميمون التقية حازم* نستفينكم والقرمطيين دولة 

  وال يتقي في اهللا لومة الئم* خليفة حق ينصر الدين حكمه 

  م مزبد الموج فاعمبفخر عمي* إلى ولد العباس تنمي جدوده 

  فاهّال بماضي منهم وبقادم* ملوك جرى بالنصر طائر سعدهم 

  منازل بغداد محل المكارم* محلهم في مسجد القدس أو لدى 

  ومن أسد هذا الصالح الحضارم* وإن آان من عليا عدي وتيمها 

  بهم من خيار سالفين أقادم* فاهًال وسهًال ثم نعمى ومرحبًا 

  وهم فتحوا البلدان فتح المراغم* الم نصرًا مؤزرًا هم نصروا اإلس

  بتجريع أهل الكفر طعم العالقم* رويدًا فوعد اهللا بالصدق وارد 

  ونجعلكم فوق النسور القعاشم* سنفتح قسطنطينية وذواتها 

  بجيش ألرض الترك والخزر حاطم* ونفتح أرض الصين والهند عنوة 

  آآمال العقول السواقم وليست* مواعيد للرحمن فينا صحيحة 

  ونلزمكم ذل الحّر أو الغارم* ونملك أقصى أرضكم وبالدآم 

  جميع األراضي بالجيوش الصوارم* إلى أن ترى اإلسالم قد عم حكمه 



 

  بعيدًا عن المعقول بادي المآثم* أتقرن يا مخذول دينًا مثلثًا 

  فيا لك سحقًا ليس بخفي لعالم* تدين لمخلوق يدين لغيره 

  آالم األولى فيها أتوا بالعظائم* نا جيلكم مصنوعة قد تشابهت أ

  له يا عقول الهامالت السوائم* وعود صليب ما تزالون سجدًا 

  بأيدي يهود أرذلين الئم* تدينون تضالًال بصلب إلهكم 

  فما دين ذي دين لها بمقاوم* إلى ملة اإلسالم توحيد ربنا 

  حمد اآلتي برفع المظالمم* وصدق رساالت الذي جاء بالهدى 

  ببرهان صدق طاهر في المواسم* وأذعنت األمالك طوعًا لدينه 

  وأهل عمان حيث رهط الجهاضم* آما دان في صنعاء مالك دولة 

  ومن بلد البحرين قوم اللهازم* وسائر أمالك اليمانين أسلموا 

  وال رغبة يحظى بها آف عادم* أجابوا لدين اهللا ال من مخافة 

  بحق يقين بالبراهين فاحم* لوا عرى التيجان طوعًا ورغبة فح

  وصير من عاداه تحت المناسم* وحاباه بالنصر المكين إلهه 

  وال دفعوا عنه شتيمة شاتم* فقير وحيد لم تعنه عشيرة 

  وال دفع مرهوب وال لمسالم* وال عنده مال عتيد لناصر 

  ًا ألقدر عاصمبلى آان معصوم* وال وعد األنصار ماًال يخصم 

  وال مكنت من جسمه يد ظالم* ولم تنهنهه قط قوة آسر 

  على وجهه عيسى منكم آل الطم* آما يفتري إفكًا وزورًا وضلة 

  فيالضالل في القيامة عائم* على أنكم قد قلتموا هو ربكم 

  ستلقى دعاة الكفر حالة نادم* أبى هللا أن يدعى له ابن و صاحب 

  من الناس مخلوق وال قول زاعم* مكرم  ولكنه عبد نبي رسول

  لقد فقتم في قولكم آل ظالم* أيلطم وجه الرب تبًا لدينكم 

  وآم علم أبداه للشرك حاطم* وآم آية أبدى النبي محمد 

  بل لكل في إعطائه حال خادم* تساوى جميع الناس في نصر حقه 

  وآرديهم قد فاز قدح المراحم* فعرب وأحبوش وفرس وبربر 



 

  و روم رموآم دونه بالقواصم* قبط وأنباط وخزر وديلم و

  فآبوا بحظ في السعادة الزم* أبوا آفر أسالف لهم فتمنعوا 

  ودانوا ألحكام اإلله اللوازم* به دخلوا في ملة الحق آلهم 

  به دانيال قبله حتم حاتم* به صح تفسير المنام الذي أتى 

  رفض لدين األعاجم بدين الهدى* وهند وسند أسلموا وتدينوا 

  وأشبع من صاع له آل طاعم* وشق له بدر السموات آية 

  فأروى به جيشًا آثيرا هماهم* وسالت عيون الماء في وسط آفه 

  وال آدعاء غير ذات قوائم* وجاء بما تقضي العقول بصدقه 

  تعقبه ظلماء أسحم قاتم* عليه سالم اهللا ماذر شارق 

  وتخليطكم في جوهر وأقائم* كم براهينه آالشمس ال مثل قول

  وأنتم حمير داميات المحازم* لنا آل علم من قديم ومحدث 

  ضعيف معاني النظم جم البالعم* أتيتم بشعر بارد متخاذل 

  ودر وياقوت بإحكام حاآم* فدونكها آالعقد فيه زمرد 

ه    : وفيها د  عزل ابن أبي الشوارب عن القضاء ونقضت سجالته وأبطلت أحكام ي القضاء عوضه     م ه، وول ة أيام
   . ابن أبي الشوارب في آل سنة أبو بشر عمر بن أآتم بن رزق، ورفع عنه ما آان يحمله

   . فلم يسقوا - وذلك في آانون الثاني -وفي ذي الحجة منها استسقى الناس لتأخر المطر 

جماعة ممن أثق بهم أن بعض بطارقة  حدثني  : عن ثابت بن سنان المؤرخ قال  ) المنتظم ( وحكى ابن الجوزي في 
نهما          األرمن أنفذ في سنة ثنتين وخمسين وثالثمائة ين من األرمن ملتصقين س دان رجل ن حم ة ب إلى ناصر الدول

ومعهما أبوهما، ولهما سرتان وبطنان ومعدتان وجوعهما وريهما يختلفان، وآان  خمس وعشرون سنة، ملتحمين
ا    يميل إلى النساء، واآلخر  أحدهما ا خصومة وتشاجر، وربم يحلف اآلخر ال    يميل إلى الغلمان، وآان يقع بينهم

   . يكلم اآلخر فيمكث آذلك أيامًا ثم يصطلحان

   . إنهما أسلما  : فيقال وهبهما ناصر الدولة ألفي درهم وخلع عليهما ودعاهما إلى اإلسالم،

ّل أحدهما       م إنهماوأراد أن يبعثهما إلى بغداد ليراهما الناس ثم رجع عن ذلك، ث ا فاعت دهما مع أبيهم رجعا إلى بل
ه  ان             ومات، وأنتن ريحه وبقي اآلخر ال يمكن د آ ا من الخاصرتين، وق ا بينهم ان اتصال م د آ ه، وق تخلص من ال

ا في               ناصر الدولة أراد فصل ا مات أحدهما حار أبوهم ن، فلم م يمك ذلك فل اء ل أحدهما عن اآلخر وجمع األطب
   . واحد اعتالل اآلخر من غمه ونتن أخيه فمات غمًا فدفنا جميعًا في قبر عن أخيه فاتفق فصله

     : وممن توفي فيها من األعيان 

ع       د سنة أرب و بشر األسدي، ول ي القضاء في       عمر بن أآتم بن أحمد بن حيان بن بشر أب ائتين، وول انين وم وثم
ضاء القضاة، وهو أول من ولي قضاء القضاة من اهللا، ثم ولي ق زمن المطيع نيابة عن أبي السائب عتبة بن عبيد

   . وآان جيد السيرة في القضاء، توفي في ربيع األول منها الشافعية سوى أبي السائب،



 

  وثالثمائة ثم دخلت سنة ثالث وخمسين 

روافض وأهل السنة     في عاشر المحرم منها عملت الرافضة عزاء الحسين آما تقدم في السنة الماضية، فاقتتل ال
   . األموال في هذا اليوم قتاًال شديدًا، وانتهبت

ام         : وفيها ان في الع ه آ ك أن ه، وذل ة علي نهم         عصى نجا غالم سيف الدول د صادر أهل حران وأخذ م الماضي ق
ه        أمواًال جزيلة، فتمرد بها وذهب إلى أذربيجان ال ل د رجل من األعراب يق ورد،     : وأخذ طائفة منها من ي و ال أب

ل       من أموالهفقتله وأخذ  ه فقت ة فأخذه وأمر بقتل ين   شيئًا آثيرًا، وقويت شوآته بسبب ذلك، فسار إليه سيف الدول ب
   . يديه، وألقيت جثته في األقذار

ا      : وفيها ه أهله ا       جاء الدمستق إلى المصيصة فحاصرها وثقب سورها، فدافع ل ممن حوله تاقها، وقت أحرق رس ف
   . وآّر راجعًا إلى بالده د أذنة وطرسوس،خمسة عشر ألفًا وعاثوا فسادًا في بال

ا ام   : وفيه ذ الموصل وأق ر فأخ ن عم رة اب ة الموصل وجزي ز الدول ي الصلح صاحبها  قصد مع له ف ا، فراس به
و        نة، وأن يكون أب ده،           فاصطلحا على أن يكون الحمل في آل س ه من بع د أبي ي عه ة ول ن ناصر الدول تغلب ب

   . إلى بغداد بعد ما جرت له خطوب آثيرة استقصاها ابن األثير راجعًا فأجاب معز الدولة إلى ذلك، وآّر

ا  ن الحسين من             : وفيه د ب د اهللا محم و عب ديلم وهو أب بالد ال ابن       ظهر رجل ب ي، ويعرف ب ن عل أوالد الحسين ب
ك   الداعي، فالتف عليه خلق آثير، ودعا إلى نفسه وتسمى بالد،  بالمهدي، وآان أصله من بغداد وعظم شأنه بتل ال

   . وهرب منه ابن الناصر العلوي

فحاصرها مدة، ثم غلت عليهم األسعار  قصد ملك الروم وفي صحبته الدمستق ملك األرمن بالد طرسوس  : وفيها
اْلُمْؤِمِنيَن  َفى اللَُّهالَِّذيَن َآَفُروا ِبَغْيِظِهْم َلْم َيَناُلوا َخْيرًا َوَآ َوَردَّ اللَُّه } وأخذهم الوباء فمات آثير منهم، فكروا راجعين 

   .  ] 25  : األحزاب [   { اْلِقَتاَل َوَآاَن اللَُّه َقِوّيًا َعِزيزًا

ك           ا، وذل بالد اإلسالمية آله ى ال دون أن يستحوذوا عل ان من عزمهم يري دهم في       وآ اد عقائ ا وفس لسوء حكامه
   . الصحابة، فسلم اهللا ورجعوا خائبين

ف،        ر ببالد صقلية، وذلك أنه أقبل من الرومآانت وقعة المختا  : وفيها ة أل ارب مائ ا يق رنج م خلق آثير، ومن الف
ين المسلمين       فبعث أهل صقلية إلى المعز الفاطمي يستنجدونه، فبعث إليهم جيوشًا آثيرة في األسطول، وآانت ب

     .  ) مويل ( وم عظيمة صبر فيها الفريقان من أول النهار إلى العصر، ثم قتل أمير الر والمشرآين وقعة

رًا،      ًا آثي نهم خلق ل المسلمون م ق        وفرت الروم وانهزموا هزيمة قبيحة، فقت اء عمي رنج في واد من الم وسقط الف
وا           فغرق أآثرهم ورآب الباقون في المراآب، فبعث    ارهم مراآب أخر فقتل د صاحب صقلية في آث ر أحم األمي

وا  زوة آث    أآثرهم في البحر أيضًا، وغنم ذه الغ ان في         في ه ة واألسلحة، فك ات واألمتع وال والحيوان رًا من األم ي
ين       (   : سيف مكتوب عليه جملة ذلك ه ب ل ب ا قوت اًال، طالم دي رسول اهللا    هذا سيف هندي زنته مائة وسبعون مثق ي

   . إفريقية ، فبعثوا به في جملة تحف إلى المعز الفاطمي إلى ) صلى اهللا عليه وسلم

ة        مدينة طبرية ليأخذوها من يد األخشيد صاحب  قصدت القرامطة  : وفيها وا من سيف الدول ام، وطلب مصر والش
وأخذ لهم من حديد الناس  -وآانت من حديد صامت  -أبواب الرقة  أن يمدهم بحديد يتخذون منه سالحًا، فقلع لهم

   . نااآتفي  : واألسواق، وأرسل بذلك آله إليهم، فأرسلوا إليه يقولون حتى أخذ أواقي الباعة

ة     طلب معز الدولة من الخليفة أن يأذن له في دخول دار الخالفة  : وفيها دخلها، فبعث الخليف ليتفرج فيها فأذن له ف
ل في        خادمه وصاحبه معه فطافوا بها وهو مسرع ك وخشي أن يقت ة ذل خائف، ثم خرج منها وقد خاف من غائل

   . المته، وازداد حبًا في الخليفة المطيع من يومئذآالف لما خرج شكرًا هللا على س دهاليزها، فتصدق بعشرة

حسناء جدًا، وحولها أصنام صغار    صنم من نحاس على صورة امرأة  : وآان في جملة ما رأى فيها من العجائب
فأقيمت هناك ليتفرج عليها الجواري والنساء، فهم معز الدولة  في هيئة الخدم لها آان قد أتي بها في زمن المقتدر

   . ارتأى فترك ذلك لبه من الخليفة ثمأن يط



 

ع        ان يتبرق وي، وآ ه عل ادعى أن ة ف د       وفي ذي الحجة منها خرج رجل بالكوف ه وبع ع وغلظت فتنت فسمي المتبرق
تغاله          داد واش ة عن بغ ة معز الدول ك في غيب داد اختفى           صيته، وذل ى بغ ا رجع إل دم، فلم ا تق أمر الموصل آم ب

   . له أمر بعد ذلك جالمتبرقع وذهب في البالد فلم ينت

   : وممن توفي فيها من األعيان 

  بكار بن أحمد 

ري، روى الحديث عن             ن عيسى المق ن درستويه ب ار ب ن بك ان ب ن بي ار ب و       ابن بك ه أب د، و عن ن أحم د اهللا ب عب
   . رحمه اهللا الحسن الحماني، وآان ثقة أقرأ القرآن أزيد من ستين سنة

   . بمقبرة الخيزران عند قبر أبي حنيفة جاوز السبعين وقارب الثمانين، ودفنتوفي في ربيع األول منها وقد 

  أبو إسحاق الجهمي 

أبر اهللا       ولد سنة خمسين ومائتين، وسمع الحديث وآان إذا سئل أن يحدث يقسم أن ة ف ى يجاوز المائ ال يحدث حت
   . سنة رحمه اهللا قسمه وجاوزها فأسمع، توفي عن مائة سنة وثالثين

  وثالثمائة دخلت سنة أربع وخمسين ثم 

ل،             دم قب ا تق ى م دعتهم عل آتمهم وب ا عملت الشيعة م وغلقت األسواق وعلقت المسوح،      في عاشر المحرم منه
ذا        وخرجت النساء سافرات ناشرات شعورهن، ينحن ويلطمن ى الحسين، وه ة عل وجوههن في األسواق واألزق

م           هذا تكلف ال حاجة إليه في اإلسالم، ولو آان ا وه ة وخيرته ذه األم رون وصدر ه ر الق ه خي ودًا لفعل أمرًا محم
   .  ] 11  : األحقاف [   { ِللَِّذيَن آَمُنوا َلْو َآاَن َخْيرًا َما َسَبُقوَنا ِإَلْيِه َوَقاَل الَِّذيَن َآَفُروا } أولى به 

روافض    ى ال ذي هو      فكبسوا م  وأهل السنة يقتدون وال يبتدعون، ثم تسلطت أهل السنة عل ا ال سجدهم مسجد براث
   . عش الروافض وقتلوا بعض من آان فيه من القومة

ى المصيصة فأخذها      : وفيها ًا، واستاق        في رجب منها جاء ملك الروم بجيش آثيف إل ا خلق ل من أهله رًا وقت قس
   . إنسان، فإنا هللا وإنا إليه راجعون بقيتهم معه أسارى، وآانوا قريبًا من مائتي ألف

واالنتقال منها، واتخذ مسجدها األعظم  اء إلى طرسوس فسأل أهلها منه األمان فأمنهم وأمرهم بالجالء عنهاثم ج
   . آنائس بلده، وتنصر أهلها معه لعنه اهللا اسطبًال لخيوله وحرق المنبر ونقل قناديله إلى

حيث آان يموت منهم في شديد، ب وآان أهل طرسوس والمصيصة قد أصابهم قبل ذلك بالء وغالء عظيم، ووباء
   . فانتقلوا من شهادة إلى شهاد أعظم منها اليوم الواحد ثمانمائة نفر، ثم دهمهم هذا األمر الشديد

ى القسطنطينية وفي       وعزم ملك الروم على المقام بطرسوس ليكون أقرب إلى بالد المسلمين، ثم ه فسار إل عّن ل
   . خدمته الدمستق ملك األرمن لعنه اهللا

الحسن بن موسى الموسوي، وهو والد الرضى   جعل أمر تسفير الحجيج إلى نقيب الطالبين وهو أبو أحمد  : اوفيه
   . والحجيج والمرتضى، وآتب له منشور بالنقابة

ه وشكر     توفيت أخت معز الدولة، فرآب الخليفة في طيارة وجاء لعزائه  : وفيها ين يدي فقّبل معز الدولة األرض ب
   . قاته عليهسعيه إليه، وصد

   . الجارية آما تقدم وفي ثاني عشر ذي الحجة منها عملت الروافض عيد غدير خم على العادة



 

ه    رشيق النسيمي، بمساعدة  : تغلب على إنطاآية رجل يقال له  : وفيها ال ل ان يضمن       : رجل يق ن األهوازي، وآ اب
ارقين        أخذ إنطاآية، وأ الطواحين، فأعطاه أمواًال عظيمة وأطمعه في ا ف ه بمي د اشتغل عن ة ق خبره أن سيف الدول

   . حلب، ثم تم لهما ماراماه من أخذ إنطاآية وعجز عن الرجوع إلى

ة   د وتحصن        ثم رآبا منها في جيوش إلى حلب فجرت بينهما وبين نائب سيف الدول م أخذ البل ة، ث حروب عظيم
ه اسمه    النائب بالقلعة وجاءته نجدة من سيف الدولة مع غالم   دره        ل انهزم رشيق فسقط عن فرسه فابت بشارة، ف

ام رجًال من       بعض األعراب فقتله وأخذ رأسه وجاء ة، فأق ى إنطاآي به إلى حلب، واستقل ابن األهوازي سائرًا إل
     . دزبر فسماه األمير، وأقام آخر من العلويين ليجعله خليفة وسماه األستاذ الروم اسمه

ة     ال قتاًال شديدًا فهزمه ابنفقصده نائب حلب وهو قرعويه فاقتت اد سيف الدول األهوازي واستقر بإنطاآية، فلما ع
زم             إلى حلب لم يبت بها إال ليلة واحدة م انه ديدًا ث اًال ش اقتتلوا قت ن األهوازي ف اه اب ة، فالتق ى إنطاآي حتى سار إل

   . وابن األهوازي وأسرا فقتلهما سيف الدولة دزبر

ا،     ة اسمه مروان آان يحفظ الطرقات لسيفثار رجل من القرامط  : وفيها ا حوله ا وم الدولة، صار بحمص فملكه
ه       اقتتلوا مع در ف ر ب در بسهم مسموم فأصابه، واتفق أن أسر أصحاب          فقصده جيش من حلب مع األمي اه ب فرم

   . صبرًا، ومات مروان بعد أيام وتفرق عنه أصحابه مروان بدرًا فقتله مروان بين يديه

ثالث وخمسين واستخلف عليهم طاهر  أهل سجستان أميرهم خلف بن أحمد، وذلك أنه حج في سنةعصى   : وفيها
فلما رجع من الحج لم يسلمه البلد وعصي عليه، فذهب إلى  بن الحسين، فطمع في الملك بعده واستمال أهل البلد،

ن     ر منصور ب ى األمي تنقذ ال        بخارا إل ًا فاس ه جيش تنجده، فبعث مع اماني فاس وح الس ى      ن لمها إل د من طاهر وس بل
اء      -خلف بن أحمد  األمير ًا للعلم ًا محب م جاء       -وقد آان خلف عالم ًا ث ذهب طاهر فجمع جموع ًا    ف فحاصر خلف

   . وأخذ منه البلد

ا    فرجع خلف إلى األمير منصور الساماني فبعث معه من استرجع له البلد ثانية وسلمها إليه، فلما استقر خلف به
ًا     ا آان يحمله من الهداياوتمكن منها منع م ه جيش والتحف والخلع إلى األمير منصور الساماني ببخارا، فبعث إلي

ذا      : يقال له فتحصن خلف في حصن ك لمناعة ه ه، وذل  حصن إراك، فنازله الجيش فيه تسع سنين لم يقدروا علي
   . الحصن وصعوبته وعمق خندقه وارتفاعه، وسيأتي ما آل إليه أمر خلف بعد ذلك

   . لو أسلمتم لنصرناآم  : خوارزم فقالوا لهم قصدت طائفة من الترك بالد الخزر فاستنجد أهل الخزر بأهل  : وفيها

   . بعد ذلك وهللا الحمد والمنة فأسلموا إال ملكهم، فقاتلوا معهم الترك فأجلوهم عنها ثم أسلم الملك

   : وممن توفي فيها من األعيان 

  المتنبي الشاعر المشهور 

قا        أحمد بن الحسين بن عبد الصمد أبو الطيب الجعفي الشاعر المعروف     دان الس وه يعرف بعي ان أب المتنبي، آ ب
   . وآان شيخًا آبيرًا وآان يسقي الماء ألهل الكوفة على بعير له،

ل    هو بكسر العين المهملة وبعدها  : وعيدان هذا قال ابن ماآوال والخطيب ين ال  بف   : ياء مثناة من تحت، وقي تح الع
     . آسرها، فاهللا أعلم

فطلب األدب ففاق أهل زمانه فيه، ولزم جناب  آان مولد المتنبي بالكوفة سنة ست وثالثمائة، ونشأ بالشام بالبادية
ه، وورد        سيف الدولة بن حمدان وامتدحه وحظي عنده، اه وهرب من م هج يد ث دح األخش ثم صار إلى مصر وامت

 وقدم الكوفة ومدح ابن العميد فوصله من جهته ثالثون ألف دينار، ثم سار إلى فارس بغداد فامتدح بعض أهلها،
ه نحو من         : فامتدح عضد الدولة بن بويه فأطلق له أمواًال جزيلة تقارب مائتي ألف درهم، وقيل ه من ل حصل ل ب

ا عضد            ا أحسن عطاي أله أيم ه من يس م دس إلي ار، ث ين ألف دين ه أو عطا    ثالث ن بوي ة ب ن     الدول ة ب ا سيف الدول ي
   ؟ حمدان

   . ألنها عن طبيعة وهذه عن تكلف هذه أجزل وفيها تكلف، وتلك أقل ولكن عن طيب نفس من معطيها،  : فقال



 

وا   ى         فذآر ذلك لعضد الدولة فتغيظ عليه ودس عليه طائفة من األعراب فوقف ق وهو راجع إل اء الطري ه في أثن ل
يهم عضد      -وقد آانوا يقطعون الطريق  -األسدي  هم ابن فاتكإنه آان قد هجى مقدم  : بغداد، ويقال ذا أوعز إل فله

ي   فيقتلوه ويأخذوا له ما معه من األموال، فانتهوا إليه ستون راآبًا في يوم األربعاء الدولة أن يتعرضوا له وقد بق
   . بل آان ذلك في شعبان  : وقيل بل قتل في يوم األربعاء لخمس بقين من رمضان،  : من رمضان ثالثة أيام، وقيل

ه،   وقد نزل عند عين تحت شجرة انجاص، وقد وضعت سفرته ليتغدى، ومعه ولده محسن وخمسة عشر غالمًا ل
   . هلموا يا وجوه العرب إلى الغداء  : فلما رآهم قال

راد هو أن  ابنه محسن وبعض غلمانه وأ فلما لم يكلموه أحس بالشر فنهض إلى سالحه وخيله فتواقفوا ساعة فقتل
   . ينهزم

   : أين تذهب وأنت القائل  : فقال له مولى له

  والطعن والضرب والقرطاس والقلم* فالخيل والليل والبيداء تعرفني 

   . عنقه فقتله ويحك قتلتني، ثم آر راجعًا فطعنه زعيم القوم برمح في  : فقال له

ع  ك    ثم اجتمعوا عليه فطعنوه بالرماح حتى قتلوه وأخذوا جمي ه، وذل ا مع ى        م ة، وهو آيب إل القرب من النعماني ب
   . سنة بغداد، ودفن هناك وله من العمر ثمان وأربعون

قتل بها، سأله بعض األعراب أن يعطيهم     وذآر ابن عساآر أنه لما نزل تلك المنزلة التي آانت قبل منزلته التي
   . ذلك ودعوى الشجاعة من خمسين درهمًا ويخفرونه، فمنعه الشح والكبر

ًا من حمص      وقد آان المتنبي جعفي النسب صلبيبة منهم، وقد اّدعى حين آان مع بني آلب بأرض السماوة قريب
ك    أنه علوي، ثم اّدعى أنه نبي يوحى إليه، فاتبعه جماعة من جهلتهم وسفلتهم، وزعم أنه أنزل عليه قرآن فمن ذل

   : قوله

ك    والنهار، إن الكافر لفيوالنجم السيار، والفلك الدوار، والليل  (  ان قبل خسار، امض على سنتك و اقف أثر من آ
     ) في دينه، وضل عن سبيله من المرسلين، فإن اهللا قامع بك من ألحد

بالنفاق، والهجاء بالكذب والشقاق، لكان أشعر  وهذا من خذالنه وآثرة هذيانه وفشاره، ولو لزم قافية مدحه النافق
و اجتمعت            ، ولكن أرادالشعراء وأفصح الفصحاء ذي ل المين ال ا يشبه آالم رب الع ول م ه أن يق ة عقل بجهله وقل

   . والخالئق أجمعون على أن يأتوا بسورة مثل سورة من أقصر سورة لما استطاعوا الجن واإلنس

ة         ولما اشتهر خبره بأرض السماوة وأنه قد التف عليه جماعة من أهل   ه نائب حمص من جه اوة، خرج إلي الغب
رًا طويًال،    بني األخشيد وهو األمير لؤلؤ بيض اهللا وجهه، فقاتله وشرد شمله، وأسر مذمومًا مدحورًا، وسجن ده

 على التلف، فاستحضره واستتابه وآتب عليه آتابًا اعترف فيه ببطالن ما اّدعاه من  فمرض في السجن وأشرف
ذا يجحده      مير سراحه فكان بعد ذلكالنبوة، وأنه قد تاب من ذلك ورجع إلى دين اإلسالم، فأطلق األ ه ه إذا ذآر ل

   . إن أمكنه وإال اعتذر منه واستحيا

ان،  ى الكذب وهللا        وقد اشتهر بلفظة تدل على آذبه فيما آان ادعاه من اإلفك والبهت ة عل ي، الدال وهي لفظة المتنب
   . الحمد والمنة

   : وقد قال بعضهم يهجوه

  الناس بكرة وعشياـفضل من * أي فضل لشاعر يطلب الـ 

  ء وحينًا يبيع ماء المحيا* عاش حينًا يبيع في الكوفة الما 

   . مبتكرة شائقة وللمتنبي ديوان شعر مشهور، فيه أشعار رائقة ومعان ليست بمسبوقة، بل



 

دم     وهو في الشعراء المحدثين آامرئ القيس في المتقدمين، وهو عندي آما ياء مع تق ذه األش  ذآر من له خبرة به
   . أمره

ن عساآر شيخ      قطعًا رائقة استحسنها  ) منتظمه ( وقد ذآر أبو الفرج بن الجوزي في  من شعره، وآذلك الحافظ اب
   : إقليمه، فمما استحسنه ابن الجوزي قوله

  عياء به مات المحبون من قبل* عزيزًا سبى من داؤه الحدق النجل 

  أن الهوى سهلنذير إلى من ظن * فمن شاء فلينظر إلي فمنظري 

  فأصبح لي عن آل شغل بها شغل* جرى حبها مجرى دمي في مفاصلي 

  فما فوقها إال وفا له فعل* ومن جسدي لم يترك السقم شعرة 

  عن العذل حتى ليس يدخلها العذل* آأن رقيبًا منك سد مسامعي 

  فبينهما في آل هجر لنا وصل* آأن سهاد الليل يعشق مقلتي 

   : ومن ذلك قوله

  في ليلة فأرت ليالي أربعا* آشفت ثالث ذوائب من شعرها 

  فأرتني القمرين في وقت معا* واستقبلت قمر السماء بوجهها 

   : ومن ذلك قوله

  شعري وال سمعت بسحري بابل* ما نال أهل الجاهلية آلهم 

  فهي الشهادة لي بأني آامل* وإذا أتتك مذمتي من ناقص 

  أن يحسب الهندي منهم باقل* ي من لي بفهم أهيل عصر يدع

   : ومن ذلك قوله

  عدوًا له ما من صداقته بد* ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى 

   : وله

  تعبت في مرادها األجسام* وإذا آانت النفوس آبارًا 

   : وله

  على عينيه يرى صدقها آذبا* ومن صحب الدنيا طويًال تقلبت 

   : وله

  في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل* سمعت به  خذ ما تراه ودع شيئًا

   : وله في مدح بعض الملوك



 

  منها إلى الملك الميمون طائره* تمضي الكواآب واألبصار شاخصة 

  في درعه أسد تدمى أظافره* قد حزن في بشر في تاجه قمر 

  يحصى الحصى قبل أن تحصى ماثره* حلو خالئقه شوس حقائقه 

   : ومنها قوله

  ومن أعوذ به مما أحاذره* ألوذ به فيما أؤمله يا من 

  وال يهيضون عظمًا أنت جابره* ال يجبر الناس عظمًا أنت آاسره 

ة في       وقد بلغني عن شيخنا العالمة شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية رحمه اهللا ذه المبالغ ي ه ى المتنب أنه آان ينكر عل
   . وتعالىسبحانه  إنما يصلح هذا لجناب اهللا  : مخلوق ويقول

ربما قلت هذين البيتين   : الدين المذآور يقول وأخبرني العالمة شمس الدين بن القيم رحمه اهللا أنه سمع الشيخ تقي
   . الذّل والخضوع في السجود أدعو اهللا بما تضمناه من

   : ومما أورده ابن عساآر للمتنبي في ترجمته قوله

  تني من حالقيفأهنتني وقدف* أبعين مفتقر إليك رأيتني 

  أنزلت آمالي بغير الخالق* لست الملوم، أنا الملوم، ألنني 

   . الكندي إليه بسند صحيح وهذان البيتان ليسافي ديوانه، وقد عزاهما الحافظ  : قال ابن خلكان

   : ومن ذلك قوله

  فال تقنع بما دون النجوم* إذا ما آنت في شرف مروم 

  م الموت في أمر عظيمآطع* فطعم الموت في أمر حقير 

   : وله قوله

  قبيح هوى يرجى عليه ثواب* وما أنا بالباغي على الحب رشوة 

  وآل الذي فوق التراب تراب* إذا نلت منك الود فالكل هين 

   . أربع وخمسين وثالثمائة وقد تقدم أنه ولد بالكوفة سنة ست وثالثمائة، وأنه قتل في رمضان سنة

ا  وق  : قال ابن خلكان ان من          د فارق سيف الدولة بن حمدان سنة أربع وخمسين لم ا آ ه م ه إلي ن خالوي ان من اب آ
ى مصر         اه، فصار إل ه فأدم اح في وجه اه بمفت ان          ضربه إي نين، وآ ع س ده أرب ام عن يد وأق افور األخش دح آ فامت

ي فهرب، فأرسل في     المتنبي يرآب في جماعة من مماليكه أعجزه،    فتوهم منه آافور فجأة، فخاف المتنب ه ف طلب
   ؟ هذا حتى تخافه ما  : فقيل لكافور

   . والملك أقل وأذل من النبوة ؟ ملكًا بديار مصر هذا رجل أراد أن يكون نبيًا بعد محمد، أفال يروم أن يكون  : فقال

ي     ثم صار المتنبي إلى عضد الدولة فامتدحه فأعطاه ماًال آثيرًا، ثم رجع ن أب الجهل  من عنده فعرض له فاتك اب
وم  د            األسدي فقتله وابنه محسن وغالمه مفلح ي داد، وق ين، بسواد بغ ل لليلت ين من رمضان وقي اء لست بق األربع

   . ديوانه العلماء بالشعر واللغة نحوًا من ستين شرحًا وجيزًا وبسيطًا رثاه الشعراء، وقد شرح



 

   . أبو حاتم البستي صاحب الصحيح  : وممن توفي فيها من األعيان

  محمد بن حبان 

يم،       واع والتقاس احب األن تي ص اتم البس و ح اذ أب ن مع ان ب ن حب د ب ن أحم نفين    اب ار المص اظ الكب د الحف وأح
د حاول          المجتهدين، رحل إلى البلدان وسمع الكثير من المشايخ، ذه السنة وق ا في ه ده ومات به ثم ولي قضاء بل

ده    ة معتق أن     بعضهم الكالم فيه من جه ول ب ى الق م بصحة         ونسبه إل فية واهللا أعل بة، وهي نزعة فلس وة مكتس النب
   . ونقلها عنه عزوها إليه

     . وقد ذآرته في طبقات الشافعية

   محمد بن الحسن بن يعقوب 

ايخ،       ابن الحسن بن الحسين بن مقسم أبو بكر بن مقسم المقري، ولد سنة خمس  ر من المش ائتين، وسمع الكثي وم
ره، وآ   اس   روى عن الدارقطني وغي وفيين،          ان من أعرف الن ة الك ى طريق اب في النحو عل ه آت القراءات، ول ب

   .  ) آتاب األنوار ( سماه 

اس   : قال ابن الجوزي د        ما رأيت مثله، وله تصانيف غيره، ولكن تكلم الن راءات ال تجوز عن رده بق ه بسبب تف في
َفَلمَّا  {   : عنى تجوز القراءة به آقوله تعالىويسوغ من حيث الم الجميع، وآان يذهب إلى أن آل ما ال يخالف الرسم

   . يتناجون  : أي  ] 80  : يوسف [   } ِمْنُه َخَلُصوا َنِجّيًا اْسَتْيَئُسوا

   . لو قرئ نجيبًا من النجابة لكان قويًا  : قال

   . ه حتى ماتينته عما آان يذهب إلي وقد ادعي عليه وآتب عليه مكتوب أنه قد رجع عن مثل ذلك، ومع هذا لم

   . قاله ابن الجوزي

  محمد بن عبد اهللا بن إبراهيم بن عبد ربه

ائتين، وسمع    ر         ابن موسى أبو بكر الشافعي، ولد بجبالن سنة ستين وم ًا آثي ة ثبت ان ثق داد، وآ ر، وسكن بغ الكثي
الم من ذلك جهرًا الحفاظ، وآان يحدث بفضائل الصحابة حين منعت الدي الرواية، سمع منه الدارقطني وغيره من

   . المنصور مخالفة لهم، وآذلك بمسجده بباب الشام بالجامع بمدينة

   . توفي في هذه السنة عن أربع وتسعين سنة رحمه اهللا تعالى

  وثالثمائة ثم دخلت سنة خمس وخمسين 

   . عادتهم ببغداد في عاشر المحرم عملت الروافض بدعتهم الشنعاء وضاللتهم الصلعاء على

   . ُأجلي القرامطة الهجريين من عمان  : يهاوف

م      قصدت الروم آمد فحاصروها فلم يقدروا عليها، ولكن قتلوا من  : وفيها ة، ث نهم أربعمائ أهلها ثالثمائة وأسروا م
ادت          ساروا إلى نصيبين، وفيها سيف الدولة، فهّم د آ ه وق روم فثبت مكان أخر مجيء ال م ت بالهرب مع العرب، ث

   . هتزلزل أرآان

أآرمهم    - وآانوا بضعة عشر ألفًا -وردت طائفة من جيش خراسان   : وفيها روم، ف يظهرون أنهم يريدون غزو ال
م ألن البغي      رآن الدولة بن بويه وأمنوا إليهم فنهضوا ر به ة فظف إليهم وأخذوا الديلم على غرة فقاتلهم رآن الدول

     . وهرب أآثرهم له مصرع وخيم،



 

ره في        ز الدولة من بغداد إلى واسط لقتال عمران بن شاهينخرج مع  : وفيها أنه، واشتهر أم اقم الحال بش حين تف
فاستناب على الحرب ورجع إلى بغداد فكانت وفاته في السنة اآلتية آما  تلك النواحي، فقوي المرض بمعز الدولة

   . ألقت سنذآره إلى حيث

ديلم، وأظهر النسك    قوي أمر أبي عبد اهللا بن الداعي ببالد  : وفيها اق        ال ى اآلف بس الصوف، وآتب إل ادة ول والعب
   . من سّب أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتى إلى بغداد يدعو إلى الجهاد في سبيل اله

   . األرحام وفي جمادى اآلخرة نودي برفع المواريث الحشرية وأن ترد إلى ذوي

آثيرة، منهم ابن عمه أبو فراس بن سعيد بن  ن الروم، فاستنقد منهم أسارىوقع الفداء بين سيف الدولة وبي  : وفيها
   . في رجب منها حمدان، وأبو الهيثم بن حصن القاضي، وذلك

   . أوقافًا جزيلة ابتدأ معز الدولة بن بويه في بناء مارستان، وأرصد له  : وفيها

ام     : وفيها نهم عشرين ألف جمل        ومصر قطعت بنو سليم السابلة على الحجيج من أهل الش والمغرب، وأخذوا م
   . ال يقدر آثرة بأحمالها، وآان عليها من األموال واألمتعة ما

ه أراد       ابن الخواتيمي، قاضي طرسوس مائة ألف دينار  : وآان لرجل يقال له ك أن ًا، وذل ار عين وعشرين ألف دين
رد  وآذلك أراد آث التحول من بالد الشام إلى العراق بعد الحج، ير من الناس، وحين أخذوا جمالهم ترآوهم على ب

   . منهم من سلم واألآثر عطب، فإنا هللا وإنا إليه راجعون الديار الشيء لهم، فقل

   . وحج بالناس الشريف أبو أحمد نقيب الطالبيين من جهة العراق

   : وممن توفي فيها من األعيان 

  الحسن بن دواد 

وي     القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسين بن ابن علي بن عيسى بن محمد بن د اهللا العل و عب علي بن أبي طالب أب
   . الحسني

اآم   ال الح ه         : ق ان شيخ آل رسول اهللا صلى اهللا علي د اهللا آ و عب وم في         أب يد العل لم في عصره بخراسان وس وس
ة        اس صالة وصدقة ومحب ر الن ان من أآث ا سمعته ذ      زمانه، وآ دة فم ال   للصحابة، وصحبته م ان إال ق   : آر عثم

   . الشهيد، ويبكي

   . اهللا، ويبكي الصّديقة بنت الصّديق، حبيبة حبيب  : وما سمعته ذآر عائشة إال قال

   : بلدانهم سادات نجباء حيث آانوا وقد سمع الحديث من ابن خزيمة وطبقته، وآان آباؤه بخراسان وفي سائر

  بني معد لهم دانت رقاب* من آل بيت رسول اهللا منهم 

  محمد بن الحسين بن علي بن الحسن

اري الشاعر المعروف د اهللا األنب و عب ن الوضاح، أب ن حسان ب ى ب ن يحي ه سمع  اب ذآر أن ان ي بالوضاحي، آ
   . الحديث من المحاملي وابن مخلد وأبي روق

   : روى عنه الحاآم شيئًا من شعره آان أشعر من في وقته، ومن شعره

  ومن حله صوب السحاب المجلل* خ ربعًا ومنزًال سقى اهللا باب الكر

  وجارتها أم الرباب بمأسل* فلو أن باآي دمنة الدار بالكوى 



 

  ألمسك عن ذآر الدخول فحومل* رأى عرصات الكرخ أوحل أرضها 

  أبو بكر بن الجعابي 

ع   قاضي الموصل، و محمد بن عمر بن سلم بن البراء بن سبرة بن سيار، أبو بكر الجعابي، لد في صفر سنة أرب
اس   أبي العب يئًا من التشيع أيضًا،            وثمانين ومائتين، سمع الكثير وتخرج ب م الحديث وش ه عل دة، وأخذ عن ن عق ب

تمائة ألف حديث              : وآان حافظًا مكثرًا، يقال ذاآر بس ا، وي انيدها ومتونه ة ألف حديث بأس ان يحفظ أربعمائ إنه آ
ا  ويحفظ ك، ويحفظ أسماء الرجال وجرحهم       من المراسيل والمقاطيع والحكاي ًا من ذل ات    ت قريب ديلهم، وأوق وتع

   . وفياتهم ومذاهبهم، حتى تقدم على أهل زمانه، وفاق سائر أقرانه

ي من حفظه          ان يمل ا آ ه، وإنم د منزل اس عن زدحم الن دًا محررًا       وآان يجلس لإلمالء في ه جي ناد الحديث ومتن إس
دة، صحيحًا، وقد نسب إلى التشيع آأستاذه ا دارقطني           بن عق ه ال د سئل عن دهم، وق اب البصرة عن ان يسكن بب وآ

   . خلط  : فقال

اهللا       صاحب غرائب، ومذهبه معروف في التشيع، وقد  : وقال أبو بكر البرقاني ن وشرب خمر ف ة دي حكى عنه قل
   . أعلم

   . ، فبئس ما عملعنده للناس ولما احتضر أوصى أن تحرق آتبه فحرقت، وقد أحرق معها آتب آثيرة آانت

   . ولما أخرجت جنازته آانت سكينة نائحة الرافضة تنوح عليه في جنازته

  ثم دخلت سنة ست وخمسين وثالثمائة 

   . الديلمي السنة والخليفة المطيع هللا، والسلطان معز الدولة بن بويه استهلت هذه

   . ابتدعوه من النوح وغيره آما تقدم اعملت الروافض في يوم عاشوراء عزاء الحسين على عادة م  : وفيها

  وفاة معز الدولة بن بويه 

ه    ن بوي د ب ه       ولما آان ثالث عشر ربيع األول منها، توفي أبو الحسن أحم ال ل رفض، ويق ذي أظهر ال ديلمي ال   : ال
اب     معز الدولة، بعلة الذرب، فصار ال يثبت في ة وأن الموت أظهر التوب ى اهللا   معدته شيء بالكلية، فلما أحس ب إل

د      عز وجل، ورّد ه، وعه رة من مماليك ة آثي ى    آثيرًا من المظالم، وتصدق بكثير من ماله، وأعتق طائف األمر إل ب
وم من عمر      ولده بختيار عز الدولة، وقد اجتمع ببعض العلماء فكلمه في السنة وأخبره ه أم آلث أن عليًا زوج ابنت

   . واهللا ما سمعت بهذا قط  : بن الخطاب، فقال

ة     ورجع إلى السنة ومتابعتها، ولما حضر وقت الصالة خرج عنه ذلك الرجل ه معز الدول ال ل ن     : العالم فق ى أي إل
   ؟ تذهب

   . إلى الصالة  : فقال

   ؟ أال تصلي ههنا  : فقال له

   . ال  : قال

   ؟ ولم  : قال

   . ألن دارك مغصوبة  : قال

   . فاستحسن منه ذلك



 

ه ليبعث        ليمًا آريمًا عاقًال، وآانت إحدى يديه مقطوعة، وهو  وآان معز الدولة ح ين يدي أول من أجرى السعاة ب
داد ساعيان         بأخباره إلى أخيه رآن الدولة سريعًا إلى شيراز، ده في بغ ان عن ذه الصناعة وآ وحظي عنده أهل ه

ا مناصف     يتعصب لهذا عوام أهل السنة، ولهذا عوام أهل الشيعة،  ماهران، وهما فضل، وبرغوش، وجرت لهم
   . ومواقف

   . للعزاء ولما مات معز الدولة دفن بباب التبن في مقابر قريش، وجلس ابنه

ى رؤوس         ة إل ًا، وبعث عز الدول ام تباع ة أي ئال         وأصاب الناس مطر ثالث ل، ل ال جزي ام بم ذه األي راء في ه األم
ه،   تجتمع الدولة على مخالفته قبل استحكام نة،         مبايعته، وهذا من دهائ ًا وخمسين س ة ثالث ان عمر معز الدول وآ

ى ذوي    ومدة واليته إحدى رد المواريث إل  وعشرين سنة وإحدى عشر شهرًا ويومين، وقد آان نادى في أيامه ب
   : األرحام قبل بيت المال، وقد سمع بعض الناس ليلة توفي معز الدولة هاتفًا يقول

  مراد نفسك بالطلب* لما بلغت أبا الحسين 

  لي واحتجبت عن النوب* نت من حدث الليا وأم

  وأخذت من بين الرتب* مدت إليك يد الردى 

رق شمله واختلفت      ولما مات قام باألمر بعده ولده عز الدولة فأقبل على اللعب واللهو واالشتغال بأمر النساء فتف
وح       ن ن ر منصور ب ه، وطمع األمي ي بوي        الكلمة علي ك بن اماني صاحب خراسان في مل ه، وأرسل الجيوش   الس

ة           الكثيرة صحبة وشمكير، فلما علم ه عز الدول ن أخي ة واب ه عضد الدول ى ابن بذلك رآن الدولة بن بويه أرسل إل
دده ويتوعده،    يستنجدهما، ول  فأرسال إليه بجنود آثيرة، فرآب فيها رآن الدولة وبعث إليه وشمكير يته ئن    : ويق ل

     . قدرت عليك ألفعلن بك وألفعلن

   . وألصفحن عنك لكني إن قدرت عليك ألحسنن إليك  : إليه رآن الدولة يقول فبعث

اً         ك أن وشمكير رآب فرس ه شره، وذل دفع اهللا عن ذا، ف ر        فكانت الغلبة له ه خنزي ا فحمل علي صعبًا يتصيد عليه
   . أذنيه فمات من ساعته وتفرقت العساآر فنفرت منه الفرس فألقته على األرض فخرج الدم من

ال         وبع ه بالم ة فأرسل إلي ان من رآن الدول ال من اإلحسان،        ث ابن وشمكير يطلب األم ا ق والرجال، ووفى بم
   . وحسن الطوية واهللا أعلم وصرف اهللا عنه آيد السامانية، وذلك بصدق النية

  وممن توفي فيها من األعيان 

  أبو الفرج األصبهاني 

ن  ، واسمه علي بن الحسي ) األغاني ( صاحب آتاب  د ب ن         ن بن محمد بن أحم ن مروان ب رحمن ب د ال ن عب ثم ب الهي
وم       ) أيام العرب  ( وآتاب   ) األغاني (  محمد بن مروان بن الحكم األموي، صاحب آتاب بعمائة ي ًا وس ه ألف ، ذآر في

   . شاعرًا أديبًا آاتبًا، عالمًا بأخبار الناس وأيامهم، وآان فيه تشيع من أيامهم، وآان

ا حكى        ومثله ال يوثق به، فإنه يصرح في آتبه بما يوجب  : وزيقال ابن الج ر، وربم العشق ويهون شرب الخم
ن       ذلك عن نفسه، ومن تأمل آتاب األغاني رأى فيه آل د اهللا ب ن عب د ب قبيح ومنكر، وقد روى الحديث عن محم

   . وغيره بطين وخلق، وروى عنه الدارقطني

ان نة، وآ ذه الس ن ه ة م ي ذي الحج وفي ف انين ت ع وثم نة أرب ي س ده ف ري  مول ا البحت وفي فيه ي ت ائتين، الت وم
   .  ) أيام العرب ( و  ) المزارات ( و  ) األغاني (   : منها الشاعر، وقد ذآر له ابن خلكان مصنفات عديدة

    : وفيها توفي

  



 

  سيف الدولة 

نين،  تش أحد األمراء الشجعان، والملوك الكثيري اإلحسان، على ما آان فيه من يع، وقد ملك دمشق في بعض الس
   . الخطب النباتية أحد الفصحاء البلغاء واتفق له أشياء غريبة منها أن خطيبه آان مصنف

