
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان
  

  ابن خلكان
  

  م1282م والمتوفي في دمشق عام 1211المولود في أربيل عام 
  

 الجزء الخامس



 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 القاضي محيي الدين ابن الشهرزوري

ي ا     ه، الملقب محي ذآور قبل ر      أبو حامد محمد بن القاضي آمال الدين بن الشهرزوري الم دم من ذآ د تق دين، وق ل
ه        ى إعادت ا ال حاجة إل ة م و المرتب داد        . رياسة أبيه وما آان عليه من عل د دخل بغ دين ق ي ال ان القاضي محي وآ

ة عن            ي قضاء دمشق نياب ام، وول ى الش م أصعد إل ز، ث لالشتغال فتفقه على الشيخ أبي منصور بن الرزاز وتمي
ه         والده، ثم انتقل إلى حلب وحكم بها نيابة عن مائة، وب نة خمس وخمسين وخمس أبيه أيضا في شهر رمضان س

م    اة   . عزل ابن أبي جرادة المعروف بابن العديم، وقيل آان ذلك في شعبان سنة ست وخمسين، واهللا أعل د وف وبع
ة حلب    والده تمكن عند الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين صاحب حلب غاية التمكن، وفوض إليه تدبير مملك

عبان ي ش باب   ف ى الصالح وجرت أس اده إل داؤه وحس ه أع م وشى ب ك، ث ى ذل تمر عل بعين، واس الث وس نة ث س
ولى قضاءها        ا، وت ل إليه د الموصل فانتق اقتضت أنه لزم بيته، ورأى المصلحة في مفارقة حلب والرجوع إلى بل

دين مس      ن قطب   ودرس بمدرسة والده وبالمدرسة النظامية بالموصل، وتمكن عند صاحب الموصل عز ال عود ب
ه رسوال        -اآلتي ذآره إن شاء اهللا تعالى  -الدين مودود بن زنكي  ور، وتوجه من جهت ع األم واستولى على جمي

اس         . إلى بغداد مرارا د التب ام عن أ الحك اب ملج ي آت وذآر بهاء الدين يوسف المعروف بابن شداد قاضي حلب ف
ي      األحكام انه آان في خدمة القاضي محيي الدين عند توجهه إلى بغداد في إحدى الرسائل، وناهيك بمن يكون ف

  .وسيأتي ذآره إن شاء اهللا تعالى -خدمته مثل هذا الرجل 

ى   وآان محيي الدين المذآور جوادا سريا، قيل إنه انعم في بعض رسائله إلى بغداد بعشرة آالف دينار أميرية عل
دة ح       ي م ه ف ال إن اويج، ويق اء والشعراء والمح اء واألدب ا       الفقه ارين فم ى دين ا عل ل غريم م يعتق ه بالموصل ل كم

ا         اء عريق ان من النجب رة ورياسة ضخمة، وآ دونهما، بل آان يوفيهما عنه ويخلي سبيله ويحكى عنه مكارم آثي
ا   في النجابة تام الرياسة، آريم األخالق رقيق الحاشية، له في األدب مشارآة حسنة وله أشعار جيدة، فمن ذلك م

  : ألصحاب في وصف جرادة، وهو تشبيه غريبأنشدني له بعض ا

 وقادمتا نسر وجؤجؤ ضـيغـم   لها فخذ بكر وسـاقـا نـعـامة
 والفم عليها جياد الخيل بالرأس   حبتها أفاعي الرمل بطنا وأنعمت

   
  : ورأيت له في بعض المجاميع هذين البيتين، وهما في وصف نزول الثلج من الغيم

 لما قاساه من فقد الكـرام   ولما شاب رأس الدهر غيظا
 األنـام وينثر ما أماط على   أقام يميط هذا الشيب عنـه

   
م،      : وآانت والدته سنة عشر وخمسمائة تقريبا، وقال العماد الكاتب في الخريدة نة تسع عشرة، واهللا أعل ده س مول

عبان ي ش يل ف اب الس ي آت ادى األ . وزاد ف ع عشر جم اء راب وم األربع حرة ي وفي س انين وت نة ست وثم ى س ول
ن          ك بالموصل، ودف دبيثي، وذل ن ال ره اب ي السيل واألول ذآ وخمسمائة، وقيل ثالث عشريه، هكذا ذآره العماد ف

الى            ه اهللا تع لم، رحم ه وس ة الرسول صلى اهللا علي ى مدين ل إل م نق ة، ث ي بعض     . بداره بمحلة القلع ه ف ذا رأيت هك
ه   التواريخ، وذآر ابن الدبيثي في تاريخه انه  ك فوجدت نقل إلى تربة عملت له ظاهر البلد، واهللا أعلم، ثم حققت ذل

ه اهللا              ات، رحم ان صاحب الكرام ة قضيب الب القرب من ترب دان ب اب المي ه خارج ب آما قال ابن الدبيثي، وتربت
  .تعالى

  
ن    ي س دين ف تين   وآان لكمال الدين ابن آخر يقال له عماد الدين أحمد توجه رسوال إلى بغداد عن نور ال ة تسع وس

  : وخمسمائة، ومدحه ابن التعاويذي بقصيدة يقول من جملتها
  صدقتم هذه صفة الرسل: فقلت   رسول أعجزتنا صفاتـه: وقالوا

 فخر الدين الرازي

د،           رازي المول تاني األصل ال ي التيمي البكري الطبرس ن عل أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن ب
م     الملقب فخر الدين،  ي عل ه ف المعروف بابن الخطيب، الفقيه الشافعي، فريد عصره ونسيج وحده، فاق أهل زمان

ه آل            ع في ريم جم رآن الك ا تفسير الق دة منه ون عدي ي فن الكالم والمعقوالت وعلم األوائل، له التصانيف المفيدة ف



 

ا         د، ومنه ي مجل ه، وشرح سورة الفاتحة ف الم المطالب     غريب وغريبة، وهو آبير جدا لكنه لم يكمل م الك ي عل ف
ان              غ والطغي ى أهل الزي رد عل ي ال ان ف ان والبره اب البي ين والمحصل وآت اب األربع العالية ونهاية العقول وآت
ى         اد النظار إل اب إرش ائل وآت ون المس دالئل وعي وآتاب المباحث العمادية في المطالب المعادية وآتاب تهذين ال

ي      لطائف األسرار وآتاب أجوبة المسائل ال ك، وف ر ذل الم، وغي دة والمع تجارية وآتاب تحصيل الحق وآتاب الزب
ر     ة وغي ون الحكم أصول الفقه المحصول والمعالم، وفي الحكمة الملخص وشرح اإلشارات البن سينا وشرح عي

إن له شرح المفصل في النحو للزمخشري،  : ذلك، وفي الطلسمات السر المكتوم وشرح أسماء اهللا الحسنى ويقال
ى       وشرح  دة عل از، ومؤاخذات جي ي اإلعج الوجيز في الفقه للغزالي، وشرح سقط الزند للمعري، وله مختصر ف

ي      ه مصنف ف النحاة، وله طريقة في الخالف، وله في الطب شرح الكليات للقانون، وصنف في علم الفراسة، ول
ا  مناقب الشافعي، وآل آتبه ممتعة، وانتشرت تصانيفه في البالد ورزق فيها سعادة  عظيمة فإن الناس اشتغلوا به