   . الفارابي أن شاعره آان المتنبي، ومنها أن مطربه آان أبو نصر  : ومنها

   . وآان سيف الدولة آريمًا جوادًا معطيًا للجزيل

   : الدولة صاحب الموصلومن شعره في أخيه ناصر 

  بيني وبين أخي فرق  : وقلت لهم* رضيت لك العليا، وقد آنت أهلها 

  تجاوزت عن حقي فتم لك السبق* وما آان لي عنها نكول، وإنما 

  إذا آنت أرضى أن يكون لك السبق* أما آنت ترضى أن أآون مصليًا 

     : وله

  قال لي آم أنت تظلمه* قد جرى في دمعه دمه 

  فقد جرحته منك أسهمه* رد عنه الطرف منك 

  خطرات الوهم تؤلمه* آيف تستطيع التجلد 

   . عسر البول  : وآان سبب موته الفالج، وقيل

ده      توفي بحلب وحمل تابوته إلى ميافارقين فدفن بها، وعمره ثالث وخمسون ده ول ك حلب بع سنة، ثم أقام في مل
اد   تغلب عليهسعد الدولة أبو المعالي الشريف، ثم  مولى أبيه قرعويه فأخرجه من حلب إلى أمه بميافارقين، ثم ع

   . إليها آما سيأتي

اء      : وذآر ابن خلكان أشياء آثيرة مما قاله سيف الدولة، وقيل فيه، قال د الخلف وك بع ولم يجتمع بباب أحد من المل
ك      : لد سنة ثالث، وقيلإنه و  : لجماعة منهم، وقال ما اجتمع ببابه من الشعراء، وقد أجاز ه مل ة وأن إحدى وثالثمائ

   . حلب الثالثين والثالثمائة، وقبل ذلك ملك واسطًا ونواحيها، ثم تقلبت به األحوال حتى ملك حلب بعد

أيكم يجيز قولي وما أظن أحدًا منكم يجيز   : انتزعها من يد أحمد بن سعيد الكالبي صاحب األخشيد، وقد قال يومًا
   ؟ جسمي تعله فدمي لم تحلهلك   : ذلك

   . إن آنت مالكًا األمر آله  : فقال أبو فراس أخوه بديهة

   . وقد آان هؤالء الملوك رفضة وهذا من أقبح القول

   : وفيها توفي

  آافور األخشيد 

   . مولى محمد بن طغج األخشيدي، وقد قام باألمر بعده مواله لصغر ولده

   : لسيف الدولة وغيره وقد آتب على قبره تملك آافور مصر ودمشق وقاده



 

  أفنت قرونًا بها آانوا وما فنيت* أنظر إلى غير األيام ما صنعت 

  حتى إذا فنيت ناحت لهم وبكت* دنياهم ضحكت أيام دولتهم 

  أبو علي القالي 

ليمان،   ، إسماعيل بن القاسم بن عبدون بن هارون بن عيسى ) األمالي ( صاحب  ي القاضي    بن محمد بن س و عل أب
     . آان مولى لعبد الملك بن مروان، والقالي نسبة إلى قالي قال القالي اللغوي األموي موالهم، ألن سليمان هذا

   . إنها أردن الروم فاهللا أعلم  : ويقال

ره،      وآان مولده بميافارقين، جزء من أرض الجزيرة من ديار بكر، وسمع ى الموصلي وغي ي يعل الحديث من أب
ي بكر   و د وأب رهم، وصنف      أخذ النحو واللغة عن ابن دري ه وغي اري ونفطوي الي  ( األنب ه      ) األم وهو مشهور، ول

داد            ) حروف المعجم التاريخ على ( آتاب  ة، ودخل بغ ك من المصنفات في اللغ ر ذل ة، وغي في خمسة آالف ورق
ت          وسمع ة واس ين وثالثمائ دخلها في سنة ثالث ة ف ى قرطب اً   بها ثم ارتحل إل ا آتب ى أن    وطنها، وصنف به رة إل آثي

   . توفي بها في هذه السنة عن ثمان وستين سنة

   . قاله ابن خلكان

ا،   : وفيها توفي الد         أبو علي محمد بن إلياس صاحب بالد آرمان ومعامالته ة ب ن رآن الدول ة ب فأخذ عضد الدول
   . سليمان، والملك الكبير وشمكير، آما قدمنااليسع، وإلياس، و- وهم ثالثة -آرمان، من أوالد محمد بن إلياس 

   . الحسن بن الفيرزان  : وفيها توفي من الملوك أيضًا

افور، وسيف   ر     فكانت هذه السنة محل موت الملوك مات فيها معز الدولة، وآ ن األثي ال اب ة، ق ك     : الدول ا هل وفيه
   . -آما تقدم  يعني الدمستق -نقفور ملك األرمن وبالد الروم 

  وثالثمائة ثم دخلت سنة سبع وخمسين 

ه        : شاع الخبر ببغداد وغيرها من البالد أن رجًال ظهر يقال له  : فيها د اهللا، وتلقب بالمهدي وزعم أن محمد بن عب
الوا    الموعود به، وأنه يدعو إلى الخير وينهى يعتنا،       : عن الشر، ودعا إليه ناس من الشيعة، وق وي من ش ذا عل ه

ذا الر ان ه ة جلوآ ان من جمل ه، وآ ان يكرم ل أن يموت وآ يدي قب افور األخش د آ ًا بمصر عن  إذ ذاك مقيم
بالد، فترحل    المستحسنين له سبكتكين الحاجب، وآان شيعيًا فظنه علويًا، وآتب إليه أن يقدم إلى بغداد ليأخذ له ال

ن المستكفي     األنبار، فلما رآه عر عن مصر قاصدًا العراق فتلقاه سبكتكين الحاجب إلى قريب د ب فه وإذا هو محم
عباسي وليس بعلوي انثنى رأيه فيه، فتفرق شمله وتمزق أمره، وذهب أصحابه آل    باهللا العباسي، فلما تحقق أنه

له خبر بالكلية بعد  وحمل إلى معز الدولة فأمنه وسلمه إلى المطيع هللا فجدع أنفه واختفى أمره، فلم يظهر مذهب،
   . ذلك

ا  ًا من         وردت طا  : وفيه وا خلق ة فقتل الد إنطاآي ى ب روم إل ة من ال ا         ئف ًا من أهله ي عشر ألف بوا اثن حواضرها وس
   . ورجعوا إلى بالدهم، ولم يعرض لهم أحد

   . يوم غدير خم الهناء والسرور عملت الروافض في يوم عاشوراء منها المأتم على الحسين، وفي  : وفيها

   . شري فمات به خلق آثيرفي تشرين عرض للناس داء الما  : وفيها

نهم   : وفيها ر من         مات أآثر جمال الحجيج في الطريق من العطش، ولم يصل م ل مات أآث ل، ب ة إال القلي ى مك إل
   . وصل منهم بعد الحج

   . أبيه أبو فراس في المعرآة اقتتل أبو المعالي شريف بن سيف الدولة هو وخاله وابن عم  : وفيها



 

   . إن الملك عقيم  : لقد صدق من قالو  : قال ابن األثير

   : أيضًا وفيها توفي من األعيان 

زم    إبراهيم المتقي هللا، وآان قد ولي الخالفة ثم ألجئ أن خلع من سنة نة، وأل ثالث وثالثين وثالثمائة إلى هذه الس
   . ستين سنة بيته فمات في هذه السنة ودفن بداره عن

  عمر بن جعفر بن عبد اهللا 

ره،   بي السري، أبو جعفر البصري الحافظ، ولد سنة ثمانين ومائتين،ابن أ حدث عن أبي الفضل ابن الحباب وغي
   . وقد انتقد عليه مائة حديث وضعها

   . فنظرت فيها فإذا الصواب مع عمر بن جعفر  : قال الدارقطني

  محمد بن أحمد بن علي بن مخلد 

اب  ان أحد أصحاب    أبو عبد اهللا الجوهري المحتسب، ويعرف ب د روى عن       ن المخرم، آ ري، وق ر الطب ن جري اب
ا دخلت    رأة فلم دواة          الكديمي وغيره، وقد اتفق له أنه تزوج ام ا فأخذت ال ه جلس يكتب الحديث فجاءت أمه علي

   . من مائة ضرة هذه أضر على ابنتي  : فرمت بها وقالت

   . يثتوفي في هذه السنة عن ثالث وتسعين سنة، وآان يضعف في الحد

  آافور بن عبد اهللا األخشيدي 

ة عشر    اه، وخصه       آان مولى السلطان محمد بن طغج، اشتراه من بعض أهل مصر بثماني ه وأدن م قّرب ارًا، ث دين
ك   ين مل ًا ح ه أتابك م جعل والي واصطفاه، ث ين الم ن ب نة خمس    م ي س ا ف د موتهم األمور بع تقل ب م اس داه، ث ول

ان شهمًا           دعيوخمسين، واستقرت المملكة باسمه ف   ة، وآ امية والحجازي ديار المصرية والش ابر بال ى المن ه عل ل
ه     شجاعًا ذآيًا جيد اه ورحل عن ه فهج  السيرة، مدحه الشعراء، منهم المتنبي، وحصل له منه مال، ثم غضب علي

يد، و   إلى عضد الدولة، ودفن آافور بتربته المشهورة به، وقام في الملك بعده أبو الحسن علي ن األخش ه أخذ   ب من
   . الفاطميون األدعياء بالد مصر آما سيأتي

   . ملك آافور سنتين وثالثة أشهر

  وثالثمائة ثم دخلت سنة ثمان وخمسين 

   . والسرور المبتدع على عادتهم في عاشوراء منها عملت الروافض بدعتهم، وفي يوم خم عملوا الفرح

   . الناس أن يهلكوا ز بالكلية، وآادحصل الغالء العظيم حتى آاد أن يعدم الخب  : وفيها

وًا من     عاث الروم في األرض فسادًا وحرقوا حمص وأفسدوا فيها فسادًا  : وفيها عريضًا، وسبوا من المسلمين نح
   . مائة ألف إنسان فإنا هللا وإنا إليه راجعون

ا  ة             : وفيه د الرومي في جيش آثيف من جه و الحسين جوهر القائ اطم   دخل أب وم     المعز الف ار مصر ي ى دي ي إل
ديار المصرية        الثالثاء لثالث عشرة بقيت من شعبان، فلما آان يوم ابر ال ى من اطمي عل الجمعة خطبوا للمعز الف

ليمة            وسائر أعمالها، وأمر جوهر  ة بالتس ل، وأن يجهر األئم ر العم ى خي وا بحي عل الجوامع أن يؤذن ؤذنين ب الم
غ     مصر من تجتمع القلوب عليه، وأصابهم غالء شديدوذلك أنه لما مات آافور لم يبق ب األولى، ا بل أضعفهم، فلم

   . مصر في جيش إلى -وهو مولى أبيه المنصور  -ذلك المعز بعث جوهرًا هذا 

بال ضربة وال طعنة وال ممانعة، ففعل ما  فلما بلغ ذلك أصحاب آافور هربوا منها قبل دخول جوهر إليها فدخلها
   . البالد ميين على تلكذآرنا واستقرت أيدي الفاط



 

   . عندها على ما نذآره شرع جوهر القائد في بناء القاهرة المعزية، وبناء القصرين  : وفيها

   . شرع في اإلمامات إلى مواله المعز الفاطمي  : وفيها

اقتتلوا       : وفيها ام ف ى الش ان بدمشق الش      أرسل جوهر جعفر بن فالح في جيش آثيف إل اًال شديدًا، وآ و  قت ريف أب
ًا في أهل    ى أن           القاسم بن يعلى الهاشمي، وآان مطاع م آل الحال إل ة، ث دة طويل ام فجاحف عن العباسيين م الش

ن طغج وجماعة من       يخطبوا للمعز بدمشق، وحمل الشريف أبو القاسم هذا إلى الديار المصرية، وأسر الحسن ب
راء  د إ        األم م جوهر القائ ديار المصرية، فحمله ى ال وا إل د     وحمل ة، واستقرت ي ى المعز بإفريقي ى    ل اطميين عل الف

ر العمل    ى خي ة        دمشق في سنة ستين آما سيأتي وأذن فيها وفي نواحيها بحي عل نة، وآتب لعن ة س ر من مائ أآث
   . هللا وإنا إليه راجعون الشيخين على أبواب الجوامع بها، وأبواب المساجد، فإنا

دين   ولم يزل ذلك آذلك حتى أزالت ذلك دولة األت ور ال راد ن ا         راك واألآ ى م وب عل ن أي دين ب الشهيد وصالح ال
   . سيأتي بيانه

ا ومن     دخلت الروم إلى حمص فوجدوا أآثر أهلها قد انجلوا عنها  : وفيها ي فيه وذهبوا، فحرقوها وأسروا ممن بق
   . وإنا إليه راجعون حولها نحوًا من مائة ألف إنسان، فإنا هللا

   . داره إلى تربته بمقابر قريش نقل عز الدولة والده معز الدولة بن بويه من  : وفي ذي الحجة منها

  وثالثمائة ثم دخلت سنة تسع وخمسين 

واق   ت األس نعاء، فغلق دعتهم الش ت الرافضة ب ا عمل رم منه ر المح ي عاش اء  ف ايش ودارت النس ت المع وتعطل
ي ويلطمن        ن عل ى الحسين ب نحن عل افرات عن وجوههن ي بن    وجوههن، وا  س ة في األسواق والت لمسوح معلق

   . مدرور فيها

بوا     : وفيها ائز وس ًا،        دخلت الروم إنطاآية فقتلوا من أهلها الشيوخ والعج وًا من عشرين ألف ال نح الصبايا واألطف
   . فإنا هللا وإنا إليه راجعون

وك    ة مل د استحوذوا    األرض أهل ال   وذلك آله بتدبير ملك األرمن نقفور لعنه اهللا، وآل هذا في ذم ذين ق رفض ال
   . على البالد وأظهروا فيها الفساد، قبحهم اهللا

زوج       : قال ابن الجوزي د ت ذا الخبيث ق ان ه ك         وآان قد تمرد وطغا، وآ ذا المل ه، وله ان قبل ذي آ ك ال امرأة المل ب
ا عملت    في الكنيسة لئال يصلحا بعد ذلك للملك، فلما فهم المتقدم ابنان، فأراد أن يخصيهما ويجعلهما ك أمهم ت ذل

     . األمراء فقتلوه وهو نائم، وملكوا عليهم أآبر ولديها عليه وسلطت عليه

   . محمد بن معروف وفي ربيع األول صرف عن القضاء أبو بكر أحمد بن سيار وأعيد إليه أبو

   . وفيها نقصت دجلة حتى غارت اآلبار  : قال ابن الجوزي

ه شعاع       قيب، وانقّض آوآب في ذي الحجة فأضاءت    وحج بالناس الشريف أبو أحمد الن ي ل ى بق ه األرض حت ل
   . آالشمس، ثم سمع له صوت آالرعد

د   وفي المحرم منها خطب للمعز الفاطمي بدمشق عن أمر  : قال ابن األثير جعفر بن فالح الذي أرسله جوهر القائ
ى جوهر    اهللا بن طغج بالرمل بعد أخذه مصر، فقاتله أبو محمد الحسن بن عبد له إل ة، فغلبه ابن فالح وأسره وأرس

   . بإفريقية فأرسله إلى المعز وهو

ه      وقعت المنافرة بين ناصر الدولة بن حمدان وبين ابنه أبي  : وفيها ن بوي ة ب تغلب، وسببه أنه لما مات معز الدول
ة     إن معز ال  : على أخذ بغداد، فقال لهم أبوهم عزم أبو تغلب ومن وافقه من أهل بيته ده عز الدول رك لول دولة قد ت

إذا أفلس        أمواًال ذر، ف ه مب ا فإن ى ينفقه إنكم     جزيلة فال تقدرون عليه ما دامت في يده، فاصبروا حت ه ف فسيروا إلي
ه             زل بأبي م ي ول ول ذا الق و تغلب بسبب ه ده أب ه ول د علي ه، فحق نهم       تغلبون اختلف أوالده بي ة، ف ى سجنه بالقلع حت



 

ألف ألف          ما في أيديهم، فبعثوصاروا أحزابًا، وضعفوا ع الد الموصل ب ه ب ة يضمن من أبو تغلب إلى عز الدول
نهم          آل سنة، واتفق موت أبيه ناصر ا بي م فيم ا، إال أنه و تغلب بالموصل وملكه الدولة في هذه السنة، واستقر أب

   . متحاربين مختلفين

ا    ،دخل ملك الروم إلى طرابلس فأحرق آثيرًا منها وقتل خلقًا  : وفيها ا منه وآان صاحب طرابلس قد أخرجه أهله
ى السواحل         لشدة ظلمه، فأسرته الروم واستحوذوا على جميع الوا عل م م دًا، ث رة ج أمواله وحواصله، وآانت آثي

   . سوى القرى، وتنصر خلق آثير على أيديهم فإنا هللا وإنا إليه راجعون فملكوا ثمانية عشر بلدًا

ا      وجاؤوا إلى حمص فأحرقوا ونهبو روم شهرين يأخذ م ك ال در       ا وسبوا، ومكث مل بالد ويأسر من ق أراد من ال
ده         ى بل اد إل م ع اس ث وب الن ة في قل ين صبي            عليه، وصارت له مهاب ا ب ة ألف م ه من السبي نحو من مائ ومع

رة    وصبية، وآان سبب عوده إلى بالده آثرة ى الجزي األمراض في جيشه واشتياقهم إلى أوالدهم، وبعث سرية إل
 قرعويه غالم سيف الدولة قد استحوذ على حلب وأخرج منها ابن أستاذه شريف، فسار إلى نهبوا وسبوا، وآانف

ابنة سعيد بن حمدان  طرف وهي تحت حكمه فأبوا أن يمكنوه من الدخول إليهم، فذهب إلى أمه بميافارقين، وهي
   . نتين آما سيأتيس فمكث عندها حينًا، ثم سار إلى حماه فملكها، ثم عاد إلى حلب بعد

ب، وبعث         ة عن حل ام صانعهم قرعوي ذه السنة بالش ى        ولما عاثت الروم في ه ادوا إل م ع أموال وتحف ث يهم ب إل
الي شريف محاصر      إنطاآية فملكوها وقتلوا خلقًا آثيرًا من أهلها، و المع وسبوا عامة أهلها ورآبوا إلى حلب وأب

ه     عنها فحاصرها الرو قرعويه بها، فخافهم فهرب م اصطلحوا مع قرعوي م فأخذوا البلد، وامتنعت القلعة عليهم ث
   . هدية ومال يحمله إليهم آل سنة، وسلموا إليه البلد ورجعوا عنه على

م         أبو  : خرج على المعز الفاطمي وهو بإفريقية رجل يقال له  : وفيها وده، وطرده ث ه بنفسه وجن نهض إلي خزر، ف
ه          وجاءه عاد فاستأمنه فقبل منه وصفح عنه ا، ويطلب ه به دعوة ل ة ال تح مصر وإقام الرسول من جوهر يبشره بف

     : وامتدحه الشعراء من جملتهم شاعره محمد بن هانئ قصيدة له أولها إليها ففرح بذلك

  فقل لبني العباس قد قضي األمر* يقول بنو العباس قد فتحت مصر 

ران ب       : وفيها داد محاصرة عم ى        ن شاهين الصياد  رام عز الدولة صاحب بغ ه، فصالحه ورجع إل در علي م يق فل
   . بغداد

وجميع معامالتها تخطب للمعز الفاطمي،  اصطلح قرعويه وأبو المعالي شريف، فخطب له قرعويه بحلب  : وفيها
   . وللقرامطة، وبالمدينة للمعز الفاطمي وآذلك حمص ودمشق، ويخطب بمكة للمطيع باهللا

   . ظاهرها للمطيعوخطب أبو أحمد الموسوي ب

ه    : إلى ابن الملك الذي قبله، قال أن نقفور توفي في هذه السنة ثم صار ملك الروم  : وذآر ابن األثير ال ل   : وآان يق
اس، فتنصر        الدمستق، وآان من أبناء المسلمين ابن الفق ار المسلمين يعرف ب آان أبوه من أهل طرسوس من خي

نهم  النصارى حتى صا ولده هذا وحظي عند  ر من أمره ما صار، وقد آان من أشد الناس على المسلمين، أخذ م
ل من         ك، وقت ر ذل ة والمصيصة وغي ة وعين زرب ًا ال    بالدًا آثيرة عنوة، من ذلك طرسوس واألذن المسلمين خلق

م عدتهم إال اهللا، وتنصروا        ا ال يعل نهم م م إال اهللا، وسبى م ك القصيدة إ       يعلمه ذي بعث تل البهم، وهو ال ى  أو غ ل
   . المطيع آما تقدم

   : وممن توفي فيها من األعيان

  محمد بن أحمد بن الحسين 

ق       ابن إسحاق بن إبراهيم بن عبد اهللا أبو علي الصواف، روى عن عبد اهللا ه خل ه، وعن ل وطبقت ن حنب بن أحمد ب
   . منهم الدارقطني

   . سنة رحمه اهللا نينما رأت عيناي مثله في تحريره ودينه، وقد بلغ تسعًا وثما  : وقال



 

  محارب بن محمد بن محارب 

   . روى عن جعفر الفريابي وغيره أبو العالء الفقيه الشافعي من ذرية محارب بن دثار، آان ثقة عالمًا،

  أبو الحسين أحمد بن محمد 

م   ي إسحاق الشيرازي و     المعروف بابن القطان أحد أئمة الشافعية، تفقه على ابن سريج، ث رد برياسة   الشيخ أب تف
ا    المذهب بعد موت أبي القاسم الداراني، وصنف داد، ودرس به في أصول الفقه وفروعه، وآانت الرحلة إليه ببغ

   . وآتب شيئًا آثيرًا

     . توفي في جمادى األولى منها

  ثم دخلت سنة ستين وثالثمائة 

   . في عاشر محرمها عملت الرافضة بدعتهم المحرمة على عادتهم المتقدمة

ا دة منه ي ذي القع ن  : وف ر ب ا جعف وا نائبه رهم  أخذت القرامطة دمشق وقتل يس القرامطة وأمي ان رئ الح، وآ ف
ة من      ده عز الدول د أم ة فأخذوها           الحسين بن أحمد بن بهرام وق ى الرمل م ساروا إل رة، ث داد بسالح وعدد آثي بغ

   . المغاربة نوابًا وتحصن بها من آان بها من

م إن القرامطة   اهرة في جمع           ث م ساروا نحو الق يهم من يحاصرها ث وا عل يدية      ترآ ر من األعراب واألخش آثي
وهر   ود ج م وجن اقتتلوا ه ين شمس ف ة، فوصلوا ع ة وحصروا   والكافوري ر للقرامط ديدًا، والظف اًال ش د قت القائ

   . المغاربة حصرًا عظيمًا

القرامطة إلى الشام فجدوا في حصار    ا ورجعتثم حملت المغاربة في بعض األيام على ميمنة القرامطة فهزمته
رآبين       باقي المغاربة، فأرسل جوهر إلى أصحابه خمسة عشر مرآبًا ميرة ألصحابه، فأخذتها القرامطة سوى م

   . أخذتها اإلفرنج

   . وجرت خطوب آثيرة

   : ومن شعر الحسين بن أحمد بن بهرام أمير القرامطة في ذلك

  فدمي إذن ما بينهم مطلول* ا زعمت رجال الغرب أني هبته

  يروي ثراك فال سقاني النيل* يا مصر إن لم أسق أرضك من دم 

سنين على صداق مائة ألف دينار، ووقع  تزوج أبو تغلب بن حمدان بنت بختيار عز الدولة وعمرها ثالث  : وفيها
   . العقد في صفر منها

   . عباد فأصلح أموره وساس دولته جيدًا أبا القاسم بن استوزر مؤيد الدولة بن رآن الدولة الصاحب  : وفيها

   . أذن بدمشق وسائر الشام بحي على خير العمل  : وفيها

د   وهو أول من تأمر  : قال ابن عساآر في ترجمته جعفر بن فالح نائب دمشق بها عن الفاطميين، أخبرنا أبو محم
ن   : األآفاني قال ون من صفر من سنة ستين             : شرام  قال أبو بكر أحمد بن محمد ب وم الخميس لخمس خل وفي ي

د حي           وثالثمائة أعلن المؤذنون في ر العمل بع ى خي ائر المساجد بحي عل د، وس الجامع بدمشق وسائر مآذن البل
   . إلى طاعته بدًا الفالح، أمرهم بذلك جعفر بن فالح، ولم يقدروا على مخالفته، وال وجدوا من المسارعة على

   . األذان والتكبير في اإلقامة مثنى مثنى معة الثامن من جمادى اآلخرة أمر المؤذنون أن يثنواوفي يوم الج



 

   . وصبروا على حكم اهللا تعالى حي على خير العمل، فاستعظم الناس ذلك  : وأن يقولوا في اإلقامة

   : وفيها توفي من األعيان 

  سليمان بن أحمد بن أيوب 

ي الح     و القاسم الطبران ة    أب اجم الثالث ر صاحب المع ر،   : افظ الكبي اب      الكبي ه آت   ) السنة  ( واألوسط، والصغير، ول
   . المصنفات المفيدة، عمر مائة سنة ، وغير ذلك من ) مسند الشاميين ( وآتاب 

   . توفي بأصبهان ودفن على بابها عند قبر حممة الصحابي

   . قاله أبو فرج بن الجوزي

نة،      وآانت وفاته في يوم السبت  : من ألف شيخ، قال سمع  : قال ابن خلكان ذه الس دة من ه لليلتين بقيتا من ذي القع
   . ستين ومائتين فمات وله من العمر مائة سنة في شوال منها، وآان مولده في سنة  : وقيل

  الرفا الشاعر أحمد بن السري أبو الحسن

   . توفي في بغداد ر في هذه السنة،الكندي الرفا الشاعر الموصلي، أرخ وفاته ابن األثي

   . سيأتي أنه توفي سنة ثنتين وستين وثالثمائة آما  : وذآر ابن الجوزي

  محمد بن جعفر 

ذر أصله   ن المن ر ب و بك د أب ن يزي ران ب ن عم ثم ب ن الهي د ب ن محم ن   اب ل ب ن الخلي د ب ن أحم مع م اري، س أنب
   . مد الصائغ، وأبي إسماعيل الترمذيمح البرجالني، ومحمد بن العوام الرياحي، وجعفر بن

   . وهو آخر من روى عنهم  : قال ابن الجوزي

   . عنه أبو عمرو البصري وآانت أصوله جيادًا بخط أبيه، وسماعه صحيحًا، وقد انتقى  : قالوا

   . توفي فجأة يوم عاشوراء وقد جاوز التسعين

  اآلجري محمد بن الحسن بن عبد اهللا أبو بكر 

رة         عفر الفريابي، وأبا شعيب الحراني، وأبا مسلم الكجي وخلقًا،سمع ج ه مصنفات آثي ًا، ول ة صادقًا دين ان ثق وآ
ى           ، وقد ) األربعون اآلجرية ( مفيدة، منها  ا حت ام به ة فأق ى مك ل إل م انتق ة، ث ين وثالثمائ حدث ببغداد قبل سنة ثالث
   . سنة رحمه اهللا إقامته بها ثالثين مات بعد

  ن جعفر بن محمدمحمد ب 

تقلًال يضرب    أبو عمرو الزاهد، سمع الكثير ورحل إلى اآلفاق المتباعدة، وسمع منه الحفاظ الكبار، وآان فقيرًا م
   . أو بصلة، ويقوم الليل آله اللبن بقبور الفقراء، ويتقوت برغيف وجزرة

   . توفي في جمادى اآلخرة منها عن خمس وتسعين سنة

  كر الصوفيمحمد بن داود أبو ب 

ى           ل إل م ارتحل وانتق داد، ث ام ببغ دينور أق دقي أصله من ال د وسمع         ويعرف بال ن مجاه ى اب رأ عل د ق دمشق، وق
   . الجالء، والدقاق الحديث من محمد بن جعفر الخرائطي، صاحب ابن



 

     . توفي في هذه السنة وقد جاوز المائة

  محمد بن الفرحاني 

ن مرزوق،       بغداد وحدث بها عن أبيه بأحاديث ابن زرويه المروزي الطبيب، دخل د واب رة، روى عن الجني منك
   . آانوا يتهمونه بوضع الحديث وآان فيه ظرف ولباقة، غير أنهم  : قال ابن الجوزي

  أحمد بن الفتح 

   . ابن أبي الفتح الخاقاني، أبو العباس النجاد، إمام دمشق  : ويقال

ه    آان عابدًا صال  : قال ابن عساآر أنكروا         حًا، وذآر أن جماعة جاؤوا لزيارت ه، ف ان ب أوه من وجع آ فسمعوه يت
   . عليه ذلك

   . فزاد في أعينهم وعظموه  : إن آه اسم من تستروح إليه األعلى، قال  : فلما خرج إليهم قال لهم

ى      : قلت اج إل ل يحت ه، ب ل صحيح عن المع    لكن هذا الذي قال ال يؤخذ عنه مسلمًا إليه في إن أسماء اهللا    نق صوم، ف
   . تعالى توقيفية على الصحيح

  وثالثمائة ثم دخلت سنة إحدى وستين 

ار       في عاشر المحرم منها عملت الروافض بدعتهم آما تقدم، وفي المحرم منها رة ودي ى الجزي روم عل أغارت ال
وا  آذلك يقتلون ويأسرون ويغنمون  بكر فقتلوا خلقًا من أهل الرها، وساروا في البالد إلى أن وصلوا نصيبين ففعل

أهل  النواحي أبو تغلب بن حمدان متوليها شيئًا، وال دافع عنهم وال له قوة، فعند ذلك ذهب ذلك، ولم يغن عن تلك
ره يستنصرونه    ع هللا وغي م أهل      الجزيرة إلى بغداد وأرادوا أن يدخلوا على الخليفة المطي ا له ويستصرخون، فرث

ان   بغداد وجاؤوا معهم إلى الخل ك، وآ نهم ذل ذهبت الرسل          يفة فلم يمك ة مشغوًال بالصيد، ف ن معز الدول ار ب بختي
بكتكين    رة              وراءه فبعث الحاجب س د المي ى تغلب أن يع ة، وآتب إل ر من العام ق آثي اس، فتجهز خل تنفر الن يس

وأهل السنة،  ضفأظهر السرور والفرح، ولما تجهزت العامة للغزاة وقعت بينهم فتنة شديدة بين الرواف واإلقامة،
   . الشر آله منكم  : وأحرق أهل السنة دور الروافض في الكرخ وقالوا

و الفضل الشيرازي،     وثار العيارون ببغداد يأخذون أموال الناس، وتناقض النقيب أبو أحمد الموسوي والوزير أب
ذه ال      وأرسل بختيار بن معز الدولة إلى الخليفة يطلب ى ه ا عل واًال يستعين به ول    منه أم ه يق زوة، فبعث إلي و    : غ ل

لمين           آان الخراج يجيء إلي يس بالمس ه في وجوه ل ه، ولكن أنت تصرف من لدفعت منه ما يحتاج المسلمون إلي
   . ضرورة، وأما أنا فليس عندي شيء أرسله إليك إليها

اج     دده، فاحت ه     فترددت الرسل بينهم وأغلظ بختيار للخليفة في الكالم وته ة أن يحصل ل اع بعض    الخليف يئًا، فب ش
ار في          ثياب بدنه وشيئًا من أثاث بيته، ونقض بعض سقوف م فصرفها بختي ة ألف دره ه أربعمائ داره وحصل ل

ة       مصالح نفسه وأبطل تلك الغزاة، ال الخليف فنقم الناس للخليفة وساءهم ما فعل به ابن بويه الرافضي من أخذه م
   . الجهاد، فال جزاه اهللا خيرًا عن المسلمين وترآه

   . إلى الموصل تسلم أبو تغلب بن حمدان قلعة ماردين فنقل حواصلها وما فيها  : وفيها

ى   اصطلح األمير منصور بن نوح الساماني صاحب خراسان ورآن  : وفيها الدولة بن بويه وابنه عضد الدولة عل
دايا      وخمسين ألف دينار، وتزوج بابنة رآن  أن يحمال إليه في آل سنة مائة ألف دينار ه من اله ة، فحمل إلي الدول

   . وال يحصى والتحف ما ال يعد

ة         وده من المدين يته وجن ه وحاش اطمي بأهل الد المغرب قاصدًا       وفي شوال منها خرج المعز الف المنصورة من ب
الد المغرب         البالد المصرية، بعد ما مهد له مواله جوهر أمرها ى ب ا القصرين، واستخلف المعز عل وبنى له به

د       حيها وصقلية وأعمالهاونوا ه شاعره محم بالد، واستصحب مع نوابًا من جهته وحزبه وأنصاره من أهل تلك ال



 

ا     األندلسي، فتوفي في أثناء الطريق، وآان قدوم المعز إلى القاهرة في رمضان من السنة  بن هانئ ى م ة عل اآلتي
   . سيأتي

   . آلهم طالبيينوفيها حج بالناس الشريف أبو أحمد الموسوي النقيب على ال

   : وفيها توفي من األعيان 

  سعيد بن أبي سعيد الجنابي 

   . يوسف، ولم يبق من ساللة أبي سعيد سواه أبو القاسم القرمطي الهجري، وقام باألمر من بعده أخوه أبو يعقوب

   عثمان بن عمر بن خفيف 

راءات   وعنهأبو عمر المقري المعروف بالدراج، روى عن أبي بكر بن أبي داود  ابن زرقويه، وآان من أهل الق
   . يعد من األبدال والفقه والدراية والديانة والسيرة الجميلة، وآان

   . توفي يوم الجمعة في رمضان منها

  علي بن إسحاق بن خلف 

   . أبو الحسين القطان الشاعر المعروف بالزاهي

   : ومن شعره

  أصبحا مصطحبين* قم فهن عاشقين 

  فجعا منه ببين* د فراق جمعا بع

  من صدود آمنين* تم عادا في سرور 

  رآبت في بدنين* بهما روح ولكن 

  أحمد بن سهل 

ي       ن أب ابي، واب ر الفري ة وجعف ا خليف ه       ابن شداد أبو بكر المخرمي، سمع أب رهم، وعن ر وغي ن جري وارس واب الف
   . الدارقطني وابن زرقويه وأبو نعيم

   . الجوزي وغيرهم وقد ضعفه البرقاني وابن

  وثالثمائة ثم دخلت سنة ثنتين وستين 

   . ما تقدم قبلها في عاشر محرمها عملت الروافض من النياحة وتعليق المسوح وغلق األسواق

ة    اجتمع الفقيه أبو بكر الرازي الحنفي وأبو الحسن علي بن  : وفيها عيسى الرماني وابن الدقاق الحنبلي بعز الدول
وا        ويه وحرضوه على غزو الروم،بختيار بن ب رًا وبعث ًا آثي نهم خلق وا م م، وقتل فبعث جيشًا لقتالهم فأظفره اهللا به
   . بغداد فسكنت أنفس الناس برؤوسهم إلى

ي تغلب      سارت الروم مع ملكهم لحصار آمد، وعليها هزرمرد غالم أبي  : وفيها ى أب الهيجاء بن حمدان، فكتب إل
اه أ     ه أخ ة اهللا   يستنصره فبعث إلي ا القاسم هب وم من             ب اه في آخر ي ه فلقي ا لقتال دان، فاجتمع ن حم ة ب ناصر الدول
دروا   مجال للخيل فيه، فاقتتلوا مع الروم قتاًال شديدًا، فعزمت الروم على الفرار فلم رمضان في مكان ضيق ال يق



 

ى مرض        ه حت زل في م ي أودع السجن فل د      ومات  فاستحر فيهم القتل وأخذ الدمستق أسيرًا، ف ة، وق في السنة القابل
   . جمع أبو تغلب األطباء فلم ينفعه شيء

ة ضرب رجالً     : وفيها ة        أحرق الكرخ ببغداد، وآان سببه أن صاحب المعون ه العام ارت علي ة فمات فث من العام
أخرجوه        دخل دارًا ف نهم ف راك، فهرب م و الفضل         وجماعة من األت وزير أب وه، فرآب ال وه وحرق مسجونًا وقتل

ة         - وآان شديد التعصب للسنة -رازي الشي ار فاحترقت طائف م الن ألقى في دوره وبعث حاجبه إلى أهل الكرخ ف
   . واألموال من ذلك ثالثمائة دآان وثالثة وثالثون مسجدًا، وسبعة عشر ألف إنسان آثيرة من الدور

اس        ة، فتعجب الن ن بقي د ب ا محم وزارة وواله ك،   فعند ذلك عزله بختيار عن ال ان      من ذل ذا الرجل آ ك أن ه وذل
ام     وضيعًا عند الناس ال حرمة له، آان أبوه فالحًا بقرية ه الطع دم ل آوثا، وآان هو ممن يخدم عز الدولة، آان يق

ر في           ويحمل منديل الزفر على آتفه، ه، وآث ذي قبل ة من ال ًا للرعي ان أشد ظلم إلى أن ولي الوزارة، ومع هذا آ
     . األمورالعّيارون ببغداد، وفسدت  زمانه

   . على دخن وقع الخالف بين عز الدولة وبين حاجبه سبكتكين ثم اصطلحا  : وفيها

د    آان دخول المعز الفاطمي الديار المصرية، وصحبته توابيت  : وفيها آبائه، فوصل إلى إسكندرية في شعبان، وق
ك   اس هنال اًال، ذآر في     تلقاه أعيان مصر إليها، فخطب الن ة ارتج ة بليغ ال       خطب د آذب فق ا فضلهم وشرفهم، وق ه

   . الرعايا بهم وبدولتهم إن اهللا أغاث  : فيها

   ؟ أفضل مني هل رأيت خليفة  : وحكى قاضي بالد مصر وآان جالسًا إلى جنبه فسأله

   . لم أر أحدًا من الخلفاء سوى أمير المؤمنين  : فقال له

   ؟ أحججت  : فقال له

   . نعم  : قال

   ؟ قبر الرسولوزرت   : قال

   . نعم  : قال

   ؟ وقبر أبي بكر وعمر  : قال

ال  راء، فقلت            : ق ار األم ز مع آب ه العزي إذا ابن ول، ف ا أق ر         : فتحيرت م ا شغلني أمي ا رسول اهللا آم شغلني عنهم
   . ونهضت إليه وسلمت عليه ورجعت فانفسح المجلس إلى غيره المؤمنين عن السالم على ولي العهد من بعده،

إنه أول   : السنة فنزل القصرين، فقيل ثم سار من اإلسكندرية إلى مصر، فدخلها في الخامس من رمضان من هذه
   . وجل ما دخل إلى محل ملكه خر ساجدًا شكرًا هللا عز

ا   : ثم آان أول حكومة انتهت إليه أن امرأة آافور األخشيدي ذآرت ود الصواغ        أنه آانت أودعت رجًال من اليه
   . فاستحضره وقرره، فجحد ذلك وأنكره من لؤلؤ منسوخ بالذهب، وأنه جحدها ذلك،قباء 

جعله في جرة ودفنه في بعض المواضع من     فأمر أن تحفر داره ويستخرج منها ما فيها، فوجدوا القباء بعينة قد
ه       داره، فسلمه المعز إليها ووفره عليها، ولم أبى أن يقبل ه ف ه إلي اء فقدمت ى القب اس     يتعرض إل ا، فاستحسن الن منه

   . منه ذلك

   : وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى اهللا عليه وسلم

   .  )  ) إن اهللا ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر (  ( 



 

   : وفيها توفي من األعيان 

  السري بن أحمد بن أبي السري 

ة ب   راء،       نأبو الحسن الكندي الموصلي الرفا الشاعر، له مدائح في سيف الدول وك واألم ره من المل دان، وغي حم
   . وقد قدم بغداد فمات بها في هذه السنة

   . في سنة أربع  : وقيل

   . خمس  : وقيل

   . ست وأربعين  : وقيل

ه سرق شعره،      ه أن وان آشاجم        وقد آان بينه وبين محمد بن سعيد معاداة وادعى علي ى دي ًا ينسج عل ان مغني وآ
   . حجمه من شعر الخالديين ليكثرالشاعر، وربما زاد فيه 

   : شعره وللسري الرفا هذا ديوان آبير جدًا وأنشد من  : قال ابن خلكان

  فإذا التقى الجمعان عاد صفيقا* يلقى الندى برقيِق وجٍه مسفر 

  في جحفل ترك الفضاء مضيقا* رحب المنازل ما أقام فإن سرى 

  محمد بن هاني 

روان حين توجه      األندلسي، الشاعر، استصحبه الد القي ق،       المعز الفاطمي من ب بعض الطري ى مصر، فمات ب إل
     . وجد مقتوًال على حافة البحر في رجب منها

   : مدحه الخلق، فمن ذلك قوله يمدح المعز وقد آان قوي النظم إال أنه آفره غير واحد من العلماء في مبالغته في

  الواحد القهار فاحكم فأنت* ما شئت ال ما شاءت األقدار 

   . وهذا من أآبر الكفر

   : وقال أيضًا قبحه اهللا وأخزاه

  ولطالما زاحمت تحت رآابه جبريال

   : قال ابن األثير ولم أرها في شعره وال في ديوانه -ومن ذلك قوله 

  بها وجل آدم ونوح* جل بزيادة جل المسيح 

  فكل شيء سواه ريح* جل بها اهللا ذو المعالي 

   . عتذر عنه بعض المتعصبين لهوقد ا

   . وال في هذه الدار هذا الكالم إن صح عنه فليس عنه اعتذار، ال في الدار اآلخرة  : قلت

   : وفيها توفي

  إبراهيم بن محمد 



 

ه      ى الحديث وأهل اظ، أنفق عل اس بتخريجه،       ابن شجنونة بن عبد اهللا المزآي أحد الحف ة، وأسمع الن واًال جزيل أم
   . المشايخ غربًا وشرقًا مجلس لإلمالء بنيسابور، ورحل وسمع منوعقد له 

نهم    ابن جرير وابن أبي حاتم، وآان يحضر مجلسه خلٌق آثير  : ومن مشايخه ار المحدثين، م اس     : من آب و العب أب
   . األصم وأضرابه، توفي عن سبع وستين سنة

  سعيد بن القاسم بن خالد 

   . روى عنه الدارقطني وغيره أبو عمرو البردعي أحد الحفاظ،

  محمد بن الحسن بن آوثر بن علي 

دي،  ام والباغن ي وتم راهيم الحرب اري، روى عن إب ر البربه و بح ن   أب ه اب د روى عن رهم، وق ديمي، وغي والك
دارقطني،     ه ال يم، وانتخب علي ال  زرقويه وأبو نع د اختلظ صحيح سماعه            : وق ه، فق ه ل ا خرجت ى م اقتصروا عل

   . بفاسده

     . بعضهم بالكذب أيضًا وقد تكلم فيه غير واحد من حفاظ زمانه بسبب تخليطه وغفلته، واتهمه

  وثالثمائة ثم دخلت سنة ثالث وستين 

ا  روافض، ووقعت           : فيه ادة ال ى ع نعاء عل ين أهل السنة        في عاشوراء عملت البدعة الش داد، ب ة ببغ ة عظيم فتن
ك   عديمه، بعيد والرافضة، وآال الفريقين قليل عقل أو رأة         : عن السداد، وذل وا ام أن جماعة من أهل السنة أرآب

ال     وسموها عائشة، وتسمى بعضهم    الزبير، وق ك من          : بطلحة، وبعضهم ب ل بسبب ذل ي، فقت ل أصحاب عل نقات
قٌ   ريقين خل وا              الف نهم فقتل م أخذ جماعة م وال، ث ادًا، ونهبت األم د فس ارون في البل ر، وعاث العي  وصلبوا،  آثي
   . فسكنت الفتنة

   . تغلب بن حمدان أخذ بختيار بن معز الدولة الموصل، وزوج ابنته بابن أبي  : وفيها

ديلم    : وفيها ًا         وقعت الفتنة بالبصرة بين الديالم واألتراك، فقويت ال وا خلق يهم، فقتل ك ف رك، بسبب أن المل ى الت عل
   . من أموالهم آثيرًا، وحبسوا رؤوسهم، ونهبوا آثيرًا

   : وآتب عز الدولة إلى أهله

زاء    إني سأآتب إليكم أني قدمت، فإذا وصل إليكم الكتاب فأظهروا النوح، بكتكين للع واجلسوا للعزاء، فإذا جاء س
   . فاقبضوا عليه فإنه رآن األتراك ورأسهم

ربهم، وتحقق    سبكتكين أن هذه مك فلما جاء الكتاب إلى بغداد بذلك أظهروا النوح، وجلسوا للعزاء، ففهم م يق يدة فل
وره  ا            العدواة بينه وبين عز الدولة، ورآب من ف ه منه زل أهل م أن ومين، ث ة ي راك فحاصر دار عز الدول في األت

   . إلى دجلة وإلى واسط منفيين ونهب ما فيها، وأحدرهم

ة،            ه الخليف م فتوسل إلي ع معه ة المطي ى إرسال الخليف د عزم عل ان ق داره،     وآ ره ب ه، وأق ا عن وقويت شوآة    فعف
ى    سبكتكين واألتراك ببغداد، ونهبت األتراك دور ه عل الديلم، وخلع سبكتكين على رؤوس العامة، ألنهم آانوا مع

نة ديلم، وقويت الس وا الكرخ  ال يعة وأحرق ى الش ه محل الرافضة  -عل دي -ألن ى ي نة عل ًا، وظهرت الس  ثاني
   . ء اهللا تعالىاألتراك، وخلع المطيع وولي ولده على ما سنذآر إن شا

  خالفة الطائع وخلع المطيع 

   . أنه لما آان الثالث عشر من ذي القعدة  : ذآر ابن األثير



 

الج         آان ذلك يوم الثالثاء التاسع عشر من ذي القعدة  : وقال ابن الجوزي ك لف ع هللا وذل ع المطي نة، خل ذه الس من ه
ة         نفسه، ويول أصابه فثقل لسانه، فسأله سبكتكين أن يخلع دت البيع ك، فعق ى ذل ده الطائع، فأجاب إل ده ول ي من بع

     . على يدي الحاجب سبكتكين للطائع بدار الخالفة

   . بوالية ولده وخلع أبوه المطيع بعد تسع وعشرين سنة آانت له في الخالفة، ولكن تعوض

وه  الخالفة من  أبو بكر عبد الكريم بن المطيع أبي القاسم، ولم يل  : واسم الطائع اسمه عبد الكريم سواه، وال من أب
   . وسوى أبي بكر الصديق رضي اهللا عنه حي سواه، وال من آنيته أبو بكر سواه،

اً        ولى ثماني ا ت ره لم ان عم ه، آ د اسمها        ولم يل الخالفة من بني العباس أسن من ه أم ول نة، وآانت أم ين س وأربع
بكتكين    وبين غيث تعيش يوم ولي، ولما بويع رآب وعليه البردة ى س يديه سبكتكين والجيش، ثم خلع من الغد عل

   . الدولة، وعقد له اإلمارة خلع الملوك، ولقبه ناصر

   . الصالة خطبة خفيفة حسنة ولما آان يوم األضحى رآب الطائع وعليه السواد، فخطب الناس بعد

   . بالشيخ الفاضل  : خلعه أن المطيع هللا آان يسمى بعد  :  ) منتظمه ( وحكى ابن الجوزي في 

  الحرب بين المعز الفاطمي والحسين

اهرة    ا الق ى فيه ن         لما استقر المعز الفاطمي بالديار المصرية، وابتن ه الحسين ب ه، سار إلي د ملك والقصرين، وتأآ
ن            أحمد القرمطي من األحساء في جمع آثيف من  ام وهو حسان ب بالد الش ر العرب ب ه أمي أصحابه، والتف مع

   . بكمالهم ائي في، عرب الشامالجراح الط

ول  فلما سمع بهم المعز الفاطمي أسقط في يده لكثرتهم، وآتب إلى القرمطي ا دعوة آبائك آانت       : يستميله ويق إنم
   . فضله وفضل آبائه إلى آبائي قديمًا، فدعوتنا واحدة، ويذآر فيه

   . سائرون إليك على إثره والسالم حنوقل تحصيله، ون وصل آتابك الذي آثر تفضيله،  : فرد عليه الجواب

المعز فيما يصنع، وضعف جيشه عن مقاومتهم،  فلما انتهوا إلى ديار مصر، عاثوا فيها قتًال ونهبًا وفسادًا، وحار
ن   ين            فعدل إلى المكيدة والخديعة، فراسل حسان ب ار إن هو خذل ب ة ألف دين ر العرب، ووعده بمائ الجراح أمي

يبقى  أن ابعث إليَّ بما التزمت وتعال بمن معك، فإذا لقيتنا انهزمت بمن معي، فال  : يقول نالناس، فبعث إليه حسا
   . للقرمطي قوة فتأخذه آيف شئت

ا زغل ضرب         ار في أآياسها، ولكن أآثره ه في أسفل        فأرسل إليه بمائة ألف دين ًا، وجعل النحاس، وألبسه ذهب
انهزم       و األآياس، وجعل في رؤوسها الدنانير الخالصة، اس ف التقى الن ا في جيشه، ف لما بعثها إليه رآب في إثره

     . حسان بمن معه

ى أذرعات في أذل حال       فضعف جانب القرمطي، وقوي عليه الفاطمي فكسره، وانهزمت القرامطة   وا إل ورجع
ن          ود ب ا محم د أب ارهم القائ ه، وبعث المعز في آث ادة الق       وأرذل ارس، ليحسم م راهيم في عشرة آالف ف رامطة  إب

   . ويطفئ نارهم عنه

  القرامطة المعز الفاطمي ينتزع دمشق من 

ن موهوب       الم ب يهم ظ لمها من        لما انهزم القرمطي بعث المعز سرية، وأمر عل ى دمشق فتس ي، فجاؤوا إل العقيل
و بك    : الهيجاء القرمطي وابنه، واعتقل رجًال يقال له القرامطة بعد حصار شديد، واعتقل متوليها أبا ر من أهل   أب

   . بتسعة لو آان معي عشرة أسهم لرميت الروم بواحد و رميت الفاطميين  : في الفاطميين ويقول نابلس، آان يتكلم

   . فأمر به فسلخ بين يدي المعز وحشي جلده تبنًا، وصلب بعد ذلك



 

ن موهو    ولما تفرغ أبو محمود القائد من قتال القرامطة، أقبل نحو دمشق فخرج الم ب ى ظاهر    إليه ظ اه إل ب، فتلق
ات، فتحول أهل      البلد وأآرمه، وأنزله ظاهر دمشق، فأفسد أصحابه وا الطرق في الغوطة ونهبوا الفالحين، وقطع

ر الضجيج، وغلقت األسواق، واجتمعت         الغوطة إلى البلد من آثرة ألقوا فكث ى ف النهب، وجيء بجماعة من القتل
   . ن الفريقين جماعة، وانهزمت العامة غير مرةللقتال، والتقوا مع المغاربة، فقتل م العامة

وال      ر من األم احترق شيٌء آثي ى سنة        وأحرقت المغاربة ناحية باب الفراديس، ف نهم إل ال بي دور، وطال القت وال
الم    د عزل ظ ي           أربع وستين وأحرقت البلد مرة أخرى بع ن أخت أب ن صمصامة ب ة جيش ب ن موهوب، وتولي ب

   . محمود قبحه اهللا

راء في        وقطعت ٌر من الفق د، ومات آثي زل        القنوات وسائر المياه عن البل م ي ات من الجوع والعطش، ول الطرق
   . جهة المعز الفاطمي، فسكنت النفوس وهللا الحمد الحال آذلك حتى ولي عليهم الطواشي ريان الخادم من

ره وهو          ة في أم ن معز الدول ار ب ر بختي داد، تحي ا   ولما قويت األتراك ببغ يم ب ى    مق دخول إل ألهواز ال يستطيع ال
ى           بغداد، فأرسل إلى عمه رآن الدولة يستنجده، د، وأرسل إل ن العمي تح اب ي الف ره أب فأرسل إليه بعسكر مع وزي

ي            ابن عمه عضد الدولة ابن ى أب ه، وأرسل إل م يجب ن شاهين فل ران ب ى عم رآن الدولة، فأبطأ عليه، وأرسل إل
داد في    ابن حمدان فأظهر نصره، وإنما  تغلب راك من بغ ل عظيم    يريد في الباطن أخذ بغداد، وخرجت األت جحف

   . ومعهم الخليفة المطيع وأبوه

  فصل

ال     فلما انتهوا إلى واسط، توفي المطيع، وبعد أيام توفي سبكتكين، فحمال ر يق ى أمي إلى بغداد، والتف األتراك عل
ه      بختيار، فضعف أم أفتكين، فاجتمع شملهم، والتقوا مع  : له ة، فأخذ من ه عضد الدول ره جدًا، وقوي عليه ابن عم

   . شمله، وتفرق أمره ملك العراق، وتمزق

     . خطب للمعز الفاطمي بالحرمين مكة والمدينة النبوية  : وفيها

منهم خلقًا آثيرًا، وعطلوا على من بقي  خرج طائفة من بني هالل وطائفة من العرب على الحجاج، فقتلوا  : وفيها
   . م الحج في هذا العاممنه

ه من سنة           : وفيها رة، وأول ن ق ن ثابت ب ن سنان ب ة       انتهى تاريخ ثابت ب ائتين، وهي أول دول خمس وتسعين وم
   . المقتدر

ذه      آانت زلزلة شديدة بواسط، وحج بالناس فيها الشريف أبو أحمد  : وفيها الموسوي، ولم يحصل ألحد حج في ه
   . رب العراقالسنة سوى من آان معه على د

   . وقد أخذ بالناس على طريق المدينة، فتم حجهم

   : وفيها توفي من األعيان 

  العباس بن الحسين 

ان من الناصرين للسنة المتعصبين       أبو الفضل السراجي، الوزير لعز الدولة بختيار بن معز الدولة بن بويه، وآ
ع اآلخر          البابا، آ لها، عكس مخدومه، فعزله وولى محمد بن بقية ل في محبسه في ربي ذا، فقت دم، وحبس ه ما تق

   . وآان فيه ظلم وحيف فاهللا أعلم منها، عن تسع وخمسين سنة،

  وأبو بكر عبد العزيز بن جعفر

اظر، وسمع الحديث من        بغالم، أحد مشاهر الحنابلة األعيان،  : الفقيه الحنبلي، المعروف وممن صنف وجمع ون
   . الثمانين ، ومات وقد عداأبي القاسم البغوي وطبقته



 

ه    : قال ابن الجوزي  ع  ( ول ة جزء، و      ) المقن انين جزء، و   في   ) الشافي  ( في مائ الخالف مع    ( ، و ) زاد المسافر  ( ثم
   . ، وغير ذلك في التفسير واألصول ) مختصر السنة ( و ، ) آتاب القولين ( ، و ) الشافعي

  علي بن محمد 

ه في      أبو الفتح البستي، وي، ول د ق وان جي د الطولى، ومبتكرات       الشاعر المشهور، له دي ة والمجانسة الي المطابق
   . أولى

   : على حروف المعجم، من ذلك قوله من ذلك قطعة آبيرة مرتبة  :  ) منتظمه ( وقد ذآر ابن الجوزي له في 

  بقيت في الناس حرًا غير ممقوت* إذا قنعت بميسور من القوت 

  فلست آسي على در وياقوت* مي إذا مادر خلفك لي يا قوت يو

   : وقوله

  ليقتدي فيه بمنهاجي* يا أيها السائل عن مذهبي 

  فهل لمنهاجي من هاجي* منهاجي الحق وقمع الهوى 

   : وقوله 

  تجم وعلله بشيء من المزح* أفد طبعك المكدود بالجد راحة 

  الطعام من الملحبمقدار ما تعطي * ولكن إذا أعطيت ذلك فليكن 

  أبو فراس بن حمدان الشاعر

   . له ديوان مشهور

ه في        استنابه أخوه سيف الدولة على حران ومنبج، فقاتل مرة الروم فأسروه ثم ة، واتفق موت تنقذه سيف الدول اس
   . ومعاني حسنة هذه السنة عن ثمان وأربعين سنة، وله شعر رائق

   : وقد رثاه أخوه سيف الدولة فقال

  حتى يوارى جسمه في رمسه* المرء رهن مصائب ال تنقضي 

  ومعجل يلقى األذى في نفسه* فمؤجل يلقى الردى في أهله 

   : األعرابي قل في معناهما، فقال  : فلما قالهما آان عنده رجل من العرب فقال

  صبرًا على فقد أحبابه* من يتمنى العمر فليتخذ 

  ه ألعدائهما يتمنا* ومن يعمر يلق في نفسه 

   . فراس آذا ذآر ابن الساعي هذين البيتين من شعر سيف الدولة في أخيه أبي

   . بالبيتين المذآورين بعدهما من شعر أبي فراس نفسه، وأن األعرابي أجازهما  : وذآرها ابن الجوزي

   : ومن شعر أبي فراس



 

  وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر* سيفقدني قومي إذا جد جدهم 

  به وما فعل النسر الرفيق مع الصقر* ولو سد غيري ما سددت اآتفوا 

   : وقوله من قصيدة

  تحكم في آسادهن آالب* إلى اهللا أشكو إننا بمنازل 

  وليتك ترضى واألنام غضاب* فليتك تحلو والحياة مريرة 

  وبيني وبين العالمين خراب* وليت الذي بيني وبينك عامر 

  وثالثمائة ستينثم دخلت سنة أربع و 

ر         : فيها ه وزي ى واسط، ومع ه إل ن بوي ة ب ه         جاء عضد الدولة بن رآن الدول د، فهرب من ن العمي تح ب و الف ه أب أبي
     . في الجانب الشرقي منها الفتكين في األتراك إلى بغداد، فسار خلفهم فنزل

ى    وأ وأمر بختيار أن ينزل على الجانب الغربي، وحصر الترك حصرًا شديدًا، روا عل مر أمراء األعراب أن يغي
ارين    األطراف، ويقطعوا عن بغداد الميرة الواصلة إليها، رة العي فغلت األسعار، وامتنع الناس من المعاش من آث

وا         والنهوب، وآبس الفتكين ة فكسرهم وهرب راك وعضد الدول م التفت األت البيوت، لطلب الطعام، واشتد الحال ث
   . دولة على بغداد، وما واالها من البالدتكريت، واستحوذ عضد ال إلى

ى دار ة إل رده عضد الدول ة، ف م الخليف وا معه د أخرج رك ق ك،  وآانت الت دار المل و ب زل ه ًا، ون ة مكرم الخالف
ه، واستعفى عن      وضعف أمر بختيار جدًا، ولم يبق معه شيء بالكلية، فأغلق بابه وطرد الحجبة والكتاب عن باب

اطن أن ال    بمش اإلمارة، وآان ذلك ه في الب  ورة عضد الدولة، فاستعطفه عضد الدولة في الظاهر، وقد أشار علي
   . يقبل فلم يقبل

الدولة بذلك وأظهر للناس أنه إنما يفعل   وترددت الرسل بينهما، فصمم بختيار على االمتناع ظاهرًا، فألزم عضد
ر وعلى أهله وإخوته، ففرح بذلك الخليفة الطائع، بالقبض على بختيا هذا عجزًا منه عن القيام بأعباء الملك، فأمر

   . من تعظيم الخالفة ما آان دارسًا، وجدد دار الخالفة حتى صار آل محل منها آنسًا وأظهر عضد الدولة

   . من مردة الترك وشطار العيارين وأرسل إلى الخليفة باألموال واألمتعة الحسنة العزيزة، وقتل المفسدين

رة،   وفي هذه السنة عظم البالء بالعيارين ببغداد  : قال ابن الجوزي وأحرقوا سوق باب الشعير، وأخذوا أمواًال آثي
القواد،     وا ب ول، وتلقب وا الخي دًا، واستفحل            ورآب م ج ة به دروب، وعظمت المحن ر من األسواق وال وأخذوا الخف

ى أن  ت            أمرهم حت ى اش ه حت ر مال يهم، وآث ان مستضعفًا نجم ف نهم أسود آ ار،   رجًال م ألف دين ة ب ا   رى جاري فلم
   ؟ ماذا تكرهين مني  : حصلت عنده حاولها عن نفسها فأبت عليه، فقال لها

   . أآرهك آلك  : قالت

   ؟ فما تحبين  : فقال

   . تبيعني  : فقالت

   ؟ أو خير من ذلك  : فقال

   . ه وآرمه مع فسقه وقوتهمن حلم فحملها إلى القاضي فأعتقها وأعطاها ألف دينار وأطلقها، فتعجب الناس

   . في الموسم، ولم يخطب للطائع وورد الخبر في المحرم بأنه خطب للمعز الفاطمي بمكة والمدينة  : قال



 

   . الحواري بمائة ونيف وسبعين دينارًا غلت األسعار ببغداد، حتى بيع الكر الدقيق  : وفي رجب منها  : قال

ى    ولة بن بويه، وتفرق جنده عنده،اضمحل أمر عضد الد  : وفيها  : قال ولم يبق معه سوى بغداد وحدها، فأرسل إل
د أن      أبيه يشكو له ذلك، فأرسل يلومه على الغدر ارس، بع ى ف داد إل بابن عمه بختيار، فلما بلغه ذلك خرج من بغ

ه   لعراق يخطبالسجن وخلع عليه وأعاده إلى ما آان عليه، وشرط عليه أن يكون نائبًا له با أخرج ابن عمه من ل
ك      بها، وجعل معه أخاه أبا إسحاق أمير الجيوش لضعف بختيار عن تدبير األمور، واستمر الده، وذل ى ب ًا إل ذاهب

   . وتكرار مكاتباته فيه إليه آله عن أمر أبيه له بذلك، وغضبه عليه بسبب غدره بابن عمه،

م يف         تقر عز ولما سار ترك بعده وزير أبيه أبا الفتح ابن العميد، ولما اس  راق، ل ك الع داد ومل ار ببغ ة بختي الدول
ذي   البن عمه عضد الدولة بشيء مما قال، وال ما آان التزم، بل تمادى على ضالله القديم، واستمر على مشيه ال

     . الرفض وغيره هو غير مستقيم من

از    وفي يوم الخميس لعشر خلون من ذي القعدة، تزوج الخليفة الطائع   : قال اه ب ى صداق      ش ة، عل بنت عز الدول
و  د           مائة ألف دينار، وفي سلخ ذي القعدة عزل القاضي أب و محم ده أب يبان، وقل ن أم ش ن صالح ب د ب الحسن محم

   . الفاطمي، وخطب له بالحرمين دون الطائع، واهللا سبحانه أعلم وإمام الحج فيها أصحاب  . معروف

  ذآر أخذ دمشق من أيدي الفاطميين 

ه        أن الفتكين، غالم معز الدولة الذي  :  ) آامله ( ير في ذآر ابن األث دم، والتف علي ا تق ه آم آان قد خرج عن طاعت
اطميين         عساآر وجيوش من الديلم والترك واألعراب، ة الف ا من جه ان عليه ى دمشق، وآ نزل في هذه السنة عل

زل   ا ن ذآروا         ريان الخادم، فلم ا وشيوخها، ف راء أهله ه آب ا خرج إلي م والغشم،       بظاهره ه من الظل م في ا ه ه م  ل
   . ومخالفة االعتقاد بسبب الفاطميين، وسألوه أن يصمم على أخذها ليستنقذها منهم

ادم،     ان الخ ا ري ع أهل        فعند ذلك صمم على أخذها، ولم يزل حتى أخذها وأخرج منه ا، ورف وآسر أهل الشر به
اثوا في األرض     وآف  الخير، ووضع في أهلها العدل، وقمع أهل اللعب واللهو، د ع انوا ق أيدي األعراب الذين آ

   . والغوطة، ونهبوا أهلها فسادًا، وأخذوا عامة المرج

ع   ولما استقامت األمور على يديه، وصلح أمر أهل الشام، آتب إليه المعز الفاطمي يشكر سعيه، ويطلبه إليه ليخل
ى   ه إل ه     عليه، ويجعله نائبًا من جهته، فلم يجب ل قطع خطبت ك؛ ب م قصد         ذل ام وخطب للطائع العباسي، ث من الش

ى دمشق           صيدا، وبها خلق من ًا عل ان نائب ذي آ ي، ال ن موهوب العقيل الم ب يهم ظ  المغاربة عليهم ابن الشيخ، وف
نهم      ل م نهم، وقت د م ة آالف     للمعز الفاطمي، فأساء بهم السيرة، فحاصرهم، ولم يزل حتى أخذ البل وًا من أربع نح

   . من سراتهم

ى            ثم قصد اطمي عل ك عزم المعز الف د ذل ك، فعن ل ذل ا مث ة، ففعل بأهله ه        طبري ا هو يجمع ل ه، فبينم المسير إلي
   . سيأتي العساآر إذ توفي المعز في سنة خمس وستين آما

أمر المصريين    أمره، وقويت شوآته، ثم اتفق  وقام بعده ولده العزيز، فاطمأن عند ذلك الفتكين بالشام، واستفحل
ى أن يبع ه، وأخذعل د لقتال وا جوهرًا القائ ى   ث ه عل م مع ين أنه ام ألفتك ك حلف أهل الش د ذل ده، فعن ام من ي الش

   . ناصحون له غير تارآيه الفاطميين، وأنهم

ما بهره، فلما طال الحال أشار    وجاء جوهر فحصر دمشق سبعة أشهر حصرًا شديدًا، ورأى من شجاعة الفتكين
   . بن أحمد القرمطي، وهو باألحساء ليجيء إليه ن أن يكتب إلى الحسينمن أشار من الدماشقة على الفتكي

ا، فارتحل       فلما آتب إليه أقبل لنصره، فلما سمع به جوهر لم يمكنه أن يبقى بين د وخارجه عدوين من داخل البل
ثالث فراسخ    من خمسين ألفًا، فتواقعوا عند نهر الطواحين على قاصدًا الرملة، فتبعه ألفتكين والقرمطي في نحو

   . جوهرًا بالرملة من الرملة، وحصروا

ى       ه عل ى أشرف هو ومن مع ى أن       فضاق حاله جدًا من قلة الطعام والشراب، حت ين عل الهالك، فسأل من الفتك
م           ك، فل ى ذل ه إل ل، فأجاب ى ظهور الخي ه من           يجتمع هو وهو عل ذهب بمن مع ى ي ه حت ه أن يطلق زل يترفق ل ي



 

ه     له مثنيًا أصحابه إلى أستاذه شاآرًا ة     -عليه الخير، وال يسمع من القرمطي في ان جوهر داهي ى    -وآ ه إل فأجاب
   : القرمطي، وقال ذلك، فندمه

ا       الرأي أنا آنا نحصرهم حتى يموتوا عن آخرهم، فإنه يذهب إلى أستاذه، ة لن ا، وال طاق ثم بجمع العساآر ويأتين
   . به

ه   وآان األمر آما قال، فإنه لما أطلقه الفت م يكن ل ى        كين من الحصر ل ى الخروج إل ز عل ه حث العزي دأب، إال أن
ه           الفتكين بنفسه، فأقبل في جحافل أمثال ى مقدمت وال، وعل ال واألم دد واألثق رة من الرجال والع الجبال، وفي آث

   . جوهر القائد

ة،      ى الرمل اقتتلوا في محرم سنة     وجمع الفتكين والقرمطي الجيوش واألعراب، وساروا إل ا     ف تين، ولم سبع وس
دم   تواجهوا رأى العزيز من شجاعة الفتكين ما بهره، فأرسل إليه يعرض عليه إن أطاعه ورجع إليه أن يجعله مق

   . إليه غاية اإلحسان عساآره، وأن يحسن

ل     : إليه يقول فترجل افتكين عن فرسه بين الصفين، وقبل األرض نحو العزيز، وأرسل لو آان هذا القول سبق قب
   . فال ذا الحال، ألمكنني وسارعت وأطعت، وأما اآلنه

ب،    ثم رآب فرسه، وحمل على ميسرة العزيز، ففرق شملها، وبدد خيلها ورجلها، فبرز عند ذلك العزيز من القل
انهزم ة صادقة ف ت حمل ة فحمل ر الميمن ون   وأم تهم يقتل ة أقفي اميين، ورآبت المغارب ة الش ه بقي القرمطي، وتبع

ؤتى         اؤوا،ويأسرون من ش م، وجعل ال ي ه، وأرسل السرايا وراءه اميين بمن مع  وتحول العزيز فنزل خيام الش
   . بأسير إال خلع على من جاء به، وجعل لمن جاءه الفتكين مائة ألف دينار

ده في        فاتفق أن الفتكين عطش عطشًا شديدًا، فاجتاز بمفرج بن دغفل، وآان ه عن قاه، وأنزل قاه فس صاحبه فاستس
   . عنده، فليحمل المال إلي، وليأخذ غريمه ، وأرسل إلى العزيز يخبره بأن طلبتهبيوته

الفتكين  ا هو إال أن حضر         فأرسل إليه بمائة ألف دينار، وجاء من تسلمه منه، فلما أحيط ب ول فم ه مقت م يشك أن ل
ه      رام، ورد إلي ة اإلآ ه غاي ز، أآرم يئًا، وج       عند العزي ا ش د منه م يفق ه، ل ه من أخص أصحابه     حواصله وأموال عل

ب ى جان ه إل ه، وأنزل ك إقطاعات   وأمرائ ه هنال ًا، وأقطع ًا معظم ديار المصرية مكرم ى ال ه إل ه، ورجع ب منزل
   . جزيلة

عليه وخاف منه، فأرسل إليه بعشرين ألف  وأرسل إلى القرمطي أن يقدم عليه ويكرمه، آما أآرم الفتكين، فامتنع
ين             يكف بها دينار، وجعلها له عليه في آل سنة، ه وب ع بين ى وق ز، حت د العزي ًا عن ين مكرم زل الفتك م ي شره، ول

 عليه حتى سقاه سمًا فمات، وحين علم العزيز بذلك غضب على الوزير، وحبسه بضعاً   الوزير ابن آلس، فعمل
   . الوزارة وأربعين يومًا وأخذ منه خمسمائة ألف دينار، ثم رأى أن ال غنى به عنه، فأعاده إلى

   . ملخص ما ذآره ابن األثير وهذا

   : وفيها توفي من األعيان 

  سبكتكين الحاجب الترآي 

ه،       مولى المعز الديلمي وحاجبه، وقد ترقى في المراتب حتى آل به األمر ع علي ارة، وخل ده الطائع اإلم إلى أن قل
ة،    : وأعطاه اللواء، ولقبه ور الدول ام شهرين و        بن ذا المق ه في ه دة أيام داد،      وآانت م ن ببغ ًا، ودف ة عشر يوم ثالث

   . الملك ببغداد، وهي دار عظيمة جدًا وداره هي دار

ى   ى الصالة، إال       وقد اتفق له أنه سقط مرة عن فرسه، فانكسر صلبه، فداواه الطبيب حت در عل ره، وق تقام ظه اس
ول للطبيب   أنه ال يستطيع الرآوع، فأعطاه شيئًا آثيرًا من ي ال     إذا   : األموال، وآان يق داواتك ل ذآرت وجعي وم

   . إذا تذآرت وضعك قدميك على ظهري اشتد غضبي منك أقدر على مكافأتك، ولكن

   . توفي ليلة الثالثاء لسبع بقين من المحرم منها



 

آالف ألف درهم، وصندوقان من جوهر،     وقد ترك من األموال شيئًا آثيرًا جدًا من ذلك ألف ألف دينار، وعشرة
ين وخمسة عشر صندو ًا من ذهب،           قًا من البلور، وخمسة وأربع ون آوآب ة وثالث ذهب، ومائ ة ال صندوقًا من آني

اج، وعشرة آالف    منها خمسون وزن آل واحد ألف دينار، وستمائة مرآب من فضة، وأربعة آالف ثوب من ديب
ة غال        ديبقي وعتابي، ل، وثالثمائ ة آالف فرس وألف جم رش، وثالث  م وأربعون وثالثمائة عدل معكومة من الف

   . خادمًا، وذلك غير ما أودع عند أبي بكر البزار، وآان صاحبه

  ثم دخلت سنة خمس وستين وثالثمائة 

ا  نه،            : فيه رت س دما آب ين أوالده عن ه ب ه ممالك ن بوي ة اب ارس        قسم رآن الدول الد ف ة ب ده عضد الدول فجعل لول
الدولة همدان والدينور، وجعل ولده أبا العباس في   ولفخر وآرمان وأرجان، ولولده مؤيد الدولة الري وأصبهان،

   . به آنف عضد الدولة، وأوصاه

ن معروف في دار عز          : وفيها د اب و محم داد، أب ه        جلس قاضي القضاة ببغ ره ل ة لفصل الحكومات عن أم الدول
   . بذلك، فحكم بين يديه بين الناس

حاصر أهل مكة، ولقوا شدًة عظيمة، وغلت  اطمي، بعد ماحج بالناس أمير المصريين من جهة العزيز الف  : وفيها
   . األسعار بها جدًا

ى    : ذآر ابن األثير  : وفيها اطمي عل ا         أن يوسف بلكين نائب المعز الف بتة فأشرف عليه ى س ة، ذهب إل الد إفريقي ب
م انصرف   يحاصرها، فحاصرها نصف يوم فخافه أهلها خوفًا شديد  من جبل فطل عليها فجعل يتأمل من أين ًا، ث

   . بصرة في المغرب، فأمر بهدمها ونهبها  : يقال لها عنها إلى مدينة هنالك

ه      ال ل ا رجل يق ن أم    : ثم سار إلى مدينة برغواطة، وبه ه         عيسى اب ة ب د اشتدت المحن ا، وق األنصار، وهو ملكه
ي فأطاعوه،    ه نب اتلهم        لسحره وشعبذته، وادعى أن ا، فق دون به م شريعة يقت ذا     ووضع له ل ه زمهم، وقت ين فه بلك

ك              الفاجر، ونهب أموالهم، بالد في ذل ك ال ره أهل تل ا ذآ نهم، فيم َر سبي أحسن أشكاًال م م ي  وسبى ذراريهم، فل
    ) 321/ 11  : ص/ج (   . الزمان

   : وممن توفي فيها من األعيان 

  أحمد بن جعفر بن محمد بن مسلم 

ل،     أبو بكر الختلي، له مسند آبير، روى عن عبد ن حنب د ب ن أحم ه       اهللا ب ق، وروى عن د الكجي، وخل ي محم وأب
   . الدارقطني وغيره، وآان ثقة، وقد قارب التسعين

  ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة الصابي

   .  ) الكامل ( المؤرخ فيما ذآره ابن األثير في 

  الحسين بن محمد بن أحمد 

نداً  ( نف أبو علي الماسرجسي الحافظ، رحل وسمع الكثير وص ه        في   ) مس ه، ول ه وعلل ة جزء بطرق ألف وثالثمائ
   . وغيره ، وخرَّج على الصحيح ) المغازي والقبائل ( 

   . وفي بيته وسلفه تسعة عشر محدثًا  : قال ابن الجوزي

   . توفي في رجب منها

  أبو أحمد بن عدي الحافظ 



 

ن عدي  أبو أحم -أبو عبد اهللا بن محمد بن أبي أحمد الجرجاني  الم، الجوال        - د ب ام الع د اإلم ر المفي الحافظ الكبي
   . لم يسبق إلى مثله، ولم يلحق في شكله  ) الجرح والتعديل الكامل في ( النقال الرحال، له آتاب 

   . فيه آفاية ال يزاد عليه  : قال حمزة عن الدارقطني

ن      التي ولد أبو أحمد ابن عدي في سنة سبع وسبعين ومائتين، وهي السنة وفي اب رازي، وت اتم ال توفي فيها أبو ح
   . عدي في جمادى اآلخرة من هذه السنة

  المعز الفاطمي 

أنه فاطمي، صاحب الديار المصرية، وهو    باني القاهرة، معد بن إسماعيل بن سعيد بن عبد اهللا أبو تميم المدعي
   . واالها من بالد المغرب ببالد إفريقية وما أول من ملكها من الفاطميين، وآان أول ملكًا

افور األخشيدي       فلما آان في سنة ثمان وخمسين وثالثمائة بعث بين يديه جوهرًا القائد الد مصر من آ فأخذ له ب
ا القصران،     بعد حروب تقدم ذآرها، واستقرت أيدي الفاطميين ك، وهم عليها، فبنى بها القاهرة، وبنى منزل المل

ل من        اطمي في سنة ثنتين وستين وثالثمائة،للمعز الف ثم أقام جوهر الخطبة ه جحاف ك ومع د ذل دم المعز بع  ثم ق
     . الجيوش، وأمراء من المغاربة واألآابر

ة ادعى   ا  وحين نزل اإلسكندرية تلقاه وجوه الناس، فخطبهم بها خطبة بليغ وم من الظالم،        : فيه ه ينصف المظل أن
   . م، وهو مع ذلك متلبس بالرفض ظاهرًا وباطنًابه وافتخر فيها بنسبه، وأن اهللا قد رحم األمة

الرفض، وآذلك أهل دولته ومن أطاعه ونصره  إن مذهبهم الكفر المحض، واعتقادهم  : آما قاله القاضي الباقالني
   . ووااله، قبحهم اهللا وإياه

و بكر       ورع الناسك التقي أب د ال ه    وقد أحضر إلى بين يديه الزاهد العاب ال ل بلغني عنك أنك      : المعز  النابلسي، فق
   . بتسعة، ورميت المصريين بسهم لو أن معي عشرة أسهم لرميت الروم  : قلت

   . ما قلت هذا، فظن أنه رجع عن قوله  : فقال

   ؟ آيف قلت  : فقال

   . ينبغي أن نرميكم بتسعة ثم نرميهم بالعاشر  : قلت  : قال

   ؟ وِلَم  : وقال

اإللهية، وادعيتم ما ليس لكم، فأمر بإشهاره في أول   األمة، وقتلتم الصالحين، وأطفأتم نور ألنكم غيرتم دين  : قال
اني   وم الث ث، فجيء بيهودي              يوم، ثم ضرب في الي وم الثال م أمر بسلخه في الي ًا، ث ديدًا مبرح بالسياط ضربًا ش

ال اليهودي      فجعل رآن، ق رأ الق ا بلغت        : يسلخه وهو يق ه، فلم ة علي ه  فأخذتني رق اء قلب ه بالسكين فمات     تلق طعنت
   . رحمه اهللا

   . اليوم، ولم تزل فيهم بقايا خير الشهيد، وإليه ينسب بنو الشهيد من أهل نابلس إلى  : فكان يقال له

ه سياسة،     دل وينصر الحق،        وقد آان المعز قبحه اهللا فيه شهامة، وقوة حزم وشدة عزم، ول ه يع ان يظهر أن وآ
   . النجوم جمًا، يعتمد على حرآاتولكنه آان مع ذلك من

عن وجه األرض حتى تنقضي هذه المدة، فعمل  في هذه السنة فتوار -خوفًا   : أي -إن عليك قطعًا   : قال له منجمه
   . نزار، ولقبه العزيز، وفوض إليه األمر، حتى يعود إليهم له سردابًا، وأحضر األمراء وأوصاهم بولده



 

نة، فكانت  فبايعوه على ذلك، ودخل ا ارس      لمعز ذلك السرداب، فتوارى فيه س ة إذا رأوا سحابًا ترجل الف المغارب
 َفاْسَتَخفَّ َقْوَمُه َفَأَطاُعوُه ِإنَُّهْم َآاُنوا َقْومًا } أن المعز في ذلك الغمام،  منهم له عن فرسه، وأومأ إليه بالسالم، ظانين
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وم،   م بعد سنة، وجلس في مقام الملك، وحكم على عادته أيامًا،ثم برز إليه ولم تطل مدته بل عاجله القضاء المحت
   . السنة ونال رزقه المقسوم، فكانت وفاته في هذه

ًا وعشرين   ا        وآانت أيامه في الملك قبل أن يملك مصر وبعد ما ملكها ثالث ام، منه سنة وخمسة أشهر وعشرة أي
ه           هر، والباقي ببالد المغرب،بمصر سنتان وتسعة أش ا خمسة وأربعون سنة وستة أشهر، ألن ره آله ة عم وجمل

ع      ولد بإفريقية في عاشر رمضان سنة ابع عشر من ربي تسع عشرة وثالثمائة، وآانت وفاته بمصر في اليوم الس
   . وستين وثالثمائة، وهي هذه السنة اآلخر سنة خمس

  وثالثمائة ثم دخلت سنة ست وستين 

ل         توفي رآن الدولة ابن علي بن بويه، وقد جاوز التسعين سنة،  : افيه نة، وقب ين س ًا وأربع ه نيف ام واليت وآانت أي
     . ذآرنا موته بسنة قسم ملكه بين أوالده آما

د رآن       وقد عمل ابن العميد مرة ضيافة في داره، وآانت حافلة حضرها رآن ة، فعه ان الدول وه وأعي الدولة، وبن
   . هذا اليوم إلى ابنه عضد الدولةالدولة في 

ادة  ادتهم       وخلع عضد الدولة على إخوته وسائر األمراء األقبية واألآسية على ع ى ع وه بالريحان عل ديلم، وحف ال
   . أيضًا، وآان يومًا مشهودًا

ي  ل ف ة بقلي ذه الوليم د ه وفي بع ر، وت د أسن وآب ة ق ان رآن الدول د آ ورًا وق ًا وق ان حليم نة، وآ ذه الس ر  ه آثي
   . وحسن عشرة ورياسة، وحنو على الرعية وعلى أقاربه الصدقات، محبًا للعلماء، فيه بر وآرم وإيثار،

ار    ه بختي ن عم التقوا      وحين تمكن ابنه عضد الدولة قصد العراق ليأخذها من اب لسوء سيرته، ورداءة سريرته، ف
ه   في هذه السنة باألهواز فهزمه عضد الدولة وأخذ  ه وأموال ا        أثقال ين أهله ى البصرة فأخذها وأصلح ب ، وبعث إل

بينهما خلف متقادم من نحو مائة وعشرين سنة، وآانت مضر تميل إليه وربيعة عليه،  حيي ربيعة ومضر، وآان
ه استحوذ              ثم ة، ألن ن بقي ره اب ى وزي ار، وقبض عل ه، وقويت شوآته، وأذل بختي ان علي ى األمور    اتفق الحي عل

والحواصل البن بقية، ولم يبق له  زائنه، فاستظهر عضد الدولة بما وجده في الخزائندونه، وجبى األموال إلى خ
   . منها بقية

ا  وآذلك أمر عضد الدولة بالقبض على وزير أبيه أبي الفتح ابن العميد   . لموجدة تقدمت منه إليه، وقد سلف ذآره
   . يهبقية، وقد آانت األآابر تتق ولم يبَق البن العميد أيضًا في األرض

وذ      وقد آان ابن العميد من الفسوق والعصيان بأوفر مكان، فخانته المقادير، ونزل به غضب السلطان، ونحن نع
   . باهللا من غضب الرحمن

ا     اماني صاحب         : وفي منتصف شوال منه وح الس ن ن ر منصور ب وفي األمي ا،      ت الد خراسان وبخارى وغيره ب
أبو القاسم نوح، وآان عمره إذ ذاك ثالث عشرة سنة    من بعده ولدهوآانت واليته خمس عشر سنة، وقام باألمر 

   . ولقب بالمنصور

د           : وفيها دين اهللا عب ن الناصر ل اهللا اب اآم وهو المستنصر ب وفي الح ار         ت ذا من خي ان ه د آ رحمن األموي، وق ال
ي   الملوك وعلمائهم، وآان عالمًا بالفقه والخالف نًا إل ه من العمر ثالث      والتواريخ محبًا للعلماء محس وفي ول هم، ت

   . ومدة خالفته منها خمسة عشر سنة وخمسة أشهر  . أشهر وستون سنة وسبعة

نين، ولقب    د   : وقام باألمر من بعده ولده هشام، وله عشر س ه واضطربت         بالمؤي ه في أيام د اختلف علي اهللا، وق ب
ا   الرعايا عليه وحبس مدة، ثم أخرج وأعيد إلى ام بأعب ن        الخالفة، وق د ب و عامر محم ه المنصور أب ره حاجب ء أم



 

يهم، وغزوا األعداء، واستمر         أبي عامر المغافري، دًا وعدال ف ا جي م   وابناه المظفر والناصر، فساسوا الرعاي له
   . الحال آذلك نحوا من ست وعشرين سنة

   . وقد ساق ابن األثير هنا قطعة من أخبارهم وأطال

ام هو من     معالي شريف بن سيف الدولة بن حمدان،رجع ملك حلب إلى أبي ال  : وفيها وذلك أنه لما مات أبوه، وق
   . إليه فأخرجه منها خائفًا يترقب بعده تغلب قرعويه موالهم، واستولى عليهم، سار

ا اختلفت األمور       ثم جاء فنزل حماه وآانت الروم قد خربت حمص فسعى في عمارتها وترميمها م لم وسكنها، ث
بحمص أن يأتيهم، فسار إليهم فحاصر حلب أربعة أشهر  أهل حلب إلى أبي المعالي هذا، وهو على قرعويه آتب

ى نفسه              فافتتحها، وامتنعت منه القلعة، ه عل ى أن يؤمن الي عل ي المع م اصطلح مع أب ا نكجور، ث وقد تحصن به
تنيبه بحمص،   ي             ويس ذه المزرعة ظاهر دمشق، الت ه تنسب ه ة دمشق، وإلي ى نياب ل إل م انتق  تعرف بالقصر   ث

   . النكجوري

  ابتداء ملك بني سبكتكين 

   . والد محمود صاحب غزنة 

ة   ين صاحب جيش غزن ن البتك ي إسحاق ب ر أب ولى األمي بكتكين م ان س د آ ذا  وق يس ه امانية، ول ا للس وأعماله
   . بحاجب معز الدولة ذاك

ده وال        ركتوفي قبل هذه السنة آما تقدم، وأما هذا فإنه لما مات مواله لم يت ده ال من ول ك من بع أحدًا يصلح للمل
بكتكين  ة س ى مبايع ه، فاصطلح الجيش عل ن قوم ه،   م ال عقل يرته، وآم ره وحسن س يهم، وخي ذا لصالحه ف ه

   . وشجاعته، وديانته

يئًا      فاستقر الملك في يده، واستمر من بعده في ولده السعيد محمود بن تح ش د، وف الد الهن سبكتكين، وقد غزا هذا ب
ه من الجيوش      آثيرًا من حصونهم، وغنم أمواًال آثيرة، وآسر من أصنامهم ونذورهم أمرًا هائًال، وباشر من مع

ة   ًا عظيم ال،              حرب م السهول والجب ي تع وده الت د األعظم بنفسه، وجن ك الهن ال مل د قصده جيب ة، وق فكسره   هائل
   . مرتين، وردهم إلى بالدهم في أسوأ حال وأردأ بال

نهم       أن سبكتكين لما التقى مع جيبال  :  ) آامله ( ثير في وذآر ابن األ القرب م ان ب ملك الهند في بعض الغزوات، آ
ادتهم      ان من ع اغورك، وآ ة ب ذرًا اآفهرت السماء، وأرعدت،       عين في عقب ا نجاسة أو ق ا إذا وضعت فيه أنه

اء   تزال آذلك حتى تطهر تلك العين من ذلك الشيء الذي أل وأبرقت، وأمطرت، وال بكتكين بإلق أمر س  قي فيها، ف
روق وأمطار وصواعق،     -وآانت قريبة من نحو العدو  -نجاسة فيها  ك     فلم يزالوا في رعود وب ى ألجأهم ذل حت

   . إلى الهرب والرجوع إلى بالدهم خائبين هاربين

ده     اع من ول د امتن ل ي     وأرسل ملك الهند يطلب من سبكتكين الصلح، فأجابه بع ال جزي ى م ود عل ه،   محم ه إلي حمل
    . رؤوس قومه يترآها عنده، حتى يقوم بما التزمه من ذلك وبالد آثيرة يسلمها إليه، وخمسين فيًال، ورهائن من

   : وفيها توفي 

  أبو يعقوب يوسف 

ده األمر من بع ام ب دم القرامطة، وق ابي صاحب هجر، ومق ن الحسين الجن انوا يسمون اب ه، وآ تة من قوم   : س
   . يختلفوا، فمشى حالهم تفقوا على تدبير األمر من بعده، ولمبالسادة، وقد ا

   : وفيها آانت وفاة

  الحسين بن أحمد 



 

   . ابن أبي سعيد الجنابي أبو محمد القرمطي

ذا         : أحمد، يقال ابن  : الحسين بن بهرام، ويقال  : واسم أبي سعيد  : قال ابن عساآر د تغلب ه رس، وق أصلهم من الف
تين،              ي سنة سبع وخمسينعلى الشام ف ى دمشق في سنة س اد إل م ع نة، ث د س ى األحساء بع اد إل وثالثمائة، ثم ع
   . جعفر بن فالح أول من ناب بالشام عن المعز الفاطمي وقتله وآسر جيش

تين،      ع األول من سنة إحدى وس د      ثم توجه إلى مصر فحاصرها في مستهل ربي واستمر محاصرها شهورًا، وق
نة،       دمشق ظالم بن موهوب، ثم عاد إلى آان استخلف على ذه الس ا في ه وفي به األحساء، ثم رجع إلى الرملة فت

   . طاعة عبد الكريم الطائع هللا العباسي وقد جاوز التسعين، وهو يظهر

ن  ا، وهي        وقد أورد له ابن عساآر أشعارًا رائقة، من ذلك ما آتب به إلى جعفر ب وع الحرب بينهم ل وق فالح قب
   : لشعرمن أفحل ا

  والحق متبع والخير محمود* الكتب معذرة والرسل مخبرة 

  والسلم مبتذل والظل ممدود* والحرب ساآنة والخيل صافنة 

  وإن أبيتم فهذا الكور مشدود* فإن أنبتم فمقبول إنابتكم 

  دمشق والباب مسدود ومردود* على ظهور المنايا أو يردن بنا 

  طبل يرن وال ناي وال عود*  إني امرؤ ليس من شأني وال أربى

  وذات دل لها غنج وتفنيد* وال اعتكاف على خمر ومخمرة 

  ولي رفيق خميص البطن مجهود* وال أبيت بطين البطن من شبع 

  يوما وال غرني فيها المواعيد* وال تسامت بي الدنيا إلى طمع 

   : ومن شعره أيضًا 

  ه وآهوفهبقالعه وحصون* يا سكان البلد المنيف تعززا 

  وبخيله وبرجله وسيوفه* ال عز إال للعزيز بنفسه 

  شرف الخيام بجاره وضيوفه* وبقية بيضاء قد ضربت على 

  وشفى النفوس بضربه وزحوفه* قوم إذا اشتد الوغا أردى العدا 

  حتى أفاد تليده بطريفه* لم يجعل الشرف التليد لنفسه 

   . النواحي ان وطبرستان، وتلكتملك قابوس بن وشمكير بالد جرج  : وفيها

   . عرسًا حافًال دخل الخليفة الطائع بشاه بار بنت عز الدولة ابن بويه، وآان  : وفيها

ى   : وفيها ا        حجت جميلة بنت ناصر الدولة ابن حمدان في تجمل عظيم، حت ك أنه ا، وذل ل بحجه ان يضرب المث آ
   . عملت أربعمائة محمل وآان ال يدري في أيها هي

م،      لما وصلت إلى الكعبة نثرت عشرة آالف دينار على الفقراء والمجاورين،و الحرمين آله وآست المجاورين ب
   . وأنفقت أمواًال جزيلة في ذهابها وإيابها



 

ذلك   وي، وآ د العل ن محم ين ب ن الحس د ب راق الشريف أحم ن الع اس م انين   وحج بالن نة ثم ى س اس إل حج بالن
   . أصحاب مصر دون العباسيين رمين في هذه السنة للفاطميينوثالثمائة، وآانت الخطبة بالح

   : وممن توفي فيها من األعيان

  إسماعيل بن نجيد 

ه  ابن أحمد بن يوسف أبو عمرو السلمي، صحب الجنيد وغيره، وروى الحديث،   : وآان ثقة، ومن جيد آالمه قول
   . من لم تهدك رؤيته فليس بمهذب

ه،    ن مرة إلى شيء، فسأل أصحابه فيه، فجاءه ابنوقد احتاج شيخه أبو عثما نجيد بكيس فيه ألفا درهم فقبضه من
يا سيدي إن المال الذي دفعته إليك آان من مال أمي،   : أصحابه وجعل يشكره إلى أصحابه، فقال له ابن نجيد بين

   . أحب أن ترده إلّي حتى أرده إليها فأعطاه إياه أخذته وهي آارهة، فأنا

ول   . ألحد أحب أن تصرفها في أمرك وال تذآرها  : ان الليل جاء به وقالفلما آ ي من      : فكان أبو عثمان يق ا أجتن أن
   . تعالى همة أبي عمرو بن نجيد رحمهم اهللا

  الحسن بن بويه 

امن            ة السبت الث ولنج فمات في ليل ه ق ة عرض ل ي رآن الدول دة        أبو عل ا، وآانت م والعشرين من المحرم منه
ام،    والي اً         ته أربعًا وأربعين سنة وشهرًا وتسعة أي ًا آريم ان حليم نة، وآ ان وسبعون س ره ثم دة عم   : ص/ج (   . وم
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  محمد بن إسحاق 

د            ن عب ح ب ن أفل راهيم ب ن إب ع ب ن راف ع ب ن راف ح ب و الحسن         ابن إبراهيم بن أفل ع، أب ن راف ن رفاعة ب رحمن ب ال
ام       ار، وقد سمعاألنصاري الزرقي، آان نقيب األنص ة يعرف أي ان ثق ره، وآ الحديث من أبي القاسم البغوي وغي

   . وفاته في جمادى اآلخرة منها األنصار ومناقبهم، وآانت

  محمد بن الحسن 

وب القاضي         ن يعق و الحسن السراج، سمع يوسف ب اد في       ابن أحمد بن إسماعيل أب ان شديد االجته ره، وآ وغي
   . العبادة

   . بكى حتى عمي، توفي يوم عاشوراء منهاصلى حتى أقعد، و

  القاضي منذر البلوطي 

شاعرًا أديبًا، آثير الفضل، جامعًا لصنوف من    رحمه اهللا، قاضي قضاة األندلس، آان إمامًا عالمًا فصيحًا خطيبًا
ت في األرض،  أن الجنة التي سكنها آدم وأهبط منها آان  : واختيارات، منها الخير والتقوى والزهد، وله مصنفات

وس،       وليست ع في النف ه وق رد، ل ه حالوة    بالجنة التي أعدها اهللا لعباده في اآلخرة، وله في ذلك مصنف مف وعلي
   . وطالوة

ه   دخل يومًا على الناصر لدين اهللا عبد الرحمن األموي، وقد فرغ من بناء المدينة الزهراء وقصورها، وقد بنى ل
اءه   واع الدهاناتفيها قصر عظيم منيف، وقد زخرف بأن وآسي الستور، وجلس عنده رؤوس دولته وأمراؤه، فج

تكلم، فالتفت     القاضي فجلس إلى جانبه وجعل الحاضرون يثنون على ذلك البناء ويمدحونه، والقاضي ساآت ال ي
   : وقال إليه الملك

   ؟ ما تقول أنت يا أبا الحكم



 

ال        ه وق ى لحيت ا آ   : فبكى القاضي وانحدرت دموعه عل غ       نت أظن أن الشيطان   م ذا المبل غ منك ه أخزاه اهللا يبل
ى          المفضح المهتك، المهلك لصاحبه في الدنيا واآلخرة، ه عل اك اهللا وفضلك ب ا آت ادك مع م وال أنك تمكنه من قي

   . منازل الكافرين والفاسقين آثير من الناس، حتى أنزلك

اِرجَ  ُأمًَّة َواِحَدًة َلَجَعْلَناَوَلْوَلا َأْن َيُكوَن النَّاُس  }   : قال اهللا تعالى ا   ِلَمْن َيْكُفُر ِبالرَّْحَمِن ِلُبُيوِتِهْم ُسُقفًا ِمْن َفضٍَّة َوَمَع َعَلْيَه
   .  ] 35-33  : الزخرف [ اآلية   }  .  . َوُزْخُرفًا*َيتَِّكُئوَن َوِلُبُيوِتِهْم َأْبَوابًا َوُسُررًا َعَلْيَها* َيْظَهُروَن 

   . المسلمين مثلك جزاك اهللا خيرًا وأآثر في  : الملك عند ذلك وبكى، وقالفوجم   : قال

   . وقد قحط في بعض السنين، فأمره الملك أن يستسقي للناس

   . آيف ترآت الملك  : فلما جاءته الرسالة مع البريد قال للرسول

   . ترآته أخشع ما يكون وأآثره دعاء وتضرعًا  : فقال

     . يتم واهللا إذا خشع جبار األرض، رحم جبار السماءسق  : فقال القاضي

ه    ال لغالم م ق ى محل          : ث اس إل اس الصالة، فجاء الن اد في الن ر        ن ذر، فصعد المنب قاء، وجاء القاضي من االستس
   . والناس ينظرون إليه، ويسمعون ما يقول

 َربُُّكْم َعَلى َنْفِسِه الرَّْحَمَة َأنَُّه َمْن َعِمَل ِمْنُكْم ُسوءًا َآَتَب { سالم عليكم،   : فلما أقبل عليهم آان أول ما خاطبهم به قال
   .  ] 54  : األنعام [   } ِبَجَهاَلٍة ُثمَّ َتاَب ِمْن َبْعِدِه َوَأْصَلَح َفَأنَُّه َغُفوٌر َرِحيٌم

وا يخوضون    فلم يزالوا آذلك ح ثم أعادها مرارًا فأخذ الناس في البكاء والنحيب والتوبة واإلنابة، قوا ورجع تى س
   . الماء