  .ورفضوا آتب المتقدمين، وهو أو لمن اخترع هذا الترتيب في آتبه، وأتى فيها بما لم يسبق إليه

ر          وعظ ويكث ي حال ال د ف ه الوج ان يلحق ي، وآ وآان له في الوعظ اليد البيضاء، ويعظ باللسانين العربي والهجم
اب  راة أرب ة ه ه بمدين ان يحضر مجلس اء، وآ ائل بأحسن البك ل س و يجيب آ ألونه وه االت ويس ذاهب والمق الم

راة شيخ                  ان يلقب به نة، وآ ى مذهب أهل الس رهم إل ة وغي ة الكرامي ر من الطائف ق آثي ببه خل إجابة، ورجع بس
  .اإلسالم

ري واشتغل    وآان مبدأ اشتغاله على والده إلى أن مات، ثم قصد الكمال السماني واشتغل عليه مدة، ثم عاد إلى ال
ا صحبه      ع درس به ى مراغة لي لى المجد الجيلي، وهو أحد أصحاب محمد ابن يحيى، ولما طلب المجد الجيلي إل

ام الحرمين    فخر الدين المذآور إليها، وقرأ عليه مدة طويلة علم الكالم والحكمة، ويقال إنه آان يحفظ الشامل إلم
ه             وم فجرى بين ي العل ر ف د تمه م قصد خوارزم وق الم، ث م الك ى المذهب        في عل ا يرجع إل الم فيم ا آ ين أهله وب

ى                اد إل ي خوارزم، فع ه ف ا جرى ل اك م ه أيضا هن ر، فجرى ل ا رواء النه واالعتقاد، فأخرج من البلد، فقصد م
ن          ان، فمرض الطبيب وأيق دين ابن ان، ولفخر ال الري، وآان بها طبيب حاذق له ثروة ونعمة، وآان للطبيب ابنت

ه         بالموت فزوج ابنتيه لولدي فخ م آانت ل ه، فمن ث ع أموال ى جمي دين عل ر الدين، ومات الطبيب فاستولى فخر ال
تيفاء       ه الس م مضى إلي ال، ث النعمة، والزم األسفار، وعامل شهاب الدين الغوري صاحب غزنة في جملة من الم

ى خراسان، واتصل با      اد إل ل، وع لسلطان  حقه منه فبالغ في إآرامه واإلنعام عليه وحصل له من جهته مال طائ
ه      ده، ومناقب ه عن محمد بن تكش المعروف بخوارزم شاه، وحظي عنده، ونال أسنى المراتب، ولم يبلغ أحد منزلت

  .أآثر من أن تعد، وفضائله ال تحصى وال تحد

  : وآان له مع هذه العلومشيء من النظم، فمن ذلك قوله

 وأآثر سعي العالمين ضـالل   نهاية إقدام العـقـول عـقـال
 وحاصل دنـيانـا أذى ووبـال   حنا في وحشة من جسومناوأروا

 سوى أنم جمعنا فيه قيل وقالوا   ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا
 فبادوا جميعا مسرعين وزالـوا   ولم قد رأينا من رجـال ودولة
 جـبـال رجال فزالوا والجبال   وآم من جبال قد علت شرفاتها

ره إن    -د، وتشد إليه الرحال من األقطار، وحكى شرف الدين بن عنين وآان العلماء يقصدونه من البال ي ذآ اآلت
وم       -شاء اهللا تعالى  ل باألفاضل والي أنه حضر درسه يوما وهو يلقي الدروس في مدرسته بخوارزم ودرسه حاف

د طرد               ة وق ه حمام القرب من ون، فسقطت ب ا يك ة م ى غاي ا شديد إل ر وخوارزم برده ج آثي ا  شات وقد سقط ثل ه
ران من      ى الطي ة عل بعض الجوارح، فلما وقعت رجع عنها الجارح خوفا من الناس الحاضرين، فلم تقدر الحمام

   : خوفها وشدة البرد، فلما قام فخر الدين من الدرس وقف عليها ورق لها أخذها بيده، فأنشد ابن عنين في الحال

 شـففي آل مسغبة وثلج خـا   يا ابن الكرام المطمعين إذا شتـوا
 بين الصوارم والوشيج الراعـف   العاصمين إذا النفوس تطـايرت
 حرم وأنك ملجـأ لـلـخـائف   من نبأ الورقاء أن مـحـلـكـم

 فحبوتها ببقائها المـسـتـأنـف   وفدت عليك وقد تدانى حتفـهـا
 من راحتيك بنائل متضـاعـف   ولو أنها تحبى بمال النـثـنـت



 

  والموت يلمع من جناحي خاطف   بشكـوهـاجاءت سليمان الزمان 
 واجـف بإزائه يجري بقـلـب   قرم لواه القوت حـتـى ظـلـه

   
  : والبن عنين المذآور فيه قصيدة من جملتها
 دهرا وآاد ظالمها ال ينجـلـي   ماتت به بدع تمادى عـمـرهـا
  ورسا سواه في الحضيض األسفل   فعال به اإلسالم أرفـع هـضـبة

 هيهات قصر عن مداه أبو علـي   لط امرؤ بأبي عـلـي قـاسـهغ
 من لفظه لعرته هـزة أفـكـل   لو أن رسطاليس يسمـع لـفـظة
 برهانه في آل شكل مـشـكـل   ولحار بطليموس لـو القـاه مـن
 لـألول أن الفضيلة لـم تـكـن   ولو أنهم جمعوا لـديه تـيقـنـوا

   
  : سمعت فخر الدين بهراة ينشد على المنبر عقيب آالم عاتب فيه أهل البلد: ن الواسطيوقال أبو عبد اهللا الحسي

  ويعظم الرزء فيه حين يفتقد   المرد ما دام حيا يستهان بـه

ر،          دين عم ده ضياء ال ى وال م األصول عل ي عل وذآر فخر الدين في آتابه الذي سماه تحصيل الحق أنه اشتغل ف
تاذ         ووالده على أبي القاسم سل ى األس الي، وهو عل ي المع ام الحرمين أب ى إم يمان بن ناصر األنصاري، وهو عل

ن     ي ب ن عل ي الحس نة أب يخ الس ى ش و عل اهلي، وه ين الب ي الحس يخ أب ى الش و عل فرايني، وه حاق اإلس ي إس أب
  .إسماعيل األشعري، وهو على أبي علي الجبائي أوال ثم رجع عن مذهبه ونصر مذهب أهل السنة والجماعة

وي،              راء، البغ ن مسعود الف د الحسين اب ي محم ى أب ده عل ده، ووال ى وال تغل عل وأما اشتغاله في المذهب فإنه اش
ي            روزي، وهوعلى أب د الم ي زي ى أب روزي، وهو عل ال الم ى القف وهو على القاضي حسين المروزي، وهو عل

اط          ي القاسم األنم ى أب ن سريج، وهو عل اس ب ي العب راهيم     إسحاق المروزي، وهو على أب ي إب ى أب ي، وهو عل
  .المزني، وهو على اإلمام الشافعي، رضي اهللا عنه

ين              ل ثالث وأربع ين، وقي ع وأربع نة أرب ي الخامس والعشرين من شهر رمضان س دين ف وآانت والدة فخر ال
ار ف     . وخمسمائة، بالري ن آخر النه راة، ودف ي وتوفي يوم االثنين، وآان عيد الفطر، سنة ست وستمائة بمدينة ه