  أبو الحسن علي بن أحمد 

   . الشيخ أبو حامد اإلسفراييني ابن المرزبان الفقيه الشافعي تفقه بأبي الحسين ابن القطان وأخذ عنه

   . المذهب وجه، وآان له درس ببغداد آان ورعًا زاهدًا ليس ألحد عنده مظلمة، وله في  : قال ابن خلكان

   . رجب منها توفي في

  وثالثمائة ثم دخلت سنة سبع وستين 

تعفاه   دخل عضد الدولة إلى بغداد، وخرج منها عز الدولة بختيار  : فيها واتبعه عضد الدولة وأخذ معه الخليفة فاس
داد،     فأعفاه، وسار عضد الدولة وراءه فأخذه ة ببغ أسيرًا، ثم قتل سريعًا وتصرمت دولته واستقر أمر عضد الدول

م         لع عليهوخ واءين أحدهما ذهب واآلخر فضة، ول ذا    الخليفة الخلع السنية واألسورة والطوق، وأعطاه ل يكن ه
   . لغيره إال ألولياء العهد، وأرسل إليه خليفة بتحف سنية

بالد،   وبعث عضد الدولة إلى الخليفة أمواًال جزيلة من الذهب والفضة، واستقرت يده على بغداد وما واالها من ال
   . وزادت دجلة زيادة آثيرة غرق بسببها خلٌق آثير لزلت بغداد مرارًا في هذه السنة،وز

رفض والسنة        إن أهل بغداد قد قلوا آثيرًا بسبب الطاعون، وما  : وقيل لعضد الدولة تن بسبب ال نهم من الف وقع بي
اس هؤالء القصاص والوعاظ،     إنما يهيج الشر  : وأصابهم حريق وغرق، فقال دًا ال يقص      بين الن م رسم أن أح ث

   . وال يسأل سائل باسم أحد من الصحابة، وإنما يقرأ القرآن فمن أعطاه أخذ منه وال يعظ في سائر بغداد،

واعظ         ن سمعون ال ا الحسين اب ه أن أب م بلغ ان  -فعمل بذلك في البلد، ث ل      -من الصالحين    وآ وعظ ب رك ال م يت ل
   . استمر على عادته



 

ة       به، وتحول عضد الدولة من مجلسه وجلس وحده لئال فأرسل إليه من جاء ين الدول ه ب ن سمعون إلي يبدر من اب
   . الملك فتواضع في الخطاب وقبل التراب إذا دخلت على  : آالم يكرهه، وقيل البن سمعون

   . آالم بحضرة الناس يؤثر عنه فلما دخل دار الملك وجده قد جلس وحده لئال يبدر من ابن سمعون في حقه

م   ه    ودخل الحاجب بين يديه يستأذن له عليه ودخل ابن سمعون وراءه، ث راءة بقول تفتح الق َك     }   : اس ُذ َربِّ َذِلَك َأْخ َوَآ
يَ    َرى َوِه َذ اْلُق ةٌ  ِإَذا َأَخ ة    {  .  .  . َظاِلَم ه نحو دار      ] 102  : هود  [ اآلي م التفت بوجه رأ     ث م ق ة ث اُآمْ   }   : عز الدول مَّ َجَعْلَن  ُث

الملك ووعظه، فبكى عضد    ثم أخذ في مخاطبة  ] 14  : يونس [   { ِلَنْنُظَر َآْيَف َتْعَمُلوَن َخَلاِئَف ِفي اْلَأْرِض ِمْن َبْعِدِهْم
     . الدولة بكاًء آثيرًا، وجزاه خيرًا

   . ها جئني برأسهأثواب وادفعها له فإن قبل اذهب فخذ ثالثة آالف درهم، وعشرة  : فلما خرج من عنده قال للحاجب

   . فجئته  : قال الحاجب

   . هذا أرسل به الملك إليك  : فقلت

ا          : فقال نة، آلم ين س ذ أربع ي من د أب ابي من عه إذا رجعت        ال حاجة لي به، هذه ثي تها، ف اس لبس ى الن خرجت إل
   . فأنا في غنية عما أرسل به الملك طويتها ولي دار آآل من أجرتها، ترآها لي أبي،

   . فرقها في فقراء أهلك  : لتفق

   . فقراء أهله أحق بها من فقراء أهلي، وأفقر إليها منهم  : فقال

   . الحمد هللا الذي سلمه منا وسلمنا منه  : فرجعت إلى الملك ألشاوره وأخبره بما قال، فسكت ساعة، ثم قال

ك،    ينثم إن عضد الدولة أخذ ابن بقية الوزير لعز الدولة، فأمر به فوضع ب ى هل قوائم الفيلة فتخبطته بأرجلها حت
   : أبو الحسين ابن األنباري بأبيات يقول فيها ثم صلب على رأس الجسر في شوال منها، فرثاه

  بحق أنت إحدى المعجزاِت* علو في الحياة وفي الممات 

  وفود نداك أيام الصالِت* آأن الناس حولك حين قاموا 

  هم وقوف للصالِةوآل* آأنك واقف فيهم خطيبًا 

  آمدهما إليهم بالهباِت* مددت يديك نحوهم احتفاء 

   .  ) آامله ( وهي قصيدة طويلة، أورد آثيرًا منها ابن األثير في 

  مقتل عز الدين بختيار 

داً  ذهب         لما دخل عضد الدولة بغداد وتسلمها، خرج منها بختيار ذليًال طري ه أن ي اس، و من عزم لٍّ من الن في ف
ا ومراسالت، فحلف      الشام فيأخذها، وآان عضد الدولة قد حلفهإلى  أن ال يتعرض ألبي تغلب لمودة آانت بينهم

    . له على ذلك

ي    وحين خرج من بغداد آان معه حمدان بن ناصر الدولة بن حمدان، فحسن لعز الدولة أخذ بالد الموصل من أب
وآان عز الدولة ضعيف العقل قليل الدين، فلما بلغ ذلك أبا  تغلب، ألنها أطيب، وأآثر ماًال من الشام وأقرب إليه،

ة أغنيتك بنفسي وجيشي            : يقول له تغلب أرسل إلى عز الدولة ن ناصر الدول دان ب ن أخي حم لئن أرسلت إلى اب
   . لك ملك بغداد من عضد الدولة، وأردك إليها حتى آخذ

   . القالع ي بعضفعند ذلك أمسك حمدان وأرسله إلى عمه أبي تغلب، فسجنه ف



 

اه   وبلغ ذلك عضد الدولة، وأنهما قد اتفقا على حربه فرآب إليهما بجيشه، وأراد إخراج الخليفة الطائع معه، فأعف
رهما   ا فكس التقى معهم ا، ف ذهب إليهم ذ الموصل      ف وره، وأخ ن ف ه م يرًا وقتل ة أس ز الدول ذ ع ا، وأخ وهزمهم

ام    معه ميرة آثيرة، وشرد ومعاملتها، وآان قد حمل  أبا تغلب في البالد، وبعث وراءه السرايا في آل وجه، وأق
     . بالموصل إلى أواخر سنة ثمان وستين

الد مضر من    نهم        وفتح ميافارقين وآمد وغيرهما من بالد بكر وربيعة، وتسلم ب ب، وأخذ م ي تغل واب أب دي ن أي
   . على سعد الدولةالدولة، وتسلط  الرحبة، ورد بقيتها على صاحب حلب سعد الدولة بن سيف

اه   داد فتلق د،       وحين رجع من الموصل استناب عليها أبا الوفا، وعاد إلى بغ ى ظاهر البل اس إل ة ورؤوس الن الخليف
   . وآان يومًا مشهودًا

ن المعز     : ومما وقع من الحوادث فيها ز ب ة،        الوقعة التي آانت بين العزي ين غالم معز الدول ين ألفتك اطمي وب الف
ى  صاحب دمشق، ز دمشق           فهزمه وأسره وأخذه معه إل لم العزي دم، وتس ا تق ًا آم ًا معظم ديار المصرية، مكرم ال

   . ذلك في سنة أربع وستين وأعمالها، وقد تقدم بسط

ن رآن      خلع على القاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي بقضاء قضاة  : وفيها ة ب د الدول الري وما تحت حكم مؤي
   . وغيرها  ) عمد األدلة ( ، و ) النبوة دالئل (   : منها الدولة، وله مصنفات حسنة

   . يوسف بن بلكين نائب المصريين وهو األمير باديس بن زيري، أخو  : وحج بالناس فيها

   . هذا العام بما شاء من األموال ولما دخل مكة اجتمع إليه اللصوص، وسألوا منه أن ُيضمِّنهم الموسم

ى ة إل م اإلجاب أظهر له م ف ال له ألوا وق ا س ى  : م م حت وا آلك ون  اجتمع ده بضع وثالث اجتمع عن م، ف أضمنكم آلك
   . حراميًا

   ؟ هل بقي منكم أحد  : فقال

   . أيديهم آلهم، ونعّما ما فعل فحلفوا له إنه لم يبق منهم أحد، فأخذ عند ذلك بالقبض عليهم وبقطع

   . وآانت الخطبة في الحجاز للفاطميين دون العباسيين

   : وممن توفي فيها من األعيان 

  الديلمي الملك عز الدولة بختيار بن بويه 

ان حسن الجسم، شديد     ال     ملك بعد أبيه وعمره فوق العشرين سنة بقليل، وآ ب، يق وي القل بطش، وق ان     : ال ه آ إن
ا، و     يأخذ بقوائم الثور الشديد فيلقيه في األرض من ر اللهو     غير أعوان، ويقصد األسود في أماآنه ان آثي ه آ لكن

   . اللذات واللعب واإلقبال على

ه،      ولما آسره ابن عمه ببالد األهواز، آان في جملة ما أخذ منه أمرد آان العيش إال مع أ ب ديدًا ال يهن يحبه حبًا ش
رد   فبعث يترفق له في رده إليه، وأرسل إليه ه  بتحٍف آثيرة وأمواٍل جزيلة وجاريتين عوادتين ال قيمة لهما، ف علي

ي     ذهاب   : المذآور، فكثر تعنيف الناس له عند ذلك، وسقط من أعين الملوك، فإنه آان يقول الغالم ذا الغالم من ه
     . أشد علي من أخذ بغداد من يدي، بل وأرض العراق آلها

ين       ثم آان من أمره بعد ذلك أن ابن عمه أسره آما ذآرنا، وقتله سريعًا، تًا وثالث ه س دة حيات دة   فكانت م نة، وم س
   . الذي أظهر الرفض ببغداد، وجرى بسبب ذلك شرور آما تقدم دولته منها إحدى وعشرين سنة وشهور، وهو

  محمد بن عبد الرحمن 



 

ان    : أبو بكر القاضي، المعروف ندية، وآ ر        بابن ُقريعة، ولي القضاء بالس الكالم المسجوع من غي أتي ب فصيحًا ي
   : شعره شرة، ومنتكلف وال تردد، وآان جميل المعا

  ـم وليس في الكذاب حيله* لي حيلة في من ينمـ 

  ل فحيلتي فيه قليله* من آان يخلق ما يقو 

   . حاجب، وإن تأخرت فواجب إذا تقدمت بين يديك فإني  : وآان يقول للرجل من أصحابه إذا تماشيا

   . توفي يوم السبت لعشٍر بقين من جمادى اآلخرة منها

  وثالثمائة ة ثمان وستينثم دخلت سن 

ى     في شعبان منها أمر الطائع هللا أن يدعى لعضد الدولة بعد الخليفة على دبادب عل المنابر ببغداد، وأن تضرب ال
   . بابه وقت الفجر وبعد المغرب والعشاء

   . وهذا شيء لم يتفق لغيره من بني بويه  : قال ابن الجوزي

م    وقد آان معز الدولة سأل من الخليفة  ه فل ى باب دبادب عل ذه          أن يضرب ال ة في ه تح عز الدول د افت ه، وق أذن ل ي
داد في سلخ في          السنة وهو مقيم بالموصل أآثر بالد أبي تغلب بن م دخل بغ ا، ث ة وغيرهم حمدان، آآمد والرحب

   . واألعيان إلى أثناء الطريق ذي القعدة، فتلقاه الخليفة

  قّسام التراب يملك دمشق

ه  لما ذهب الفتكي ال ل ام   : ن إلى ديار مصر، نهض رجل من أهل دمشق يق ه       قس ه ويدني ين يقرب ان الفتك راب، آ الت
ى دمشق وطاوعه        ى أسراره، فاستحوذ عل ه عل م          ويأمن ز من مصر فحاصروه فل ا وقصدته عساآر العزي أهله

ًا  الدولة بن حمدان فحاصره فلم يقدر أن يدخل دمشق، فا يتمكنوا منه، وجاء أبو تغلب بن ناصر نصرف عنه خائب
ب،               إلى طبرية، فوقع و تغل ل أب ى أن قت ة، آل الحال إل رهم من العرب حروب طويل ل وغي ي عقي ين بن ه وب  بين

ه   وآانت معه أخته وجميلة امرأته وهي بنت سيف الدولة، فردتا إلى سعد الدولة بن سيف الدولة بحلب، فأخذ أخت
     . جزيلة والوبعث بجميلة إلى بغداد فحبست في دار وأخذ منها أم

يمن    -وأما قسام التراب هذا  ه  -وهو من بني الحارث بن آعب من ال ام بمصالحها        فإن ا وق ام فسد خلله ام بالش أق
   . الناس إليه فيأمرهم وينهاهم فيمتثلون ما يأمر به مدة سنين عديدة، وآان مجلسه بالجامع يجتمع

   . أصله من قرية تلفيتا، وآان ترابًا  : قال ابن عساآر

بل ترابًا من قرية تلفيتا بالقرب من قرية منين،  والعامة يسمونه قسيم الزبال، وإنما هو قسام، ولم يكن زباًال  : قلت
ى رجل من        ه انتمى إل ره أن دو أم ه      وآان ب ال ل م          : أحداث أهل دمشق يق ه ث ان من حزب ن المسطان، فك د ب أحم

ابع وغلب على الوالة واألمراء، إ استحوذ على األمور  لى أن قدم بلكتكين الترآي من مصر في يوم الخميس الس
فأخذه أسيرًا وأرسله  عشر من المحرم سنة ست وسبعين وثالثمائة، فأخذها منه واختفى قسام التراب مدة ثم ظهر

   . مكرمًا مقيدًا إلى الديار المصرية، فأطلق وأحسن إليه وأقام بها

   : وممن توفي فيها من األعيان 

  يالعقيق 

ن     صاحب الحمام والدار المنسوبتين إليه بدمشق بمحلة باب البريد، واسمه ن ضعقن ب أحمد بن الحسن القعقيقي ب
   . علي بن أبي طالب، الشريف أبو القاسم الحسين القعقيق عبد اهللا بن الحسين األصغر بن علي بن الحسن بن

   . والحمام بمحلة باب البريد لدارآان من وجوه األشراف بدمشق وإليه تنسب ا  : قال ابن عساآر



 

ه،    وذآر أنه توفي يوم الثالثاء ألربع خلون من جمادى األولى منها، وأنه دفن من الغد وأغلقت البلد ألجل جنازت
   . ودفن خارج باب الصغير - يعني نائب دمشق -وحضرها نكجور وأصحابه 

ك في حدود سنة         ودار حديثوقد اشترى الملك الظاهر بيبرس داره وبناها مدرسة   : قلت ره، وذل ا قب ة وبه وترب
   . سبعين وستمائة آما سيأتي بيانه

  أحمد بن جعفر 

ه   -الدقيق ببغداد  من قطيعة -ابن مالك بن شبيب بن عبد اهللا أبو بكر بن مالك القطيعي  راوي مسند أحمد عن ابن
ره م     عبد اهللا، وقد روى عنه غير ذلك من مصنفات ر الحديث،      أحمد، وحدث عن غي ة آثي ان ثق ايخ، وآ ن المش

وا     حدث عنه الدارقطني، وابن ه وال التفت ة عن  شاهين، والبرقاني، وأبو نعيم، والحاآم، ولم يمتنع أحد من الرواي
فاستحدث بعضها من   إلى ما طعن عليه بعضهم وتكلم فيه، بسبب غرق آتبه حين غرقت القطيعة بالماء األسود،

   . غرقت واهللا اعلم ألنها قد تكون معارضة على آتبه التي نسخ أخرى، وهذا ليس بشيء،

   . التسعين إنه تغير في آخر عمره فكان ال يدري ما جرى عليه، وقد جاوز  : ويقال

  تميم بن المعز الفاطمي 

ه أرسل    وبه آان يكنى، وقد آان من أآابر أمراء دولة أبيه وأخيه العزيز، وقد ى  اتفقت له آائنة غريبة وهي أن إل
وآانت تحب    -فلما حضرت عنده أضاف أصحابه ثم أمرها فغنت   بغداد فاشتريت له جارية مغنية بمبلغ جزيل،

   : -شخصًا ببغداد 

  برق تألق من هنا لمعانه* وبدا له من بعد ما انتقل الهوى 

  صعب الذرى متمنع أرآانه* يبدو لحاشية اللواء ودونه 

  ًا إليه وشده أشجانهنظر* فبدا لينظر آيف الح فلم يطق 

  والماء ما سمحت به أجفانه* فالنار ما اشتملت عليه ضلوعه 

   . عافيتك  : تسأليني حاجة، فقالت ال بد أن  : ثم غنته أبياتًا غيرها فاشتد طرب تميم هذا، وقال لها

   . ومع العافية  : فقال

لها مع     ثم لمتردني إلى بغداد حتى أغني بهذه األبيات، فوجم لذلك   : فقالت ألت، فأرس يجد بدًا من الوفاء لها بما س
ى ا عل ار به م س ا ث داد من  بعض أصحابه فأحجبه ا بغ دخلون فيه ي ي ة الت ي الليل وا ف ا أمس راق، فلم ق الع طري

دم        صبيحتها، ذهبت في ًا شديدًا، ون ألم ألم ك وت ه ذل دمًا   الليل فلم يدر أين ذهبت، فلما سمع تميم خبرها شق علي ن
   . يث ال ينفعه الندمشديدًا ح

  أبو سعيد السيرافي 

ي   داد وول كن بغ ان، القاضي، س ن المرزب د اهللا ب ن عب ه  النحوي الحسن ب ة، ول ا نياب اب  ( القضاء به شرح آت
ًا        ، روى عن أبي بكر ) طبقات النحاة ( ، و ) سيبويه ذا عالم و سعيد ه ان أب يًا، وآ بن دريد وغيره، وآان أبوه مجوس

   . والقراءات والفرائض والحساب وغير ذلك من فنون العلم باللغة والنحو

وم عشر       ان ينسخ في آل ي ا       وآان مع ذلك زاهدًا ال يأآل إال من عمل يده، آ م، تكون منه ات بعشرة دراه ورق
ن      نفقته، وآان من أعلم الناس بنحو البصريين، وآان ينتحل ى اب راءات عل رأ الق مذهب أهل العراق في الفقه، وق

د،    مجاهد، ن دري ى اب ره             واللغة عل زال وأنك ى االعت ان، ونسبه بعضهم إل ن المرزب ن سراج واب ى اب والنحو عل
   . آخرون



 

     . توفي في رجب منها عن أربع وثمانين سنة، ودفن بمقبرة الخيزران

  عبد اهللا بن إبراهيم 

ى    ا  ابن أبي القاسم الريحاني، ويعرف باألبندوني، رحل في طلب الحديث إل ن عدي في بعض      اآلف ق، ووافق اب
ن        ى، والحسن ب ي يعل ا عن أب ه          ذلك، ثم سكن بغداد وحدث به ًا، ل ة ثبت ان ثق رهم، وآ ة وغي ن خزيم فيان، واب س

وأثنى عليه خيرًا، وذآر أن أآثر أدم أهله الخبز المأدوم بمرق الباقال، وذآر  مصنفات زاهدًا، روى عنه البرقاني
   . عن خمس وتسعين سنة من تقلله وزهده وورعه، توفي أشياء

  عبد اهللا بن محمد بن ورقاء 

غ التسعين     ات والحشمة، بل ه أنشد في         األمير أبو أحمد الشيباني من أهل البيوت ي أن ن األعراب نة، روى عن اب س
   : صفة النساء

  أال إن تقويم الضلوع انكسارها* هي الضلع العوجاء لست تقيمها 

  أليس عجيبًا ضعفها واقتدارها* ى أيجمعن ضعفًا واقتدارًا على الفت

   : وهذا المعنى أخذه من الحديث الصحيح  : قلت

ه آسرته، وإن استمتعت       إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعاله،  (  (  إن ذهبت تقيم ف
   .  )  ) بها استمتعت بها وفيها عوج

  محمد بن عيسى 

ان      سلم، عن إبراهيم بن محمد بن سفيانابن عمرويه الجلودي راوي صحيح م ن الحجاج، وآ لم ب الفقيه، عن مس
   . سنة من الزهاد، يأآل من آسب يده من النسخ، وبلغ ثمانين

  وثالثمائة ثم دخلت سنة تسع وستين 

ذ     الد البطيحة من ه        في المحرم منها توفي األمير عمر بن شاهين صاحب ب ا وعجز عن نة، تغلب عليه ين س أربع
ه   ء والملوك والخلفاء، وبعثوا إليه الجنوداألمرا والسرايا والجيوش غير مرة، فكل ذلك يفلها ويكسرها، وآل ما ل

وة،   ادة وق ه، فال نامت أعين                في تمكن وزي ى فراشه حتف أنف ه مات عل ذا آل دة، ومع ه ذه الم ذلك ه  ومكث آ
     . الجبناء

ود   نتزع الملك منوقام باألمر من بعده ولده الحسن، فرام عضد الدولة أن ي يده، فأرسل إليه سرية حافلة من الجن
اد أن      ن شاهين، وآ ن عمر ب ال            فكسرهم الحسن ب ى م ة فصالحه عل ه عضد الدول ى أرسل إلي ة حت تلفهم بالكلي ي

   . وهذا من العجائب الغريبة يحمله إليه في آل سنة،

دة      الط  وفي صفر قبض على الشريف أبي أحمد الحسن بن موسى الموسوي نقيب   ر الحج م ان أمي د آ البيين، وق
ًا بخطه في إفشاء األسرار،          سنين، ُاتهم بأنه يفشي األسرار وأن عز الدولة ًا، ووجدوا آتاب دًا ثمين أودع عنده عق

   . مزورًا عليه، واعترف بالعقد فأخذ منه وعزل عن النقابة وولوا غيره، وآان مظلومًا فأنكر أنه خطه وآان

   . وولى غيره زل عضد الدولة قاضي القضاة أبا محمد بن معروفوفي هذا الشهر أيضًا ع

ة   وفي شعبان منها ورد البريد من مصر إلى عضد الدولة بمراسالت آثيرة، فرد الجواب بما مضمونه صدق الني
ة،     وحسن الطوية، ثم سأل عضد الدولة من الطائع أن يجدد اج الدول ائه ت عليه الخلع والجواهر، وأن يزيد في إنش

ه   أجابه إلى ذلك، وخلع عليه منف أنواع المالبس ما لم يتمكن معه من تقبيل األرض بين يدي الخليفة، وفوض إلي
اس،            ما وراء ان الن ك أعي ا، وحضر ذل ان   بابه من األمور ومصالح المسلمين في مشارق األرض ومغاربه وآ

   . يومًا مشهودًا



 

رهم  يبان وغي ي ش ى األعراب من بن ي رمضان إل رهم وآسرهم،وأرسل ف د  فعق ن محم ه ب رهم منب ان أمي وآ
   . ديارهم وأموالهم األسدي متحصنًا بعين التمر مدة نيف وثالثين سنة، فأخذ

زوج الطائع هللا بنت عضد      دة ت ين من ذي القع اء لسبع بق وم الثالث د بحضرة   وفي ي د العق رى، وعق ة الكب الدول
د الفارسي          األعيان على صداق مبلغه مائة ألف دينار، وآان وآيل ن أحم ي الحسين ب ا عل ة الشيخ أب عضد الدول

   . وآان الذي خطب خطبة العقد القاضي أبو علي الحسن بن علي التنوخي  ) والتكملة اإليضاح ( النحوي، صاحب 

اء       وفيها جدد عضد الدولة عمارة بغداد ومحاسنها، وجدد  : قال ابن األثير ى الفقه المساجد والمشاهد، وأجرى عل
اء والمحدثين   األز ات         راق، وعلى األئمة من الفقه اب البيوت ق الصالت ألرب رهم، وأطل اء والحساب وغي واألطب

زم أصحاب    ق            والشرف، وأل ق المكوس وأصلح الطري ات وأطل د الطرق م، ومه وتهم ودوره ارة بي األمالك بعم
   . بغداد إلى مكة، وأرسل الصدقات للمجاورين بالحرمين للحجاج من

   . واألديرة، وأطلق األموال لفقرائهم بعمارة البيع -وآان نصرانيًا  -وزيره نصر بن هارون وأذن ل  : قال

بالد الدينور وهمدان ونهاوند مدة خمسين   توفي حسنويه بن حسين الكردي، وآان قد استحوذ على نواحي  : وفيها
الحرمين   وفي اختلف أو     سنة، وآان حسن السيرة آثير الصدقة ب ا ت ا، فلم ده وتمزق شملهم،     وغيرهم الده من بع

     . بالدهم، وقويت شوآته في تلك األرض وتمكن عضد الدولة من أآثر

ة،             : وفيها ه فخر الدول الد أخي ى ب ة إل ود آثيف ة في جن ة         رآب عضد الدول ه لعز الدول ه من مماألت ا بلغ ك لم وذل
ا     واتفاقهم عليه، فتسلم بالد أخيه فخر الدولة ا بينهم ري وم ة        وهمدان وال د الدول ى مؤي ك إل لم ذل بالد، وس  -من ال

وآانت  ليكون نائبه عليها، ثم سار إلى بالد حسنويه الكردي فتسلمها وأخذ حواصله وذخائره، - وهو أخوه اآلخر
ة فأخذ     راد الهكاري ى األآ م، وعظم      آثيرة جدًا، وحبس بعض أوالده وأسر بعضهم، وأرسل إل نهم بعض بالده م

ى      نه أصابه في هذا السفر داء الصداع،شأنه وارتفع صيته، إال أ ه إل ان يكتم ه، وآ وآان قد تقدم له بالموصل مثل
   . الشيء إال بعد جهد جهيد، والدنيا ال تسر بقدر ما تضر أن غلب عليه آثرة النسيان فال يذآر

  أبكت غدًا، بعدًا لها من دار* دار إذا ما أضحكت في يومها 

   : وفيها توفي من األعيان 

  اللغوي د بن زآريا أبو لحسنأحم 

   : بيومين وغيره، ومن شعره قبل موته  ) المجمل في اللغة ( صاحب آتاب 

  علمًا وبي وبإعالني وأسراري* يا رب إن ذنوبي قد أحطت بها 

  فهب ذنوبي لتوحيدي وإقراري* أنا الموحد لكني المقر بها 

   . ذآر ذلك ابن األثير

  أحمد بن عطاء بن أحمد 

ان   أسند الحديث، -ابن أخت أبي علي الروذباري  -و عبد اهللا الروذباري أب وآان يتكلم على مذهب الصوفية، وآ
   . السنة قد انتقل من بغداد فأقام بصور وتوفي بها في هذه

   ؟ أي شيء أصح في الصالة  : رأيت في المنام آأن قائًال يقول  : قال

   . القصد أتم رؤية المقصود بإسقاط رؤية  : صحة القصد، فسمعت قائًال يقول  : فقلت

ول،        : وقال يح العق روح، ومجالسة األشكال تلق ان ال يس آل من يصلح للمجالسة يصلح        مجالسة األضداد ذوب ول
   . األسرار، وال يؤمن على األسرار إال األمناء فقط للمؤانسة، وال آل من يصلح للمؤانسة يؤمن على



 

     . عالمة الفالح الخشوع في الصالة  : وقال

   .  ] 2-1  : المؤمنون [   { َخاِشُعوَن الَِّذيَن ُهْم ِفي َصَلاِتِهْم* َقْد َأْفَلَح اْلُمْؤِمُنوَن  }   : قال تعالى

   . وترك الخشوع في الصالة عالمة النفاق وخراب القلب

   .  ] 117  : المؤمنون [   { ِإنَُّه َلا ُيْفِلُح اْلَكاِفُروَن }   : قال تعالى

  عبد اهللا بن إبراهيم 

   . سنة، وآان ثقة ثبتًا، توفي في رجب منها ابن أيوب بن ماسي أبو محمد البزاز، أسند الكثير وبلغ خمسًا وتسعين

  محمد بن صالح 

اً  م        ابن علي بن يحيى أبو الحسن الهاشمي، يعرف بابن أم شيبان، آان عالم ي الحك د ول ه تصانيف، وق فاضًال، ل
   . جاوز السبعين وقارب الثمانين بغداد قديمًا وآان جيد السيرة، توفي فيها وقدب

  ثم دخلت سنة سبعين وثالثمائة 

ة           : فيها ه عضد الدول ى أخي ة إل د الدول ة مؤي اد من جه د        ورد الصاحب بن عب ى ظاهر البل ة إل اه عضد الدول فتلق
   . قطاعه، ورد معه هدايا آثيرةفي إ وأآرمه، وأمر األعيان باحترامه، وخلع عليه وزاده

   . الطائع وضرب له القباب وزينت األسواق وفي جمادى اآلخرة منها رجع عضد الدولة إلى بغداد، فتلقاه الخليفة

ة،            ى عضد الدول يمن إل دايا من صاحب ال ذا الشهر أيضًا وصلت ه الحرمين لصاحب      وفي ه ة ب وآانت الخطب
   . مصر، وهو العزيز بن المعز الفاطمي

   : وممن توفي فيها من األعيان 

  أبو بكر الرازي الحنفي 

ة أصحاب      رازي أحد أئم دة        أحمد بن علي أبو بكر الرازي الفقيه الحنفي ال ه من المصنفات المفي ة، ول ي حنيف أب
ه رياسة الح       ، وهو تلميذ أبي الحسن ) أحكام القرآن ( آتاب  ًا، انتهت إلي دًا ورع دًا زاه ة في   الكرخي، وآان عاب نفي

د       وقته ورحل إليه ي، وق ي القاسم الطبران اس األصم، وأب أراده  الطلبة من اآلفاق، وقد سمع الحديث من أبي العب
ن موسى    الطائع على أن يوليه القضاء فلم يقبل، توفي في ذي الحجة من هذا العام، وصلى عليه أبو بكر محمد ب

   ) 338/ 11  : ص/ج (   . الخوارزمي

  محمد بن جعفر 

اًال،           ان جواًال رح در، آ وراق، ويلقب بغن و بكر ال ا أب ن زآري ارس وخراسان،       ابن محمد ب بالد ف ر ب سمع الكثي
   . الحافظ أبو نعيم األصفهاني، وآان ثقة حافظًا وسمع الباغندي وابن صاعد وابن دريد وغيرهم، وعنه

  ابن خالويه 

د اهللا النحوي اللغو    داد         ي صاحب الحسين بن أحمد بن خالويه أبو عب م دخل بغ ذان، ث المصنفات، أصله من هم
م        آابن دريد  : فأدرك بها مشايخ هذا الشأن ي سعيد السيرافي، ث ى أب وابن مجاهد، وأبي عمر الزاهد، واشتغل عل

ي             صار إلى حلب فعظمت ه مع المتنب ائه، ول ه وهو أحد جلس ة يكرم ان سيف الدول دان، وآ د آل حم  مكانته عن
   . مناظرات



 

يس في        -  ) العرب  ليس في آالم   ( آتاب   : د له ابن خلكان مصنفات آثيرة منهاوقد سر ول ل ر أن يق ان يكث ه آ ألن
ين سورة           ) اآلل ( وآتاب  -آالم العرب آذا وآذا  ى عشر، وأعرب ثالث ة اإلثن رجم األئم امه وت تكلم فيه على أقس

   . به داء آانت به وفاته وغير ذلك، وله شعر حسن، وآان  ) شرح الدريدية ( و من القرآن،

  وثالثمائة ثم دخلت سنة إحدى وسبعين 

   . في ربيع األول منها وقع حريق عظيم بالكرخ

ذا        سرق شيء نفيس لعضد الدولة فتعجب الناس من جرأة من سرقه مع  : وفيها م مع ه ة، ث ة عضد الدول شدة هيب
   . اجتهدوا آل االجتهاد فلم يعرفوا من أخذ

   . صاحب مصر بعث من فعل ذلك فاهللا أعلمإن   : ويقال

   : وممن توفي من األعيان 

  اإلسماعيلي 

و بكر اإلسماعيلي الجرجاني       اس أب ن العب ر الرحال الجوال، سمع       أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل ب الحافظ الكبي
اد، وأحسن    اد وأج ى صحي       الكثير وحدث وخرج وصنف فأف ًا عل اد، صنف آتاب اد و االعتق ه   االنتق ح البخاري في

   . فوائد آثيرة، وعلوم غزيرة

   . آنت عزمت غير مرة على الرحلة إليه فلم أرزق  : قال الدارقطني

   . أربع وسبعين سنة رحمه اهللا وآانت وفاته يوم السبت عاشر رجب سنة إحدى وسبعين وثالثمائة، وهو ابن

  الحسن بن صالح 

ن جرر وقاسماً       بيعي، سمع اب د الس ه    أبو محم ا، وعن ًا       المطرز وغيرهم ة حافظ ان ثق اني، وآ دارقطني والبرق ال
   . مكثرًا، وآان عسر الرواية

  الحسن بن علي بن الحسن 

نة،       ابن الهيثم بن طهمان أبو عبد اهللا الشاهد، المعروف بالبادي، سمع بعًا وتسعين س ة، عاش س الحديث وآان ثق
   . منها خمس عشرة سنة مقيدًا أعمى

  بن الحسينعبد اهللا  

   . نزهًا دينًا ابن إسماعيل بن محمد أبو بكر الضبي، ولي الحكم ببغداد، وآان عفيفًا

  عبد العزيز بن الحارث 

في الخالف، وسمع الحديث وروى عن       ابن أسد بن الليث أبو الحسن التميمي الفقيه الحنبلي، له آالم ومصنف  
   . غير واحد

   . ضع حديثًاأنه و  : وقد ذآر الخطيب البغدادي

   . بن حنبل ما زال هذا دأب الخطيب في أصحاب أحمد  : وأنكر ذلك ابن الجوزي وقال

ان   وشيخ الخطيب الذي حكى عنه هذا هو أبو القاسم عبد الواحد بن  : قال أسد العكبري ال يعتمد على قوله، فإنه آ
   . ن في الناربأن الكفار ال يخلدو  : يقول معتزليًا وليس من أهل الحديث، وآان



 

   . النار، بل يقولون بتخليد أصحاب الكبائر بأن الكفار يخلدون في  : وهذا غريب فإن المعتزلة يقولون  : قلت

   . وعنه حكى الكالم عن ابن بطة أيضًا  : قال

  علي بن إبراهيم 

داد، أصله من    ان    البصرة صحب الشبلي    أبو الحسن الحصري الصوفي الواعظ شيخ المتصوفة ببغ ره، وآ وغي
اط      ه الرب ي ل رت سنه بن م عرف بصاحبه المروزي،         يعظ الناس بالجامع، ثم لما آب ل لجامع المنصور، ث المقاب

   . الجمعة، وله آالم جيد في التصوف على طريقتهم وآان ال يخرج إال من الجمعة إلى

ي  ؟ ما على مني  : ومما نقله ابن الجوزي عنه أنه قال ى أ  ؟ في  وأي شيء ل ه،      حت خاف وأرجو، وإن رحم رحم مال
   . وإن عذب عذب ماله

     . بغداد توفي في ذي الحجة وقد نيف على الثمانين، ودفن بمقبرة دار حرب من

  علي بن محمد األحدب المزور 

ة إال       ى أحد آتاب ر ال يشاء يكتب عل ه         آان قوي الخط، له ملكة على التزوي ه أن ك المزور علي ل، فال يشك ذل فع
ه في            حصل للناس به بالء عظيم، وختم السلطان علىخطه، و م آانت وفات زور، ث ان ي در، وآ م يق رارًا فل ده م ي
   . هذه السنة

  الشافعي الشيخ أبو زيد المروزي 

افعية في        د المروزي شيخ الش و زي د أب ه        محمد بن أحمد بن عبد اهللا بن محم ام أهل عصره في الفق ه، وإم زمان
   . وحدث بها فسمع منه الدارقطني وغيره سمع الحديث ودخل بغدادوالزهد والعبادة والورع، 

   . أن المالئكة آتبت عليه خطيئة عادلت الشيخ أبا زيد في طريق الحج، فما أعلم  : قال أبو بكر البزار

   . وقد ذآرت ترجمته بكمالها في طبقات الشافعية

   . هذه السنة من رجب من توفي بمرو يوم الجمعة الثالث عشر  : قال الشيخ أبو نعيم

  محمد بن خفيف 

   . وغيرهما أبو عبد اهللا الشيرازي أحد مشاهير الصوفية، صحب الجريري وابن عطاء

يس   ( وقد ذآرت في آتابي المسمى   : قال ابن الجوزي يس إبل ه   ) بتلب ذهب مذهب         عن ان ي ه آ ى أن دل عل ات ت حكاي
   . اإلباحية

  الثمائةوث ثم دخلت سنة ثنتين وسبعين 

   . إلى داره وبستانه في المحرم منها جرى الماء الذي ساقه عضد الدولة  : قال ابن الجوزي

اء والخدم،       وفي صفر فتح المارستان الذي أنشأه عضد الدولة في الجانب الغربي من ه األطب د رتب في بغداد، وق
   . آثيرًا ونقل إليه من األدوية واألشربة والعقاقير شيئًا

ة     وفيها توفي عضد الدولة فكتم أصحابه وفاته حتى أحضروا ولده  : وقال لوا الخليف ر، وراس صمصامة فولوه األم
    . فبعث إليه بالخلع والوالية

 



 

  شيء من أخبار عضد الدولة 

ك    ديلمي، صاحب مل ا، وهو أول من تسمى       أبو شجاع بن رآن الدولة أبو علي الحسين بن بويه ال داد وغيره بغ
     . ملك الملوك  : عناهشاهنشاه، وم

ة  -أوضع اسم  (  (   : وقد ثبت في الصحيح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ع اسم     : وفي رواي د   -أخن عن
   .  )  ) اهللا رجل تسمى ملك الملوك

   .  )  ) ملك األمالك ال ملك إال اهللا عز وجل (  (   : وفي رواية

   . الخليفة ببغداد، وأول من خطب له بها مع وهو أول من ضربت له الدبادب

وغيره، فمن ذلك قول أبي الحسن محمد بن عبد  أنه امتدحه الشعراء بمدائح هائلة منهم المتنبي  : وذآر ابن خلكان
   : اهللا السالمي في قصيدة له

  قصارى المطايا أن يلوح لها القصر* إليك طوى عرض البسيطة جاعل 

  ثالثة أشياء آما اجتمع النسر* م وصارمي فكنت وعزمي في الظال

  ودار هي الدنيا ويوم هو الدهر* وبشرت آمالي بملك هو الورى 

   : وقال المتنبي أيضًا

  ومنزلك الدنيا وأنت الخالئق* هي الغرض األقصى ورؤيتك المنى 

   : هو قولهالسالمي أيضًا و وقال أبو بكر أحمد األرجاني في قصيدة له بيتًا فلم يلحق  : قال

  والدهر في ساعة واألرض في دار* لقيته فرأيت الناس في رجل 

ة      وآتب إليه افتكين مولى أخيه يستمده بجيش إلى دمشق يقاتل به  : قال ه عضد الدول اطميين، فكتب إلي غرك    : الف
   . فعّلك بهذا تهدأ عزك فصار قصاراك ذلك، فاخش فاحش فعلك،

د    فيها آل اإلبداع، وقد جرى له من التعظيمولقد أبدع   : قال ابن خلكان د اجته من الخليفة ما لم يقع لغيره قبله، وق
النفقات على المساآين والمحاويج، وحفر األنهار وبنى المارستان العضدي   في عمارة بغداد والطرقات، وأجرى

   . على مدينة الرسول، فعل ذلك مدة ملكه على العراق، وهي خمسة سنين وأدار السور

ه     ة، إال أن د الهم ة بعي ان يتجاوز في سياسة األمور الشرعية،        وقد آان عاقًال فاضًال حسن السياسة شديد الهيب آ
   . بتغريقها آان يحب جارية فألهته عن تدبير المملكة، فأمر

   . مبالغة وبلغه أن غالمًا له أخذ لرجل بطيخة فضربه بسيفه فقطعه نصفين، وهذه

   . وآان سبب موته الصرع

الى       ه تع الوة قول ه آالم سوى ت ي    }   : وحين أخذ في علة موته لم يكن ل ى َعنِّ ا َأْغَن ْه   َم ْلَطاِنَيهْ   * َماِلَي ي ُس َك َعنِّ   { َهَل
   . هذا هجيراه حتى مات فكان  ] 29-28  : الحاقة [ 

ن الجوزي    ده          : وحكى اب رأ عن ان يق م والفضيلة، وآ ان يحب العل ه آ ا    أن دس وآت اب إقلي ي    آت ي عل ب النحو ألب
   . له الذي صنفه  ) اإليضاح والتكملة ( الفارسي، وهو 

   : فأنشأ يقول أود لوجاء المطر، فنزل المطر  : وقد خرج مرة إلى بستان له فقال



 

  وغناء من جوار في السحر* ليس شرب الراح إال في المطر 

  ناعمات في تضاعيف الوتر* غانيات سالبات للنهى 

  رافالت في أفانين الحبر* ات نجل راقصات زاهر

  رافضات الهم أمال الفكر* مطربات غنجات لحن 

  مسقيات الخمر من فاق البشر* مبرزات الكاس من مطلعها 

  مالك األمالك غالب القدر* عضد الدولة وابن رآنها 

  في ملوك األرض مادام القمر* سّهل اهللا إليه نصره 

  الملك فيهم بالغررولباس * وأراه الخير في أوالده 

ه    : يفلح بعدها، فيقال قبحه اهللا وقبح شعره وقبح أوالده، فإنه قد اجترأ في أبياته هذه فلم غالب    : إنه حين أنشد قول
   . القدر، أخذه اهللا فأهلكه

   . إن هذه األبيات إنما أنشدت بين يديه ثم هلك عقيبها  : ويقال

ه رفض      ثمان وأربعين سنة، وحمل إلىمات في شوال من هذه السنة عن سبع أو  ان في ه، وآ مشهد علي فدفن في
ن رآن         : وتشيع، وقد آتب على قبره في تربته عند مشهد علي ي شجاع ب ة أب اج المملك هذا قبر عضد الدولة، وت

نْ       } المتقي لطمعه في الخالص    الدولة، أحب مجاورة هذا اإلمام اِدُل َع ٍس ُتَج لُّ َنْف ْأِتي ُآ ْوَم َت َها  َي   : النحل  [   {  .  .  . َنْفِس
   . وعترته الطاهرة والحمد هللا وصلواته على محمد  ] 111

   : وقد تمثل عند موته بهذه األبيات وهي للقاسم بن عبيد اهللا

  عدوًا ولم أمهل على ظنه خلقا* قتلت صناديد الرجال فلم أدع 

  هم شرقافشردتهم غربًا وشردت* وأخليت در الملك من آان باذًال 

  وصارت رقاب الخلق أجمع لي رقا* فلما بلغت النجم عزًا ورفعة 

  فها أنا ذا في حفرتي عاطًال ملقى* رماني الردى سهمًا فأخمد جمرتي 

   ؟ فمن ذا الذي مني بمصرعه أشقى* فأذهبت دنياي وديني سفاهة 

ة       ذه اآلي ات وه ذه األبي ي    } ثم جعل يكرر ه ى َعنِّ ا َأْغَن ْلَطاِنَيهْ   * ْه َماِليَ  َم ي ُس َك َعنِّ ة  [   { َهَل ى   ] 29-28  : الحاق أن  إل
   . مات

ة     اءه الخليف اب السواد، وج ه في األسواق        وأجلس ابنه صمصامة على األرض وعليه ثي اح النساء علي ًا ون معزي
ا انقضى     رة، ولم ًا آثي ع     حاسرات عن وجوههن أيام ة، فخل ى دار الخالف ه صمصامة إل زاء رآب ابن ه الع علي

   . وألبسه التاج ولقبه شمس الدولة، وواله ما آان يتواله أبوه، وآان يومًا مشهودًا الخليفة سبع خلع وطوقه وسوره

  محمد بن جعفر 

الحرة، سمع ابن جرير والبغوي وابن  ابن أحمد بن جعفر بن الحسن بن وهب أبو بكر الجريري المعروف بزوج
   . والبرقاني، وآان أحد العدول الثقات جليل القدر ابن شاهينأبي داود وغيرهم، وعنه ابن رزقويه و



 

ى    : وذآر ابن الجوزي والخطيب سبب تسميته بزوج الحرة دخل إل ي آانت        أنه آان ي ه الت دار موالت ه ب مطبخ أبي
   . والالمرأة سالمة من الكتاب والمصادرات، وآانت آثيرة األم زوجة المقتدر باهللا، فلما توفي المقتدر وبقيت هذه

ى      يئًا من حوائج المطبخ عل ة         وآان هذا غالمًا شابًا حدث السن يحمل ش ا مع جمل ى مطبخه ه إل دخل ب رأسه، في
يًال   الخدم، وآان شابًا رشيقًا حرآًا، فنفق على القهرمانة حتى جعلته آاتبًا على المطبخ، ثم ترقى إلى أن صار وآ

   . ضياعها، وينظر فيها وفي أموالها للست على

م ه    ث ت ب م علق اب، ث ن وراء الحج ه م ى صارت الست تحدث ال حت ه الح ا،   آل ب زوج به ألته أن يت ه وس وأحبت
ه          ك فشجعته هي وأعطت ة ذل ا         فاستصغر نفسه وخاف من غائل ه الحشمة والسعادة مم رة ليظهر علي واًال آثي أم

ادي       م شرعت ته ذلك، ث بها ليتأهل ل ى تزويجه ورضي        يناس م عزمت عل ابر، ث د حضور    القضاة واألآ ه عن ت ب
 عليها فغلبتهم بالمكارم والهدايا، ودخل عليها فمكثت معه دهرًا طويًال، ثم ماتت قبله القضاة، واعترض أولياؤها

   . واهللا أعلم فورث منها نحو ثالثمائة ألف دينار، وطال عمره بعدها حتى آانت وفاته في هذه السنة،

  وثالثمائة ثم دخلت سنة ثالث وسبعين 

ة آالف     : فيها ى أربع ام إل ًا،        غلت األسعار ببغداد حتى بلغ الكر من الطع اس جوع ر من الن ة، ومات آثي وثمانمائ
الحال في ذي الحجة منها، وجاء الخبر بموت مؤيد الدولة بن  وجافت الطرقات من الموتى من الجوع، ثم تساهل

ه فخر الدو     رآن الدولة، وأن أبا ى أخي ن      القاسم بن عباد الوزير بعث إل ه، فاستوزر اب ك مكان واله المل ة ف اد   ل عب
   . أيضًا على ما آان عليه

ى    ولما بلغ القرامطة موت عضد الدولة قصدوا البصرة ليأخذوها مع الكوفة، فلم يتم لهم ذلك، ولكن صولحوا عل
   . مال آثير فأخذوه وانصرفوا

   : وممن توفي فيها من األعيان 

اد        وآان ملكًا على بعض ما آان أبوهبويه مؤيد الدولة بن رآن الدولة،  ن عب و القاسم ب ان الصاحب أب يملكه، وآ
ه   ة عم ذا سرف            وزيره، وقد تزوج مؤيد الدولة هذا ابن ار، وه بعمائة ألف دين ى عرسه س رم عل ة، فغ معز الدول

   ) 11/344  : ص/ج (   . عظيم

  ُبُلكِّين بن زيري بن منادي 

ري الصنهاجي، ويسمى أيضًا يوسف  زالحمي راء المع ابر أم ان من أآ الد  ، وآ ى ب تخلفه عل د اس اطمي، وق الف
أربعمائة حظية، وقد بشر في ليلة واحدة بتسعة عشر ولدًا،  إفريقية حين سار إلى القاهرة، وآان حسن السيرة، له

   . وهو جد باديس المغربي

  سعيد بن سالم 

ا أبو عثمان المغربي، أصله من بالد القيروان، ودخل الشام وص نين،        حب أب دة س ة م ر األقطع، وجاور بمك الخي
د  ه أحوال          وآان ال يظهر في المواسم، وآانت له آرامات، وق ره، وروى ل ليمان الخطابي وغي و س ه أب ى علي أثن

   . صالحة رحمه اهللا تعالى

  عبد اهللا بن محمد 

ابن    رف ب طي، يع ري الواس د الم ن محم ار ب ن المخت ان ب ن عثم د اهللا ب ن عب قا،  اب ي  الس ا يعل دان وأب مع عب س
ًا، دخل     ًا حافظ ان فهم ان          الموصلي وابن أبي داود والبغوي، وآ رة من حفظه، وآ ا مجالس آثي داد فحدث به بغ

روه           يحضره الدارقطني وغيره من الحفاظ فلم ى بحديث أنك ي يعل رة عن أب ه حدث م ر أن ينكروا عليه شيئًا، غي
    . فبرئ من عهدتهأصله بخط الضبي، آما حدث به،  عليه ثم وجدوه في

 



 

  وثالثمائة ثم دخلت سنة أربع وسبعين 

   . لفخر الدولة خلعًا وتحفًا جرى الصلح بين صمصامة وبين عمه فخر الدولة، فأرسل الخليفة  : فيها

على من فيها فهلك أآثر النساء بها،  وفي رجب منها عمل عرس في درب رياح فسقطت الدار  : قال ابن الجوزي
   . الردم فكانت المصيبة عامة ونبش من تحت

   : وفيها آانت وفاة 

  الحافظ أبي الفتح محمد بن الحسن 

ه،       ابن أحمد بن الحسين األزدي الموصلي المصنف في الجرح والتعديل، وقد ى وطبقت ي يعل سمع الحديث من أب
ه بعضهم   ه، حين      وضعفه آثير من الحفاظ من أهل زمانه، واتهم ن بوي داد،     بوضع حديث رواه الب ه بغ دم علي ق

ر         (  (   : عليه وآله وسلم فساقه يإسناد إلى النبي صلى اهللا ك األمي ل صورة ذل ه في مث زل علي ان ين  ، )  ) أن جبريل آ
     . فأجازه وأعطاه دراهم آثيرة

   ؟ والعجب إن آان هذا صحيحًا آيف راج على أحد ممن له أدنى فهم وعقل

   . تسع وستين إنه توفي سنة  : السنة، وقد قيلوقد أرخ ابن الجوزي وفاته في هذه 

   : وفيها توفي

  الخطيب بن نباته الحذاء 

ل      ام سيف         : في بطن من قضاعة، وقي ارقي، خطيب حلب في أي اد الف ه        إي ر ديوان ذا أآث دان، وله ن حم ة ب الدول
ذا،      ه ه ل ديوان ى مث يئاً    الخطب الجهادية، ولم يسبق إل ًا      وال يلحق إال أن يشاء اهللا ش ًا دين ان فصيحًا بليغ ه آ ، ألن

   . ورعًا

ام    : روى الشيخ تاج الدين الكندي عنه ة المن ة السبت رسول اهللا صلى اهللا       أنه خطب يوم جمعة بخطب م رأى ليل ث
مرحبًا بخطيب الخطباء، ثم أومأ إلى قبور   : فلما أقبل عليه قال له عليه وسلم في جماعة من أصحابه بين المقابر،

خلقهم، وأسكتهم الذي  آأنهم لم يكونوا للعيون قرة، ولم يعدوا في األحياء مرة، أبادهم الذي  : نباتة ل البنهناك فقا
ه      أنطقهم، وسيجدُّهم آما أخلقهم، ويجمعهم آما فرقهم، فتم الكالم ى قول ى انتهى إل ة حت َهَداَء    }   : ابن نبات وا ُش ِلَتُكوُن

ِهيداً     } لذين مع الرسول   الصحابة ا وأشار إلى  { َعَلى النَّاِس ْيُكْم َش وُل َعَل وَن الرَُّس رة  [   { َوَيُك ى     ] 143  : البق وأشار إل
   . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   . وفقك اهللا  : أحسنت أحسنت أدنه أدنه، فقّبل وجهه وتفل في فيه، وقال  : فقال

م يستطعم      لم يعش بعدفاستيقظ وبه من السرور أمر آبير، وعلى وجهه بهاء ونور، و ًا ل ذلك إال سبعة عشر يوم
   . رحمه اهللا بطعام، وآان يوجد منه مثل رائحة المسك حتى مات

ارقي  ن األزرق الف ال اب ين    : ق نة خمس وثالث ي س ة ف ن نبات د اب بعين    ول ع وس نة أرب ي س وفي ف ة، وت وثالثمائ
   . وثالثمائة

   . حكاه ابن خلكان

  ثالثمائةو ثم دخلت سنة خمس وسبعين 

   . بسرج ذهب، وبين يديه جنيب مثله خلع الخليفة على صمصامة الدولة، وسوره وطوقه وأرآب على فرس  : فيها



 

ر،         : وفيها ا إسحاق وجعف ادة القرامطة وهم ين من س ل عظيم فانزعجت        ورد الخبر بأن اثن ة في حف دخال الكوف
ا        عضد  النفوس بسبب ذلك، وذلك لصرامتهما وشجاعتهما، وألن   ان يصانعهما، وأقطعهم ة مع شجاعته آ الدول

   . من قبله أيضًا أراضي من أراضي واسط، وآذلك عز الدولة

روا     د أآث ي ق واحي الت اد، وبطل     فجهز إليهما صمصامة جيشًا فطردهما عن تلك الن ا الفس ان في نفوس     فيه ا آ م
     . الناس منهما

ًا عل         : وفيها ى أن يضع مكس ة عل اب عزم صمصامة الدول اس بجامع المنصور       ى الثي اجتمع الن االبريسميات، ف
   . بينهم فأعفوا من ذلك وأرادوا تعطيل الجمعة وآادت الفتنة تقع

زاء، وجاء       ة فجلس صمصامة للع د الدول ه        وفي ذي الحجة ورد الخبر بموت مؤي ام إلي ه فق ًا ل ة معزي ه الخليف إلي
   . بألفاظ حسنة صمصامة وقّبل األرض بين يديه، وتخاطبا في العزاء

   : وفيها توفي الشيخ 

  أبو علي بن أبي هريرة 

آثيرة غريبة في المذهب، وقد ترجمناه في   واسمه الحسن بن الحسين، وهو أحد المشايخ الشافعية، وله اختيارات
   . طبقات الشافعية

  الحسين بن علي 

ابوري المعروف بحسنك، آانت ترب        د النيس و أحم ى أب ه ابن محمد بن يحي ان        يت ه، وآ ذًا ل ة وتلمي ن خزيم د اب عن
   . تخلف ابن خزيمة عن مجالس السلطان بعث حسنك مكانه يقدمه على أوالده ويقر له ما ال يقر لغيره، وإذا

ده     ر بع م عّم نة، ث اس        ولما توفي ابن خزيمة آان عمر حسنك ثالثًا وعشرين س ر الن ان من أآث رًا طويًال، وآ ده
ن        يترك قيام الليل حضرًاعبادة وقراءة للقرآن، ال  ان يحكي وضوء اب الت، وآ وال سفرًا، آثير الصدقات والصِّ

   . األغنياء أحسن صالة منه رحمه اهللا، وصلى عليه الحافظ أبو أحمد النيسابوري خزيمة وصالته، ولم يكن في

  أبو القاسم الدارآي 

داد        مةأبو القاسم الدارآي أحد أئ  : عبد العزيز بن عبد اهللا بن محمد م سكن بغ ابور ث زل نيس ه، ن الشافعية في زمان
   . إلى أن مات بها

   . ما رأيت أفقه منه  : قال الشيخ أبو حامد األسفراييني

فربما آانت فتواه مخالفة لمذهب الشافعي   وحكى الخطيب عنه أنه آان ُيسأل عن الفتوى فيجيب بعد تفكر طويل،
ذا،          ويلكم  : وأبي حنيفة فيقال له في ذلك فيقول ذا وآ لم آ ه وس روى فالن عن فالن عن رسول اهللا صلى اهللا علي

   . األخذ بمذهب الشافعي وأبي حنيفة، ومخالفتهما أسهل من مخالفة الحديث فاألخذ به أولى من

م عن    وله في المذهب وجوه جيدة دالة على متانة علمه،  : قال ابن خلكان  وآان ُيتهم باالعتزال، وآان قد أخذ العل
د             الشيخ أبي إسحاق المروزي، والحديث عن     ي حام دارآي، وهو أحد مشايخ أب د ال ن محم ه الحسن ب جده ألم

 في ذي القعدة  : عامة شيوخ بغداد وغيرهم من أهل اآلفاق، وآانت وفاته في شوال، وقيل األسفراييني، وأخذ عنه
     . منها، وقد نيف على السبعين رحمه اهللا

  د حسنويهمحمد بن أحمد بن محم 

   . محدثًا مشتغًال بنفسه عما ال يعنيه أبو سهل النيسابوري، ويعرف بالحسنوي، آان فقيهًا شافعيًا أديبًا

  صالح محمد بن عبد اهللا بن محمد بن 



 

ن   ه       أبو بكر الفقيه المالكي، سمع من أبي عمرويه والباغندي وأبي بكر ب اني، ول ه البرق رهم، وعن ي داود وغي أب
أبي بكر          رح مذهب مالك، وانتهت إليه رياسةتصانيف في ش اه وأشار ب ه القضاء فأب ك، وعرض علي مذهب مال

   . أيضًا الرازي الحنفي، فلم يقبل اآلخر

   . توفي في شوال منها عن ست وثمانين سنة، رحمه اهللا تعالى

  وثالثمائة ثم دخلت سنة ست وسبعين 

   . خلق آثير غداد فهلك بسبب ذلكفي محرمها آثرت الحيات في ب  : قال ابن الجوزي

   . آثير ببرق ورعد وقع مطر -وآان يوم العشرين من تموز  -ولسبع خلون من ربيع األول 

ة          ع بالموصل زلزل ه وق ه بأن ر في دًا وورد الخب ر،       وفي رجب غلت األسعار ج ران آثي ببها عم ة سقط بس عظيم
   . ومات من أهلها أمة عظيمة

ه      وقع بين صمصام   : وفيها اقتتال فغلب ة ف ه شرف الدول ين أخي ة        الدولة وب اه الخليف داد فتلق ة ودخل بغ شرف الدول
ذا من      وهنأه بالسالمة، ثم استدعى شرف الدولة بفراش ه، وه د موت ليكحل صمصام الدولة فاتفق موته فأآحله بع

   . غريب ما وقع

ن معروف شهادة القا     د اب دارقطني،      ضي وفي ذي الحجة منها قبل قاضي القضاة أبو محم ي الحسن ال الحافظ أب
ك    ى ذل دم عل ال  وأبي محمد بن عقبة، فذآر أن الدارقطني ن ه          : وق ى رسول اهللا صلى اهللا علي ولي عل ل ق ان يقب آ

     . على نقلي إال مع غيري وسلم وحدي فصار ال يقبل قولي

  وثالثمائة ثم دخلت سنة سبع وسبعين 

ة     القضاة وأعيان الدولة، وجددتفي صفرها عقد مجلس بحضرة الخليفة فيه  ين شرف الدول البيعة بين الطائع وب
ا   ة وزينت         بن عضد الدولة وآان يومًا مشهودًا، ثم في ربيعه ى دار الخليف ة من داره إل األول رآب شرف الدول

ول  ا              البلد وضربت البوقات والطب ى م ه عل د ل ه، وعق واءين مع ة وسوره وأعطاه ل ه الخليف ع علي دبادب، فخل وال
أحمد بن  واستخلفه على ذلك، وآان في جملة من قدم مع شرف الدولة القاضي أبو محمد عبيد اهللا بن وراء داره،

   : معروف، فلما رآه الخليفة قال

  أوَحُشونا وطال ما آَنُسونا* مرحبًا باألحبة القادمينا 

ه  فقّبل األرض بين يدي الخليفة، ولما قضيت البيعة دخل شرف الدولة على ى       أخت دها إل ة فمكث عن رأة الخليف ام
   . للتهنئة العصر والناس ينتظرونه، ثم خرج وسار إلى داره

   . اشتد الغالء جدًا ثم لحقه فناء آثير  : وفيها

   . فعزاه فجاءه الخليفة -وآانت ترآية أم ولد  -توفيت أم شرف الدولة   : وفيها

   . ولد لشرف الدولة ابنان توأمان  : وفيها

   : ن توفي فيها من األعيانومم 

  أحمد بن الحسين بن علي 

دًا في      ًا للحديث مجته ان حافظ ًا       أبو حامد المروزي، ويعرف بابن الطبري، آ األثر، فقيه ًا بصيرًا ب ادة، متقن العب
م دخل       حنفيًا، درس على أبي الحسين الكرخي وصنف آتبًا في الفقه والتاريخ، وولي قضاء القضاة بخراسان، ث

   . فحدث الناس وآتب الناس عنه، منهم الدارقطني د وقد علت سنه،بغدا



 

  إسحاق بن المقتدر باهللا 

ه              ه ابن نة، وصلى علي ة لسبع عشر من ذي الحجة عن ستين س ة الجمع وفي ليل ر      ت اهللا وهو إذ ذاك أمي ادر ب الق
در، وحضر       ه شغب أم المقت ة جدت ان من     المؤمنين، ودفن في ترب راء واألعي ه األم ة وشرف     جنازت ة الخليف جه

   . الخليفة فيه، واعتذر من الحضور لوجع حصل له الدولة، وأرسل شرف الدولة من عزى

  جعفر بن المكتفي باهللا 

     . آان فاضًال توفي فيها أيضًا

  أبو علي الفارسي النحوي 

داد وخدم    ) اإليضاح ( صاحب  وك وحظي    والمصنفات الكثيرة، ولد ببلده ثم دخل بغ ة بحيث     المل د عضد الدول عن
   . النحو أنا غالم أبي علي في  : إن عضد الدولة آان يقول

ان     وحصلت له األموال، وقد اتهمه قوم باالعتزال وفّضله قوم من أصحابه و عثم ه أب على المبرِّد، وممن أخذ عن
   . سنة بن جني وغيره، توفي فيها عن بضع وتسعين

  ستيتة

د اهللا الح   ي عب د      بنت القاضي أب ى أم عب املي، وتكن ن إسماعيل المح ه       سين ب رآن وحفظت الفق رأت الق الواحد، ق
ي     والفرائض والحساب والدرر والنحو وغير ذلك، وآانت افعي، وآانت تفت من أعلم الناس في وقتها بمذهب الش

را    به مع الشيخ أبي علي بن أبي ى فعل الخي د  هريرة، وآانت فاضلة في نفسها آثيرة الصدقة، مسارعة إل ت، وق
   . الحديث أيضًا، وآانت وفاتها في رجب عن بضع وتسعين سنة سمعت

  وثالثمائة ثم دخلت سنة ثمان وسبعين 

اح       رت الري ى شعبان آث داد إل اء ببغ ة،        في محرمها آثر الغالء والفن رًا من األبني والعواصف، بحيث هدمت آثي
ر من السفن، واحتملت بعض   األ  وغرق شيء آثي ه ب زوارق فألقت ل  ال ذا أمر هائ ة جوخى، وه رض من ناحي

   . وخطب شامل

   . الطرقات، وماتوا من شدته وفي هذا الوقت لحق أهل البصرة حر شديد بحيث سقط آثير من الناس في

   : وفيها توفي من األعيان 

  الحسن بن علي بن ثابت 

ًا       ما ي ابن األنباري فيحفظ أبو عبد اهللا المقري، ولد أعمى، وآان يحضر مجلس ان ظريف ه، وآ ه آل ا يملي ول وم ق
القراءات السبع، وذلك في حياة النقاش، وآانت تعجبه جدًا،  حسن الزي، وقد سبق الشاطبي إلى قصيدة عملها في

     . أذعنوا إليها وآذلك شيوخ ذلك الزمان

  الخليل بن أحمد القاضي 

ن ج       ه والحديث، سمع اب دمًا في الفق ر شيخ الحنفية في زمانه، آان مق ذا       ري رهم، وله ن صاعد وغي والبغوي واب
   . سمي باسم النحوي المتقدم

  زياد بن محمد بن زياد بن الهيثم

اس الخرخاني     و العب ين    -أب ومس،       -بخاءين معجمت رى ق ة من ق ى قري م      نسبة إل ين، وه م الجرجاني بجيم وله
   .  ) منتظمه ( ن الجوزي في المواضع الشيخ اب جماعة، ولهم الخرجاني بخاء معجمة ثم جيم، وقد حرر هذه



 

  وثالثمائة ثم دخلت سنة تسع وسبعين 

ة عن إشارة       آانت وفاة شرف الدولة بن عضد الدولة بن بويه الديلمي، وآان  : فيها قد انتقل إلى قصر معز الدول
ا         األطباء لصحة الهواء، وذلك لشدة ما آان يجده ه وم د ب ى تزاي ادى األول ان في جم ا آ ذا   من الداء، فلم ت في ه

 أبي نصر، وجاء الخليفة في طيارة لتعزيته في والده، فتلقاه أبو نصر والترك بين يديه الشهر، وقد عهد إلى ابنه
   . يقبلون األرض إلى ناحيته والديلم، فقبل األرض بين يدي الخليفة، وآذلك بقية العسكر والخليفة في الطيارة وهم

ي    وجاء الرئيس أبو الحسين علي بن عبد ال ى أب ة إل د الخليف ل         عزيز من عن ده، فقب ه في وال ه ل ه تعزيت نصر فبلغ
الخليفة فبلغه شكر األمير، ثم عاد من جهة الخليفة لتوديع أبي نصر  األرض أيضًا ثانية، وعاد الرسول أيضًا إلى

   . ثالثًا، ورجع الخليفة فقبل األرض

و نصر         ر أب ذا الشهر، رآب األمي ى حضرة   فلما آان يوم السبت عاشر ه ه األشراف      إل ة الطائع هللا ومع الخليف
ع     واألعيان والقضاة واألمراء، وجلس الخليفة في ة سبع خل الرواق، فلما وصل األمير أبو نصر خلع عليه الخليف

سوداء، وفي عنقه طوق وفي يده سواران، ومشى الحجاب بين يديه بالسيوف والمناطق،  أعالهن السواد وعمامة
ى الطائع       األرض ثانية و فقبل دم إل ده، وق و الحسن عه رئيس أب ده    وضع له آرسي فجلس عليه، وقرأ ال واء فعق ل

وزير   بيده ولقبه بهاء الدولة وضياء الملة، ثم خرج من بين يديه والعسكر معه حتى عاد إلى دار المملكة، وأقر ال
     . أبا منصور بن صالح على الوزارة، وخلع عليه

رأة       بالجانب الغربي من -قطيعة أم جعفر  -بنى جامع القطيعة   : وفيها ذا المسجد أن ام اء ه بغداد، وآان أصل بن
ه   ا أصبحت             رأت في منامها رسول اهللا صلى اهللا علي اك، فلم ده في جدار هن ه، ووضع ي لم يصلي في مكان وس

   . في ذلك الموضع، فبني مسجدًا ثم توفيت تلك المرأة في ذلك اليوم فذآرت ذلك فوجدوا أثر الكف

   . في هذه السنة ثم إن الشريف أبا أحمد الموسوي جدده وجعله جامعًا، وصلى الناس فيه

   : وفيها توفي من األعيان 

  شرف الدولة 

بغض الشر، وأمر         ابن عضد الدولة بن رآن الدولة بن بويه الديلمي، تملك بغداد بعد ر وي ان يحب الخي ه، وآ أبي
   . بترك المصادرات

ان وعشرين        تسقاء، فتزايد به حتى آانت وفاته ليلة الجمعة الثانيوآان مرضه باالس ادى اآلخرة عن ثم من جم
يهم      سنة وخمسة أشهر، وآانت مدة ملكه سنتين وثمانية م ف ي، وآله أشهر، وحمل تابوته إلى تربة أبيه بمشهد عل

   . تشيع ورفض

  محمد بن جعفر بن العباس 

النيسابوري وطبقته، وآان فهمًا يفهم القرآن  غندر أيضًا، روى عن أبي بكر  : أبو جعفر، وأبو بكر النجار، ويلقب
   . فهمًا حسنًا، وهو من ثقات الناس

  عبد الكريم بن عبد الكريم 

   . ابن بديل أبو الفضل الخزاعي الجرجاني، قدم بغداد وحدث بها

ه،    آ آانت له عناية بالقراءات وصنف أسانيدها، ثم ذآر أنه  : قال الخطيب ا يروي ى م ان يخلط ولم يكن مأمونًا عل
اب موضوع ال أصل     وأنه وضع آتابًا في الحروف ونسبه إلى أبي حنيفة، فكتب الدارقطني وجماعة أن هذا الكت

م       له، فافتضح وخرج من بغداد يًال، ث ان يسمي نفسه أوًال جم إلى الجبل فاشتهر أمره هناك، وحبطت منزلته، وآ
   ) 352/ 11  : ص/ج (   . إلى محمد غيره

 



 

  محمد بن المظفر 

و الحسين      اس، أب ن إي لمة ب د في محرم سنة        ابن موسى بن عيسى بن محمد بن عبد اهللا بن س افظ، ول زار الح الب
ر   ن جري اظ        ثالثمائة، ورحل إلى بالد شتى، وروى عن اب ه جماعة من الحف ق، وروى عن نهم   -والبغوي وخل م

ايخ،     يعظ شيئًا آثيرًا، وآان -الدارقطني  ى المش د عل ديمًا ينتق مه ويجله وال يستند بحضرته، آان ثقة ثبتًا، وآان ق
   . منها آانت وفاته في هذه السنة ودفن يوم السبت لثالث خلون من جمادى األولى أو األخرى ثم

  الهجرة ثم دخلت سنة ثمانين وثالثمائة من 

ا  ن موسى الموسوي نقاب           : فيه د الحسن ب و أحم د الشريف أب رة       ة األشراف قل البيين والنظر في المظالم وإم الط
   . أبو القاسم والرضي أبو الحسين على النقابة، وخلع عليهما الحاج، وآتب عهده بذلك واستخلف ولداه المرتضى

وال     تفاقم األمر بالعيارين ببغداد، وصار الناس أحزابًا في آل  : وفيها اس وأخذت األم محلة أمير مقدم، واقتتل الن
اس،         صلت الكبسات وأحرقت دور آبار، ووقعوات ر للن ببه شيء آثي احترق بس دجاج، ف حريق بالنهار في نهر ال

   . واهللا أعلم

   : وفيها توفي من األعيان 

  يعقوب بن يوسف 

ة      ًا ذا هم ان شهمًا فهم ه،       أبو الفتوح بن آلس، وزير العزيز صاحب مصر، وآ د مخدوم ذة عن ة ناف دبير وآلم وت
العزيز ووصاه الوزير بأمر مملكته، ولما مات دفنه في   ه أموره في سائر مملكته، ولما مرض عادوقد فوض إلي

   . عليه آثيرًا، وأغلق الديوان أيامًا من شدة حزنه عليه قصره وتولى دفنه بيده، وحزن

  وثالثمائة ثم دخلت سنة إحدى وثمانين 

اهللا،   قادر باهللا أبيآان القبض على الخليفة الطائع هللا وخالفة ال  : فيها العباس أحمد بن األمير إسحاق ابن المقتدر ب
د              وآان ذلك في يوم السبت التاسع عشر   رواق وقع ه في ال ى عادت ة عل ه جلس الخليف ك أن ا، وذل من شعبان منه

وه      الملك بهاء الدولة وه في آساء وحمل  على السرير، ثم أرسل من اجتذب الخليفة بحمائل سيفه عن السرير ولف
     . ى الخزانة بدار المملكةإل

اس      وتشاغل الناس بالنهب، ولم يدر أآثر الناس ما الخطب وما الخبر، حتى ة ظن الن اء الدول أن آبير المملكة به
ان والقضاة    أنه هو الذي مسك، فنهبت الخزائن والحواصل وأشياء من أثاث دار الخالفة، حتى أخذت ثياب األعي

ة،       عظيمة جد والشهود، وجرت آائنة الخلع من الخالف ًا ب ى الطائع آتاب  ًا، ورجع بهاء الدولة إلى داره وآتب عل
اهللا،   ادر ب ذلك في األسواق،      وأشهد عليه األشراف وغيرهم أنه قد خلع نفسه من الخالفة وسلمها إلى الق ودي ب ون

ك وتطاول األمر     وسبقت الديلم واألتراك وطالبوا برسم البيعة، وراسلوا بهاء م     الدولة في ذل ة، ول وم الجمع في ي
   . اللهم أصلح عبدك وخليفتك القادر باهللا  : بصريح اسمه، بل قالوا يمكنوا من الدعاء له على المنبر

اء ة، وأمر به ه واتفقت الكلم ة ل ابرهم وأخذت البيع م أرضوا وجوههم وأآ ي دار  ث ا ف ع م ل جمي ة بتحوي الدول
ى داره، وأب    ره إل اث وغي ة         يحت الخالفة من األواني واألث ذا والخليف ا، ه وا وشعثوا أبنيته ة والخاصة، فقلع للعام

   . البطيحة من الطائع حين آان يطلبه القادر قد هرب إلى أرض

م        ولما رجع إلى بغداد ما نعته الديلم من الدخول إليها، حتى يعطيهم رسم  ة، ث نهم خطوب طويل ة وجرت بي البيع
   . البطيحة ثالث سنين رضوا عنه ودخل بغداد، وآانت مدة هربه إلى أرض

ة وسماع      ى التهنئ ًا إل ًا عام ك في العشر        ولما دخل بغداد جلس في اليوم الثاني جلوس ه، وذل دائح والقصائد في الم
اء     األخير من شوال، ثم خلع على بهاء الدولة وفوض ار الخلف إليه ما وراء بابه، وآان الخليفة القادر باهللا من خي

   . ان، وآان آثير الصدقة حسن االعتقادذلك الزم وسادات العلماء في



 

ق أصحاب          رأ في حل ك، فكانت تق ر ذل ة في جامع       وصنف قصيدة فيها فضائل الصحابة وغي الحديث آل جمع
   : األبيات يترنم بها وهي لسابق البربري المهدي، وتجتمع الناس لسماعها مدة خالفته، وآان ينشد هذه

  هذا لرزقك ضامن واهللا يا* سبق القضاء بكل ما هو آائن 

  تعنى آأنك للحوادث آمن* تعنى بما تكفي وتترك ما به 

  فاعمل ليوم فراقها يا خائن* أو ما ترى الدنيا ومصرع أهلها 

  أصبحت تجمعه لغيرك خازن* واعلم بأنك ال أبا لك في الذي 

  لم يبق فيه مع المنية ساآن* يا عامر الدنيا أتعمر منزًال 

  حق وأنت بذآره متهاون* أنه  الموت شيء أنت تعلم

  في نفسه يومًا وال تستأذن* إن المنية ال تؤامر من أتت 

الروافض والسنة واقتتلوا فقتل منهم  جرت فتنة بين -وهو يوم غدير خم  -وفي اليوم الثالث عشر من ذي الحجة 
وا أعالم   وا     خلق آثير، واستظهر أهل باب البصرة وحرق ل جماعة ُاتهم ى      السلطان، فقت ك، وصلبوا عل بفعل ذل

   . القناطر ليرتدع أمثالهم

األه      : خليفة، وسمى نفسه  ظهر أبو الفتوح الحسين بن جعفر العلوي أمير مكة، وادعى أنه  : وفيها اهللا، فم الراشد ب
ده     أهل مكة وحصل له أموال من رجل أوصى له ار، وأخذ بي ه ذو الفق  بها، فانتظم أمره بها، وتقلد سيفًا وزعم أن

وه    قضيبًا زعم أنه ام، فتلق بالرحب   آان لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ثم قصد بالد الرملة ليستعين بعرب الش
   . عن المنكر وإقامة الحدود وقبلوا له األرض، وسلموا عليه بأمير المؤمنين، وأظهر األمر بالمعروف والنهي

د أ      -ثم إن الحاآم صاحب مصر  األمر من بع ام ب د ق ز في   وآان ق ه العزي ذه السنة    بي ام      -ه ى عرب الش بعث إل
ى عرب      ذلك إل ات، وآ ألوف ومئ ه         بملطفات ووعدهم من الذهب ب رًا وبعث إلي ة أمي ى مك تناب عل الحجاز، واس

ا              بخمسين ألف دينار، فانتظم أمر الحاآم ا آم اد إليه ا، وع دأ منه ا ب الده آم ى ب وتمزق أمر الراشد، وانسحب إل
   . ه وانتقضت حباله، وتفرق عنه رجالهحال خرج عنها، واضمحل

   : وممن توفي فيها من األعيان 

  أحمد بن الحسين بن مهران 

ه               ه أن نة، واتفق ل انين س ا عن ست وثم وفي في شوال منه ري، ت و بكر المق و الحسن        أب ه أب وم وفات مات في ي
   ؟ ما فعل اهللا بك  : منام فقيل لهمهران هذا في ال العامري الفيلسوف، فرأى بعض الصالحين أحمد بن الحسين بن

   . النار هذا فداؤك من  : أقام أبا الحسن العامري بجانبي، وقال  : فقال

   عبد اهللا بن أحمد بن معروف

ات    أبو محمد قاضي قضاة بغداد، روى عن ابن صاعد وعنه الخالل واألزهري اء الثق وغيرهما، وآان من العلم
و        يل اللبس، عفيفًا عنالعقالء الفطناء، حسن الشكل جم ه أب نة، وصلى علي األموال، توفي عن خمس وسبعين س

صلى عليه ابنه بجامع المنصور فكبر عليه أربعًا، ثم دفن في داره سامحه    أحمد الموسوي، فكبر عليه خمسًا، ثم
    . اهللا

  

  



 

  جوهر بن عبد اهللا 

موت آافور األخشيدي، أرسله مواله العزيز  بعد بالكاتب، أخذ مصر  : القائد باني القاهرة، أصله أرمني، ويعرف
ل،           الفاطمي إليها في ربيع األول سنة ثمان ة ألف مقات ا في مائ ا في شعبان منه وخمسين وثالثمائة، فوصل إليه

ان    لينفقه في عمارة القاهرة، فبرزوا لقتاله فكسرهم وجدد األمان ألهلها، ودخلها يوم ومائتي صندوق اء لثم الثالث
وم، وأسس من            عشرة خلت  اهرة الي ان الق زل في مك وم      من شعبان، فشق مصر ون ه القصرين، وخطب ي ليلت

ر   الجمعة اآلتية لمواله، وقطع خطبة بني العباس، وذآر في خطبته األئمة االثني عشر، وأمر فأذن بحي على خي
     . العمل

   . والقاضي الفرات وآان يظهر اإلحسان إلى الناس، ويجلس آل يوم سبت مع الوزير ابن

ال        واجتهد في تكميل القاهرة وفرغ من جامعها األزهر سريعًا، وخطب به في  ذي يق تين، وهو ال سنة إحدى وس
ا            الجامع األزهر، ثم أرسل جعفر بن فالح إلى  : له ين وستين آم واله المعز في سنة اثنت دم م م ق الشام فأخذها، ث

يقال  ه إلى أن مات في هذه السنة، وقام مكانه الحسين الذي آانولم تزل منزلته عالية عند تقدم، فنزل بالقصرين،
   . قائد القواد، وهو أآبر أمراء الحاآم  : له

ان،        ثم آان قتله على يديه في سنة إحدى وأربعمائة، وقتل معه صهره زوج  ن النعم ز ب د العزي ه القاضي عب أخت
ى       ) ألعظموالناموس ا البالغ األآبر ( وأظن هذا القاضي هو الذي صنف  يس إل م يصل إبل الذي فيه من الكفر ما ل

   . الكتاب أبو بكر الباقالني رحمه اهللا مثله، وقد رد على هذا

  وثالثمائة ثم دخلت سنة ثنتين وثمانين 

ى   -بابن المعلم  ويعرف -في عاشر محرمها أمر الوزير أبو الحسن علي بن محمد الكوآبي  وآان قد استحوذ عل
ل ال لطان أه أن الالس ن الرافضة ب اب الطاق م رخ وب ي   ك ا ف انوا يتعاطونه ي آ دع الت ك الب ن تل يئًا م وا ش يفعل

   . وتغليق األسواق والنياحة على الحسين، فلم يفعلوا شيئًا من ذلك وهللا الحمد من تعليق المسوح  : عاشوراء

د      أحدًا وقد آان هذا الرجل من أهل السنة إال أنه آان طماعًا، رسم أن ال يقبل ه بع من الشهود ممن أحدثت عدالت
واالً  ذل أم د ب نهم ق رًا م ان آثي روف، وآ ن مع م    اب ع له يئًا فوق ه ش وا ل ى أن جمع اجوا إل ك، فاحت ي ذل ة ف جزيل

   . باالستمرار

ذا             م ه ن المعل ى اب رك عل ديلم والت ادى اآلخرة سعت ال ان في جم ا آ اب الشماسية       ولم ى ب امهم إل وخرجوا بخي
اء الدول    لوا به ه    وراس يهم، لسوء معاملت لمه إل وا            ة ليس م يزال ددة، ول ام متع ة في أي ة عظيم ه مدافع دافع عن م، ف له

   . في حبل ومات ودفن بالمحرم يراسلونه في أمره حتى خنقه

أمر  ة وأمر        وفي رجب منها سلم الخليفة الطائع الذي خلع إلى الخليفة القادر ف بوضعه في حجرة من دار الخالق
ره، ووآل     اق والتحف واأللطاف، مماأن تجري عليه األرز يستعمله الخليفة القادر من مأآل وملبس وطيب وغي

ائر             به من يحفظه ويخدمه، وآان ه من س بس، فرتب من يحضر ل ه في المأآل والمل يتعنت على القادر في تقلل
   . ولم يزالوا آذلك حتى توفي وهو في السجن األنواع،

ادر     ة الق د للخليف ن       وفي شوال منها ول د ب و الفضل محم ر، وهو أب د ذآ ده        ول د من بع د واله العه اهللا، وق ادر ب الق
   . وسماه الغالب باهللا، فلم يتم له األمر

   . درهمًا، والجزر بدرهم وفي هذا الوقت غلت األسعار ببغداد حتى بيع رطل الخبز بأربعين

زم بحراسة الحجاج في     ادر      وفي ذي القعدة قام صاحب الصفراء األعرابي والت ابهم، وأن يخطب للق ابهم وإي ذه
   . وأطلقت له الخلع واألموال واألواني وغيرها من اليمامة والبحرين إلى الكوفة، فأجيب إلى ذلك،

   : وممن توفي فيها من األعيان 

  محمد بن العباس 



 

دي   بابن حيوة، سمع الب  ابن محمد بن محمد بن زآريا بن يحيى بن معاذ أبو عمر الخزاز المعروف غوي والباغن
وسمع منه األعيان، وآان ثقة دينًا متيقظًا ذا مروءة، وآتب من    وابن صاعد وخلقًا آثيرًا، وانتقد عليه الدارقطني

   . بيده، وآانت وفاته في ربيع اآلخر منها وقد قارب التسعين الكتب الكبار آثيرًا

  أبو أحمد العسكري 

ة في     ة واألدب والنحو   الحسن بن عبد اهللا بن سعيد أحد األئم ا         اللغ دة، منه ك تصانيف مفي ه في ذل وادر، ول والن
ه            وغيره، وآان الصاحب بن عباد  ) التصحيف (  ه فأآرم ى اجتمع ب ه حت ى عسكر خلف افر إل ه فس اع ب يوّد االجتم

   . وراسله باألشعار

   . توفي فيها وله تسعون سنة

   . آذا ذآره ابن خلكان

   . في سنة سبع وثمانين آما سيأتي وذآره ابن الجوزي فيمن توفي

  وثالثمائة ثم دخلت سنة ثالث وثمانين 

ك        أمر القادر باهللا بعمارة مسجد الحربية وآسوته، وأن يجري   : فيها ا، وذل مجرى الجوامع في الخطب وغيرهم
   . بعد أن استفتى العلماء في جواز ذلك

داد ف       : قال الخطيب البغدادي ام ببغ ة تق ة،  أدرآت الجمع ة،      ي مسجد المدين ومسجد الرصافة، ومسجد دار الخالف
   . الحربية ومسجد براثا، ومسجد قطيعة أم جعفر، ومسجد

   . فتعطلت في مسجد براثا ولم يزل األمر على هذا إلى سنة إحدى وخمسين وأربعمائة،  : قال

ة في مشرعة      اء الدول اه به د      القطانين  وفي جمادى األولى فرغ من الجسر الذي بن ه هو بنفسه، وق از علي ، واجت
   . زين المكان

أخر  اء        وفي جمادى اآلخرة شعثت الديالم واألتراك في نواحي البلد لت لوا به نهم، وغلت األسعار وراس العطاء ع
   . الدولة فأزيحت عللهم

ة ألف دي   وفي يوم الخميس الثاني من ذي القعدة تزوج الخليفة سكينة بنت بهاء ان   الدولة على صداق مائ ار، وآ ن
     . ثم توفيت هذه المرأة قبل دخول الخليفة بها وآيل بهاء الدولة الشريف أبو أحمد الموسوي،

عمارتها، ونقل إليها آتبًا آثيرة، ووقفها على  ابتاع الوزير أبو نصر سابور بن أزدشير دارًا بالكرخ وجدد  : وفيها
   . الفقهاء وسماها دار العلم

   . طويلة ة وقفت على الفقهاء، وآانت قبل النظامية بمدةوأظن أن هذه أول مدرس

   . في أواخرها ارتفعت األسعار وضاق الحال وجاع العيال  : وفيها

   : وفيها توفي من األعيان 

  أحمد بن إبراهيم بن 

ن   البغوي وابن صاعد وابن أبي داود الحسن بن شاذان بن حرب بن مهران، أبو بكر البزار، سمع الكثير من واب
   . وغيرهم، وآان ثبتًا صحيح السماع، آثير الحديث، متحريًا ورعًا دريد، وعنه الدارقطني والبرقاني واألزهري

   . توفي عن خمس وثمانين سنة، رحمه اهللا تعالى



 

  وثالثمائة ثم دخلت سنة أربع وثمانين 

ادًا وأخذوا         : فيها داد فس اثوا ببغ ارين، ع أمر العي و  عظم الخطب ب وا      األم ارًا، وحرق يًال ونه ال ل ال والعمالت الثق
ذوا من األسواق رة، وأخ ل  مواضع آثي ة، ب ي الدول روا ف يئًا وال فك ك ش د ذل م يف بهم الشرط فل ات، وتطل الجباي

   . هم عليه من أخذ األموال، وقتل الرجال، وإرعاب النساء واألطفال في سائر المحال استمروا على ما

   . فهربوا بين يديه واستراح الناس من شرهم بهم السلطان بهاء الدولة وألح في طلبهم،فلما تفاقم الحال بهم تطل

   . آان منهم واهللا أعلم وأظن هذه الحكايات التي يذآرها بعض الناس عن أحمد الدنف عنهم، أو

   . وفي ذي القعدة عزل الشريف الموسوي وولداه عن نقابة الطالبيين

ك رجع رآب العراق م  : وفيها ل        ن أثناء الطريق بعد ما فاتهم الحج، وذل د تكف ان ق ذي آ ي ال أن األصيفر األعراب
ة،       بحراستهم اعترض لهم في الطريق، وذآر لهم أن م مطلي ة آانت دراه الدنانير التي أقطعت له من دار الخالف

وه، فحبس        وأنه يريد من الحجيج انعوه وراجع ان، فم ذا المك دعهم يتجاوزوا ه ى   بدلها وإال ال ي  هم عن السير حت
   . ضاق الوقت ولم يبق فيه ما يدرآوا فيه الحج فرجعوا إلى بالدهم

   . وإنما حج أهل مصر والمغرب خاصة ولم يحج منهم أحد، وآذلك رآب الشام وأهل اليمن لم يحج منهم أحد،

العباسيين، وقرئ عهده تمام الزينبي نقابة  وفي يوم عرفة قلد الشريف أبو الحسين الزينبي محمد بن علي بن أبي
     . بين يدي الخليفة بحضرة القضاة واألعيان

   : وفيها توفي من األعيان 

   : الصابئي الكاتب المشهور، صاحب التصانيف، وهو

  إبراهيم بن هالل 

ى       ابن إبراهيم بن زهرون بن حبون أبو إسحاق الحراني، آاتب الرسائل ان عل ه، آ ن بوي ة ب للخليفة ولمعز الدول
يصوم رمضان ويقرأ القرآن من حفظه، وآان يحفظه حفظًا حسنًا،  دين الصابئة إلى أن مات عليه، وآان مع هذا

   . وآانوا يحرضون عليه أن يسلم فلم يفعل ويستعمل منه في الرسائل،

اه              د رث د جاوز السبعين، وق ا وق وفي في شوال منه وي، ت د ق ه شعر جي ال    ول ا رثيت     : الشريف الرضي وق إنم
   . ضائله، وليس له فضائل وال هو أهل لها وال آرامةف

  عبد اهللا بن محمد 

رب،      ابن نافع بن مكرم أبو العباس البستي الزاهد، ورث من آبائه أمواًال ر والق آثيرة فأنفقها آلها في وجوه الخي
   . كأ على وسادةسبعين سنة لم يستند إلى حائط وال إلى شيء، وال ات إنه مكث  : وآان آثير العبادة، يقال

شهورًا، ثم دخل مصر وبالد المغرب، وحج من    وحج من نيسابور ماشيًا حافيًا، ودخل الشام وأقام ببيت المقدس
   . بقية أموال وأمالك فتصدق بها آلها هناك ثم رجع إلى بالده بست، وآان له بها

ة، وال أدري آيف أنجو     ب أرى  : ولما حضرته الوفاة جعل يتألم ويتوجع، فقيل له في ذلك فقال ورًا هائل ين يدي أم
   . منها

ه رأت        ة موت نة، وليل انين س اب        توفي في المحرم من هذه السنة عن خمس وثم ا ثي ا وعليه د موته ا بع رأة أمه ام
   ؟ يا أمه ما هذه الزينة  : حسان وزينة فقالت

   . ، رحمه اهللا تعالىعلينا نحن في عيد ألجل قدوم عبيد اهللا بن محمد الزاهد البستي  : فقالت



 

  علي بن عيسى بن عبيد اهللا 

د           ه ي د، وآانت ل ن دري اني، روى عن اب ة والمنطق       أبو الحسن النحوي المعروف بالرم طولى في النحو واللغ
   . وروى عنه التنوخي والجوهري والكالم، وله تفسير آبير وشهد عند ابن معروف فقبله،

   . بواسط بيع الرمان أو إلى قصر الرمان والرماني نسبة إلى  : قال ابن خلكان

     . الفارسي توفي عن ثمان وثمانين سنة، ودفن في الشونيزية عند قبر أبي علي

  القزاز محمد بن العباس بن أحمد بن 

   . أبو الحسن الكاتب المحدث الثقة المأمون

اريخ،        ب آان ثقة، آتب الكثير وجمع ما لم يجمعه أحد في وقته،  : قال الخطيب ة ت ة تفسير ومائ ه آتب مائ ي أن لغن
ة الصحة، ومع           وخلف ثمانية عشر صندوقًا مملوءة آتبًا ان حفظه في غاي ه، وآ ا سرق ل أآثرها بخطه سوى م

   . رحمه اهللا تعالى -تقابل ما يكتبه   : أي -معه  هذا آان له جارية تعارض

  اهللا محمد بن عمران بن موسى بن عبيد 

د اهللا الكا   و عب ن       أب ان، روى عن البغوي واب ابن المرزب ار       تب المعروف ب ان صاحب اختي ا، وآ د وغيرهم دري
و مصنف  نة، وه ون مستحس ي فن رة ف ًا آثي اب  وآداب، وصنف آتب بس   ( آت ن ل ر مم ى آثي تفضيل الكالب عل

   . ويبيتون في داره على فرش وأطعمة وغير ذلك ، وآان مشايخه وغيرهم يحضرون عنده ) الثياب

ان ع ان يقف وآ ه، وآ لم علي ى يس داره ال يجوز حت از ب ة إذا اجت ي  ضد الدول و عل ان أب ه، وآ ى يخرج إلي حت
   . هو من محاسن الدنيا  : الفارسي يقول عنه

   . آان ثقة  : وقال العقيقي

   . ما آان ثقة  : وقال األزهري

ه تشيع    : وقال ابن الجوزي زال، و  ما آان من الكذابين، وإنما آان في انين      واعت غ الثم ط السماع باإلجازة، وبل يخل
   . سنة رحمه اهللا تعالى

  وثالثمائة ثم دخلت سنة خمس وثمانين 

راهيم           : فيها ن إب د ب اس أحم ا العب ه أب ن بوي ة ب اة        استوزر ابن رآن الدول د وف ك بع افي، وذل الضبي، الملقب بالك
   . الوزراء الصاحب إسماعيل بن عباد، وآان من مشاهير

ا أموال   : وفيه ار وصادره ب د الجب ى القاضي عب ة عل اء الدول بض به ي   ق ه ف ع ل ا بي ة م ن جمل ان م ة، فك جزيل
ة      المصادرة ألف طيلسان وألف ثوب معدني، ولم يحج في دها، رآب العراق والخطب هذه السنة وما قبلها وما بع

   . في الحرمين للفاطميين

   : وممن توفي من األعيان 

  الصاحب بن عباد 

اني،         وهو  ن إدريس الطالق د ب ن أحم اد ب ن عب اس ب ن عب افي       إسماعيل بن عباد ب وزير المشهور بك و القاسم ال أب
ى         الكفاة، وزر لمؤيد الدولة بن رآن الدولة بن بويه، رم واإلحسان إل م والفضيلة والبراعة والك وقد آان من العل

     . عظيم العلماء والفقراء على جانب



 

ى أهل  آان يبعث في آل سنة إلى ب ه        غداد بخمسة آالف دينار لتصرف عل د الطولى في األدب، ول ه الي م، ول العل
رة،  ه            مصنفات في فنون العلم، واقتنى آتبًا آثي ي بوي م يكن في وزراء بن ر، ول ة بعي ى أربعمائ وآانت تحمل عل

 تح خمسين قلعةمجموع فضائله، وقد آانت دولة بني بويه مائة وعشرين سنة وأشهرًا، وف مثله وال قريب منه في
ان يحب          ه، وآ دبيره وجودة رأي ة، بصرامته وحسن ت وم الشرعية،    لمخدوميه مؤيد الدولة، وابنه فخر الدول العل

د مرض  ة، وق الم واآلراء البدعي م الك ن عل ابهها م ا ش فة وم بغض الفلس ام عن   وي ا ق ان آلم هال فك رة باإلس م
ه      رم ب ئال يتب انير ل اح         الفراشو  المطهرة وضع عندها عشرة دن ا عوفي أب ه، ولم و طالت علت ون ل انوا يتمن ن، فك

   . ما يساوي نحوًا من خمسين ألف دينار من الذهب للفقراء نهب داره، وآان فيها

اس لحضوره،     وقد سمع الحديث من المشايخ الجياد العوالي اإلسناد، وعقد له في وقت ل الن مجلس لإلمالء فاحتف
ه من أمور        س زيوحضره وجوه األمراء، فلما خرج إليه لب ا يعاني ة مم ة واإلناب الفقهاء وأشهد على نفسه بالتوب

ان   السلطان، وذآر للناس  أنه آان يأآل من حين نشأ إلى يومه هذا من أموال أبيه وجده مما ورثه منهم، ولكن آ
بصحة  العلماء خطوطهم يخالط السلطان وهو تائب مما يمارسونه، واتخذ بناء في داره سماه بيت التوبة، ووضع

ة       ان في جمل رة مجلسه، فك د         توبته، وحين حدث استملى عليه جماعة لكث وم القاضي عب ك الي ه ذل من يكتب عن
   . الفقهاء والمحدثين الجبار الهمداني وأضرابه من رؤوس الفضالء وسادات

   : وقد بعث إليه قاضي قزوين بهدية آتب سنية، وآتب معها

  ل في وجوه القضاةأعق* العميدي عبد آافي الكفاة وأنه 

  منعمات، من حسنها مترعات* خدم المجلس الرفيع، بكتب 

   : البيتين فلما وصلت إليه أخذ منها آتابًا واحدًا، ورد باقيها وآتب تحت

  ورددنا لوقتها الباقيات* قد قبلنا من الجميع آتابًا 

  خذ ليس مذهبي قول هات  : قول* لست أستغنم الكثير وطبعي 

ه    وجلس مرة  ال ل ا أراد شربها ق ه   في مجلس شراب فناوله الساقي آأسًا، فلم دك       : بعض خدم ذي في ي ذا ال إن ه
   . مسموم

   ؟ وما الشاهد على صحة قولك  : قال

   . تجربه  : قال

   ؟ فيمن  : قال

   . في الساقي  : قال

   . ويحك ال أستحل ذلك  : قال

   . ففي دجاجة  : قال

ال للساقي   الحيوان ال يجوز، ثم أمر بصب ما في ذلك القدحإن التمثيل ب  : قال م       : وق وم داري، ول د الي دخل بع ال ت
   . يقطع عنه معلومه