ه        ى أحد تالميذت ه عل ي مرض موت الجبل المصاقب لقرية مزداخان، رحمه اهللا تعالى، ورأيت له وصية أمالها ف
  .تدل على حسن العقيدة

ة            : ومزداخان د األلف الثاني ة مفتوحة وبع اء معجم د األلف خ ة وبع دال المهمل تح ال بضم الميم وسكون الزاي وف
  .الكالم على هراةوقد تقدم . نون، وهي قرية بالقرب من هراة

 الشيخ عماد الدين بن يونس

ام           ان إم افعي؛ آ ه الش دين، الفقي اد ال د، الملقب عم ن محم أبو حامد محمد بن يونس بن محمد بن منعة بن مالك ب
عة   بالد الشاس ن ال اء م ه، وقصده الفقه ي زمان يم ف ه صيت عظ ان ل ذهب واألصول والخالف، وآ ي الم ه ف وقت

يأتي   -آثير صاروا آلهم أئمة مدرسين يشار إليهم، وآان مبدأ اشتغاله على أبيه  االشتغال، وتخرج عليه خلق وس
الى  اء اهللا تع ره إن ش د       -ذآ ديد محم ى الس ة عل ة النظامي ه بالمدرس داد وتفق ى بغ ه إل م توج ل، ث ك بالموص وذل

ره -السلماسي دم ذآ د تق قي،  -وق دار الدمش ن بن ذ الشرف يوسف ب درس يؤمئ ا، والم دا به ان معي ا وآ وسمع به
ع      ي الربي ن أب د ب د محم ي حام ن أب دمها، وم ا ق ميهني لم د الكش ن محم د ب رحمن محم د ال ي عب ن أب ديث م الح

ي المذهب        ا ف دارس، وصنف آتب دة م ي ع ي     : الغرناطي، وعاد إلى الموصل ودرس بها ف اب المحيط ف ا آت منه
دة وتعل    ا،       الجمع بين المهذب والوسيط وشرحالوجيز للغزالي، وصنف جدال وعقي م يتمه ه ل ي الخالف، لكن ه ف يق

وآانت إليه الخطابة في الجامع المجاهدي مع التدريس في المدرسة النورية والعزية والزينية والبقشية والعالنية، 
ى            رة، وإل ر م داد غي ى بغ ه رسوال إل را، وتوجه عن دما آثي وتقدم في دولة نور أرسالن شاه صاحب الموصل تق

وا ي دي اظر ف ادل، ون ك الع نة ست  المل ي س ك ف لم، وذل د المس افر للعب راء الك ألة ش ي مس تدل ف ة، واس ن الخالف
م   وتسعين وخمسمائة،وتولى القضاء بالموصل يوم الخميس رابع شهر رمضان سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة، ث

دين        م الشهرزوي الملقب ضياء ال د اهللا بت القاس ذآور -انفصل عنه بأبي الفضائل القاسم بن يحيى بن عب ي   الم ف



 

ابع عشر            -ترجمة عمة آمال الدين  اء س وم األربع ذآور ي دين الم ي ضياء ال في صفر سنة ثالث وتسعين، وول
  .صفر المذآور، وانتهت إليه رياسة أصحاب الشافعي بالموصل

ان دمث      ده، وآ وآان شديد الورع والتقشف اليلبس الثوب الجديد حتى يغسله، وال يمس القلم للكتابة إال ويغسل ي
ي  األخ الق لطيف الخلوة مالطفا بحكايات وأشعار، وآان آثير المباطنة لنور الدين صاحب الموصل يرجع إليه ف

ى                 ة إل ي حنيف ذهب أب ل عن م ى انتق ه حت زل مع م ي ذآورة ول دة الم ه صنف العقي الفتاوى ويشاور في األمور ول
  .مذهب الشافعي، ولم يوجد في بيت أتابك مع آثرتهم شافعي سواه

تمائة    ولما توفي  بع وس نة س ي س دم   -نور الدين ف ا تق ك           -آم ده المل ر ول الة بسبب تقري ي الرس داد ف ى بغ توجه إل
الى    -القاهر مسعود  اء اهللا تع ة        -وسيأتي ذآره في ترجمة جده مسعود إن ش ه الخلع د قضى الشغل ومع اد وق فع

ان مكمل األ     ه، وآ د أبي عادة      والتقليد، وتوفرت حرمته عند القاهر أآثر مما آانت عن رزق س م ي ه ل ر أن دوات، غي
  .في تصانيفه، فإنها ليست على قدر فضائله

ي بعض      ل ف ى إرب وآانت والدته بقلعة إربل سنة خمس وثالثين وخمسمائة، في بيت صغير منها، ولما وصل إل
  : رسائله دخل ذلك البيت وتمثل بالبيت المشهور، وهو

  رابهاوأول أرض مس جلدي ت   بالد بها نيطت علي تمـائمـي

  .وتوفي يوم الخميس، تاسع عشر جمادى اآلخرة، سنة ثمان وستمائة بالموصل، رحمه اهللا تعالى

د            ام بع ي المن دين ف اد ال ول رأيت الشيخ عم الى، يق ه اهللا تع وآان الملك المعظم مظفر الدين صاحب إربل، رحم
  .بلى، ولكني محترم: أما مت؟ فقال: موته، فقلت له

ه الشيخ    -ي في آتاب الذيل وذآره أبو البرآات ابن المستوفي فيتاريخ إربل وقد ذآره ابن الدبيث وسيأتي ذآر أخي
  .وهم أهل بيت خرج منهم جماعة من األفاضل -آمال الدين موسى إن شاء اهللا تعالى 

د الم      ي حام دين أب اد ال ذآور وحفيده تاج الدين أبو القاسم عبد الرحيم ابن الشيخ رضي الدين محمد ابن الشيخ عم
ي      اب المحصول ف اختصر آتاب الوجيز للغزالي اختصارا حسنا سماهالتعجيز في اختصار الوجيز واختصر آت
عين     ان وتس نة ثم ي س ده بالموصل ف ي الخالف، ومول دين الطاوسي ف ن ال ة رآ ه، واختصر طريق أصول الفق

دخله  بعين      وخمسمائة، ولما استولى التتر على الموصل آان بها، ثم انتقل إلى بغداد ف نة س ي شهر رمضان س ا ف
نة       ن الس ديرا م ى تق ادى األول ي جم ه ف ت، وفات تمائة، وآان بعين وس دى وس نة إح ي س ا ف وفي به تمائة، وت وس

  .المذآورة رحمه اهللا تعالى

 المعين الجاجرمي

ا فا        ان إمام دين؛ آ ين ال افعي، الملقب مع ه الش ضال  أبو حامد بن إبراهيم بن أبي الفضل، السهلي الجاجرمي الفقي
ى        تماله عل ع اش ة اإليجاز م ي غاي متفننا مبرزا، سكن نيسابور ودرس بها، وصنف في الفقه آتاب الكفاية وهو ف
دين،    ي مجل أآثر المسائل التي تقع في الفتاوى، وهو في مجلد واحد، وله آتاب إيضاح الوجيز أحسن فيه، وهو ف