مؤيد الدولة في وقت وباشرها عوضه،     وقد عمل عليه الوزير أبو الفتح ابن ذي الكفايتين حتى عزله عن وزارة
   . واستمر فيها مدة

د     ه أصحابه وهو في أتم السرور، قد هيئفبينما هو ذات ليلة قد اجتمع عند ذات، وق أنواع الل له في مجلس حافل ب
   : الطرب والسرور والفرح، وهي هذه األبيات نظم أبياتًا والمغنون يغنونه بها وهو في غاية



 

  فلما أجابا دعوت القدح* دعوت الهنا ودعوت العال 

  فهذا أوان الفرح  . ب إلّي* وقلت أليام شرخ الشبا 

  فليس له بعدها منتزح* ا بلغ المرء آماله إذ

ا       : ثم قال ألصحابه ه فم ى بيت منام ة        باآروني غدًا إلى الصبوح، ونهض إل د الدول ه مؤي ى قبض علي أصبح حت
   . مثلة في العباد، وأعاد إلى وزارته ابن عباد وأخذ جميع ما في داره من الحواصل واألموال، وجعله

ن الجوزي     د ذآر اب ك        أن   : وق اءه المل اة ج ذا حين حضرته الوف اد ه ن عب وده        اب ة يع د الدول ن مؤي ة ب فخر الدول
ه      ال ل وره فق ي موصيك أن تستمر في      : ليوصيه في أم ا، فإنك إن         إن ه، وال تغيره ا علي ا ترآته ى م األمور عل

دم إ   استمريت بها نسبت إليك من أول ر المتق ك،   األمر إلى آخره، وإن غيرتها وسلكت غيرها نسب الخي يَّ ال إلي ل
   . أن تكون نسبة الخير إليك وإن آنت أنا المشير بها عليك وأنا أحب

   . يوم الجمعة لست بقين من صفر منها فأعجبه ذلك منه واستمر بما أوصاه به من الخير، وآانت وفاته في عشية

ان   ن خلك م استعمل          : قال اب وزراء بالصاحب، ث نهم، وإ   وهو أول من تسمى من ال ده م رة     بع ذلك لكث ا سمي ب نم
   . أيام وزارته صحبته الوزير أبا الفضل بن العميد، ثم أطلق عليه

ة     :  ) الناجي ( وقال الصابئ في آتابه  د الدول ان إذ ذاك        إنما سماه الصاحب مؤي ان صاحبه من الصغر، وآ ه آ ألن
وزر   يسميه الصاحب، فلما ملك واستوزره سماه به ه ال ان      واستمر فاشتهر به، وسمي ب ن خلك م ذآر اب ده، ث اء بع

ه   قطعة صالحة من مكارمه ة    ( وفضائله وثناء الناس عليه، وعدد له مصنفات آثيرة، منها آتاب   ) المحيط في اللغ
   : في سبع مجلدات، يحتوي على أآثر اللغة وأورد من شعره أشياء منها في الخمر

  وتشابها فتشاآل األمر* رق الزجاج وراقت الخمر 

  وآأنما قدح وال خمر* مر وال قدح فكأنما خ

   . إلى أصبهان، رحمه اهللا توفي بالري في هذه السنة وله نحو ستين سنة، ونقل  : قال ابن خلكان

  الحسن بن حامد 

ن  ي ب ارم، روى عن عل ر المك وًال آثي اعرًا متج ان ش ب، آ د األدي و محم ه  أب عيد الموصلي، وعن ن س د ب محم
   . الصوري، وآان صدوقًا

   . لو آنت مادحًا تاجرًا لمدحتك  : المتنبي و الذي أنزل المتنبي داره حين قدم بغداد وأحسن إليه حتى قال لهوه

   : وقد آان أبو محمد هذا شاعرًا ماهرًا، فمن شعره الجيد قوله

  آسادًا وال سوقًا يقام لها أحرى* شربت المعالي غير منتظر بها 

  وفرت األثمان آنت لها أشرىت* وما أنا من أهل المكاسب آلما 

  ابن شاهين الواعظ 

و حفص المشهور،     ن زذان، أب دي       عمر بن أحمد بن عثمان بن محمد بن أيوب ب ر وحدث عن الباغن سمع الكثي
   . وأبي بكر بن أبي داود والبغوي، وابن صاعد، وخلق

   . دةالعدي وآان ثقة أمينًا، يسكن الجانب الشرقي من بغداد، وآانت له المصنفات



 

في ألف وخمسمائة جزء،       ) المسند ( جزء، و في ألف  ) التفسير ( ذآر عنه أنه صنف ثالثمائة وثالثين مصنفًا منها 
   . في مائة جزء  ) الزهد ( و في مائة وخمسين جزءًا،  ) التاريخ ( و

   . توفي في ذي الحجة منها وقد قارب التسعين رحمه اهللا

  الحافظ الدارقطني 

دة     ن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن دينار بن عبد اهللا الحافظعلي ب ه بم الكبير، أستاذ هذه الصناعة، وقبل
ع    ر، وجم مع الكثي ذا، س ا ه ى زمانن ده إل اد      وبع ل واالنتق ر والتعلي ن النظ اد، وأحس اد وأف ف وأج وصنف وأل

وصناعة التعليل، والجرح والتعديل، ونسيج وحده، وإمام دهره في أسماء الرجال  واالعتقاد، وآان فريد عصره،
أحسن المصنفات    التصنيف والتأليف، واتساع الرواية، واالطالع التام في الدراية، له آتابه المشهور من  وحسن

ل  ( وعمل آعمله، وله آتاب  شكله إال من استمد من بحره في بابه، لم يسبق إلى مثله و ال يلحق في ه     ) العل ّين في ب
اب   والمتصل من المرسلالصواب من الدخل  راد  ( والمنقطع والمعضل، وآت ه، فضًال عن أن       ) األف ذي ال يفهم ال

ك من المصنفات        ينظمه، إال من ر ذل ه غي اد، ول ذة الجي ي هي    هو من الحفاظ األفراد، واألئمة النقاد، والجهاب الت
   . آالعقود في األجياد

جلس مرة في مجلس إسماعيل الصفار  ب، والبحر الزاخر،وآان من صغره موصوفًا بالحفظ الباهر، والفهم الثاق
   . جزء حديث وهو يملي على الناس األحاديث، والدارقطني ينسخ في

   . تنسخ إن سماعك ال يصح وأنت  : فقال له بعض المحدثين في أثناء المجلس

   ؟ حفظ آم أملى حديثًاأت  : الرجل فهمي لإلمالء أحسن من فهمك وأحضر، ثم قال له ذلك  : فقال الدارقطني

ا    : فقال انيدها          إنه أملى ثمانية عشر حديثًا إلى اآلن، والحديث األول منه ا بأس اقها آله م س الن، ث عن فالن عن ف
   . الناس منه وألفاظها لم يخرم منها شيئًا، فتعجب

   . نفسه لم ير الدارقطني مثل  : وقال الحاآم أبو عبد اهللا النيسابوري

والنحو والفقه والشعر مع اإلمامة والعدالة،  وقد اجتمع له مع معرفة الحديث والعلم بالقراءات  : جوزيوقال ابن ال
   . وصحة العقيدة

ن من     وقد آانت وفاته في يوم الثالثاء السابع من ذي القعدة منها، وله من ان، ودف العمر سبع وسبعون سنة ويوم
   . الغد بمقبرة معروف الكرخي رحمه اهللا

ال ان ق ن خلك و   : اب وزير أب ه ال ديار المصرية فأآرم ى ال د رحل إل افور   وق ر آ ة وزي ن ُخنزاب ر ب الفضل جعف
   . مسنده، وحصل للدارقطني منه مال جزيل األخشيدي، وساعده هو والحافظ عبد الغني على إآمال

   . والدارقطني نسبة إلى دار القطن وهي محلة آبيرة ببغداد  : قال

ارون      لم يتكلم على األحاديث مثل علي بن  : بن سعيد الضرير وقال عبد الغني ن ه ه، وموسى ب المديني في زمان
   . في زمانه، والدارقطني في زمانه

   ؟ هل رأى مثل نفسه  : وسئل الدارقطني

   . لي من الفنون فال أما في فن واحد فربما رأيت من هو أفضل مني، وأما فيما اجتمع  : قال

أني أسأل عن حال         : قال ب البغدادي عن األمير أبي نصر هبة اهللا بن ماآوالوقد روى الخطي ام آ رأيت في المن
   . ذاك يدعى في الجنة اإلمام  : اآلخرة، فقيل لي أبي الحسن الدارقطني وما آل أمره إليه في

  



 

  عباد بن عباس بن عباد

ره من      آره،أبو الحسن الطالقاني، والد الوزير إسماعيل بن عباد المتقدم ذ اب وغي ن الحب سمع أبا خليفة الفضل ب
ه،       البغداديين واألصفهانيين والرازيين وغيرهم، ن مردوي و بكر ب وحدث عنه ابنه الوزير أبو الفضل القاسم، وأب

   . أحكام القرآن، وقد اتفق موته وموت ابنه في هذه السنة، رحمهما اهللا ولعباد هذا آتاب في

  احدعقيل بن محمد بن عبد الو 

رد، ومن    وان مف ن الجوزي في         أبو الحسن األحنف العكبري الشاعر المشهور، له دي ره اب ا ذآ مستجاد شعره م
   : قوله  ) منتظمه ( 

  عذل العذول إذا عذل* أقضى علي من األجل 

  ل صدود إلف قد وصل* وأشد من عذل العذو 

  طلب النوال من السفل* وأشد من هذا وذا 

     : وقوله

  حة من هم طويل* اد العز والرا من أر

  س ويرضى بالقليل* فليكن فردًا في النا 

  آافيًا عما قليل* ويرى أن سيري 

  م في ترك الفضول* ويرى بالحزم أن الحز 

  ـدة بالصبر الجميل* ويداوي مرض الوحـ 

  عاش في قال وقيل* ال يمارى أحدًا ما 

  ـت تهذيب العقول* يلزم الصمت فإن الصمـ 

  ـر ويرضى بالخمول* يذر الكبر ألهل الكبـ 

  يصبح في حال ذليل* أي عيش المرئ 

  ومداراة جهول* بين قصد من عدو 

  ـق وتجنى من ملول* واعتالل من صديـ 

  ء مع عذل العذول* واحتراس من ظنون السو 

  أف من معرفة الناس على آل سبيل* ومقاسات بغيض ومداناة ثقيل 

  ـرف سمحًا من بخيل* عـ وتمام األمر ال ي

  ن في ظل ظليل* فإذا أآمل هذا آا 

  محمد بن عبد اهللا بن سكرة 



 

ظريفًا، وآان ينوب في نقابة الهاشميين، فترافع  أبو الحسن الهاشمي، من ولد علي بن المهدي، آان شاعرًا خليعًا
ال     إليه رجل اسمه علي وامرأة اسمها ل، فق ان في جم ذه قض    : عائشة يتحاآم ود      ه ئال يع ا بشيء ل م فيه ية ال أحك

   . خدعة الحال

   : ومن مستجاد شعره ولطيف قوله

  أربعة ما اجتمعن في أحد* في وجه إنسانة آلفت بها 

  والريق خمر والثغر من برد* الوجه بدر والصدغ غالية 

   : وله قوله وقد دخل حمامًا فسرق نعليه فعاد إلى منزله حافيًا فقال

  وإن فاق المنى طيبًا وحرا* ابن موسى  إليك أذم حمام

  ليحفى من يطيف به ويعرى* تكاثرت اللصوص عليه حتى 

  دخلت محمدًا وخرجت بشرا* ولم أفقد به ثوبًا ولكن 

  يوسف بن عمر بن مسرور 

ه     رهم، وعن ن صاعد وغي ي داود واب ن أب وي واب مع البغ واس، س تح الق و الف دادي   أب اري والبغ الل والعش الخ
   . وخي وغيرهم، وآان ثقة ثبتًا، يعد من األبدالوالتن

   . آنا نتبرك به وهو صغير  : قال الدارقطني

   . حرب توفي لثالث بقين من ربيع اآلخر عن خمس وثمانين سنة، ودفن بباب

  يوسف بن أبي سعيد 

م   السيرافي أبو محمد النحوي، وهو الذي تمم شرح أبيه لكتاب سيبويه، ى عل ه     وآان يرجع إل ن، وآانت وفات ودي
   . في ربيع األول منها عن خمس وخمسين سنة

  وثالثمائة ثم دخلت سنة ست وثمانين 

ه   ه ثياب وام،       في محرمها آشف أهل البصرة عن قبر عتيق فإذا هم بميت طري علي ن الع ر ب وه الزبي يفه، فظن وس
اف آث   فأخرجوه وآفنوه ودفنوه واتخذوا عند قبره مسجدًا، ه أوق وام وفرش       ووقف علي ده خدام وق رة، وجعل عن ي

   . وتنوير

ره إذ ذاك إحدى عشر سنة        ملك الحاآم العبيدي بالد مصر بعد أبيه العزيز بن المعز  : وفيها ان عم اطمي، وآ الف
ام     وستة أشهر، وقام بتدبير المملكة أرجوان ا وأق اآم قتلهم الخادم، وأمين الدولة الحسن بن عمارة، فلما تمكن الح

   . قتل خلقًا حتى استقام له األمر على ما سنذآره ثمغيرهما، 

   . وحج بالناس األمير الذي من جهة المصريين والخطبة لهم

   : وفيها توفي من األعيان 

  أحمد بن إبراهيم 

ابوري،     ن المزآي النيس ر       ابن محمد بن يحيى بن سحنويه أو حامد بن إسحاق ب ان آثي ه، وآ سمع األصم وطبقت
   . وعشرين سنة صغره إلى آبره، وصام في عمره سردًا تسعًاالعبادة من 



 

   . شعبان منها عن ثالث وستين سنة وعندي أن المالئكة لم تكتب عليه خطيئة، توفي في  : وقال الحاآم

  أبو طالب المكي 

وب ( صاحب   وت القل واعظ   ) ق و طالب المكي ال ة أب ن عطي ي ب ن عل د ب د، ا ، محم د المتعب ذآر، الزاه لرجل الم
     . الصالح، سمع الحديث وروى عن غير واحد

، وذآر فيه أحاديث ال أصل  ) قوت القلوب ( سماه  آان رجًال صالحًا مجتهدًا في العبادة، وصنف آتابًا  : قال العتيقي
داد،        اس في جامع بغ ان يعظ الن ا، وآ ه دخل             له ة، وأن أ بمك ه نش ل، وأن ن الجوزي أن أصله من الجب وحكى اب

وعظ   الحسن بن سالم، فانتمى إلى مقالته، ودخل بغداد فاجتمع عليه الناس وعقد له مجلس بعد وفاة أبي البصرة ال
   . ليس على المخلوقين أضر من الخالق  : بها، فغلط في آالم وحفظ عنه أنه قال

   . فبدعه الناس وهجروه، وامتنع من الكالم على الناس

ي ودخل      وقد آان أبو طالب هذا يبيح السماع، ف  ن عل د الصمد ب ه عب و        دعا علي ك، فأنشد أب ى ذل ه عل ه فعاتب علي
   : طالب

  ويا صبح ليتك لم تقرب* فيا ليل آم فيك من متعب 

   . فخرج عبد الصمد مغضبًا

   . أوص  : فقلت له دخلت على شيخنا أبي طالب المكي وهو يموت  : وقال أبو القاسم بن سرات

   . ثر على جنازتي لوزًا وسكرًاإذا ختم لي بخير فان  : فقال

   ؟ آيف أعلم بذلك  : فقلت

   . لي بخير اجلس عندي ويدك في يدي، فإن قبضت على يدك فاعلم أنه قد ختم  : فقال

   . على جنازته نثرت اللوز والسكر على نعشه ففعلت، فلما حان فراقه قبض على يدي قبضًا شديدًا، فلما رفع  : قال

   . الرصافة توفي في جمادى اآلخرة منها، وقبره ظاهر في جامع  : قال ابن الجوزي

   العزيز صاحب مصر 

العزيز،   ا،        نزار بن المعز معد أبي تميم، ويكنى نزار بأبي منصور، ويلقب ب ين سنة منه ين وأربع وفي عن اثن ت
ده     وآانت واليته بعد أبيه إحدى وعشرين سنة، وخمسة األمر من بع ام ب اآم قبحه     أشهر وعشر أيام، وق ده الح ول

   . اهللا

ة          ة الضالة المضلة الزنادق ه الفرق ذي ينسب إلي ذا هو ال اآم ه يم من       والح ه ينسب أهل وادي الت ة، والي الحاآمي
   . إليهم يدعوهم إلى الكفر المحض فأجابوه، لعنه اهللا وإياهم أجمعين الدرزية أتباع هستكر غالم الحاآم الذي بعثه

ه    أما العزيز هذا فإنه آا ال ل ًا اسمه      عيسى   : ن قد استوزر رجًال نصرانيًا يق ن نسطورس، وآخر يهودي ا،    : ب ميش
ول           فعّز بسببهما أهل هذين الملتين في ذلك ا تق رأة قصة في حاجة له ه ام ى آتبت إلي الزمان على المسلمين، حت

   . لما آشفت ظالمتي النصارى بعيسى بن نسطورس، واليهود بميشا، وأذل المسلمين بهما بالذي أعز  : فيها

   . دينار فعند ذلك أمر بالقبض على هذين الرجلين وأخذ من النصارى ثالثمائة ألف

ر      توفيت بنت عضد الدولة امرأة الطائع، فحملت ترآتها إلى ابن  : وفيها ا جوهر آثي ان فيه أخيها بهاء الدولة، وآ
     . واهللا أعلم



 

  وثالثمائة ثم دخلت سنة سبع وثمانين 

ره       توفي فخر الدولة أبو الحسن علي بن رآن الدولة بن بويه،  : هافي ان عم ه، وآ ك مكان وأقيم ولده رستم في المل
   . في الرعايا أربع سنين، وقام خواص أبيه بتدبير الملك

   : وممن توفي فيها من األعيان 

   . أبو أحمد العسكري اللغوي 

  الحسن بن عبد اهللا

   . في اللغة وغيرها ري اللغوي، العالمة في فنه وتصانيفه، المفيدابن سعيد بن أحمد العسك

اد هو      : يقال ن عب د          إنه آان يميل إلى االعتزال، ولما قدم الصاحب ب و أحم ا أب ان فيه ي آ دة الت ة البل وفخر الدول
   : الصاحب رقعة فيها هذه األبيات بعث إليه -وآان قد آبر وأسن  -العسكري 

  ضعفنا فما نقوى على الوحدان* وا وقلتم ولما أبيتم أن تزور

  فكم من منزل بكر لنا عوان* أتيناآم من بعد أرض نزورآم 

  بطول جوار ال يمل جفان* نناشدآم هل من قرى لنزيلكم 

  تعمد تشبيهي به وعناني* تضمنت بنت ابن الرشيد آأنما 

  وقد حيل بين العير والنزوان* أهم بأمر الحزم ال أستطيعه 

أعلى      آب بغلته تحامًال وصار إلى الصاحب فوجده مشغوًال في خيمته بأبهةثم ر ادى ب م ن ة ث الوزارة، فصعد أآم
   : صوته

  دوني وقد طال ما استفتحت مقفلها* ما لي أرى القبة الفيحاء مقفلة 

  وليس لي عمل زاك فأدخلها* آأنها جنة الفردوس معرضة 

   . األولى يا أبا أحمد فلك السابقةأدخلها   : فلما سمع الصاحب صوته ناداه

   . فلما صار إليه أحسن إليه، توفي في يوم التروية منها

وفي     وآانت والدته يوم الخميس لست عشرة ليلة خلت من  : قال ابن خلكان ائتين، وت شوال سنة ثالثة وتسعين وم
   . وثمانين وثالثمائة يوم الجمعة لسبع خلون من ذي الحجة سنة اثنتين

  بد اهللا بن محمد بن عبد اهللاع 

و القاسم الشاعر      ران، أب ن مه بعض        ابن إبراهيم بن عبيد اهللا بن زياد ب ثالج، ألن جده أهدى ل ابن ال المعروف ب
الخليفة بالثالج، وقد سمع أبو القاسم هذا من البغوي وابن صاعد وأبي  الخلفاء ثلجًا، فوقع منه موقعًا، فعرف عند

   . واألزهري والعقيقي وغيرهم من الحفاظ التنوخي داود، وحدث عن

ى        وقد اتهمه المحدثون منهم الدارقطني ونسبوه إلى  : قال ابن الجوزي ناد ويضع الحديث عل ان يرآب اإلس أنه آ
   . الرجال

   . توفي في ربيع األول فجأة



 

  ابن زوالق 

د   الحسن بن إبراهيم بن الحسين بن الحسن بن علي بن خلد بن راشد بن عبيد اهللا بن سليمان بن زوالق، أبو محم
ى       المصري الحافظ، صنف آتابًا في قضاة مصر ذيل به دي، إل وب الكن ن يعق آتاب أبي عمر محمد بن يوسف ب

د   سنة ست وأربعين ومائتين، وذيل ابن زوالق من القاضي بكار إلى سنة ست وثمانين وثالثمائة، وهي أيام محم
د    الذي انتصب فيه للرد على القاضي الباقالني، وهو  ) البالغ ( صنف  الفاطميين، الذي بن النعمان قاضي أخو عب

   . العزيز بن النعمان واهللا أعلم

   . سنة وآانت وفاته في أواخر ذي القعدة من هذه السنة عن إحدى وثمانين

  ابن بطة عبيد اهللا بن محمد 

اء ابن حمران، أبو عبد اهللا العكبري، المعروف بابن بطة، أحد  ة في        علم رة الحافل ه التصانيف الكثي ة، ول الحنابل
ه            فنون من العلوم، سمع الحديث من البغوي   ددة، وعن اليم متع ق في أق ن صاعد وخل ابوري واب ي بكر النيس وأب

   . أبو الفتح بن أبي الفوارس، واألزجي والبرمكي، وأثنى عليه غير واحد من األئمة جماعة من الحفاظ، منهم

ّي     : فقال بالمعروف وينهى عن المنكر، وقد رأى بعضهم رسول اهللا، وآان ممن يأمر يا رسول اهللا قد اختلفت عل
   . المذاهب

   . عليك بأبي عبد اهللا بن بطة  : فقال

ال      ه وق ن بطة تبسم إلي ه   فلما أصبح ذهب إليه ليبشره بالمنام فحين رآه ب ه    -ل ل أن يخاطب صدق رسول اهللا    -قب
   . ثالث مرات صلى اهللا عليه وسلم

ه بسبب        ه، وفي ن بطة والطعن علي ذي        وقد تصدى الخطيب البغدادي للكالم في اب ن بطة ال بعض الجرح في اب
ابن         ي األسدي المعروف ب ن عل د الواحد ب ى         أسنده إلى شيخه عب رد عل ن الجوزي لل دب اب ان اللغوي، فانت بره

ن          مشايخه واالنتصار البن الخطيب والطعن عليه أيضًا بسبب بعض ل أن اب ن عقي ا ب ي الوف بطة، فحكى عن أب
ك     برهان آان يرى مذهب ك ألن دوام ذل الوا ذل ا ق ا   مرجئة المعتزلة، في أن الكفار ال يخلدون في النار، وإنم إنم

     . الراحمين هو التشفي وال معنى له هنا مع أنه قد وصف بأنه غفور رحيم، وأنه أرحم

   . ثم شرع ابن عقيل يرد على ابن برهان

   .  ؟  ! فكيف يقبل الجرح من مثل هذا   : قال ابن الجوزي

   . والمثبت مقدم على النافي  : قال ثم روى ابن الجوزي بسنده عن ابن بطة أنه سمع المعجم من البغوي،

ي    : وحدثني عبد الواحد بن برهان قال  : قال الخطيب ن أب ن بطة، عن البغوي،        ثنا محمد ب وارس روى عن اب الف
س،  ع ال  ن أبي مصعب، عن مالك، عن الزهري، عن أن لم       : ق ه وس ال رسول اهللا صلى اهللا علي م    (  (   : ق طلب العل

   .  )  ) مسلم فريضة على آل

   . وهذا باطل من حديث مالك، والحمل فيه على ابن بطة  : قال الخطيب

   : والجواب عن هذا من وجهين  : قال ابن الجوزي

ان   أحدهما أنه وجد بخط ن بره ن         : اب دح في اب اه الخطيب في الق ا حك م في         م ه العل بطة وهو شيخي أخذت عن
   . البداية

فكيف قبلت القول في رجل قد حكيت عن مشايخ   أن ابن برهان قد تقدم القدح فيه بما خالف فيه اإلجماع،  : الثاني
   . باهللا من الهوى العلماء أنه رجل صالح مجاب الدعوة، نعوذ



 

  عبد العزيز بن مدرك علي بن 

اعتكف في      أبو الحسن البردعي، روى عن أبي حاتم وغيره، وآان آثير المال فترك ى اآلخرة، ف الدنيا وأقبل عل
   . المسجد، وآان آثير الصالة والعبادة

  فخر الدولة بن بويه 

ا، وحين    علي بن رآن الدولة أبي علي الحسن بن بويه الديلمي، ملك بالد الري ة     ونواحيه د الدول مات أخوه مؤي
   . الملك بعده، واستوزر ابن عباد على ما آان عليه آتب إليه الوزير ابن عباد باإلسراع إليه فواله

ه ثالث عشرة سنة وعشرة أشهر             دة ملك ا م نة، منه ين س رك من       توفي عن ست وأربع ًا، وت وسبعة عشر يوم
ة آالف أل          ارب ثالث ا يق ذهب م رًا، من ال يئًا آثي وال ش وًا من خمسة عشر ألف          فاألم ار، ومن الجواهر نح دين

   . ذهبًا قطعة، يقارب قيمتها ثالث آالف ألف دينار

ة           ه ثالث ار، ومن الفضة زنت ه ألف ألف دين ذهب زنت ة، ومن       وغير ذلك من أواني ال ا آني م، آله آالف ألف دره
ا يليق      الفرش ألف وخمسمائة    الثياب ثالثة آالف حمل، وخزانة السالح ألف حمل، ومن ة مم ل، ومن األمتع حم

هذا لم يصلوا ليلة موته إلى شيء من المال، ولم يحصل له آفن إال ثوب من   بالملوك شيئًا آثيرًا ال يحصر، ومع
تمكن أحد                المجاورين في  م ي ك ول أنتن المل ده، ف تم من بع ده رس م لول ى ت ك حت ه بالمل تغلوا عن من   المسجد، واش

     . وفاقًا ه على درج القلعة من نتن ريحه، فتقطع جزاءالوصول إليه فربطوه في حبال وجرو

  ابن سمعون الواعظ 

واعظ، أحد الصلحاء             ن سمعون ال و الحسين ب ن إسماعيل أب د ب ن أحم د ب ه     محم ال ل ان يق اء، آ اطق    : والعلم الن
امالت،     بالحكمة، روى عن أبي بكر بن داود وطبقته، وآان له دقيق في المع وعظ والت ه    يد طولى في ال وآانت ل

ان من الصالحين المشهورين،          آرامات ومكاشفات، آان يومًا يعظ واس، وآ ن الق تح ب و الف على المنبر وتحته أب
رسول اهللا   رأيت   : القواس فأمسك ابن سمعون عن الوعظ حتى استيقظ، فحين استيقظ قال ابن سمعون  فنعس ابن

   ؟ صلى اهللا عليه وسلم في منامك هذا

   . نعم  : قال

   . فلهذا أمسكت عن الوعظ حتى ال أزعجك عما آنت فيه  : الق

ه      وآان لرجل ابنة مريضة مدنفة فرأى أبوها رسول اهللا صلى اهللا عليه ول ل ام وهو يق ى     : وسلم في المن اذهب إل
   . بإذن اهللا ابن سمعون ليأتي منزلك فيدعو البنتك تبرأ

ى مجلس وعظه،        رج مع الرجل، فظن  فلما أصبح ذهب إليه فلما رآه نهض ولبس ثيابه وخ ذهب إل ه ي الرجل أن
   . أقول له في أثناء الطريق  : فقال في نفسه

   . فلما مر بدار الرجل دخل إليها فأحضر إليه ابنته فدعا لها وانصرف

ه وهو   ن سمعون        فبرأت من ساعتها، وبعث إليه الخليفة الطائع هللا من أحضره إلي ى اب ه، فخيف عل مغضب علي
ى         فلما جلس بين يديه أخذ في الوعظ، وآان أآثر مامنه،  ة حت ب، فبكى الخليف ي طال ن أب ي ب أورده من آالم عل

   . رأيناك طلبته وأن غضبان  : وهو مكرم، فقيل للخليفة سمع نشيجه، ثم خرج من بين يديه

ذآرني وشفى    ذآر علي فعلمت أن  بلغني أنه ينتقص عليًا فأردت أن أعاقبه، فلما حضر أآثر من  : فقال ق، ف ه موف
   . ما آان في خاطري عليه

ه عيسى    ى جانب ول       ورأى بعضهم في المنام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإل ه السالم، وهو يق ريم علي ن م   : ب
   . الصوامع أليس من أمتي األحبار، أليس من أمتي أصحاب



 

   ؟ أفي أمتك مثل هذا  : وسلم لعيسى عليه فبينما هو يقول ذلك إذ دخل ابن سمعون فقال رسول اهللا صلى اهللا

   . فسكت عيسى

   . القعدة في هذه السنة، ودفن بداره ولد ابن سمعون في سنة ثالثمائة، وتوفي يوم الخميس الرابع عشر من ذي

   . وأآفانه لم تبل رحمه اهللا ثم أخرج بعد سنتين إلى مقبرة أحمد بن حنبل  : قال ابن الجوزي

  امانية نوح بن منصورآخر ملوك الس

ك    ابن نوح بن نصر بن أحمد بن إسماعيل، أبو القاسم الساماني، ملك ي المل خراسان وغزنة وما وراء النهر، ول
ه خواصه وأجلسوا     وعمره ثالث عشرة سنة، واستمر في الملك إحدى وعشرين سنة وتسعة أشهر، ثم قبض علي

بكتيكن   مكانه أخاه عبد الملك، فقصدهم ن س ة وستين            محمود ب ك مائ م المل ان له د آ دهم، وق ك من أي انتزع المل ف
   . ملكهم في هذا العام، وهللا األمر من قبل ومن بعد سنة، فباد

  أبو الطيب سهل بن محمد 

ان يحضر       ابن سليمان بن محمد بن سليمان الصعلوآي الفقيه الشافعي، إمام أهل ة، آ ك الناحي نيسابور، وشيخ تل
   . السنة على المشهور محبرة، وآانت وفاته في هذهمجلسه خمسمائة 

   . وأربعمائة فاهللا أعلم مات في سنة ستين  :  ) اإلرشاد ( وقال الحافظ أبو يعلى الخليلي في 

  وثالثمائة ثم دخلت سنة ثمان وثمانين 

اء في    في ذي الحجة منها سقط في بغداد برد عظيم، بحيث  : قال ابن الجوزي د الم دواب     جم ول ال ات، وب الحمام
   . في الطرقات

ه          : وفيها ه، فبايع ة ل ة في البيع ن فخر الدول ه مجد         جاءت رسل أبي طالب ب ري ولقب الد ال ى ب ره عل ة وأّم الخليف
ان          الدولة آهف األمة، وبعث إليه بالخلع ة، وآ دين والدول ه ناصر ال ن حسنويه ولقب در ب واأللوية، وآذلك فعل بب

   . الصدقات آثير

إلى جده الطائع، من السجن بدار الخالفة إلى  هرب أبو عبد اهللا بن جعفر المعروف بابن الوثاب، المنتسب  : وفيها
أرسل القادر باهللا في أمره فجيء به مضيقًا عليه فاعتقله، ثم هرب من    البطيحة، فآواه صاحبها مهذب الدولة، ثم

ه ا  االعتقال أيضًا ر      فذهب إلى بالد آيالن فاّدعى أن ه العشر، وغي ايعوه وأدوا إلي ك من    لطائع هللا، فصدقوه وب ذل
حقيقة، فرجعوا عنه واضمحل   الحقوق، ثم اتفق مجيء بعضهم إلى بغداد فسألوا عن األمر فإذا ليس له أصل وال

   . أمره وفسد حاله فانهزم عنهم

   . قبحه اهللا وحج بالناس فيها أمير المصريين، والخطبة بالحرمين للحاآم العبيدي

   : وممن توفي فيها من األعيان 

  الخطابي 

ال د، ويق ليمان حم و س ن الخطاب  : أب راهيم ب ن إب د ب ن محم د ب ان،  أحم اهير األعي د المش تي، أح الخطابي البس
   . وغير ذلك  ) شرح البخاري ( و  ) معالم السنن ( المصنفات  والفقهاء المجتهدين المكثرين، له من

   : ر حسن فمنه قولهوله شع

  فإنما أنت في دار المداراة* ما دمت حيًا فدار الناس آلهم 



 

  عما قليل نديمًا للندامات* من يدِر دارى ومن لم يدر سوف ُيرى 

   . توفي بمدينة بست في ربيع األول من هذه السنة، قاله ابن خلكان

  الحسين بن أحمد بن عبد اهللا 

ق، سمع      ابن عبد الرحمن بن بك د اهللا الصيرفي الحافظ المطب ن عب اد       ير ب ن السماك والنج إسماعيل الصفار واب
   . والخلدي وأبا بكر الشاشي

ه   : وعنه ابن شاهين واألزهري والتنوخي، وحكى األزهري ار فجعل إذا ساق        أنه دخل علي ه أجزاء آب ين يدي وب
   . حفظه إسناده من إسنادا أورد متنه من حفظه، وإذا سرد متنًا ساق

   . آما في آتابه وفعلت هذا معه مرارًا، آل ذلك يورد الحديث إسنادًا ومتنًا  : قال

   . وآان ثقة فحسدوه وتكلموا فيه  : قال

د في سماع الشيوخ،        : وحكى الخطيب ه يزي ه بأن اًال في األحاديث ويصل       أن ابن أبي الفوارس اتهم ويلحق رج
   . المقاطيع

   . منها عن إحدى وسبعين سنة توفي في ربيع األول

  صمصامة الدولة 

ا في جماعة من       ابن عضد الدولة صاحب بالد فارس، خرج عليه ابن عمه أبو نصر بن بختيار ه ونج فهرب من
ه وحواصله،   ه،          األآراد، فلما وغلوا به أخذوا ما في خزائن وا رأسه إلي وه وحمل ار فقتل ن بختي ه أصحاب اب ولحق

   . هذه سنة سنها أبوك  : قال دي ابن بختيارفلما وضع بين ي

اً     ل خمس وم قت ره ي ا تسع سنين         وآان ذلك في ذي الحجة من هذه السنة، وآان عم ه منه دة ملك نة، وم ين س وثالث
   . وأشهر

  عبد العزيز بن يوسف الحطان 

ة     اء الدول ه به م وزر البن وفي في       خمسة أشهر،   أبو القاسم، آاتب اإلنشاء لعضد الدولة، ث ول الشعر، ت ان يق وآ
   . شعبان منها

  محمد بن أحمد 

اً  ال    ابن إبراهيم أبو الفتح المعروف بغالم الشنبوذي، آان عالم القراءات وتفسيرها، يق ان يحفظ خمسين       : ب ه آ إن
د         ألف بيت من الشعر، شواهد للقرآن، نبوذ، وأساء ال ن ش ي الحسين ب ه عن أب ارقطني ومع هذا تكلموا في روايت

   . القول فيه

     . توفي في صفر منها، وولد سنة إحدى وثالثين وثالثمائة

  ثم دخلت سنة تسع وثمانين وثالثمائة

ذه        قصد محمود بن سبكتكين بالد خراسان فاستلب ملكها من أيدي  : فيها ددة في ه م مرات متع امانية، وواقعه الس
ك         ال  السنة وما قبلها، حتى أزال اسمهم ورسمهم عن    ال مل م صمد لقت ة، ث تهم بالكلي ة، وانقرضت دول بالد بالكلي

   . فائق، وجرت له معهم حروب وخطوب  : وذلك بعد موت الخاقان الكبير الذي يقال له الترك بما وراء النهر،

   . استولى بهاء الدولة على بالد فارس وخوزستان  : وفيها



 

وم   أرادت الشيعة أن يصنعوا ما آانوا يصنعو  : وفيها ة ي امن عشر من ذي         نه من الزين وم الث غدير خم، وهو الي
ي            الحجة فيما يزعمونه، فقاتلهم جهلة آخرون من  وم حصر النب ذا الي ل ه ادعوا أن في مث ى السنة ف المنتسبين إل

ان في              صلى اهللا عليه وسلم وأبو ا آ ذا إنم إن ه ذا أيضًا جهل من هؤالء، ف ك، وه بكر في الغار فامتنعوا من ذل
المدينة فدخالها بعد ثمانية  ربيع األول من أول سني الهجرة، فإنهما أقاما فيه ثالثًا، وحين خرجا منه قصدا أوائل

   . عشر من ربيع األول، وهذا أمر معلوم مقرر محرر أيام أو نحوها، وآان دخولهما المدينة في اليوم الثاني

ًا يظهرون ف   ه الحزن  ولما آانت الشيعة يصنعون في يوم عاشوراء مأتم ة        ي ابلتهم طائف ي، ق ن عل ى الحسين ب عل
ًا    أخرى من جهلة أهل السنة، فادعوا أن في اليوم ه مأتم الثاني عشر من المحرم قتل مصعب بن الزبير، فعملوا ل

ا،          آما تعمل الشيعة ة البدعة ببدعة مثله اب مقابل ذا من ب ر الحسين، وه وال  للحسين، وزاروا قبره آما زاروا قب
   . إال السنة الصحيحةيرفع البدعة 

ا        وقع برد شديد مع غيم مطبق، وريح قوية، بحيث أتلفت شيئًا  : وفيها م يتراجع حمله داد، فل ل ببغ آثيرًا من النخي
   . إلى عادتها إال بعد سنتين

نه األعراب ابن الجراح، فافتديا أنفسهما م حج برآب العراق الشريفان الرضي والمرتضي فاعتقلهما أمير  : وفيها
   . بتسعة آالف دينار من أموالهما فأطلقهما

   : وممن توفي فيها من األعيان 

   زاهر بن عبد اهللا 

د،       ابن أحمد بن محمد بن عيسى السرخسي المقرئ الفقيه المحدث، شيخ عصره    ن مجاه ى اب رأ عل بخراسان، ق
   . بي بكر بن األنباريواألدب والنحو عن أ وتفقه بأبي إسحاق المروزي إمام الشافعية، وأخذ اللغة

   . توفي في ربيع اآلخر عن ست وتسعين سنة

  عبد اهللا بن محمد بن إسحاق 

ي      ابن سليمان بن مخلد بن إبراهيم بن مروز أبو القاسم المعروف بابن ن أب ي بكر ب حبابة، روى عن البغوي وأب
ذه  ببغداد سنة تسع وتسعين  داود وطبقتهما، وآان ثقة مأمونًا مسندًا، ولد ومائتين، ومات في جمادى األولى من ه

   . وصلى عليه الشيخ أبو حامد األسفراييني شيخ الشافعية، ودفن في مقابر جامع المنصور السنة عن تسعين سنة،

  النبوية ثم دخلت سنة تسعين وثالثمائة من الهجرة 

   . ون منه ذهبًا أحمرويخرج ظهر بأرض سجستان معدن من ذهب آانوا يحفرون فيه مثل اآلبار،  : فيها

   . عليها بهاء الدولة قتل األمير أبو نصر بن بختيار صاحب بالد فارس، واستولى  : وفيها

ن   : وفيها ة،        قلد القادر باهللا القضاء بواسط وأعمالها أبا حازم محمد ب دار الخالف ده ب رئ عه الحسن الواسطي، وق
ن   ا اب ه  ( زي في  الجو  وآتب له القادر وصية حسنة طويلة أورده واهي حسنة       ) منتظم واعظ وأوامر ون ا م ، وفيه

   . جيدة

   : وممن توفي فيها من األعيان 

  أحمد بن محمد 

دائن           الكي القاضي بالم ه الم و بكر الهاشمي الفقي ي موسى أب ن أب ا، وخطب بجامع المنصور، وسمع       اب وغيره
   . عفيفًا نزهًا ثقة دينًا الكبير، وآان الكثير، وروى عنه الجم الغفير، وعنه الدارقطني

   . توفي في محرم هذه السنة عن خمس وسبعين سنة



 

  عبيد اهللا بن عثمان بن يحيى 

ى      و يعل ة أب ال القاضي العالم راء    أبو القاسم الدقاق، ويعرف بابن حنيفا، ق ن الف ذا جده    -ب الالم ال   -وه وروي ب
ا   صحيحًا، ورو وقد سمع الحديث سماعًا -حليفًا  -بالنون  ا رأين ى عنه األزهري وآان ثقة مأمونًا حسن الخلق، م

   . مثله في معناه

  الحسين بن محمد بن خلف 

ه    ابن الفراء والد القاضي أبي يعلى، وآان صالحًا فقيهًا على مذهب أبي ه ابن و   حنيفة، أسند الحديث وروى عن أب
   . حازم محمد بن الحسين

  عبد اهللا بن أحمد 

     . عبد الغني بن سعيد المصري ب البغدادي، نزيل مصر، وحدث بها فسمع منه الحافظابن علي بن أبي طال

  عمر بن إبراهيم 

ة، روى  ن صاعد،        ابن أحمد أبو نصر المعروف بالكتاني المقري، ولد سنة ثالثمائ د واب ن مجاه عن البغوي واب
   . وعنه األزهري وغيره، وآان ثقة صالحًا

  ينمحمد بن عبد اهللا بن الحس 

م    ابن عبد اهللا بن هارون، أبو الحسين الدقاق، المعروف بابن أخي ميمي، سمع البغوي وغيره، وعنه جماعة، ول
ه  ًا فاضًال حسن األخالق،           يزل على آبر سنة يكتب الحديث إلى أن توفي ول ًا دين ة مأمون ان ثق نة، وآ تسعون س

   . وعشرين من شعبان منها توفي ليلة الجمعة لثمان

  ن عمر بن يحيىمحمد ب 

ي طالب رضي اهللا      ن أب ي ب وي،       ابن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن عل و الحسين العل ه، الشريف أب عن
ن    اس ب ي العب رة          الكوفي، ولد سنة خمس عشرة، وسمع من أب وال آثي ه أم داد، وآانت ل ره، وسكن بغ دة وغي عق

ة     رة، وهم دمًا     وضياع، ودخل عظيم وحشمة واف ان مق ة، وآ د صادره عضد        عالي ه، وق البيين في وقت ى الط عل
اء            الدولة في وقت استحوذ على م صادره به ة، ث ن عضد الدول ة ب ه شرف الدول م أطلق جمهور أمواله وسجنه، ث

   . ألف دينار ثم سجنه، ثم أطلقه واستنابه على بغداد الدولة بألف

   . آبيرة جدًا، ورياسة باذخة اهةإن غالته آانت تساوي في آل سنة بألفي ألف دينار، وله وج  : ويقال

  األستاذ أبو الفتوح برجوان 

حارة برجوان بالقاهرة، آان أوًال من غلمان  الناظر في األمور بالديار المصرية في الدولة الحاآمية، وإليه تنسب
ر  األمر مطاعًا آبيرًا في الدولة، ثم أمر بقتله في الق العزيز بن المعز، ثم صار عند الحاآم نافذ صر فضربه األمي

   . بسكين في بطنه فقتله -تنسب إليه الريدانية خارخ باب الفتوح  الذي -ريدان 

   . بألف تكة من حرير، قاله ابن خلكان وقد ترك شيئًا آثيرًا من األثاث والثياب، من ذلك ألف سراويل بيدقي

  . وولى الحاآم بعده في منصبه األمير حسين بن القائد جوهر

  المعروف بابن طرار الجريري 

رج       و الف ن داود أب اد ب ن حم د ب م      -النهرواني القاضي    المعافى بن زآريا بن يحيى بن حمي اب في الحك ه ن  -ألن
   . ابن جرير الطبري، وسلك وراءه في مذهبه، فنسب إليه المعروف بابن طرار الجريري، ألنه اشتغل على



 

ق، وروى عن    ة   سمع الحديث من البغوي وابن صاعد وخل ان ثق ر اآلداب      ه جماعة، وآ ًا فاضًال آثي ًا عالم مأمون
رة       ه المصنفات الكثي وم، ول ه المسمى     والتمكن في أصناف العل ا آتاب يس   ( منه الجليس واألن رة     ) ب د آثي ه فوائ ، في

ول      جمة، وآان الشيخ أبو افعية يق ة الش اقالني أحد أئم و        : محمد الب ا، ول وم آله افى حضرت العل  إذا حضر المع
   . صى رجل بثلث ماله ألعلم الناس لوجب أن يصرف إليهأو

يهم   : وقال غيره الوا   اجتمع جماعة من الفضالء في دار بعض الرؤوساء وف افى، فق ن من        : المع ذاآر في ف هل نت
   ؟ العلوم

اب من      : - وآان عنده آتب آثيرة في خزانة عظيمة -فقال المعافى لصاحب المنزل  أتي بكت ذه  مر غالمك أن ي ه
   . الكتب، أي آتاب آان نتذاآر فيه

ب   ال الخطي وم، وق ائر العل ي س ره ف ه وتبح ن تمكن دادي فتعجب الحاضرون م ب    : البغ و الطي يخ أب دنا الش أنش
   : الطبري، أنشدنا المعافى بن زآريا لنفسه

  أتدري على من أسأت األدب* أال قل لمن آان لي حاسدًا 

  ترضى لي ما وهب ألنك ال* أسأت على اهللا سبحانه 

  وسد عليك وجوه الطلب* فجازاك عني بأن زادني 

   . توفي في ذي الحجة من هذه السنة عن خمس وثمانين سنة، رحمه اهللا

  ابن فارس

   . إنه توفي في سنة خمس وتسعين آما سيأتي  : صاحب المجمل، وقيل

  أم السالمة 

سمعت من محمد بن إسماعيل النصالني    نخرة، أم الفتح،بنت القاضي أبي بكر بن أحمد بن آامل بن خلف بن ش
ن     ى ب و يعل وخي وأب ا وفضلها           وغيره، وعنها األزهري والتن ر واحد في دينه ا غي ى عليه رهم، وأثن راء وغي الف

ين               وسيادتها، وآان مولدها في رجب   ذه السنة عن ثنت ان وتسعين، وتوفيت في رجب أيضًا من ه من سنة ثم
     .  تعالىاهللا وتسعين سنة، رحمها

  وثالثمائة ثم دخلت سنة إحدى وتسعين 

ه، ولقب بالغالب        بايع الخليفة القادر باهللا أبي الفضل بوالية العهد من بعده،  : فيها د أبي ابر بع ى المن وخطب له عل
   . وشهورًا، ولم يتم له ذلك باهللا، وآان عمره حينئذ ثماني سنين

إلى بعض األطراف من بالد الترك، وادعى   د اهللا بن عثمان الواقفي، ذهبعب  : وآان سبب ذلك أن رجًال يقال له
ده،  بالد              أن القادر باهللا جعله ولي العهد من بع ه فهرب في ال ره بعث يتطلب ادر أم غ الق ا بل ك فلم ه هنال وا ل فخطب

   . بعض الملوك فسجنه في قلعة إلى أن مات، فلهذا بادر القادر إلى هذه البيعة وتمزق، ثم أخذه

اهللا بن القادر باهللا، وهذا هو الذي صارت   وفي يوم الخميس الثامن عشر من ذي القعدة ولد األمير أبو جعفر عبد
   . إليه الخالفة، وهو القائم بأمر اهللا

ة       : وفيها ي غيل ن المسيب العقيل د ب بالد،          قتل األمير حسام الدولة المقل ك ال أنه بتل د عظم ش ان ق ار، وآ بالد األنب ب
   . فقتله بعض غلمانه األتراك، وقام باألمر من بعده ولده قرواش المملكة فجاءه القدر المحتومورام 

   . وحج بالناس المصريون



 

   : وفيها توفي من األعيان

  جعفر بن الفضل بن جعفر 

د سنة    وزير، ول زل     ابن محمد بن الفرات أبو الفضل، المعروف بابن خنزابة ال داد، ون ة ببغ ان وثالثمائ ديار   ثم ال
ارون     المصرية ووزر بها لألمير آافور األخشيدي، وآان ن ه د ب أبوه وزيرًا للمقتدر، وقد سمع الحديث من محم

ه     : البغداديين، وآان قد سمع مجلسًا من البغوي، ولم يكن عنده، وآان يقول الحضرمي وطبقته من  من جاءني ب
   . أغنيته

ه    دارقطني إلى مصر فنزل عندهوآان له مجلس لإلمالء بمصر، وبسببه رحل ال ه من وخّرج له مسندًا، وحصل ل
   . مال جزيل، وحّدث عنه الدارقطني وغيره من األآابر