ه من        وله طريقة مشهورة في الخالف والقواعد المشهورة منسوبة إلي    ه وبكتب وا ب اس وانتفع ه الن ه، واشتغل علي
نة       . بعده، خصوصا القواعد، فإن الناس أآبوا على االشتغال بها ة حادي عشر رجب س ار الجمع وتوفي بكرة نه

  .ثالث عشرة وستمائة بنيسابور، رحمه اهللا تعالى

ابور   بفتح الجيمين بينهما ألف وسكون الراء وبعدها ميم، هذه النسبة إلى: والجاجرمي جاجرم، وهي بلدة بين نيس
ه األحاديث المسطورة     . وجرجان، خرج منها جماعة من العلماء ورأيت بمدينة دمشق خطه على آتاب شرح في

ع والعشرين من ذي الحجة        ي الراب ابور ف في المهذب واأللفاظ المشكلة، وقد سمعه عليه جماعة من الفقهاء بنيس
  .سنة اثنتي عشرة وستمائة

  
  
  



 

 العميدي

دين؛   -وقيل أحمد -بو حامد محمد بن محمد بن محمدأ العميدي، الفقيه الحنفي المذهب السمرقندي، الملقب رآن ال
ان يمزجه بخالف             ه آ رده بالتصنيف ومن تقدم آان إماما في فن الخالف، خصوصا الجست، وهو أول من أف

ابوري، وهو أحد         دين النيس ى الشيخ رضي ال ه عل ان من       المتقدمين، وآان اشتغاله في ه آ ة، فإن ان األربع األرآ
نهم ينعت      د م ل واح ن، وآ ذا الف ي ه روا ف زروا وتبخ ة أشخاص تمي دين أربع ي رضي ال تغلين عل ة المش جمل

ي     -وقد سبق ذآره  -رآن الدين الطاوسي : بالرآن، وهم ذ عن د ش والعميدي المذآور، ورآن الدين إمام زادا، وق
ن     ذا الف ي ه دي ف ى          من هو الرابع، وصنف العمي اد واعتن اء، وصنف اإلرش دي الفقه ة، وهي مشهورة بأي طريق

ذا الشأن    اب ه ن             : بشرحها جماعة من أرب عادة اب ن س ل ب ن الخلي د ب اس أحم و العب دين أب نهم القاضي شمس ال م
ان   -جعفر بن عيسى الفقيه الشافعي الخوبي قاضي دمشق     دوني        -آ دين ال الى، والقاضي أوحد ال ه اهللا تع رحم

بج، و   ائس             قاضي من اب النف رهم، وصنف آت ل وغي دين المراغي المعروف بالطوي در ال دي وب دين المرن نجم ال
ذا       ى ه تملحة عل ياء مس ائس وصنف أش رائس النف ماه ع ذآور، وس وبي الم دين الخ مس ال ا، واختصره ش أيض

دين   : واشتغل عليه خلق آثير وانتفعوا به من جملتهم. األسلوب ال ال د   نظام الدين أحمد ابن الشيخ جم ي المجاه أب
روف            ي المع اجري الحنف اري الت ك البخ د المل ن عب ر ب ن نص ان ب ن عثم يد اب د الس ن عب د ب ن أحم ود ب محم

  .بالحصيري صاحب الطريقة المشهورة وغيره

نة خمس   . وآان العميدي آريم األخالق آثير التواضع طيب العاشرة وتوفي ليلة األربعاء تاسع جمادى اآلخرة س
  .رحمه اهللا تعالى عشرة وستمائة ببخارا،

ن             ة دمشق، ودف تمائة بمدين ين وس نة سبع وثالث ابع شعبان س وم السبت س وتوفي شمس الدين الخوبي المذآور ي
  .بسفح جبل قاسيون، ومولده في شوال سنة ثالث وثمانين وخمسمائة، رحمه اهللا تعالى

ذ   وتوفي أوحد الدين بحلب عقيب أخذ التتر لقلعة حلب، وآان أخذ القلعة بعد  ا، وأخ أخذ البلد بتسعة وعشرين يوم
م اهللا         مائة، رحمه انين وخمس نة ست وثم دين س د ال البلد في عشر صفر سنة ثمان وخمسين وستمائة، ومولد أوح

  .تعالى

ذه            : والعميدي ة، وال أعرف ه دها دال مهمل ا وبع اة من تحته اء المثن يم وسكون الي بفتح العين المهملة وآسر الم
  .ذآرها السمعانيالنسبة إلى ماذا، وال

رة    نة ست عش ي س ك ف بالد، وذل ى ال د أول خروجهم إل ابور عن ة نيس ر بمدين ه التت دين الحصيري قتل ام ال ونظ
  .وستمائة، رحمه اهللا تعالى

وآان ولده من أعيان العلماء، اجتمعت به عدة دفوع بدمشق، وآان يدرس بالمدرسة النووية ولم يكن في عصره  
ه،    من يقاربه في مذهب اإلمام ره وذهن أبي حنيفة؛وبلغني أنه آان ينكر على والده نظام الدين المذآور تضييع فك

ذهب فقط           ى الم ه القتصاره عل ول عن ه يق ان ابن ك شاب، وآ ي شيخ   : وآان من أشد ذهنا وإدراآا وهو عند ذل أب
امن        ة األحد الث وفي ليل ي رجب، وت من صفر   آودون؛ ومولد الحصيري ببخارا سنة ست وأربعين وخمسمائة ف
ول           ان يق اب النصر، وآ رة الصوفية خارج ب د بمقب ن من الغ ي   : سنة ست وثالثين وستمائة بدمشق، ودف ان أب آ

  .يعرف بالتاجري، وإنما ببخارا محلة يعمل فيها الحصر، وآنا نحن بها

 محمد بن داود الظاهري

ان     أبو بكر محمد بن داود بن علي بن خلف األصبهاني المعروف بالظاهري؛ آان فقيه ا، وآ اعرا ظريف ا ش ا أديب
ة     -وقد سبق خبره معه في ترجمته  -يناظر أبا العباس ابن سريج  ي ترجم ذآور ف ولما توفي أبوه في التاريخ الم

ه       الوا ل ه رجال وق وا ألي له  : جلس ولده أبو بكر المذآور في حلقته، وآان على مذهب والده، فاستصغروه، فدس س
أله ع  اه الرجل فس كر، فأت د الس كرعن ح كران : ن الس ان س ون اإلنس ى يك و؟ ومت ا ه ال. م ه : فق ت عن إذا عزب

ذي      ه ال بابه آتاب وان ش الهموم، وباح بسره المكتوم؛ فاستحسن ذلك منه، وعلم موضعه من العلم، وصنف في عنف
  .سماه الزهرة وهو مجموع أدب فيه بكل غريبة ونادرة وشعر رائق

ن سريج          واجتمع يوما هو وأبو العباس ابن سريج في مج ال اب الء، فق ي اإلي اظرا ف ن الجراح فتن وزير اب : لس ال
  : لئن قلت ذلك فإني أقول: أنت بقولك من آثرت لحظاته دامت حسراته أبصر منك في اإليالء، فقال له أبو بكر



 

 وأمنع نفسي أن تنال مـحـرمـاأنزه في روض المحاسن مقلتـي
 خر األصم تهدمايصب على الص   وأحمل من ثقل الهوى مالـو أنـه

 فلوال اختالسي رده لتـكـلـمـا   وينطق طرفي عن مترجم خاطري
 مسلمـا فما إن أرى حبا صحيحا   رأيت الهوى دعوى من الناس آلهم