   : ومن مستجاد شعره قوله

  ولم يبت طاويًا منها على ضجر* من أخمل النفس أحياها ورّوحها 

  فليس ترمي سوى العالي من الشجر* إن الرياح إذا اشتدت عواصفها 

ل   في ربيع األول منها،  : آانت وفاته في صفر، وقيل  : ابن خلكانقال  ة، وقي   : عن ثنتين وثمانين سنة ودفن بالقراف
انه    إنه آان قد اشترى  : بداره، وقيل ه األشراف إلحس  بالمدينة النبوية دارًا فجعل له فيها تربة، فلما نقل إليها تلقت

   . ثم أعادوه إلى المدينة فدفنوه بتربتهإليهم، فحملوه وحجوا به ووقفوا به بعرفات، 

  ابن الحجاج الشاعر 

ي ذع ف اجن المق د اهللا الشاعر الم و عب ن الحجاج أب د ب ن أحم ا  الحسين ب تلفظ به تنكف اللسان عن ال ه، يس نظم
ة، فاستخلف       واألذنان عن االستماع لها، وقد آان أبوه من آبار ام عز الدول داد في أي  العمال، وولي هو حسبة بغ

دل   عليها نوابًا ستة، وتشاغل هو بالشعر السخيف والرأي الضعيف، إال أن شعره جيد من حيث اللفظ، وفيه قوة ت
اظ     على ة الفضيحة في األلف ك      تمكين واقتدار على سبك المعاني القبيحة التي هي في غاي ر ذل ه غي الفصيحة، ول

   . دينار لفمن األشعار المستجادة، وقد امتدح مرة صاحب مصر فبعث إليه بأ

ا سعيد    بأنه عزل عن حسبة بغداد بأبي سعيد األصطخري قول  : وقول ابن خلكان ضعيف ال يسامح بمثله، فإن أب
و   توفي في سنة ثمان وعشرين وثالثمائة، فكيف يعزل به ابن الحجاج وهو ال يمكن ادعاء أن يلي الحسبة بعده أب

   . اعر بهذه السنة، ووفاة االصطخري بما تقدمقد أرخ وفاة هذا الش سعيد األصطخري، وابن خلكان

   . حين توفي هو وغيره من الشعراء وقد جمع الشريف الرضي أشعاره الجيدة على حدة في ديوان مفرد، ورثاه

  الجزري عبد العزيز بن أحمد بن الحسن 

اً    ان ظاهري ات، آ ى مذهب داود،   القاضي بالحرم وحريم دار الخالفة وغير ذلك من الجه اآم     عل ًا تح ان لطيف وآ
   . أرني وآالتك  : له القاضي إليه وآيالن، فبكى أحدهما في أثناء الخصومة فقال

   . لم يجعل إليك أن تبكي عنه  : فناوله فقرأها ثم قال له

   . فاستضحك الناس ونهض الوآيل خجًال

  عيسى بن الوزير علي بن عيسى 

الوزراء، وآتب هو للطائع أيضًا، وسمع الحديث     وآان أبوه من آبار ابن داود بن الجراح، أبو القاسم البغدادي،
وم،  ر العل ماع آثي ان صحيح الس ر، وآ ذهب    الكثي ن م يء م اتهموه بش ل، ف م األوائ المنطق وعل ًا ب ان عارف وآ

   : قوله الفالسفة، ومن جيد شعره



 

  ومبقى قد مات جهًال وغيا* رب ميت قد صار بالعلم حيًا 

  ال تعدوا الحياة في الجهل شيا* تنالوا خلودًا  فاقتنوا العلم آي

   . سنة، ودفن في داره ببغداد ولد في سنة ثنتين وثالثمائة، وتوفي في هذه السنة عن تسع وثمانين

  وثالثمائة ثم دخلت سنة ثنتين وتسعين 

ال في جيش ع     في محرمها غزا يمين الدولة محمود بن سبكتكين بالد الهند، فقصده ا جيب اًال    ملكه اقتتلوا قت ظيم ف
انون ألف      شديدًا ففتح اهللا على المسلمين، وانهزمت ا ثم الدة قيمته الهنود، وأسر ملكهم جيبال، وأخذوا من عنقه ق

   . المسلمون منهم أمواال عظيمة، وفتحوا بالدًا آثيرة دينار، وغنم

تهانة    ه واس ارًا ل ه،  ثم إن محمودًا سلطان المسلمين أطلق ملك الهند احتق ة،        ب اس في المذل ه والن راه أهل مملكت لي
   . النار التي يعبدونها من دون اهللا فاحترق، لعنه اهللا فحين وصل جيبال إلى بالده ألقى نفسه في

وا   داد، فنهب ى النصارى ببغ وام عل ارت الع ا ث ع األول منه ي ربي ا،   وف دقيق وأحرقوه ة ال ي بقطيع تهم الت آنيس
   . المسلمين رجال ونساء وصبيان ة منفسقطت على خلق فماتوا، وفيهم جماع

   . وانتشرت الفتنة وفي رمضان منها قوي أمر العيارين، وآثرت العمالت ونهبت بغداد

أضاء آضوء القمر ليلة التمام، ومضى الشعاع  وفي ليلة االثنين منها ثالث القعدة انقض آوآب  : قال ابن الجوزية
   . رأي العين، ثم توارى بعد ساعة يوبقي جرمه يتموج نحو ذراعين في ذراعين ف

ى الحجاز،           داد ليسيروا إل ى بغ دم الحجاج من خراسان إل بلغهم عيث األعراب في األرض      وفي هذا الشهر ق ف
الد المشرق أحد في         بالفساد، وأنه ال ناضر لهم وال ناظر ينظر في أمرهم، م يحج من ب فرجعوا إلى بالدهم، ول

   . هذه السنة

األمر من    ها ولد لبهاء الدولة ابنان توأمان فمات أحدهما بعدوفي يوم عرفة من سبع سنين، وأقام اآلخر حتى قام ب
   . بعد أبيه، ولقب شرف الدولة

   . وحج المصريون فيها بالناس

   : وممن توفي فيها من األعيان 

  ابن جني 

ان      الفائقة أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي اللغوي، صاحب التصانيف ة، وآ المتداولة في النحو واللغ
   : بن أحمد األزدي الموصلي، ومن شعره في ذلك قوله جنى عبد ًا روميًا مملوآًا لسليمان بن فهد

  فعلمي في الورى نسبي* فإن ُأصبح بال نسب 

  قروم سادة نجب* على أني أؤول إلى 

  أرمُّوا الدهر ذا الخطب* قياصرة إذا نطقوا 

  آفى شرفًا دعاء نبي* لهم  أوالك دعا النبي

   . خلتا من صفر منها وقد أقام ببغداد ودرس بها العلم إلى أن توفي ليلة الجمعة لليلتين

   : إنه آان أعور وله في ذلك  : ويقال  : قال ابن خلكان



 

  يدل على نية فاسدة* صدودك عني وال ذنب لي 

  خشيت على عيني الواحدة* مما بكيت -وحياتك  -فقد 

  ك لما آان في ترآها فائدة* لوال ومخافة أن ال أرا و

   . إن هذه األبيات لغيره، وآان قائلها أعور  : ويقال

   : وله في مملوك حسن الصورة أعور قوله

  وعين قد أصابتها العيون* له عين أصابت آل عين 

   : أبو الحسن الجرجاني الشاعر الماهر

  علي بن عبد العزيز 

   : بالتفرد، وله أشعار حسان من ذلك قوله سمع الحديث وترقى في العلوم حتى أقر له الناس القاضي بالري،

  رأوا رجًال عن موقف الذل أحجما* يقولون لي فيك انقباض وإنما 

  ومن أآرمته عزة النفس أآرما* أرى الناس من داناهم هان عندهم 

  ابدا طمع صيرته لي سلم* ولم أقض حق العلم إن آان آلما 

  ولكن نفس الحر تحتمل الظما* إذا قيل لي هذا مطمع قلت قد أرى 

  َألخدم من القيت ولكن ُألخدما* ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي 

  إذًا فاتباع الجهل قد آان أحزما* أأشقى به غرسًا وأجنيه ذلًة 

  ولو عظموه في النفس عظما* ولو أن أهل العلم صانوه صانهم 

  محياه باألطماع حتى تجهما* هان، ودنسوا ولكن أهانوه، ف

     : ومن مستجاد شعره أيضًا

  صرت للبيت والكتاب جليسا* ما تطمَّعت لذة العيش حتى 

  ـعلم فما أبتغي سواه أنيسا* ليس عندي شيء ألذ من الـ 

   : ومن شعره أيضًا

  على شهوات النفس في زمن العسر* إذا شئت أن تستقرض المال منفقًا 

  عليك وإنظارًا إلى زمن اليسر* سل نفسك اإلنفاق من آنز صبرها ف

  فكل منوع بعدها واسع العذر* فإن فعلت آنت الغني وإن أبت 

   . توفي رحمه اهللا في هذه السنة، وحمل تابوته إلى جرجان فدفن بها



 

  وثالثمائة ثم دخلت سنة ثالث وتسعين 

   . آرهآانت وفاة الطائع هللا على ما سنذ  : وفيها

وم          : وفيها ى الحسين في ي وح عل اب البصرة        منع عميد الجيوش الشيعة من الن ة السنة بب ع جهل عاشوراء، ومن
   . ذلك بثمانية أيام، فامتنع الفريقان وهللا الحمد والمنة وباب الشعير من النوح على مصعب بن الزبير بعد

د       ا غالب محم ره أب ة وزي اء الدول ن خلف عن    وفي أواخر المحرم خلع به ار       ب ة ألف دين وزارة وصادره بمائ ال
    . قاشانية

   . الكر بمائة وعشرين دينارًا وفي أوائل صفر منها غلت األسعار ببغداد جدًا، وعدمت الحنطة حتى بيع

ه في آل      برز عميد الجيوش إلى سر من رأى واستدعى سيد الدولة أبا  : وفيها رر علي الحسن، علي بن مزيد، وق
   . بالده ن ألف دينار، فالتزم بذلك فقرره علىسنة أربعي

ى     هرب أبو العباس الضبي وزير مجد الدولة بن فخر الدولة من  : وفيها ه، وول الري إلى بدر بن حسنويه، فأآرم
   . بعد ذلك وزارة مجد الدولة أبو علي الخطير

ا بكر        بلغ  استناب الحاآم على دمشق وجيوش الشام أبا محمد األسود، ثم  : وفيها ًا سّب أب ه عزر رجًال مغربي ه أن
   . فخاف من معرة ذلك فبعث إليه فعزله مكرًا وخديعة وعمر رضي اهللا عنهما، وطاف به في البلد،

   . وانقطع الحج فيها من العراق بسبب األعراب

   : وممن توفي فيها من األعيان 

  إبراهيم بن أحمد بن محمد 

ر من الحديث، وخرج      ي، مقدم المعدلين ببغداد، وشيخأبو إسحاق الطبري الفقيه المالك القراءات، وقد سمع الكثي
   . آريمًا مفضًال على أهل العلم له الدارقطني خمسمائة جزء حديث، وآان

  المطيع الطائع هللا عبد الكريم بن 

ب     تقدم خلعه وذآر ما جرى له، توفي ليلة عيد الفطر منها عن خمس أو ست   ا س نة، منه ع عشر سنة   وسبعين س
ة         ه الخليف ة، وصلى علي ام خليف ن          وستة أشهر وخمسة أي ابر، ودف ه األآ ًا، وشهد جنازت ه خمس ر علي ادر فكب الق

   . بالرصافة

  محمد بن عبد الرحمن بن العباس بن زآريا

ًا،       ن صاعد وخلق ة، سمع البغوي واب اني واألزهري والخالل      أبو طاهر المخلص، شيخ آبير الرواي ه البرق وعن
   . تنوخي، وآان ثقة من الصالحينوال

   . توفي في رمضان منها عن ثمان وثمانين سنة رحمه اهللا

  محمد بن عبد اهللا 

   . الدولة وغيره أبو الحسن السالمي الشاعر المجيد، له شعر مشهور، ومدائح في عضد

 

 



 

  ميمونة 

ا    بنت شاقولة الواعظة التي هي للقرآن حافظة، ذآرت يومًا في وعظها أن ذي عليه ه    -ثوبها ال ه   -وأشارت إلي ل
   . تغير، وأنه آان من غزل أمها في صحبتها تلبسه منذ سبع وأربعين سنة وما

   . والثوب إذا لم يعص اهللا فيه ال يتخرق سريعًا  : قالت

   ؟ الجدار أال ندعو البناء ليصلح هذا  : ألمي آان في دارنا حائط يريد أن ينقض فقلت  : وقال ابنها عبد الصمد

ك عشرين       فأخذت رقعة فكتبت فيها شيئًا ثم أمرتني أن أضعها في موضع من الجدار،  ى ذل فوضعتها فمكث عل
ة     سنة، فلما توفيت أردت أن أستعلم ما آتبت في الرقعة، َه   {   : فحين أخذتها من الجدار سقط، وإذا في الرقع ِإنَّ اللَّ

   . واألرض أمسكه اللهم ممسك السموات  ] 41  : فاطر [   } َتُزوَلاالسََّمَواِت َواْلَأْرَض َأْن  ُيْمِسُك

  وثالثمائة ثم دخلت سنة أربع وتسعين

الموسوي، قضاء القضاة والحج والمظالم،     ولى بهاء الدولة الشريف أبا أحمد الحسين بن أحمد بن موسى  : وفيها
م     المناقب، وآا ونقابة الطالبيبن، ولقب بالطاهر األوحد، ذوي داد ل ى بغ اب إل ن التقليد له بسيراج، فلما وصل الكت

   . القادر في قضاء القضاة، فتوقف حاله بسبب ذلك يأذن له الخليفة

ه،        ملك أبو العباس بن واصل بالد البطيحة، وأخرج منها مهذب  : وفيها يم الجيوش ليأخذها من ة فقصده زع الدول
ان      ه وحواصله، وآ ار،           في  فهزمه ابن واصل ونهب أموال ون ألف دين ة ثالث ة الخزان ا أصاب في خيم ة م جمل

   . وخمسون ألف درهم

ا ل     : وفيه ر وتجم يم آبي ل عظ ي جحف از ف ى الحج ي إل ب العراق رج الرآ ر   خ ر، فاعترضهم األصيفر أمي آثي
ن      : يقال لهما األعراب، فبعثوا إليه بشابين قارئين مجيدين آانا معهم، د اهللا ب و عب ا وأب الزجاجي،   أبو الحسن الرف

   . قراءة، ليكلماه في شيء يأخذه من الحجيج، ويطلق سراحهم ليدرآوا الحج وآانا من أحسن الناس

آيف   : فأدهشه ذلك وأعجبه جدًا، وقال لهما فلما جلسا بين يديه قرآ جميعًا عشرًا بأصوات هائلة مطربة مطبوعة،
   ؟ عيشكما ببغداد

   . والتحف ا ويبعثون إلينا بالذهب والفضةبخير ال يزال الناس يكرمونن  : فقاال

   ؟ هل أطلق لكما أحد منهم بألف ألف دينار في يوم واحد  : فقال لهما

   . ال، وال ألف درهم في يوم واحد  : فقاال

الحجيج آله، ولوالآما لما قنعت منهم بألف ألف  فإني أطلق لكما ألف ألف دينار في هذه اللحظة، أطلق لكما  : قال
   . ناردي

اس   ذينك       فأطلق الحجيج آله بسببهما فلم يتعرض أحد من األعراب لهم، وذهب الن المون شاآرون ل ى الحج س إل
   . الرجلين المقرئين

ل        ى جب ة عل راءة عظيم رجالن ق ذان ال رأ ه ائر        ولما وقف الناس بعرفات ق اء من س اس بالبك ة، فضج الن الرحم
رجلين في سفرة واحدة،          ما آان  : الرآوب لقراءتهما، وقالوا ألهل العراق ذين ال م به م أن تخرجوا معك ينبغي لك

   . بل آان ينبغي أن تخرجوا بأحدهما وتدعوا اآلخر، فإذا أصيب سلم اآلخر الحتمال أن يصابا جميعًا،

   . وآانت الحجة والخطبة للمصرييين آما هي لهم من سنين متقدمة

ود سريعاً         ى الع ر العراق عزم عل ان أمي د آ ى طريقهم     وق داد عل ى بغ ى       إل ا، وأن ال يسيروا إل ي جاؤوا منه الت
ى       المدينة النبوية خوفًا من األعراب، وآثرة ان عل رجالن القارئ ذان ال الخفارات، فشق ذلك على الناس، فوقف ه



 

ي    ق الت ادة الطري رآ       ج ة، وق ة النبوي ى المدين دل إل ا يع لِ    }   : منه اَن ِلَأْه ا َآ ْن حَ    َم ِة َوَم َأْعَراِب َأْن   اْلَمِديَن َن اْل ْوَلُهْم ِم
فضج الناس بالبكاء، وأمالت النوق   .  ] 120  : التوبة [  اآليات  { اللَِّه َوَلا َيْرَغُبوا ِبَأْنُفِسِهْم َعْن َنْفِسِه َيَتَخلَُّفوا َعْن َرُسوِل

ادوا  الناس بأجمعهم واألمير إلى الم أعناقها نحوهما، فمال م وهللا   دينة النبوية فزاروا وع ى بالده المين إل د   س الحم
   . والمنة

دًا أيضًا     - ولما رجع هذان القارئان رتبهما ولي األمر مع أبي بكر بن البهلول ًا مجي ان مقرئ اس    -وآ ليصلوا بالن
ر الجمع       راويح في رمضان، فكث اوبون في           صالة الت دًا ويتن ون الصالة ج انوا يطيل م وآ م لحسن تالوته وراءه

 رآعة بقدر ثالثين آية، والناس ال ينصرفون من التراويح إال في الثلث األول من الليل، آل اإلمامة، يقرؤون في
   . أو قريب النصف منه

الى   ه تع ِذينَ    }   : وقد قرأ ابن البهلول يومًا في جامع المنصور قول ْأِن ِللَّ ْم َي ا        َأَل ِه َوَم ِذْآِر اللَّ وُبُهْم ِل َع ُقُل وا َأْن َتْخَش آَمُن
   ؟ آيف قلت  : فنهض إليه رجل صوفي وهو يتمايل فقال  ] 16  : الحديد [   { اْلَحقِّ َنَنَزَل ِم

   . بلى واهللا، وسقط ميتًا رحمه اهللا  : فأعاد اآلية، فقال الصوفي

دم      وآذلك وقع ألبي الحسن بن الخشاب شيخ ابن الرفا،  : قال ابن الجوزي ن األدمي المتق وآان تلميذًا ألبي بكر ب
ة           ه، وآان جيد القراءة حسن الصوت أيضًا،ذآر ذه اآلي اء ه ذا في جامع الرصافة في األحي ن الخشاب ه   : قرأ اب

ال     ] 16  : الحديد [   { آَمُنوا َأَلْم َيْأِن ِللَِّذيَن }  د    : فتواجد رجل صوفي وق ى واهللا ق م       بل اء طويًال، ث آن، وجلس وبكى بك
     . سكت سكتة فإذا هو ميت رحمه اهللا

   : وممن توفي فيها من األعيان 

  أبو علي اإلسكافي 

ى البطيحة،          ويلقب بالموفق، وآان مقدمًا عند بهاء الدولة، فواله بغداد فأخذ  م هرب إل ود ث رة من اليه واًال آثي أم
د ذل   فأقام بها سنتين ثم قدم بغداد فواله ه  بهاء الدولة الوزارة، وآان شهمًا منصورًا في الحرب ثم عاقبه بع ك وقتل

   . السنة، عن تسع وأربعين سنة في هذه

  وثالثمائة ثم دخلت سنة خمس وتسعين 

رر    : فيها ة خمسين ألف          عاد مهذب الدولة إلى البطيحة ولم يمانعه ابن واصل، وق اء الدول ه في آل سنة لبه علي
   . دينار

ك آخرون   وذه آان غالء عظيم بإفريقية، بحيث تعطلت المخابز والحمامات،  : وفيها ب خلق آثير من الفناء، وهل
   . والخاتمة آمين من شدة الغالء، فنسأل اهللا حسن العافية

   . أصاب الحجيج في الطريق عطش شديد بحيث هلك آثير منهم  : وفيها

   . وآانت الخطبة للمصريين

   : وممن توفي فيها من األعيان 

  محمد بن أحمد بن موسى بن جعفر 

عن محمود بن إسحاق عن البخاري،  المعروف بالمالحمي، أحد الحفاظ قدم بغداد وحدث بها أبو نصر البخاري،
   . وآان من أعيان أصحاب الحديث وروى عن الهيثم بن آليب وغيره، وحدث عنه الدارقطني،

   . توفي ببخارى في شعبان منها، وقد جاوز الثمانين

 



 

  محمد بن أبي إسماعيل 

ذان     علي بن الحسين بن الحسن  د بهم وي، ول ي الحسن العل ر        بن القاسم أب داد، وآتب الحديث عن جعف أ ببغ ونش
ام   الخلدي وغيره، وسمع بنيسابور من األصم وغيره، ودرس فقه الشافعي على علي بن أبي هريرة، ثم دخل الش

   . آبارهم، وحج مرات على الوحدة، توفي في محرم هذه السنة فصحب الصوفية حتى صار من

  سين أحمد بن فارسأبو الح 

رازي، صاحب     ة  المجمل في   ( ابن زآريا بن محمد بن حبيب اللغوي ال ه رسائل       ) اللغ ذان، ول ًا بهم ان مقيم ، وآ
     : رائق شعره قوله حسان، أخذ عنه البديع صاحب المقامات، ومن

  ترآية تنمى لترآي* مرت بنا هيفاء مجدولة 

  يأضعف من حجة نحو* ترنو بطرف فاتر فاتن 

   : وله أيضًا

  وأنت بها آلف مغرم* إذا آنت في حاجة مرسًال 

  وذاك الحكيم هو الدرهم* فأرسل حكيمًا وال توصه 

   . وتسعين، واألول أشهر سنة خمس  : توفي سنة تسعين وثالثمائة، وقيل  : قال ابن خلكان

  وثالثمائة ثم دخلت سنة ست وتسعين 

ة         ة مستهل شعبان طلع نجم يشبه الزهرةفي ليلة الجمع  : قال ابن الجوزي رة ضوئه عن يسار القبل ره وآث في آب
   . إلى النصف من ذي القعدة، ثم غاب يتموج، وله شعاع على األرض آشعاع القمر، وثبت

   . ولي محمد بن األآفاني قضاء جميع بغداد  : وفيها

   . الكوفة، ولقبه معتمد الدولة إمارة جلس القادر باهللا لألمير قرواش بن أبي حسان وأقره في  : وفيها

   . الحسنيين، ولقب أخوه المرتضى ذا المجدين قلد الشريف الرضي نقابة الطالبيين، ولقب بالرضي ذي  : وفيها

ا  دناً            : وفيه افتتح م د ف الد الهن بكتكين ب ن س ود ب ة محم ين الدول ة، وأسر بعض        غزا يم واًال جزيل ارًا، وأخذ أم آب
د           آراشى حين هرب منه لما ملوآهم وهو ملك ى وسطه بع ه وشدها عل ا، وآسر أصنامها، فألبسه منطقت افتتحه

   . أطلقه إهانة له، وإظاهرًا لعظمة اإلسالم وأهله تمنع شديد وقطع خنصره ثم

م إجالًال ل      آانت الخطبة للحاآم العبيدي، وتجدد في الخطبة أنه إذا ذآر  : وفيها اس آله وم الن ه، الخطيب الحاآم يق
له، وآانوا يسجدون عند ذآره، يسجد من هو في الصالة ومن هو في  وآذلك فعلوا بديار مصر مع زيادة السجود

   . لسجودهم، لعنه اهللا وقبحه األسواق يسجدون

   : وممن توفي فيها من األعيان 

  أبو سعد اإلسماعيلي 

اني، المعروف باإلسماعيلي، ور    ه        دإبراهيم بن إسماعيل أبو سعد الجرج ّي فحدث عن أبي دارقطني ح داد وال بغ
ه         ن عدي، وحدث عن ي بكر اإلسماعيلي واألصم ب ى مذهب          أب ًا فاضًال، عل ة فقيه ان ثق وخي، وآ الخالل والتن

   . سخيًا جوادًا على أهل العلم، وله ورع ورياسة إلى اليوم في بلده إلى ولده الشافعي، عارفًا بالعربية،



 

ال الخطيب   ول  سمعت الشيخ أب     : ق و سعد اإلسماعيلي     : ا الطيب يق ولى        ورد أب اء مجلسين ت ه الفقه د ل داد فعق بغ
و     اني أب ولى الث ا           أحدهما أبو حامد األسفراييني، وت ن زآري افى ب ى القاضي المع اجي إل اجي، فبعث الب د الب محم

ي الفضل، وآتب         الجريري يستدعية إلى حضور ده أب الة مع ول ده   المجلس ليجمل المجلس، وآانت الرس ى ي عل
   : البيتين هذين

  وصاحبه ألفاه للشكر موضعًا* إذا أآرم القاضي الجليل وليه 

  ويسأله فيها التطول أجمعا* ولي حاجة يأتي بني بذآرها 

   : فأجابه الجريري مع ولد الشيخ

  نواتيه طوعًا حيث يرسم أصنعا* دعا الشيخ مطواعًا سميعًا ألمره 

  أبادر ما قد حده لي مسرعا*  وها أنا غاد في غد نحو داره

ائم يصلي في     رأ       توفي اإلسماعيلي فجأة بجرجان في ربيع اآلخر وهو ق ا ق   : المحراب، في صالة المغرب، فلم
   . فاضت نفسه فمات رحمه اهللا  ] 5  : الفاتحة [   { َنْسَتِعيُن ِإيَّاَك َنْعُبُد َوِإيَّاَك } 

  محمد بن أحمد 

و عمرو المزآي، الحافظ      ابن محمد بن جعفر بن م ر، أب ن بحي الحيري،     حمد بن محمد ب ابوري، ويعرف ب النيس
وفي في    رحل إلى اآلفاق في طلب العلم، وآان حافظًا جيد المذاآرة، ثقة ثبتًا، حدث ببغداد وغيرها من البالد، وت

   . سنة شعبان عن ثالث وسبعين

  أبو عبد اهللا بن منده 

ظ،    بن يحيى بن منده، أبو عبد اهللا الحافظ محمد بن إسحاق بن محمد األصفهاني الحافظ، آان ثبت الحديث والحف
   . التاريخ، والناسخ والمنسوخ رحل إلى البالد الشاسعة، وسمع الكثر وصنف

      . أصفهان في صفر منها ما رأيت أحفظ من ابن منده، توفي في  : قال أبو العباس جعفر بن محمد

  وثالثمائة ثم دخلت سنة سبع وتسعين 

دي صاحب مصر، وملخص أمر       : فيها ان من ساللة        آان خروج أبي رآوة على الحاآم العبي ه آ ذا الرجل أن ه
وإنما لقب بأبي رآوة لرآوة آان يصحبها في أسفاره على  هشام بن عبد الملك بن مروان األموي، واسمه الوليد،

ا  طريق الصوفية، وقد سمع الحديث ام، وهو في           بالديار المصرية، ثم أق م دخل الش يمن ث ى ال م رحل إل ة ث م بمك
ام     غضون ذلك ه أق م إن ام، ث الد    يبايع من انقاد له، ممن يرى عنده همة ونهضة للقيام في نصرة ولد هش بعض ب ب

ورع،   ادة وال ات،      مصر في محلة من محال العرب، يعلم الصبيان ويظهر التقشف والعب ر بشيء من المغيب ويخب
    . جدًا حتى خضعوا له وعظموه

ويين،          ه من األم دعى إلي ذي ي ه ال م أن ؤمنين، ولقب        ثم دعا إلى نفسه وذآر له أمير الم ه وخاطبوه ب فاستجابوا ل
ار،   بالثائر بأمر اهللا المنتصر من أعداء اهللا، ودخل برقة في جحفل عظيم، فجمع له أهلها نحوًا من مائتي ألف دين

ه،    فأخذ منه مائتي ألف دينار أيضًا، ونقشوا الدراهممن اليهود اتهم بشيء من الودائع  وأخذ رجًال دنانير بألقاب وال
ود نحو من ستة         وخطب بالناس يوم الجمعة ولعن الحاآم في خطبته ونعما فعل، فالتف وة من الجن ي رآ على أب

   . عشر ألفًا

ى م  فلما بلغ الحاآم أمره وما آل إليه حاله بعث بخمسمائة ألف دينار وة     وخمسة آالف ثوب إل ي رآ دم جيوش أب ق
ال      وهو الفضل بن عبد اهللا يستميله إليه ويثنيه وة وق ي رآ عن أبي رآوة، فحين وصلت األموال إليه رجع عن أب

   . بالحاآم، وما دمت بين أظهرنا فنحن مطلوبون بسببك، فاختر لنفسك بلدًا تكون فيها إنا ال طاقة لنا  : له



 

مودة وصحبة، فأرسله، ثم بعث وراءه من   النوبة فإن بينه وبين ملكها فسأل أن يبعثوا معه فارسين يوصالنه إلى
ه      ه أرآب ا وصل إلي اآم الفضل             رده إلى الحاآم بمصر، فلم رم الح م أآ اني، ث وم الث ه في الي م قتل ّهره ث ًال وش جم

   . آثيرة وأقطعه أقطاعًا

   . هذه مكافأة التمساحو واتفق مرض الفضل فعاده الحاآم مرتين، فلما عوفي قتله وألحقه بصاحبه،

   . يزيد، ولقب بسند الدولة وفي رمضان منها عزل قرواش عما آان بيده ووليه أبو الحسن علي بن

   . خراسان، وقتل من األتراك خلقًا آثيرًا هزم يمين الدولة محمود بن سبكتكين ملك الترك عن بالد  : وفيها

   . بخراسان وفارس ى بهاء الدولة فطيف بهقتل أبو العباس بن واصل وحمل رأسه إل  : وفيها

ا دًا،   : وفيه ة ج وداء مظلم ح س الطريق ري م ب يج وه ى الحج ارت عل راب   ث ر األع راح أمي ن الج واعترضهم اب
   . بالدهم فدخلوها في يوم التروية فاعتاقهم عن الذهاب ففاتهم الحج فرجعوا إلى

      . وآانت الخطبة بالحرمين للمصريين

   : ي من األعيانوفيها توف 

  عبد الصمد بن عمر بن إسحاق 

الشافعي على أبي سعيد االصطخري، وسمع   أبو القاسم الدينوري الواعظ الزاهد، قرأ القرآن ودرس على مذهب
ة   ان ثق نفس، واستعمال          الحديث من النجاد، وروى عنه الصيمري، وآ دة ال ل في مجاه ه المث صالحًا، يضرب ب

ه في           التفقهالصدق المحض، والتعفف و ر، وحسن وعظه ووقع المعروف والنهي عن المنك والتقشف، واألمر ب
   . أنا غني عنها  : رجل بمائة دينار فقال القلوب، جاءه يومًا

   . خذها ففرقها على أصحابك هؤالء  : قال

   . ضعها على األرض  : فقال

ذوها، وجاء        واليأخذ آل واحد منكم حاجته منها، فجعل  : فوضعها ثم قال للجماعة ى أنف اتهم حت در حاج يأخذون بق
   . إلى البقال فخذ على ربع رطل تمر اذهب  : ولده بعد ذلك فشكى إليه حاجتهم فقال

ا      ى دار فيه ه إل ك فاتبع د        ورآه رجل وقد اشترى دجاجة وحلواء فتعجب من ذل يهم، وق دفعها إل ام ف ا أيت رأة وله ام
   . سيدي لهذه الساعة خبأتك  : ولما حضرته الوفاة جعل يقول منه، آان يدق السعد للعطارين باألجرة ويقتات

   . المنصوري، ودفن بمقبرة اإلمام أحمد توفي يوم الثالثاء لسبع بقين من ذي الحجة منها، وصلى عليه بالجامع

  أبو العباس بن واصل 

ان منصوراً   الكرخ، وآ دم ب ان أوًال يخ ا، آ يراف والبصرة وغيرهم ه صاحب س ه أن ان أصحابه  ل يملك، آ س
   ؟ إذا ملكت فأي شيء تعطيني  : يهزؤون به، فيقول أحدهم

   . علّي اخلع  : استخدمني، ويقول اآلخر  : ولني، ويقول اآلخر  : ويقول اآلخر

ا        فقدر له أنه تقلبت به األحوال حتى ملك سيراف والبصرة، وأخذ بالد ة، وأخرجه منه البطيحة من مهذب الدول
   . أن رآب بقرة يث إنه احتاج في أثناء الطريق إلىطريدًا، بح

م  ه في شعبان         واستحوذ ابن واصل على ما هناك، وقصد األهواز وهزم بهاء الدولة، ث ة فقتل اء الدول ه به ر ب ظف
   . منها، وطيف برأسه في البالد



 

  وثالثمائة ثم دخلت سنة ثمان وتسعين 

ة وجواهر نفيسة،        الد الهند، ففتح حصونًاغزا يمين الدولة محمود بن سبكتكين ب  : فيها واًال جزيل رة، وأخذ أم آثي
ذراعًا وعرضه خمسة عشر ذراعًا مملوءًا فضة، ولما رجع إلى غزنة  وآان في جملة ما وجد بيت طوله ثالثون

   . في صحن داره وأذن لرسل الملك فدخلوا عليه فرأوا ما بهرهم وهالهم بسط هذه األموال آلها

ج عظيم،        وفي يوم األ داد ثل ع ببغ ع اآلخر وق ًا       ربعاء الحادي عشر من ربي ى وجه األرض ذراع ي عل بحيث بق
     . والكوفة وعبادان والنهروان ونصفًا، ومكث أسبوعًا لم يذب، وبلغ سقوطه إلى تكريت

نهم ثم ظفر أصحاب الشرطة بكثير م  وفي هذا الشهر آثرت العمالت جهرة وجفية، حتى من المساجد والمشاهد،
   . فقطعوا أيديهم وآحلوهم

  قصة مصحف ابن مسعود وتحريقه 

   :  ) منتظمه (  على فتيا الشيخ أبي حامد األسفراييني فيما ذآره ابن الجوزي في

ان   وفي عاشر رجب جرت فتنة بين السنة والرافضة، سببها أن بعض الهاشميين قصد أبا عبد اهللا محمد بن النعم
تنفر    في -وآان فقيه الشيعة  -المعروف بابن المعلم  ه واس مسجده بدرب رباح، فعرض له بالسب فثار أصحابه ل

ى دار رخ وصاروا إل ة   أصحاب الك فراييني، وجرت فتن د األس ي حام يخ أب اني والش د األآف ي محم القاضي أب
   . اوأحضرت الشيعة مصحفًا ذآروا أنه مصحف عبد اهللا بن مسعود، وهو مخالف للمصاحف آله عظيمة طويلة،

المصحف عليهم فأشار الشيخ أبو  فجمع األشراف والقضاة والفقهاء في يوم جمعة لليلة بقيت من رجب، وعرض
ك بمحضر    وا          حامد األسفراييني والفقهاء بتحريقه، ففعل ذل ك غضبًا شديدًا، وجعل نهم، فغضب الشيعة من ذل م

ى من     ك ويسبونه، وقصد جماع      يدعون ليلة النصف من شعبان عل د      فعل ذل ي حام داثهم دار الشيخ أب ة من أح
   . يا حاآم يا منصور  : دار القطن، وصاحوا ليؤذوه فانتقل منها إلى

رة من دور الشيعة وجرت خطوب       وبلغ ذلك الخليفة فغضب وبعث أعوانه لنصرة أهل السنة، فحرقت دور  آثي
ن       ا اب داد لينفي عنه ى بغ ه الشيعة،    شديدة، وبعث عميد الجيوش إل م فقي ه، ومنعت        المعل م شفع في ا ث أخرج منه ف

ى داره           القصاص من التعرض للذآر والسؤال د إل و حام اذ الشيخ أب نهم، وع ي رضي اهللا ع باسم الشيخين، وعل
   . على عادته

ا دور    اث         وفي شعبان منها زلزلت الدينور زلزاًال شديدًا، وسقطت منه ر من األث اس شيء آثي ك للن رة، وهل آثي
ًا   داء بدقوقي وتكريتواألمتعة، وهبت ريح سو وشيراز، فأتلفت آثيرًا من المنازل والنخيل والزيتون، وقتلت خلق

   . شيراز، ووقعت رجفة بشيراز غرق بسببها مراآب آثيرة في البحر آثيرًا، وسقط بعض

ار     -رمضان  ووقع بواسط برد زنة الواحدة مائة درهم وستة دراهم، ووقع ببغداد في ك في أي مطر عظيم    -وذل
   . الت منه المزاريبس

  تخريب ُقَماَمة في هذه السنة 

وأباح للعامة ما فيها من األموال واألمتعة  أمر الحاآم بتخريب ُقمامة وهي آنيسة النصارى ببيت المقدس،  : وفيها
ا،        وغير ذلك، وآان سبب ذلك البهتان الذي الون به ي يحت ار الت  وهي    يتعاطاه النصارى في يوم الفصح من الن

وط            دهن البلسان في خي ا هي مصنوعة ب ا نزلت من السماء، وإنم اع    التي يوهمون جهلتهم أنه اإلبريسم، والرق
منهم والعوام، وهم إلى اآلن يستعملونها في    المدهونة بالكبريت وغيره، بالصنعة اللطيفة التي تروج على الطغام

   . ذلك المكان بعينه

من أحب الدخول في دين اإلسالم دخل    : د مصر، ونودي في النصارىوآذلك هدم في هذه السنة عدة آنائس ببال
ي            ومن ال يدخل فليرجع إلى بالد الروم آمنًا، ومن يهم من الشروط الت ا شرط عل زم بم ه فليلت ى دين نهم عل أقام م

ى اآم عل ا الح ة   زاده ه أربع ون الصليب من خشب زنت ى صدورهم، وأن يك ق الصلبان عل ة، من تعلي العمري
   . وعلى اليهود تعليق رأس العجل زنته ستة أرطال أرطال،



 

   . وأن ال يرآبوا خيًال وفي الحمام يكون في عنق الواحد منهم قربة زنة خمس أرطال، بأجراس،

   . منهم في االرتداد إلى دينه ثم بعد هذا آله أمر بإعادة بناء الكنائس التي هدمها وأذن لمن أسلم

   . اهللا لها من ال نية له، وال يعرف باطنه، قبحهننزه مساجدنا أن يدخ  : وقال

   : وممن توفي فيها من األعيان 

  أبو محمد الباجي 

اجي البخاري الخوارزمي، أحد     د الب ن محم د اهللا ب ره، اسمه عب م    سبق ذآ ي القاس ى أب ه عل افعية، تفق ة الش أئم
مرة ليزور بعض أصحابه فلم يجده في   والفصاحة والشعر، جاء الدارآي ودرس مكانه، وله معرفة جيدة باألدب

   : المنزل فكتب هذه األبيات

  نسأل اهللا خير هذا الفراق* قد حضرنا وليس نقضي التالقي 

  غبت آأن افتراقنا باتفاق* إن تغب لم أغب وإن لم تغب 

   . توفي في محرم هذه السنة، وقد ذآرنا ترجمته في طبقات الشافعية

  عبد اهللا بن أحمد 

ات، وروى       لي بن الحسين، أبو القاسم المعروف بالصيدالني، وهو آخر من حدث ابن ع ن صاعد من الثق عن اب
   . عنه األزهري، وآان ثقة مأمونًا صالحًا

   . توفي في رجب من هذه السنة وقد جاوز التسعين

  الببغاء الشاعر 

اء،    ان         عبد الواحد بن نصر بن محمد، أبو الفرج المخزومي، الملقب بالببغ نة، وآ ذه الس وفي في شعبان من ه ت
     : قوله أديبًا فاضًال مترسًال شاعرًا مطبقًا، فمن ذلك

  فما تسافر إال نحوه الحدق* يا من تشابه منه الخْلُق والُخُلق 

  وسقم جسمي من جفنيك مسترق* فورد دمعي من خديك مختلس 

  وإنما يتشكى من به رمق* لم يبق لي رمق أشكو هواك به 

  حمد بن يحيىم 

ع،     أبو عبد اهللا الجرجاني، أحد العلماء الزهاد العباد، المناظرين ألبي ة الربي بكر الرازي، وآان يدرس في قطيع
   . حنيفة وقد فلج في آخر عمره، وحين مات دفن مع أبي

  بديع الزمان 

   . صاحب المقامات، أحمد بن الحسين بن يحيى بن سعيد

ا  ذاني، الح و الفضل الهم هأب روف ببديان ة (   . فظ المع ائل الرائق ة ( ، و ) الرس ات الفائق ج   ) المقام ه نس ى منوال ، وعل
رز،        الحريري، م ب ارس، ث ن ف ة عن اب ان أحد    واقتفى أثره وشكر تقدمه، واعترف بفضله، وقد آان أخذ اللغ وآ

   . أنه سم وأخذ ه سكتة، فدفن سريعًا  : الفضالء الفصحاء، ويقال



 

ى  ثم عاش في قبر وم        ه وسمعوا صراخه فنبشوا عنه فإذا هو قد مات وهو آخذ عل ك ي ر، وذل ه من هول القب لحيت
   . تعالى الجمعة الحادي عشر من جمادى اآلخرة منها، رحمه اهللا

  وثالثمائة ثم دخلت سنة تسع وتسعين 

ا، فأخرجه    عيسى بن خالط ال قتل علي بن ثمال نائب الرحبة من طرف الحاآم العبيدي، قتله  : فيها ي، وملكه عقيل
   . منها عباس بن مرداس صاحب حلب وملكها

ون     صرف عمرو بن عبد الواحد عن قضاء البصرة ووليه أبو الحسن بن  : وفيها اس يهن ذهب الن أبي الشوارب، ف
   : هذا ويعزون هذا، فقال في ذلك العصفري

  بمثله ُيتغنى* عندي حديث ظريف 

  هّناهذا وهذا ُي* من قاضيين يعزى 

  وذا يقول استرحنا* فذا يقول أآرهوني 

   ؟ ومن يصّدق منا* ويكذبان جميعًا 

   . بغداد وفي شعبان من هذه السنة عصفت ريح شديدة فألقت وحًال أحمر في طرقات

اتهم      هبت على الحجاج ريح سوداء مظلمة واعترضهم األعراب فصدوهم  : وفيها ى ف اقوهم حت بيل، واعت عن الس
وًا من ألف          وا، وأخذت بنو هالل طائفة من حجاج البصرةالحج فرجع نهم نح تمائة واحد، وأخذوا م نحوًا من س

   . للمصريين ألف دينار، وآانت الخطبة فيها

   : وممن توفي فيها من األعيان 

  الحسين عبد اهللا بن بكر بن محمد بن 

ان  ن        م أبو أحمد الطبراني، سمع بمكة وبغداد وغيرهما من البالد، وآ ي ب د الغن دارقطني وعب ه ال ًا، سمع من كرم
   . بانياس يعبد اهللا تعالى إلى أن مات في ربيع األول منها سعيد، ثم أقام بالشام بالقرب من جبل عند

  محمد بن علي بن الحسين 

د      ن دري ن صاعد واب ن       أبو مسلم آاتب الوزير بن خنزابة، روى عن البغوي واب ة واب ن عرف ي داود واب ن أب واب
ان مج د         اهد وغيرهم، وآان آخر من بقي من أصحاب البغوي، وآ م، وق ة والفه م والحديث والمعرف من أهل العل

   . أصله آان غالبًا مفسودًا تكلم بعضهم في روايته عن البغوي ألن

   . وذآر الصوري أنه خلط في آخر عمره

  أبو الحسن علي بن أبي سعيد

د األع      ن عب ونس ب ن ي د ب اب     عبد الواحد بن أحم ى الصدفي المصري، صاحب آت زيج الحاآمي   (  ل ع     ) ال في أرب
ذا           مجلدات، آان أبوه من آبار المحدثين الحفاظ، وفد وضع ا ه ه، وأم ه في اء إلي ًا يرجع العلم ًا نافع لمصر تاريخ

  سيء فنال من شأنه مناًال جيدًا، وآان شديد االعتناء بعلم الرصد وآان مع هذا مغفًال فإنه اشتغل في علم النجوم
ارًا، فمن        ه، ويرآب حم ل، ويتطيلس فوق ه،    الحال، رث الثياب، طويًال يتعمم على طرطور طوي رآه ضحك من

ه شعر       وآان يدخل على الحاآم فيكرمه ويذآر من تغفله ما يدل على اعتنائه بأمر دًال، ول اهدًا مع ان ش نفسه، وآ
  : جيد، فمنه ما ذآره ابن خلكان

  رسالة مشتاق إلى حبيبه *أحمل نشر الريح عد هبوبه 



 

  ومن طابت الدنيا به وبطيبه* بنفسي من تحيا النفوس بريقه 

  سرى موهنًا في جفنه من رقيبه* يجدد وجدي طائف منه في الكرا 

  وغيبتها عني لطول مغيبه* لعمري لقد عطلت آأسي بعده 

  تمني أم أمير المؤمنين القادر باهللا

اني   نت من العابدات الصالحات، ومن أهلموالة عبد الواحد بن المقتدر آا الفضل والدين، توفيت ليلة الخميس الث
   . القادر، وحملت بعد العشاء إلى الرصافة والعشرين من شعبان منها، وصلى عليها ابنها

  الهجرة ثم دخلت سنة أربعمائة من 

ا من    تغرق، وا في ربيع اآلخر منها نقصت دجلة نقصًا آثيرًا، حتى ظهرت جزائر لم متنع سير السفن في أعاليه
   . أذنة والراشدية، فأمر بكرى تلك األماآن

ذي        : وفيها ه السالم، ال ي علي ؤمنين عل ر الم ا        آمل السور على مشهد أمي ك أن أب اني، وذل و إسحاق األرج اه أب بن
   . فعوفي محمد بن سهالن مرض فنذر إن عوفي ليبنينه

ده    ر باهللا بأنه مات فجلس للناسوفي رمضان أرجف الناس بالخليفة القاد ردة وبي يوم جمعة بعد الصالة وعليه الب
د األسفراييني       و حام رأ     القضيب، وجاء الشيخ أب ه وق ين يدي ل األرض ب ي        }   : فقب ِذيَن ِف اِفُقوَن َوالَّ ِه اْلُمَن ْم َيْنَت ِئْن َل َل

   .  ] 60  : األحزاب [ اآليات   { َك ِبِهْمَمَرٌض َواْلُمْرِجُفوَن ِفي اْلَمِديَنِة َلُنْغِرَينَّ ُقُلوِبِهْم

   . فتباآى الناس ودعوا وانصرفوا وهم فراحًا

ا،     ورد الخبر بأن الحاآم أنفذ إلى دار جعفر بن محمد الصادق  : وفيها بالمدينة فأخذ منها مصحفًا وآالت آانت به
ى         د موت صاحبها إل تح بع م تف دار ل ذه ال ان مع المصحف      وه ذا اآلن، وآ ة      ه د ودرق قعب خشب مطوق بحدي

رة   خيزران وحربة وسرير، حمل ذلك آله جماعة من العلويين إلى الديار المصرية، فأطلق لهم الحاآم أنعامًا آثي
   . أنا أحق به  : زائدة، ورّد السرير وأخذ الباقي، وقال ونفقات

   . فردوا وهم ذامون له داعون عليه

ا من          فيها الفقهاء، ثم بعد ثالث سنين   وبنى الحاآم فيها دارًا للعلم وأجلس ان فيه رًا ممن آ ًا آثي ل خلق دمها وقت ه
   . الفقهاء والمحدثين وأهل الخير

   . بنائه عمر الجامع المنسوب إليه وهو جامع الحاآم، وتأنق في  : وفيها

ة،   إلى ملكه بعد خلعه وفي ذي الحجة منها أعيد المؤيد هشام بن الحكم بن عبد الرحمن األموي وحبسه مدة طويل
   . والشام وآانت الخطبة بالحرمين للحاآم صاحب مصر

   : وممن توفي فيها من األعيان 

  أبو أحمد الموسوي النقيب 

د            ر الموسوي، وال ن حعف ن موسى ب راهيم ب ن إب د ب ن محم ة      الحسن بن موسى ب ي نقاب الرضي والمرتضى، ول
ا   م أخر  الطالبيين مرات نحوًا من خمس مرات، يعزل ويع نة،          د، ث وفي عن سبع وتسعين س ره، وت في آخر عم

   . الحسين وصلى عليه ابنه المرتضى، ودفن في مشهد

   : وقد رثاه ابنه المرتضى في قصيدة حسنة قوية المنزع والمطلع فمنها



 