   
  : وبم تفتخر علي ولو شئت أنا لقلت: فقل له ابن سريج

 قد بت أمنعه لذيذ سـنـاتـه   ومساهر بالغنج من لحظاتـه
 وأآرر اللحظات في وجناته   وعتـابـهضنا بحسن حديثه 

 ولي بخاتم ربـه وبـراتـه   حتى إذا ما الصبح الح عموده
   

ن سريج           : فال أبو بكر اس اب و العب ال أب ه، فق اتم رب ي بخ ه ول اهدي عدل ان : يحفظ الوزير عليه ذلك حتى يقيم ش
  : يلزمني في ذلك ما يلزمك في قولك

 محرمـا نفسي أن تنال وأمنع   أنزه في روض المحاسن مقلتي
  .لقد جمعتما ظرفا ولطفا وفهما وعلما: فضحك الوزير وقال

   
  : ورأيت في بعض المجاميع هذه األبيات منسوبة إليه

  وما لي سوى األحزان والهم من ضيف   لكل امرئ ضـيف يسـر بـقـربـه
 أشد من الضرب المدارك بالـسـيف   له مقلة ترمي الـقـلـوب بـأسـهـم

 آـيف وهل صبر فاسأل عـن: فقلت   آيف صبرك بـعـدنـا؟: ول خليلييق
   

ال      ذآور ق د الم ه       : وحكى أبو بكر عبد اهللا بن أبي الدنيا أنه حضر مجلس محم ع ل ه ورف اءه رجل فوقف علي فج
ى صاحبها، فنظرن    ا رقعة، فأخذها وتأملها طويال وظن تالمذته أنها مسألة، ثم قلبها وآتب على ظهرها وردها إل

  : فإذا الرجل علي بن العباس المعروف بابن الرومي الشاعر المشهور، وإذا في الرقعة
 أفتنا فـي قـواتـل األحـداق   يا ابن داود يا فقـيه الـعـراق

 الـعـشـاق أم مباح لهـا دم   هل عليهن في الجروح قصاص
   

  : وإذا الجواب
 بسهام الفراق واإلشتياق   آيف يفتنكم قتيل صـريع
  عند داود من قتيل الفراق   وقتيل التالق أحسن حـاال

دة  ه تصانيف عدي ه ول ي الفق ا ف ان عالم اب  : وآ ذار وآت اب اإلن ة األصول وآت ى معرف اب الوصول إل ا آت منه
  .اإلعذار وآتاب اإلنتصار على محمد ابن جرير وعبد اهللا بن شرشي وعيسى بن إبراهيم الضرير وغير ذلك

ه   وتوفي يوم االثنين  تاسع شهر رمضان سنة سبع وتسعين ومائتين وعمره اثنان وأربعون سنة، وقيل آانت وفات
  .سنة ست وتسعين، واألول أصح وفي يوم وفاته توفي يوسف بن يعقوب القاضي، رحمهما اهللا تعالى

ال       ده وق ألقى الكراسة من ي يئا ف ات من آنت أحث ن    : ويحكى أنه لما بلغت وفاته ابن سريج آان يكتب ش فسي  م
  .وأجهدها على االشتغال لمناظرته ومقاومته

 الطرطوشي

ه             وب القرشي الفهري األندلسي الطرطوشي الفقي ن أي ليمان ب ن س ن خلف ب أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد ب
ه    -المقدم ذآره  -المالكي الزاهد، المعروف بابن أبي رندقة؛ صحب أبا الوليد الباجي  بمدينة سرقسطة، وأخذ عن

ن حزم         مسائل  د اب ي محم ى أب رأ األدب عل ه، وق رائض والحساب بوطن -الخالف وسمع منه، وأجاز له،وقرأ الف
ه   -المقدم ذآره بمدينة إشبيلية، ورحل إلى المشرق سنة ست وسبعين وأربعمائة وحج ودخل بغداد والبصرة، وتفق



 

د     -تقدم ذآره وقد  -على أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي المعروف بالمستظهري الفقيه الشافعي  ي أحم ى أب وعل
  .الجرجاني، وسكن الشام مدة ودرس بها

ول   ان يق إذا : وآان إماما عالما آامل زاهدا ورعا دينا متواضعا متقشفا متقالال من الدنيا راضيا منها باليسير، وآ
  : نشدعرض لك أمران دنيا وأمر أخرى فبادر بأمر األخرى يحصل لك أمر الدنيا واألخرى، وآان آثيرا ما ي

  طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا   إن هللا عبـادا فـطـنـا
 أنها ليست لحي وطنـا   فكروا فيها فلما علمـوا
  صالح األعمال فيها سفنا   جعلوها لجة واتـخـذوا

   
ر الجيوش         ن امي اه اب ى األفضل شاهنش ا دخل عل ي حرف الشين      -ولم ره ف دم ذآ ه     -المق ان مع زرا آ بسط مئ

  : وآان إلى جانب األفضل رجل نصراني فوعظ األفضل حتى بكى، وأنشد وجلس عليه،
 وحقه مفترض واجـب   ياذا الذي طاعته قـربة

 يزعم هذا أنـه آـاذب   إن الذي شرفت من أجله
   

القرب       . وأشار إلى النصراني، فأقام األفضل من موضعه ك ب قيق المل ي مسجد ش وآان األفضل قد أنزل الشيخ ف
ه من الرصد وآ ه         : ان يكرهه، فلما طال مقامه به ضجر وقال لخادم ع ل اح، فجم ي المب ع ل ى نصبر؟ اجم ى مت إل

ل،    : فأآله ثالثة أيام، فلما آان عند صالة المغرب قال لخادمه رميته الساعة، فلما آان من الغد رآب األفضل فقت
  .سراج الهدى وهو حسن في بابهوولي بعده المأمون بن البطائحي، فأآرم الشيخ إآراما آثيرا، وصنف له آتاب 

  
ي الخالف        ة ف ه طريق ك، ول ر ذل تن وغي ورأيت  . وله من التصانيف سراج الملوك وآتاب بر الوالدين وآتاب الف

ا               : أشعارا منسوبة عليه ي جمعه ة الت ي الترجم ذري ف د العظيم المن دين عب ا الحافظ زآي ال د ذآره ك وق فمن ذل
  : للطرطوشي المذآور، وهي
 وأنت بإنجازها مـغـرم   اجة مرسالإذا آنت في ح

 به صمم أغطش أبـكـم   فأرسل بأآـمـه خـالبة
 رسول يقال له الدرهـم   ودع عنك آل رسول سوى

   
  : وقد سبق في ترجمة أبي الحسين أحمد بن فارس اللغوي بيتان يشتمالن على أآثر ألفاظ هذه اإلبيات، وهما

 مـغـرم وأنت بها آلف   إذا آنت في حاجة مرسال
 وذاك الحكيم هو الدرهم   فأرسل حكيما وال توصه

   
ا                : وقال الطرشوشي المذآور ل غذ سمعت صوتا حزين ي جنح اللي ا ف ا أن دس، فبنن ي بيت المق ا ف ة نائم آنت ليل

  : ينشد
 ثكلتك من قلب فأنت آـذوب   أخوف ونوم؟ إن ذا لعـجـب

  منك نصيب لما آان لالغماض   أما وجالل اهللا لو آنت صادقـا

  .فأيقظ النوام وابكى العيون: قال

  .وآانت والدة الطرشوشي المذآور سنة إحدى وخمسين وأربعمائة تقريبا

وتوفي ثلث الليل األخير من ليلة السبت ألربع بقين من جمادى األولى سنة عشرين وخمسمائة بثغر اإلسكندرية، 
ا من    الى؛        وصلى عليه ولده محمد، ودفن في مقبرة وعلة قريب ه اهللا تع اب األخضر، رحم ي الب د قبل رج الجدي الب

ذآورة  ذا      : قلت . وذآر ابن بشكوال في آتاب الصلة أنه توفي في شعبان من السنة الم اة ه اريخ وف ذا وجدت ت هك
اء      الشيخ في مواضع آثيرة، ثم ظفرت بدمشق في أوائل سنة ثمانين وستمائة بمشيخة جمعت لشيخنا القاضي به

دهم     -المذآور في حرف الياء  -روف بابن شداد الدين يوسف المع ر بع م ذآ ذآر فيها شيوخه الذين سمع عليهم ث
ي             ده ف داد مول ن ش ذآور؛ والخالف أن اب ر الطرشوشي الم ا بك تهم الشيخ أب الشيوخ الذين أجازوه فذآر في جمل

د     سنة تسع وثالثين وخمسمائة، فكيف يجيزه الطرطوشي ووفاته في سنة عشرين وخمسمائة؟ ف ل مول وفي قب د ت ق



 

ي     : ابن شداد بتسع عشرة سنة، وآان يمكن أن يقال ذه النسخة الت ربما وقع الغلط من الذي جمع المشيخة، لكن ه
ى                ذا إل اج ه ل يحت امع المشيخة، ب ى ج ط منسوبا إل ي الغل ا بق ا بالسماء فم رأيتها قرئت عليه، وآتب خطه عليه

ك، واهللا           التحقيق من جهة أخرى وقد نبهت عليه ليكتشف عن ي ذل ط ف ى الغل بني إل ه، وال ينس ك من يقف علي ذل
  .أعلم بالصواب

ى             : والطرطوشي بة إل ذه النس ة، ه م شين معجم اآنة ث دها واو س اآنة وبع ا راء س ين بينهم بضم الطاءين المهملت
  .طرطوشة، وهي مدينة في آخر بالد المسلمين باألندلس على ساحل البحر وهي شرق األندلس

ا             بفتح : ورندقة رنج عنه ألت بعض الف ة، س اف، وهي لفظة فرنجي ة والق دال المهمل تح ال ون وف الراء وسكون الن
ه اهللا          . معناها رد تعال: فقال د السلفي رحم ن محم د ب ة الحافظ أبيطاهر أحم ي ترجم وقد تقدم الكالم علىوعلة ف
  .تعالى

 أبو الهذيل العالف

ن مكحول العب      د اهللا ب ن عب زال،       أبو الهذيل محمد الهذيل ب ي االعت ان شيخ البصريين ف دي، المعروف المتكلم؛آ
  .ومن أآبر علمائهم، وهو صاحب مقاالت في مذهبهم ومجالس ومناظرات، وهو مولى عبد القيس

د         . وآان حسن الجدال قوي الحجة آثير االستعمال لألدلة واإللزامات  دوس، وق د الق ن عب ه لقي صالح ب حكي أن
ذيل    مات له ولد وهو شديد الجزع علي  و اله ه أب ال ل دك        : ه، فق ان اإلنسان عن ا، إذ آ ه وجه الأعرف لجزعك علي

ه       : آالزرع، قال صالح اب الشكوآفقال ل رأ آت م يق ه ل ه ألن ا      : ياأبا الهذيل، إنما أجزع علي ا هو ي اب الشكوك م آت
وهم   هو آتاب قد وضعته من قرأه يشك فيما آان حتى يتوهم أنه لم يكن، ويشك فيما لم يكن  : صالح؟ قال ى يت حت

فشك أنت في موت ابنك، واعمل على انه لم يمت،وإن آان قد مات، وشك أيضا   : أنه قد آان، فقال له أبو الهذيل
  .في قراءته آتاب الشكوك وإن آان لم يقرأه

ي                 ين أب ع ب ه جم ان سبب إسالمه أن لم وآ يا فأس يالس رجال مجوس ان م يالس وآ اب يعرف بم وألبي الهذيل آت
  .جماعة من التنويه، فقطعهم أبو الهذيل، فأسلم ميالس عند ذلكالهذيل المذآور و

د        تكلم آل واح ة العشق، ف وآان قد اجتمع عند يحيى بن خالد البرمكي جماعة من أرباب الكالم فسألهم عن حقيق
دة   : بشيء، وآان أبو الهذيل المذآور في جملتهم، فقال ى األفئ ع عل ، أيها الوزير، العشق يختم على النواظر ويطب

لم    مرتعة في األجسسام ومشرعة في األآباد، وصاحبه متصرف الظنون متفنن األوهام، اليصفو له مرجو واليس
ة تكون     . له موعود، تسرع إليه النوائب ه من أريحي وهو جرعة من نقيع الموت ونقعة من حياض الثكل، غير أن

ة ا     ى داعي ذل    في الطبع وطالوة توجد في الشمائل، وصاحبه جواد اليصغي إل ازع الع ع وال يصيخ لن ان  . لمن وآ
  .المتكلمون ثالثة عشر شخصا، وأبو الهذيل ثالث من تكلم منهم، ولوال خوف اإلطالة لذآرت آالم الجميع

ى،      : ورأيت في بعض المجاميع أن أعرابية وصفت العشق، فقلت في صفته رى وجل عن أن يخف خفي عن أن ي
ي الحجر ار ف ون الن امن آكم و آ ه أ: فه و  إن قدحت ون فه ن الجن عبة م ن ش م يك وارى، وإن ل ه ت ورى وإن ترآت

  .عصارة السحر

دى   نة إح ذيل س ي اله ت والدة أب ل خمس  -وآان ع، وقي ل أرب ة-وقي ين ومائ ين  . وثالث نة خمس وثالث وفي س وت
روج                اب م ي آت ال المسعودي ف نة ست وعشرين، وق وفي س دادي ت ال الخطيب البغ ومائتين بسر من رأى؛ وق

ره، إال   إنه تو: الذهب في سنة سبع وعشرين ومائتين، رحمه اهللا تعالى، وآان قد آف بصره وخرف في آخر عم
الفين، وضعف                اظرين وحجاج المخ ه ضعف عن مناهضة المن ه شيء من األصول، لكن ذهب علي ان الي أنه آ

  .خاطره

 أبو علي الجبائي

ولى    ان، م ن أب ه،       أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سالم بن خالد بن جمران ب ان، رضي اهللا عن ن عف ان ب عثم
د      ن عب المعروف بالجبائي أحد أئمة المعتزلة؛ آان إماما في علم الكالم، وأخذ هذا العلم عن أبي يوسف يعقوب ب
ه أخذ      االت مشهورة، وعن اهللا الشحام البصري رئيس المعتزلة بالبصرة في عصره، وله في مذهب االعتزاك مق

ذآور     الشيخ أبو الحسن األشعري شيخ ال ا الحسن الم ال إن أب سنة علم الكالم، وله معه مناظرة روتها العلماء، فيق