  وتهديه الغدو إلى الرواح* سالم اهللا تنقله الليالي 

  حلينبوع العبادة والصال* على جدث حسيب من لؤي 

  ولم يك زاده إال المباح* فتى لم يرَو إال من حالل 

  وال علقت له راح براح* وال دنست له أزر لزور 

  وعريان الجوارح من جناج* خفيف الظهر من ثقل الخطايا 

  ومدلول على باب النجاح* مشوق في األمور إلى أعالها 

  بذآر اهللا عامرة النواحي* من القوم الذين لهم قلوب 

  لنصرتها وأديان صحاح* ام من التقوى مراض بأجس

  الحجاج بن هرمز أبو جعفر 

راد،    ال األعراب واألآ ة،         نائب بهاء الدولة على العراق، وآان تليده لقت ام عضد الدول دمين في أي ان من المق وآ
   . وشجاعة تامة وافرة، وهمة عالية وآراء سديدة وآانت له خبرة تامة بالحرب، وحزمة شديدة،

   . ما خرج من بغداد في سنة ثنتين وسبعين وثالثمائة آثرت بها الفتنول

   . توفي باألهواز عن مائة سنة وخمس سنين، رحمه اهللا

  أبو عبد اهللا القمي المصر ي التاجر

   . سائر أنواع المال آان ذا مال جزيل جدًا، اشتملت ترآته على أزيد من ألف ألف دينار، من

   . اهللا عنهم فن بالمدينة النبوية عند قبر الحسن بن علي، رضيتوفي بأرض الحجاز ود

  أبو الحسن بن الرفا المقري 

ة،     ع وتسعين وثالثمائ القرآن        تقدم ذآره وقراءته على آبير األعراب في سنة أرب اس صوتًا ب ان من أحسن الن آ
     . وأحالهم أداء، رحمه اهللا

  ثم دخلت سنة إحدى وأربعمائة 

دي عن  في يوم الجمع ي        ة الرابع من المحرم منها خطب بالموصل للحاآم العبي د أب ن مقل رواش ب أمر صاحبها ق
   . الخطبة بحروفها منيع، وذلك لقهره رعيته، وقد سرد ابن الجوزي صفة

م المنصور،        ائم ث ه الق م ابن ه المهدي ث ه          وفي آخر الخطبة صلوا على آبائ م ابن ز، ث ه العزي م ابن ز، ث ه المع م ابن ث
ا  م،    الح دعاء له الغوا في ال ت، وب دائن       آم صاحب الوق ار والم ا من األنب ه أعماله ذلك تبعت اآم، وآ يما للح وال س

   . وغيرها

رواش  ى        وآان سبب ذلك أن الحاآم ترددت مكاتباته ورسله وهداياه إلى ق ه، حت ه علي ل بوجه ه، وليقب تميله إلي يس
ر  ادر   فعل ما فعل من الخطبة وغيرها، فلما بلغ الخب ذ          الق ا صنع، ونف ى م رواش عل اهللا العباسي آتب يعاتب ق ب

   . الجيوش بمائة ألف دينار لمحاربة قرواش بهاء الدولة إلى عميد



 

ى     فلما بلغ قرواشًا رجع عن رأيه وندم على ما آان منه، وأمر بقطع ادر عل الخطبة للحاآم من بالده، وخطب للق
   . عادته

دًا   ادت دجلة زيادة آثيرة،ولخمس بقين من رجب ز  : قال ابن الجوزي واستمرت الزيادة إلى رمضان، وبلغت أح
   . بغداد وعشرين ذراعًا وثلثًا، ودخل إلى أآثر دور

   . الجيوش رجع الوزير أبو خلف إلى بغداد ولقب فخر الملك بعميد  : وفيها

   . هللابالراشد با عصى أبو الفتح الحسن بن جعفر العلوي ودعا إلى نفسه، وتلقب  : وفيها

   . ولم يحج فيها أحد من أهل العراق، والخطبة للحاآم

  : وممن توفي فيها من األعيان 

   .  ) األطراف ( أبو مسعود صاحب  

  إبراهيم بن محمد بن عبيد 

اب        ر، مصنف آت ى   ( أبو مسعود الدمشقي الحافظ الكبي داد       ) الصحيحين  األطراف عل الد شتى آبغ ى ب ، رحل إل
ان  والبصرة والك رو إال         وفة وواسط وأصبهان وخراسان، وآ م ي اء الضابطين، ول اظ الصادقين، واألمن من الحف

   . وأبو ذر الهروي، وحمزة السهمي وغيرهم اليسير، روى عنه أبو القاسم

ًا       توفي ببغداد في رجب، وأوصى إلى أبي حامد األسفراييني فصلى عليه، رة جامع المنصور قريب ودفن في مقب
   . من السكك

   . وقد ترجمه ابن عساآر وأثنى عليه

  عميد الجيوش الوزير 

وه  اء       الحسن بن أبي جعفر أستاذ هرمز، ولد سنة خمسين وثالثمائة، وآان أب ة، وواله به من حجاب عضد الدول
ور،       الدولة وزارته سنة ثنتين وتسعين، والشرور آثيرة ه األم تقامت ب ارين واس منتشرة، فمهد البالد وأخاف العي

ع              وأمر بعض غلمانه أن يحمل  ا في جمي دخل به ا، وأن ي ى آخره داد إل م مكشوفة من أول بغ ا دراه صينية فيه
     . اعترضه أحد فليدفعها إليه وليعرف ذلك المكان األزقة، فإن

ه        فذهب الغالم فلم يعترضه أحد، فحمد اهللا وأثنى عليه، ومنع الروافض ا يتعاطون وم عاشوراء، وم النياحة في ي
   . عيد غدير خم، وآان عادًال منصفًا  : له الفرح في يوم ثامن عشر ذي الحجة الذي يقال من

  خلف الواسطي 

د         ) األطراف ( صاحب  و محم دون، أب ن حم ي ب ن عل د ب بالد وسمع       أيضًا، خلف بن محم ى ال الواسطي، رحل إل
ر،      ام ومص ى الش ل إل م رح داد، ث ى بغ اد إل م ع ر ث ه با  الكثي اس عن ب الن ى   وآت ًا عل ه، وصنف أطراف نتخاب

ى        الصحيحين، وآانت له معرفة تامة، وحفظ م حت رك النظر في العل جيد، ثم عاد إلى بغداد واشتغل بالتجارة وت
   . سامحه اهللا توفي في هذه السنة،

   . روى عنه األزهري

  أبو عبيد الهروي 



 

اس     ، أحمد بن محمد بن أبي عبيد العبدي أبو عبيد ) الغريبين ( صاحب  اء الن الهروي اللغوي البارع، آان من علم
ان    ) الغريبين ( في األدب واللغة، وآتابه  في معرفة القرآن والحديث، يدل على اطالعه وتبحره في هذا الشأن، وآ

   . منصور األزهري من تالمذة أبي

ان  ل   : قال ابن خلك ا ال         : وقي ه م اول في خلوت زه ويتن ان يحب التن ذة     يجوز، ويعاشر أ   آ هل األدب في مجلس الل
   . والطرب، واهللا أعلم، سامحه اهللا

ان           : قال ن خلك ة، وذآر اب ه في رجب سنة إحدى وأربعمائ اة         : وآانت وفات ا آانت وف ي قبله أن في السنة أو الت
   : البستي الشاعر وهو

  علي بن محمد بن الحسين بن يوسف الكاتب

ه   ، البديع التأسيس، ) سالطريقة األنيقة والتجنيس األني ( صاحب  والحذاقة والنظم والنثر، وقد ذآرناه، ومما أورد ل
   . أرغم حاسده، ومن أطاع غضبه أضاع أدبه من أصلح فاسده  : ابن خلكان قوله

   . من سعادة جدك وقوفك عند حدك

   . المنية تضحك من األمنية

   . الرشوة رشا الحاجات، حد العفاف الرضى بالكفاف

   : هومن شعر

  أنساك آل آمٍي هز عامله* إن هز أقالمه يومًا ليعملها 

  أقر بالرق آتاب األنام له* وإن أمر على رق أنامله 

     : وله

  بما تحدث من ماض ومن آت* إذا تحدثت في قوم لتؤنسهم 

  موآل بمعاداة المعادات* فال تعد لحديث إن طبعهم 

  ثم دخلت سنة ثنتين وأربعمائة 

الشنعاء، والفضيحة الصلعاء، من االنتحاب     منها أذن فخر الملك الوزير للروافض أن يعملوا بدعتهم مفي المحر
ق  دور النساء حاسرات عن           والنوح والبكاء، وتعليق المسوح، وأن تغل اء، وأن ت ى المس األسواق من الصباح إل

ن ع        وجوههن ورؤوسهن، يلطمن    ى الحسين ب ة الجهالء، عل رًا،     خدودهن، آفعل الجاهلي ي، فال جزاه اهللا خي ل
   . وجهه يوم الجزاء، إنه سميع الدعاء وسود اهللا

يعاد إلى أحسن ما آان، ففعل ذلك وزخرف  وفي ربيع اآلخر أمر القادر بعمارة مسجد الكف بقطيعة الدقيق، وأن
   . راجعون زخرفة عظيمة جدًا، فإنا هللا وإنا إليه

  لفاطميينالطعن من أئمة بغداد وعلمائهم في نسب ا

دح في   وك مصر       وفي ربيع اآلخر منها آتب هؤالء ببغداد محاضر تتضمن الطعن والق م مل اطميين وه نسب الف
ن سعد الجرمي، وآتب     اء والقضاة واألشراف         وليسوا آذلك، وإنما نسبهم إلى عبيد ب ك جماعة من العلم في ذل

دثين، اء، والمح دول، والصالحين والفقه ًا أن ال والع هدوا جميع ب  وش زار الملق ن ن و منصور ب اآم بمصر ه ح
ن سعيد، ال أسعده اهللا،      بالحاآم، حكم اهللا عليه د اهللا ب ن عب ه   بالبوار والخزي والدمار، ابن معد بن إسماعيل ب فإن

م    لما صار إلى بالد المغرب تسمى بعبيد اهللا، وتلقب بالمهدي، وأن من تقدم من سلفه أدعياء خوارج، ال نسب له



 

م      أبي طالب، وال يتعلقون بسبب وأنه منزه عنفي ولد علي بن  ه باطل وزور، وأنه باطلهم، وأن الذي ادعوه إلي
   . بن أبي طالب توقف عن إطالق القول في أنهم خوارج آذبة ال يعلمون أحدًا من أهل بيوتات علي

رهم  بالمغرب منتشرًا انتشا وقد آان هذا اإلنكار لباطلهم شائعًا في الحرمين، وفي أول أمرهم رًا يمنع أن يدلس أم
فيما ادعوه، وأن هذا الحاآم بمصر هو وسلفه آفار فساق فجار، ملحدون     على أحد، أو يذهب وهم إلى تصديقهم

احوا      زنادقة معطلون، وا الحدود وأب د عطل دون، ق روج،   ولإلسالم جاحدون، ولمذهب المجوسية والثنوية معتق الف
   . الربوبية بياء، ولعنوا السلف، وادعواوأحلوا الخمر وسفكوا الدماء، وسبوا األن

ر، فمن       ق آثي ويين  وآتب في سنة اثنتين وأربعمائة، وقد آتب خطه في المحضر خل المرتضى والرضي،     : العل
     . بن محمد بن عمرو بن أبي يعلى وابن األزرق الموسوي، وأبو طاهر بن أبي الطيب، ومحمد

   . العباس بن الشيوري بو القاسم الجزري، وأبوأبو محمد بن األآفاني، وأ  : ومن القضاة

و       : ومن الفقهاء فلي، وأب ن الكس د ب و محم د اهللا الصيمري،       أبو حامد األسفراييني، وأب و عب دوري، وأب الحسن الق
   . حمكان وأبو عبد اهللا البيضاوي، وأبو علي بن

   . رآثي أبو القاسم التنوخي في آثير منهم، وآتب فيه خلق  : ومن الشهود

   . هذه عبارة أبي الفرج ابن الجوزي

م   ومما يدل على أن هؤالء أدعياء آذبة، آما ذآر هؤالء السادة  : قلت العلماء، واألئمة الفضالء، وأنهم ال نسب له
ة   ى فاطم ي             إلى علي بن أبي طالب، وال إل ذهاب إل ي حين أراد ال ن عل ن عمر للحسين ب ول اب ون، ق ا يزعم آم

ن عمر      آتب العراق، وذلك حين ه اب ال ل ه فق إني أخاف عليك أن       : عوام أهل الكوفة بالبيعة إلي يهم ف ذهب إل  ال ت
دنيا، وأنت بضعة    ا ال     تقتل، وإن جدك قد ُخّير بين الدنيا واآلخرة، فاختار اآلخرة على ال ه واهللا ال تناله ه، وإن من

   . أنت وال أحد من خلفك وال من أهل بيتك

يقتضي أنه ال يلي الخالفة أحد من أهل    ح المتوجه المعقول، من هذا الصحابي الجليل،فهذا الكالم الحسن الصحي
دنيا،    البيت إال محمد بن عبد اهللا المهدي الذي يكون في آخر الزمان عند نزول عيسى بن مريم، رغبة بهم عن ال

   . وأن ال يدنسوا بها

ت،         لة قويةومعلوم أن هؤالء قد ملكوا ديار مصر مدة طويلة، فدل ذلك دال م ليسوا من أهل البي ى أنه ظاهرة عل
   . آما نص عليه سادة الفقهاء

بّين فيه فضائحهم    ) األسرار وهتك األستار آشف ( وقد صنف القاضي الباقالني آتابًا في الرد على هؤالء وسماه 
د آ   وقبائحهم، ووضح أمرهم لكل أحد، ووضوح ول   أمرهم ينبئ عن مطاوي أفعالهم وأقوالهم، وق اقالني يق ان الب

   . هم قوم يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض، واهللا سبحانه أعلم  : في عبارته عنهم

ى  رة عل ك صدقات آثي وزير فخر المل عبان ورمضان أجرى ال ي رجب وش ين  وف اآين والمقيم راء والمس الفق
رًا،  والمشاهد، وأخرج خلقًا  بالمشاهد والمساجد وغير ذلك، وزار بنفسه المساجد من المحبوسين وأظهر نسكًا آثي

   . الدقيق وعمر دارًا عظيمة عند سوق

ر من عشرة       ره، أآث اب من     وفي شوال عصفت ريح شديدة فقصفت آثيرًا من النخل وغي ة، وورد آت آالف نخل
اء    يمين الدولة محمود بن سبكتكين صاحب غزنة بأنه رآب بجيشه أعوزهم الم إلى أرض العدو فجازوا بمفازة ف

ًا، فبعث    ح م           تى آادوا يهلكون عن آخرهم عطش تقوا، ث قوا واس ى شربوا وس يهم حت أمطرت عل م سحابة ف اهللا له
   . الحمد عدوهم نحو من ستمائة فيل، فهزموا العدو وغنموا شيئًا آثيرًا من األموال، وهللا تواقفوا هم وعدوهم، ومع

دي   : وفيها امن عشر من ذي الحجة، وزينت        رخم، وهو عملت الشيعة بدعتهم التي آانوا يعملونها يوم غ وم الث الي
    . األتراك تمكنًا آثيرًا الحوانيت وتمكنوا بسبب الوزير وآثير من

 



 

   : وفيها توفي من األعيان 

  العباس الحسن بن الحسن بن علي بن 

  : برقاني، وقالالمحاملي وغيره، وعنه ال ابن نوبخت أبو محمد النوبختي، ولد سنة عشرين وثالثمائة، وروى عن
   . آان رافضيًا، رديء المذهب  : آان صدوقًا، وروى عنه األزهري وقال آان شيعيًا معتزليًا، إال أنه تبين لي أنه

   . أعلم آان فقيرًا في الحديث، ويذهب إلى االعتزال واهللا  : وقال العقيقي

  الباقالني عثمان بن عيسى أبو عمرو 

ده في      أحد الزهاد الكبار المشهوري ا ويعمل بي ان في        ن، آان له نخالت يأآل منه ك، وآ واري، ويأآل من ذل الب
ان ال يخرج من        رة، وآ ادة الكثي ادة والعب ة الزه ة، ألجل صالة           غاي وم الجمع ى ي ة إل وم الجمع مسجده إال من ي

ي        الجمعة ثم يعود إلى مسجده، وآان ل ش راء أن يقب أله بعض األم ًا   ال يجد شيئًا يشعله في مسجده، فس و زيت ئًا ول
   . قناديل مسجده، فأبى الشيخ ذلك يشعله في

ال   ولهذا وأمثاله لما مات رأى بعضهم بعض األموات من جيرانه في القبور ا      : فسأله عن جواره فق و، لم ن ه وأي
   . الفروس األعلى، إلى الفروس األعلى إلى  : مات ووضع في قيره سمعنا قائًال يقول

   . رجب منها عن ستة وثمانين سنة توفي في  : أو آما قال

  محمد بن جعفر بن محمد 

التميمي الكوفي، قدم بغداد وروى عن  ابن هارون بن فروة بن ناجية، أبو الحسن النحوي، المعروف بابن النجار
   . األولى منها عن سبع وسبعين سنة ابن دريد والصولي ونفطويه وغيرهم، توفي في جمادى

  حمدأبو الطيب سهل بن م 

     . ترجمناه في سنة سبع وثمانين وثالثمائة توفي فيها، وقد  : الصعلوآي النيسابوري، قال أبو يعلى الخليلي

  ثم دخلت سنة ثالث وأربعمائة 

ة        و الحسن الموسوي نقاب د الشريف الرضي أب رئ       في سادس عشر محرمها قل ك، وق ائر الممال البيين في س الط
   . وخلع عليه السواد، وهو أول طالبي خلع عليه السواد ملك، بمحضر األعيان،تقليده في دار الوزير فخر ال

قومه أسارى، وآانوا قد اعترضوا للحجاج   جيء بأمير بني خفاجة أبو قلنبة قبحه اهللا وجماعة من رؤوس  : وفيها
ا الحنظ   في السنة التي قبلها وهم راجعون، وغوروا ه مات    المناهل التي يردها الحجاج، ووضعوا فيه ل بحيث إن

 نحو من خمسة عشر ألفًا، وأخذوا بقيتهم فجعلوهم رعاة لدوابهم في أسوأ حال، وأخذوا    من الحجاج من العطش
   . جميع ما آان معهم

رون صفاء    ه،       فحين حضروا عند دار الوزير سجنهم ومنعهم الماء، ثم صلبهم ي ى شيء من دون عل اء وال يق الم
   . اقتداء بحديث أنس في الصحيحين وقد أحسن في هذا الصنعحتى ماتوا عطشًا جزاء وفاقًا، 

ي خفاجة من الحجاج فجيء              الد بن وا في ب ذين اعتقل ى أولئك ال م بعث إل د تزوجت نساؤهم وقسمت       ث م، وق به
   . أموالهم، فردوا إلى أهاليهم وأموالهم

ى المغرب           : قال ابن الجوزي  ا انقض آوآب من المشرق إل ه   وفي رمضان منه ر،     علي ى ضوء القم ضوء عل
   . وتقطع قطعًا وبقي ساعة طويلة



 

وائح        : قال ك       وفي شوال توفيت زوجة بعض رؤوساء النصارى، فخرجت الن أنكر ذل ارًا، ف ا جه والصلبان معه
رئيس        ك ال ان ذل م          بعض الهاشميين فضربه بعض غلم ار المسلمون به دبوس في رأسه فشجه، فث النصراني ب

هناك، فدخلت العامة إليها فنهبوا ما فيها، وما قرب منها من دور النصارى،   نيسة لهمفانهزموا حتى لجأوا إلى آ
ة      وتتبعوا انهم، وانتشرت الفتن اتلهم غلم ع    النصارى في البلد، وقصدوا الناصح وابن أبي إسرائيل فق داد، ورف ببغ

تعانوا    ام، واس ة   المسلمون المصاحف في األسواق، وعطلت الجمع في بعض األي ي     بالخليف ن أب أمر بإحضار اب ف
داد،    م          إسرائيل فامتنع، فعزم الخليفة على الخروج من بغ ر من النصارى، ث دًا ونهبت دور آثي ة ج وقويت الفتن

   . أمواًال جزيلة، فعفى عنه وسكنت الفتنة أحضر ابن أبي إسرائيل فبذل

ه ورد   ذآر أن ه   وفي ذي القعدة ورد آتاب يمين الدولة محمود إلى الخليفة ي اآم صاحب مصر      إلي رسول من الح
   . وأسمع رسوله غليظ ما يقال ومعه آتاب يدعوه إلى طاعته، فبصق فيه وأمر بتحريقه،

ر،    : وفيها ار بك ه طوق وسواران، ولقب بناصر        قلد أبو نصر بن مروان الكردي آمد وميافارقين ودي ع علي وخل
ى الحج    الدولة، ولم يتمكن رآب العراق وخراسان من الذهاب ك في إصالح        إل ة فخر المل ق، وغيب اد الطري لفس

   . األراضي

ن       : وفيها ليمان ب ا س ولى فيه دلس فت رحمن الناصر         عادت مملكة األمويين ببالد األن د ال ن عب ليمان ب ن س م ب الحك
   . بقرطبة األموي، ولقب بالمستعين باهللا، وبايعه الناس

دا     : وفيها ديلمي صاحب بغ ام  مات بهاء الدولة بن بويه ال ا، وق و         د وغيره ة أب ده سلطان الدول ده ول األمر من بع ب
      . شجاع

   . طغان خان مات ملك الترك األعظم واسمه إيلك الخان، وتولى مكانه أخوه  : وفيها

اردًا في      : وفيها ًا ب ذلك،         هلك شمس المعالي قابوس بن وشمكير، أدخل بيت ى مات آ اب حت ه ثي يس علي تاء ول الش
ابوس    عده منوجهر، ولقب فلك المعالي،وولي األمر من ب الي ق وخطب لمحمود بن سبكتكين، وقد آان شمس المع

   : فمن شعره قوله عالمًا فاضًال أديبًا شاعرًا،

  هل عاند الدهر إال من له خطر* قل للذي بصروف الدهر عّيرنا 

  ويستقر بأقصى قعره الدرر* أما ترى البحر يطفو فوقه جيف 

  ومسنا من توالي صرفها ضرر* ي الخطوب بنا فإن تكن نشبت أيد

  وليس يكسف إال الشمس والقمر* ففي السماء نجوم غير ذي عدد 

   : ومن مستجاد شعره قوله

  فأحس منها في الفؤاد دبيبا* خطرات ذآرك تستثير مودتي 

  وآأن أعضائي خلقن قلوبا* ال عضو لي إال وفيه صبابة 

   : وفيها توفي من األعيان 

  حمد بن علي أبو الحسن الليثيأ 

د،  يح        آان يكتب للقادر وهو بالبطيحة، ثم آتب له على ديوان الخراج والبري نًا، مل ًا حس رآن حفظ ان يحفظ الق وآ
   . آثير الضحك والمجانة الصوت والتالوة، حسن المجالسة، ظريف المعاني،

لتلقي بعض الملوك، فخرج بعض   آابرخرج في بعض األيام هو والشريفان الرضي والمرتضى وجماعة من األ
   . القحاب يا أزواج  : اللصوص فجعلوا يرمونهم بالحّراقات، ويقولون



 

   . ما خرج هؤالء علينا إال بعين  : فقال الليثي

   ؟ ومن أين علمت هذا  : فقالوا

   . وإال من أين علموا أّنا أزواج قحاب  : فقال

  انمرو الحسن بن حامد بن علي بن 

ه    ه، ول اب      الوّراق الحنبلي، آان مدرس أصحاب أحمد وفقيههم في زمان ا آت الجامع   ( المصنفات المشهورة، منه
ان           في أربعمائة جزء، وله  ) في اختالف العلماء راء، وآ ن الف ى ب و يعل ه اشتغل أب دين، وعلي ه وال في أصول الفق
بكر   من آسب يديه من النسج، وروى الحديث عن أبيمقدمًا عند السلطان، وآان ال يأآل إال معظمًا في النفوس،

   . الشافعي، وابن مالك القطيعي، وغيرهما

اءه       وخرج في هذه السنة إلى الحج فلما عطش الناس في الطريق استند هو إلى اك في الحر الشديد، فج حجر هن
    ؟ لك من أين  : رجل بقليل من ماء فقال له ابن حامد

   . الك اشربما هذا وقت سؤ  : فقال

   . رحمه اهللا بلى هذا وقته عند لقاء اهللا عز وجل، فلم يشرب ومات من فوره  : فقال

  الحسين بن الحسن 

اج في أصول    ( ابن محمد بن حليم، أبو عبد اهللا الحليمي، صاحب  ة  المنه د       ) الديان افعية، ول ان أحد مشايخ الش ، آ
ي القضاء       ا بجرجان وحمل إلى بخارى، وسمع الحديث لكثير حتى انتهت إليه رياسة المحدثين في عصره، وول

   . ببخارى

د         انتهت إليه الرياسة فيما وراء النهر، وله وجوه  : قال ابن خلكان و عب اآم أب ه الح ذهب، وروى عن حسنة في الم
    . اهللا

  فيروز أبو نصر 

ادر،    غيرها، وهوالملقب ببهاء الدولة بن عضد الدولة الديلمي، صاحب بغداد و ى الق الذي قبض على الطائع وول
   . أحد قبله من بني بويه، وآان بخيًال جدًا وآان يحب المصادرات فجمع من األموال ما لم يجمعه

ة            ين سنة وثالث ين وأربع ا عن ثنت ادى اآلخرة منه وفي بأرجان في جم ن       ت ان مرضه بالصرع، ودف أشهر، وآ
   . بالمشهد إلى جانب أبيه

  قابوس بن وشمكير 

ده          آان أهل دولته قد تغيروا عليه فبايعوا ابنه منوجهر وقتلوه آما رأى أن ول د نظر في النجوم ف ان ق ا، وآ ذآرن
ان   يقتله، وآان يتوهم أنه ولده دارًا، لما يرى من مخالفته له، وال يخطر بباله منوجهر لما يرى من طاعته له، فك

   . شيئًا من شعره في الحوادثمنوجهر، وقد قدمنا  هالآه على يد

  القاضي أبو بكر الباقالني 

وهو من أآثر الناس آالمًا وتصنيفًا في  محمد بن الطيب أبو بكر الباقالني، رأس المتكلمين على مذهب الشافعي،
ه تصانيف  يكتب عشرين ورقة من مدة طويلة من عمره، فانتشرت عن إنه آان ال ينام آل ليلة حتى  : الكالم، يقال
ا رة، منه ائق ( ، و ) التبصرة (  آثي ائق الحق ه ( ، و ) دق ي أصول الفق د ف ة شرح ( ، و ) التمهي ن  ) اإلبان ك م ر ذل ، وغي

ى   رد عل ي ال ه ف نها آتاب ن أحس ار والصغار، وم اميع الكب ماه المج ذي س ة، ال ك  (   : الباطني رار وهت آشف األس
   .  ) األستار



 

ل     مالكي، حكى  : شافعي، وقيل  : الفروع، فقيلوقد اختلفوا في مذهبه في  و ذر الهروي، وقي ه أب ان     : ذلك عن ه آ إن
     . الحنبلي، وهذا غريب جدًا آتبه محمد بن الطيب  : يكتب على الفتاوى

ا   وقد آان في غاية الذآاء والفطنة، ذآر الخطيب وغيره عنه أن عضد الدولة بعثه في رسالة إلى ملك الروم، فلم
داخل      إليه إذا هو ال يدخل عليه أحد إال انتهى ي ال راده أن ينحن اقالني أن م من باب قصير آهيئة الراآع، ففهم الب

ا    عليه له آهيئة را، فلم ه القهق ه    الراآع هللا عز وجل، فدار إسته إلى الملك ودخل الباب بظهره يمشي إلي وصل إلي
   . فهم، فعظمهانفتل فسلم عليه، فعرف الملك ذآاءه ومكانه من العلم وال

ى   إن الملك أحضر بين يديه آلة الطرب المسماة باألرغل، ليستفز  : ويقال عقله بها، فلما سمعها الباقالني خاف عل
فجعل ال يألوا جهدًا أن جرح رجله حتى خرج منها الدم الكثير،  نفسه أن يظهر منه حرآة ناقصة بحضرة الملك،

ن األلم ع تغل ب ه فاش ر علي م يظه ك    الطرب، ول م إن المل ك، ث ن ذل ك م ة، فعجب المل نقص والخف ن ال شيء م
ه،    استكشف و عزيمت ه وعل ذه    األمر فإذا هو قد جرح نفسه بما أشغله عن الطرب، فتحقق الملك وفور همت إن ه ف

   . اآللة ال يسمعها أحد إال طرب شاء أم أبى

   ؟ ما آان من أمرها بما رميت به من اإلفكو ؟ نبيكم ما فعلت زوجة  : وقد سأله بعض األساقفة بحضرة ملكهم فقال

ة    ى البديه ه عل ا بسوء      : فقال الباقالني مجيبًا ل ان ذآرت ا امرأت ا اهللا عز وجل، وآانت        هم ريم وعائشة، فبرأهم م
ريم      : يعني -بولد ولم يكن لها زوج  عائشة ذات زوج ولم تأت بولد، وأتت مريم البراءة من م  -أن عائشة أولى ب

ك أسرع،    يئةوآالهما بر ى تل د    مما قيل فيها، فإن تطرق في الذهن الفاسد احتمال ريبة إلى هذه فهو إل ا بحم وهم
   . اهللا منزهتان مبرأتان من السماء بوحي اهللا عز وجل، عليهما السالم

ن  دارقطني       وقد سمع الباقالني الحديث من أبي بكر بن مالك القطيعي وأبي محمد ب ه ال د قبل ا، وق ماسي وغيرهم
   . ودعا له هذا يرد على أهل األهواء باطلهم،  : يومًا وقال

   . إلى مقبرة باب حرب وآانت وفاته يوم السبت لسبع بقين من ذي القعدة، ودفن بداره ثم نقل

  محمد بن موسى بن محمد 

ي          ن عل د ب م عن أحم يههم، أخذ العل ة وفق ه    أبو بكر الخوارزمي شيخ الحنفي رازي، وانتهت إلي ة    ال رياسة الحنفي
ذة      وك، ومن تالم د المل ًا عن ي بكر الشافعي           ببغداد، وآان معظم د سمع الحديث من أب الرضي والصيمري، وق

   . الصالة على طريقة السلف وغيره، وآان ثقة دينًا حسن

دريس، ُدعي إل     ديننا دين العجائز، لسنا من الكالم في شيء،  : ويقول في االعتقاد ة  وآان فصيحًا حسن الت ى والي
داره       القضاء غير مرة فلم يقبل، توفي ليلة ن ب ة، ودف الجمعة الثامن عشر من جمادى األولى سنة ثالث وأربعمائ

   . من درب عبده

  الحافظ أبو الحسن علي بن محمد بن خلف

تعمم قابسية   ، أصله قرويني وإنما غلب عليه ) التلخيص ( العامري القابسي مصنف  ل  القابسي ألن عمه آان ي ، فقي
     . لهم ذلك

ولما توفي في ربيع اآلخر من هذه السنة عكف  وقد آان حافظًا بارعًا في علم الحديث، رجًال صالحًا جليل القدر،
ا أجلس         الناس على قبره ليالي يقرؤون القرآن ون، ولم ون ويترحم ويدعون له، وجاء الشعراء من آل أوب يرث

   : لغيره للمناظرة أنشد

  إلى آرم وفي الدنيا آريم* نسب المعلى لعمر أبيك ما 

  وصّوح نبتها رعي الهشيم* ولكن البالد إذا اقشعرت 

   . أنا الهشيم أنا الهشيم  : ثم بكى وأبكى، وجعل يقول



 

   . رحمه اهللا

  الحافظ ابن الفرضي 

ن نصر األزدي الفرضي، قاضي      ية، سمع ا   أبو الوليد عبد اهللا بن محمد بن يوسف ب ر وجمع وصنف    بلنس لكثي
ر     تبه النسبة وغي ف، ومش ر           التاريخ، وفي المؤتلف والمختل د البرب ى ي ل شهيدًا عل ه، قت ة زمان ان عالم ك، وآ ذل

   : نفسه الحديث الذي في الصحيح فسمعوه وهو جريح طريح يقرأ على

بيله، إال     (  (  م في س ة    ما يكلم أحد في سبيل اهللا، واهللا أعلم بمن يكل وم القيام دم،       جاء ي ون ال ون ل دمي، الل ه ي وآلم
   .  )  ) والريح ريح المسك

   : قوله وقد آان سأل اهللا الشهادة عند أستار الكعبة فأعطاه إياها، ومن شعره

  على وجل مما به أنت عارف* أسير الخطايا عند بابك واقف 

  ويرجوك ففيها وهو راج وخائف* يخاف ذنوبًا لم يغب عنك غيها 

  ومالك في فصل القضاء مخالف* جى سواك ويتقي ومن ذا الذي ير

  إذا نشرت يوم الحساب الصحائف* فيا سيدي ال تخزني في صحيفتي 

  يصد ذوو القربى ويجفو الموالف* وآن مؤنسي في ظلمة القبر عندما 

  أرجى إلسرافي فإني تالف* لئن ضاق عني عفوك الواسع الذي 

  ثم دخلت سنة أربع وأربعمائة 

ة      في ادر في أبه ة الق ة        يوم الخميس غرة ربيع األول منها جلس الخليف ه سلطان الدول ين يدي ة، وأحضر ب الخالف
ًا،          والحجبة، فخلع عليه سبع خلع على العادة، ًا مرصعًا وسوارين وطوق يفًا وتاج د س ة سوداء، وقل وعممه بعمام

   . وغربها فهو شرف له ولعقبه، يفتح شرق األرضقلده به،   : بيده، ثم أعطاه سيفًا وقال للخادم وعقد له لواءين

   . وآان ذلك يومًا مشهودًا، حضره القضاة واألمراء والوزراء

ده من      غزا محمود بن سبكتكين بالد الهند ففتح وقتل وسبى وغنم  : وفيها ا بي ه م وسلم، وآتب إلى الخليفة أن يولي
   . إلى ما سأل مملكة خراسان وغيرها من البالد، فأجابه

ان    عاثت بنو خفاجة ببالد الكوفة، فبرز إليهم نائبها أبو الحسن  : وفيها ن يم بن مزيد فقتل منهم خلقًا وأسر محمد ب
   . فأرسل اهللا عليهم ريحًا حارة فأهلك منهم خمسمائة إنسان وجماعة من رؤوسهم، وانهزم الباقون،

   . وحج بالناس أبو الحسن محمد بن الحسن األفساسي

   : وفيها توفي من األعيان 

  الحسن بن أحمد 

ام إال عن        أبو جعفر بن عبد اهللا المعروف بابن البغدادي، سمع الحديث، وآان دة، ال ين ر المجاه دًا آثي دًا عاب زاه
ام وال يغسل      دخل الحم ان ال ي ة، وآ ري             غلب د اهللا المق و عب ي أب ن عل ان ب ن عثم اء، وجده الحسن ب ه إال بم ثياب

 قرأ على ابن مجاهد القرآن وهو صغير، وآان آخر من بقي من أصحابه، توفي في جمادى رير المجاهدي،الض
   . األولى منها، وقد جاوز المائة سنة، ودفن في مقابر الزرادين



 

  علي بن سعيد االصطخري 

اح،     عليه جراية فأجرى  ) الرد على الباطنية ( أحد شيوخ المعتزلة، صنف للقادر باهللا  ان يسكن درب رب سنية، وآ
     . توفي في شوال وقد جاوز الثمانين

  ثم دخلت سنة خمس وأربعمائة 

ازلهم، أو أن       : فيها ات،       منع الحاآم صاحب مصر النساء من الخروج من من يطلعن من األسطحة أو من الطاق
وقتل خلقًا من النساء على مخالفته في  الخروج إلى الحمامات، ومنع الخفافين من عمل الخفاف لهن، ومنعهن من

رة يستعلمن أحوال النساء لمن يعشقن أو يعشقهن،         ذلك، وهدم بعض الحمامات عليهن، وجهز نساء عجائز آثي
   . وأسماء من يتعرض لهن، فمن وجد منهن آذلك أطفأها وأهلكها بأسمائهن

ك، ثم إنه أآثر من الدوران بنفسه ليًال ونهارًا في البلد، في طل  ًا من الرجال والنساء والصبيان        ب ذل وغرق خلق
ى      ممن يطلع على فسقهم، فضاق الحال واشتد على نهن أن يصل إل النساء، وعلى الفساق ذلك، ولم يتمكن أحد م

ه، فوقفت      أحد إال نادرًا، حتى أن ا وبين ل بينه ا حي  امرأة آانت عاشقة لرجل عشقًا قويًا آادت أن تهلك بسببه، لم
ا      ة وهو مالك بن سعد الفارقي وحلفته بحق الحاآم لما وقف لها واستمع لقاضي القضا ا فوقف له ا، فرحمه آالمه

ره، وهو في السياق            : فبكت إليه بكاء شديدًا مكرًا وحيلة وخداعًا، وقالت له ي غي يس ل ا ل ي أخ أيها القاضي إن ل
   . أن يفارق الدنيا، وأجرك على اهللاأوصلتني إلى منزله، ألنظر إليه قبل  وإني أسألك بحق الحاآم عليك لما

ده، فأغلقت        فرق لها القاضي رقة شديدة، وأمر رجلين آانا معه يكونان معها حتى ذي تري زل ال ى المن ا إل يبلغانه
اب ودخلت وقالت         بابها وأعطت المفتاح لجارتها، وذهبت معهما زل معشوقها، فطرقت الب ى من حتى وصلت إل

   ؟ آيف قدرت على الوصول إلي  : رجل آانت تهواه وتحبه ويهواها ويحبها، فقال لها ااذهبا هذا منزله فإذ  : لهما

ار        فأخبرته بما احتالت به من الحيلة على القاضي، فأعجبه ذلك من مكرها ا من آخر النه ا، وجاء زوجه وحيلته
ه أحد، فسأل        يس في بيت ًا ول ه مغلق ا صنع         فوجد باب ا م ه جارته ذآرت ل ا ف ران عن أمره ى   الجي ت فاستغاث عل

ه      ال ل ه وق ا أخ              : القاضي وذهب إلي يس له ي ل إن امرأت اآم، ف ي إال منك الساعة، وإال عرفت الح د امرأت ا أري م
أله   وإنما ذهبت إلى معشوقها، فخاف القاضي من معرة هذا األمر، فرآب إلى الحاآم وبكى بين بالكلية، يديه، فس

اآم مع ذينك   عن شأنه فأخبره بما اتفق له من األمر مع الم رأة والرجل       رأة، فأرسل الح رجلين من يحضر الم ال
انقين  ا ال          جميعًا، على أي حال آانا عليه، فوجدهما متع ذران بم ذا يعت ا فأخ اآم عن أمرهم ألهما الح سكارى، فس

 ىالمرأة في بادية وضرب الرجل ضربًا مبرحًا حتى أتلفه، ثم ازداد احتياطًا وشدة عل يجدي شيئًا، فأمر بتحريق
   . النساء حتى جعلهن في أضيق من جحر ضب، و ال زال هذا دأبه حتى مات

   . ذآره ابن الجوزي

   . موت أبي محمد األآفاني وفي رجب منها ولي أبو الحسن أحمد بن أبي الشوارب قضاء الحضرة بعد

   . الحديد عّمر فخر الدولة مسجد الشرقية ونصب عليه الشبابيك من  : وفيها

   : ممن توفي فيها من األعيانو 

  بكر بن شاذان بن بكر 

ه         دي، وعن ر الخل افعي، وجعف ا بكر الش واعظ، سمع أب ًا       أبو القاسم المقري ال ة أمين ان ثق األزهري والخالل، وآ
   . أخالق صالحًا عابدًا زاهدًا، له قيام ليل، وآريم

    . مات فيها عن نيف وثمانين سنة، ودفن بباب حرب

  

 



 

  بدر بن حسنويه بن الحسين 

ه       دان، ول دينور وهم ة ال وك بناحي ار المل أبي        أبو النجم الكردي، آان من خي ادر ب اه الق رة، آن سياسة وصدقة آثي
ة، بحيث إذا      النجم، ولقبه ناصر الدولة، وعقد له لواء ة األمن والطيب وأنفذه إليه، وآانت معامالته وبالده في غاي

د حين  من ال أعيى جمل أحد نقص   مسافرين أو دابته عن حمله يترآها بما عليها في البرية فيرد عليه، ولو بع ال ي
   . منه شيء

يهم        دمها إل نة، فق م ضيافة حس ادًا عمل له ز، فجلسوا ينتظرون       ولما عاثت أمراؤه في األرض فس أتهم بخب م ي ول
   ؟ وتظلمون الزراع، فمن أين تؤتون بخبز آنتم تهلكون الحرث إذا  : الخبز، فلما استبطاؤه سألوا عنه فقال لهم

   . دمه ال أسمع بأحد أفسد في األرض بعد اليوم إال أرقت  : ثم قال لهم

   ؟ مالك تبكي  : واجتاز مرة في بعض أسفاره برجل قد حمل حزمة حطب وهو يبكي فقال له

   . الجند إني آان معي رغيفان أريد أن أتقوتهما فأخذهما مني بعض  : فقال

   ؟ أتعرفه إذا رأيته  : فقال له

   . نعم  : قال

ه،   ال  فوقف به في موضع مضيق حتى مر عليه ذلك الرجل الذي أخذ رغيفي زل عن         : ق ه أن ين أمر ب و، ف ذا ه ه
ل          فرسه وأن يحمل حزمته التي احتطبها حتى يبلغ بها م يقب ل فل ال جزي ك بم دي من ذل أراد أن يفت إلى المدينة، ف

   . آلهم به الجيش منه، حتى تأدب

ين     وآان يصرف آل جمعة عشرين ألف درهم على الفقراء واألرامل، وفي آل شهر م في تكف عشرين ألف دره
ًا يحجون     ى عشرين نفس ان         الموتى، ويصرف في آل سنة ألف دينار إل ه آ ة، ألن ه، وعن عضد الدول عن والدت

داد،       إلى الحداد  السبب في تمليكه، وثالثة آالف دينار في آل سنة ذان وبغ ين من هم ين والحذاءين ألجل المنقطع
ى المجاورين،            يصلحون األحذية ونعال ى الحرمين صدقة عل ار إل ة ألف دين دوابهم، ويصرف في آل سنة مائ

فاره     وعمارة ه وأس از في طريق ى    المصانع، وإصالح المياه في طريق الحجاز، وحفر اآلبار وما اجت اء إال بن بم
وخان، هذا آله خارجًا عما يصرف   امه من المساجد والخانات ما ينيف على ألفي مسجدعنده قرية، وعمر في أي

ر   ات والصدقات، والب ات والنفق ن الجراي ه م ن ديوان اة    م اء والقض ن الفقه اس م ى أصناف الن والصالت، عل
   . والفقراء، والمساآين واأليتام واألرامل والمؤذنين واألشراف، والشهود

ر ال    ذا آثي دواب المربوطة في        وآان مع ه ه من ال ان ل ذآر، وآ ى        صالة وال ا ينيف عل سبيل اهللا وفي الحشر م
   . عشرين ألف دابة

ة عشر ألف     توفي في هذه السنة رحمه اهللا عن نيف وثمانين سنة، ودفن في مشهد علي، وترك من األموال أربع
   . اهللا بدرة، ونيفًا وأربعين بدرة، والبدرة عشرة آالف، رحمه

  الحسن بن الحسين بن حمكان 

ي أوًال بالحديث   ه        أبو علي الهمذاني، أحد الفقهاء الشافعية ببغداد، عن د المروزي، وروى عن و حام ه أب فسمع من
     . الحديث آان ضعيفًا ليس بشيء في  : األزهري وقال

  إبراهيم عبد اهللا بن محمد بن عبد اهللا بن 

د األسدي المعروف      و محم د سنة       أب داد، ول اني، قاضي قضاة بغ ابن األآف ة، وروى عن      ب ست عشرة وثالثمائ
ال    القاضي المحاملي، ومحمد بن خلف، وابن عقدة وغيرهم، وعنه وخي، يق اني والتن ى طلب       : البرق ه أنفق عل إن

   . نزهًا، صين العرض العلم مائة ألف دينار، وآان عفيفًا



 

   . نيابة واستقالًال، رحمه اهللا ، ولى الحكم منها أربعين سنةتوفي في هذه السنة عن خمس وثمانين سنة

  عبد الرحمن بن محمد 

ن سعد، الحافظ االستراباذي المعروف            ن إدريس ب د اهللا ب ن عب د ب ن محم م       اب باإلدريسي، رحل في طلب العل
مرقند، وصنف    كن س ره، وس م وغي مع األص ه وس ي ب ديث، وعن ى  والح ًا وعرضه عل ا تاريخ دارقطني  له ال

   . وآان ثقة حافظًا فاستحسنه، وحدث ببغداد فسمع منه األزهري والتنوخي،

  أبو نصر عبد العزيز بن عمر 

ره، وهو      ابن أحمد بن نباتة الشاعر المشهور، امتدح سيف الدولة بن حمدان، أظنه ة أو غي ن نبات أخو الخطيب اب
   : القائل البيت المطروق المشهور

  تنوعت األسباب والموت واحد* يمت بالسيف مات بغيره ومن لم 

  نباتة عبد العزيز بن عمر بن محمد بن 

   : أبو نصر السعدي الشاعر، وشعره موقوف ومن شعره قوله

  وامزج له إن المزاج وفاق* وإذا عجزت عن العدو فداره 

  يعطي النضاج وطبعها اإلحراق* آالماء بالنار الذي هو ضدها 

فيان     عبد الغفار بن عبد الرحمن أبو بكر الدينوري الفقيه  : توفي فيها ي بمذهب س السفياني، وهو آخر من آان يفت
ان    ن خلف جامع             الثوري ببغداد، في جامع المنصور، وآ ا ودف وفي فيه أمره، ت ام ب ه النظر في الجامع والقي إلي

     . الحاآم

  الحاآم النيسابوري 

يم          ) دركالمست ( صاحب  ن نع ه، ب ن حمدوي د ب ن محم د اهللا ب ن عب اآم الضبي        محمد ب د اهللا الح و عب م، أب ن الحك ب
د سنة إحدى وعشرين         الحافظ، ويعرف بابن البيع، من أهل نيسابور، م والحفظ والحديث، ول وآان من أهل العل

اق، وص   وثالثمائة، وأول سماعه من ار والصغار،    سنة ثالثين وثالثمائة، سمع الكثير وطاف اآلف نف الكتب الكب
ل   ( ، و ) المستدرك على الصحيحين (  فمناه ابور   ( ، و ) علوم الحديث واإلآلي اريخ نيس ق، ومن      ، ) ت د روى عن خل وق

   . الدارقطني وابن أبي الفوارس وغيرهما  : مشايخه

ورع،     ال الخ   وقد آان من أهل الدين واألمانة والصيانة، والضبط، والتجرد، وال دادي  لكن ق ن     : طيب البغ ان اب آ
ال      البيع يميل إلى التشيع، فحدثني أبو إسحاق  د األرموي، ق ن محم راهيم ب د اهللا أحاديث        : إب و عب اآم أب جمع الح

ا     زعم أنها صحاح على ا في صحيحيهما، فمنه ر،     : شرط البخاري ومسلم، يلزمهما إخراجه  ومن  (  ( حديث الطي
   . والموه في فعله كر عليه أصحاب الحديث ذلك ولم يلتفتوا إلى قوله، فأن )  ) آنت مواله فعلّي مواله

   . الصحيح وهو صحيح حديث الطير لم يخرج في  : قال الحاآم  : وقال محمد بن طاهر المقدسي

ة من        : قال ابن طاهر روى إال عن أسقاط أهل الكوف اآم ال        بل موضوع ال ي ان الح إن آ س، ف ل، عن أن المجاهي
   . هو جاهل، وإال فهو معاند آذابيعرف هذا ف

   . الكرامية ال يستطيع أن يخرج منهم دخلت على الحاآم وهو مختف من  : وقال أبو عبد الرحمن السلمي

   . لو خرجت حديثًا في فضائل معاوية السترحت مما أنت فيه  : فقلت له

   . ال يجيء من قبلي  : فقال



 

   . توفي فيها عن أربع وثمانين سنة

   ابن آج 

ه     افعية، ول ة الش ه        وهو يوسف بن أحمد بن آج أبو القاسم القاضي، أحد أئم ة، وآانت ل في المذهب وجوه غريب
ه جماعة          نعمة عظيمة جدًا، وولي القضاء بالدينور لبدر بن در وثب علي د موت ب بالد بع رت ال حسنويه فلما تغي

   . هذه السنة وعشرين من رمضان من من العيارين فقتلوه ليلة سبع

  وأوله سنة ست وأربعمائة، وباهللا التوفيق تم الجزء الحادي عشر من البداية والنهاية ويليه الجزء الثاني عشر
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