 

قيا، والثالث       : سأل أستاذه أبا علي الجبائي عن ثالثة إخوة قا ش افرا فاس ان آ اني آ أحدهم آان مؤمنا برا تقيا، والث
ائي ال الجب الهم؟ فق اتوا فكيف ح ان صغيرا، فم ا: آ ا الك درجات، وأم ي ال د فف ا الزاه ا أم درآات، وأم ي ال فر فف

ال األشعري   ال          : الصغير فمن أهل السالمة، فق ه؟ فق ؤذن ل د هل ي ى درجات الزاه ذهب إل إن أراد الصغير أن ي
إن أخاك إنما وصل إلى هذه الدرجات بسبب طاعاته الكثيرة، وليس لك تلك الطاعات،  : ال، ألنه يقال له: الجبائي

ال األشعري ك الصغير: فق ال ذل إن ق ال التق: ف ة، فق ى الطاع درتني عل ي وال أق ا أبقيتن ك م ي، فإن يس من صير ل
ائي اري جل وعال: الجب ول الب ت  : يق يم، فراعي ذاب األل تحقا للع ت لعصيت وصرت مس و بقي ك ل م أن آنت أعل

افر  : مصلحتك، فقال األشعري ال األخ الك م راعيت           : فلو ق الي، فل د علمت ح ه فق ا علمت حال المين، آم ه الع ياإل
ائي           : ني؟ فقال الجبائي لألشعريمصلحته دو انقطع الجب ة ف ي العقب ار الشيخ ف ل وقف حم ال ال ب ون فق انك لمجن

ة بشيء      ر معلل ه غي وهذه المناظرة دالة على أن اهللا تعالى خص من شاء برحمته، وخص آخر بعذابه، وأن أفعال
  .من األغراض

ام    ثم وجدت في تفسير القرآن العظيم تصنيف الشيخ فخر الدين الرازي ي سورة األنع ارق    : ف ا ف أن األشعري لم
ائي    ا أن الجب مجلس األستاذ الجبائي وترك مذهبه وآثر اعتراضه على أقاويله عظمت الوحشة بينهما، فاتفق يوم
واحي    عقد مجلس التذآير، وحضر عنده عالم من الناس، فذهب األشعري إلى ذلك المجلس، وجلس في بعض الن

ا سؤاال      : ض من حضره من النساءمختفيا عن الجبائي، وقال لبع م علمه يخ، ث ذا الش أنا أعلمك مسألة فاذآريها له
  .بعد سؤال، فلما انقطع الجبائي في األخير رأى األشعري، فعلم أن المسألة منه ال من العجوز

تبك               تاق عريض مش ة ورس ى مدين تان أن جب ي فصل خوزس ل ف ن حوق ك الب الك والممال اب المس ورأيت في آت
ائر با ا العم كر وغيرهم ل وقصب الس ال. لنخ يس   : ق ة ورئ ام المعتزل ل إم يخ الجلي ائي الش ي الجب و عل ا أب ومنه

  .المتكلمين في عصره

  .وتوفي في شعبان سنة ثالث وثلثمائة، رحمه اهللا تعالى. وآانت والدة الجبائي في سنة خمس وثالثين ومائتين

  .بائي في حرف العينوقد سبق ذآر ولده أبي هاشم عبد السالم، والكالم على الج

 أبو بكر الباقالني

تكلم المشهور؛      اقالني البصري الم القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القسم، المعروف بالب
آان على مذهب الشيخ أبي الحسن األشعري، ومؤيدا اعتقاده وناصرا طريقته، وسكن بغداد، وصنف التصانيف   

م الك   ان             الكثيرة المشهورة في عل ه، وآ ي مذهب ه الرياسة ف ه وانتهت إلي ه أوحد زمان ي علم ان ف ره، وآ الم وغي
د    ذلك عن موصوفا بجوده االستنباط وسرعة الجواب، وسمع الحديث؛ وآان آثير التطويل في المناظرة مشهورا ب

ا ال   ذآور فيه كالم ووسع   الجماعة،وجرى يوما بينه وبين أبي سعيد الهاروني مناظرة، فأآثر القاضي أبو بكر الم
ه                 م أطالب ر ل ا قلت الغي اد م ه إن أع ى أن ال اشهدوا عل ى الحاضرين وق م التفت إل العبارة وزاد في اإلسهاب، ث

  .اشهدوا علي أنه إن أعاد آالم نفسه سلمت له ما قال: بالجواب، فقال الهاروني

ة  وتوفي القاضي أبو بكر المذآور آخر يوم السبت، ودفن يوم األحد لسبع بقين من ذي  القعدة سنة ثالث وأربعمائ
ي              دفن ف ك ف د ذل ل بع م نق درب المجوس، ث ي داره ب ه ف ه الحسن، ودفن ببغداد، رحمه اهللا تعالى، وصلى عليه ابن

  .مقبرة باب حرب

  : ورثاه بعض شعراء عصره بقوله

  وانظر إلى القبر مايحوي من الصلف             انظر إلى جبل تمشي الـرجـال بـه

  وانظر إلى درة اإلسالم في الصدف           اإلسالم مغتـمـدا  وانظر إلى صارم

ه،     : والباقالني اقلي وبيع ى الب بة إل بفتح الباء الموحدة وبعد األلف قاف مكسورة ثم الم ألف وبعدها نون، هذه النس
ال   : وفيه لغتان د األلف فق اذة ألجل ز     :من شدد الالم قصر األلف ومن خفتها م بة ش ذه النس اقالء، وه ون   ب ادة الن ي

راء      ى به ى صنعاء صنعاني، وإل درة       : فيها، وهو نظير قولهم في النسبة إل ي آتاب ري ف ر الحري د أنك رانين وق به
ه      : الغواص هذه النسبة وقال بة إلي ي النس ال ف اقلي ق ه       : من قصر الب ي النسب إلي ال ف د ق اقلي، ومن م اقالوي  :ب ب



 

م     وباقالئي واليقاس على صنعاء وبهراء، ألن ذلك شاذ ال ى، واهللا أعل بة األول ر النس يعاج إليه، والسمعاني ما أنك
  .بالصواب

 أبو الحسين البصري

تهم؟ ألعالم المشار           و أحد أئم ة؛ وه ذهب المعتزل ى م تكلم عل أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري الم
ه التصا      ام وقته،ول ادة، إم ر الم ه،     إليه في هذا الفن، آان جيد الكالم مليح العبارة غزي ي أصول الفق ة ف نيف الفائق

دين،                  ي مجل ة ف ه تصفح األدل اب المحصول ول رازي آت دين ال ه أخذ فخر ال ر، ومن اب آبي د وهو آت منه المعتم
ع         دين، وانتف ك في؟أصول ال ر ذل ة، وغي ي اإلمام وغرر األدلة في مجلد آبير، وشرح األصول الخمسة وآتاب ف

  .الناس بكتبه

الى،            وسكن بغداد وتوفي بها يوم الثال ه اهللا تع ة، رحم ين وأربعمائ نة ست وثالث ع اآلخر س اء خامس شهر ربي ث
  .ودفن في مقبرة الشونيزي، وصلى عليه القاضي أبو عبد اهللا الصيمري

ع     ولفظهالمتكلم تطلق على من يعرف علم الكالم، وهو أصول الدين، وإنما قيل له علم الكالم ألن أول خالف وق
م       : عز وجل في الدين آان في آالم اهللا، وع من العل ذا الن ه، فسمي ه أمخلوق هو أم غير مخلوق؟ فتكلم الناس في

  .آالما، اختص به وإن آانت العلوم جميعها تنشر بالكالم، هكذا قاله السمعاني

 أبو بكر ابن فورك

ال           ام ب واعظ الصبهاني؛ أق تكلم األصولي األديب النحوي ال ورك الم ن ف عراق األستاذ أبو بكر محمد بن الحسن ب
يهم، ففعل    مدة يدرس العلم، ثم توجه إلى الري فسمعت به المبتدعة، فراسله أهل نيسابور والتمسوا منه التوجه إل
ه   وورد نيسابور، فبنى له بها مدرسة ودارا، وأحيا اهللا تعالى به أنواعا من العلوم، ولما استوطنها وظهرت برآات

ى       على جماعة المتفقهة وبلغت مصنفاته في أصول الف ة مصنف، دعي إل ا من مائ قه والدين ومعاني القرآن قريب
  .مدينة غزنة وجرت له بها مناظرات آثيرة

ى          : ومن آالمه رد عل ان شديد ال ك بقضية شهوة الحرام؟ وآ ا ظن شغل العيال نتيجته متابعة الشهوة بالحالل، فم
  .أصحاب أبي عبد اهللا ابن آرام

ات ه     ي الطريق فم زار           ثم عاد إلى نيسابور فسم ف ا ظاهر ي الحيرة، ومشهده به ن ب ابور ودف ى نيس ل إل اك ونق ن
وقال أبو القاسم القشيري   . ويستسقى به وتجاب الدعوة عنده، وآانت وفاته سنة ست وأربعمائة، رحمه اهللا تعالى

ه   : في الرسالة سمعت أبا علي الدقاق يقول اه، فقلت ل  :دخلت على أبي بكر ابن فورك عائدا فلما رآني دمعت عين
  .ترامي أخاف من الموت، إنما أخاف مما وراء الموت: إن اهللا سبحانه يعافيك ويشفيك، فقال لي

  .بضم الفاء وسكون الواو وفتح الراء وبعدها آاف، وهو اسم علم: وفورك

رة         : والحيرة ة آبي اآنة، وهي محل اء س دها ه راء وبع تح ال بكسر الحاء المهملة وسكون الياء المثناة من تحتها وف
  .سابور ينسب إليها جماعة من أهل العلم، وهي تلتبس بالحيرة التي بظاهر الكوفةبني

بفتح الغين المعجمة وسكون الزاي وفتح النون بعدها هاء ساآنة، وهي مدينة عظيمة في أوائل الهند من  : وغزنة
  .جهة خراسان

 الشهرستاني

د الش        ر أحم ي بك ن أب ريم ب د الك م عب ان       أبو الفتح محمد بن أبي القاس ذهب األشعري؛ آ ى م تكلم عل تاني الم هرس
ه،     -المقدم ذآره  -إماما مبرزا فقيها تفقه على أحمد الخوافي  ي الفق رع ف وعلى أبي نصر القشيري وغيرهما، وب

ل    اب المل وقرأ الكالم على أبي القاسم األنصاري وتفرد فيه، وصف آتبا منها آتابنهاية اإلقدام في علم الكالم وآت
اورة   والنحلوالمنا هج والبينات وآتاب المضارعة وتلخيص اإلقسام لمذاهب األنام وآان آثير المحفوظ حسن المح

وام، وسمع              د الع ر عن ول آثي ه قب نين، وظهر ل ا ثالث س ام به يعظ الناس، ودخل بغداد سنة عشروخمسمائة وأق
و سعد عب               افظ أب ه الح ره، وآتب عن ابور ومن غي ديني بنيس د الم ن أحم ي ب ريم السمعاني،   الحديث من عل د الك



 

ي مسودتين        ه بخطي ف ذا وجدت تان، هك وذآره في آتاب الذيل وآانت والدته سنة سبع وستين وأربعمائة بشهرس
ذيل اب ال ي آت معاني ف ن الس ال اب ه، وق ن نقلت ا أدري من أي ال: وم ده فق ألته عن مول بعين : س نة تسع وس ي س ف

ان   نة ثم ين، واألول        وأربعمائة وتوفي بها أيضا في أواخر شعبان س نة تسع وأربع ل س مائة، وقي ين وخمس وأربع
  .أصح، رحمه اهللا تعالى

  : وذآر في أول آتاب نهاية اإلقدام المذآور بيتين وهما

  وسيرت طرفي بين تلك المعالم   لقد طفت في تلك المعاهد آلها
 على ذقن أو قارعا سن نـادم   فلم أر إال واضعا آـف حـائر

   
ابن الصائغ األندلسي     : البيتان، وقال غيره ولم يذآر لمن هذان ي   -هما ألبي بكر محمد بن باجة المعروف ب اآلت

  .ذآره إن شاء اهللا تعالى
  

ا            :وشهرستان اة من فوقه اء المثن تح الت ة وف راء وسكون السين المهمل تح ال اء وف بفتح الشين المعجمة وسكون اله
دن ثالث م م ل و اس ون، وه د األلف ن ى: وبع ت: األول دود شهرس ي آخر ح وارزم ف ابور وخ ين نيس ان ب ان خراس

ا       ذآور، وأخرجت خلق د الم تح محم خراسان وأول الرمل المتصل بناحية خوارزم وهي المشهورة، ومنها أبو الف
  .في خالفة المأمون -المقدم ذآره  -آثيرا من العلماء، وبناها عبداهللا بن طاهر أمير خراسان 

  
  .بور من أرض فارس، آما ذآره ابن البناء البشاريشهراستان قصبة ناحية سا: الثانية

  
ا أسواق،     : الثالثة ل، به مدينة جي بأصبهان يقال لها شهراستان، بينها وبين اليهودية مدينة أصبهان اليوم نحو مي

  .وهي على نهر زرندود وبها قبر اإلمام الراشد بن المسترشد
  

ال     وشهراستان لفظة عجمية وهي مرآبة، فمعنى شهر مدينة،  ه ق ة، فكأن تان الناحي ى االس ة   : ومعن ة الناحي  -مدين
ادة     ذآر ذلك آله أبو عبد اهللا ياقوت الحموي في آتابه الذي سماهالمشترك وضعا المختلف صعقا وفي بعضه زي

اقوت اذآره ي ى م مه    . عل هور، واس الم المش ام البلخي الع ى الكظ ناد إل روي باإلس ذآور ي تان الم ان الشهرس وآ
ول  إبراهيم بن سيا ان يق ل             : ر، أنه آ ال، ولجمر الغضى أق د الجب وب وله ا القل اع له راق صورة الرت ان للف و آ ل

دي أيضا     . توجها من حمله، ولو عذب اهللا أهل النار بالفراق الستراحوا إلى ماقبله من العذاب روى للدري ان ي وآ
  : باتصال اإلسناد إليه قوله

 ـهروحي ولكنها تسير مـع   ودعـتـه حـين التـودعـه
  ضيق مكان وفي الدموع سعة   ثم افترقنا وفي القلوب لـنـا

   
  : وآان يروي للدريدي أيضا مسندا إليه

  في الحب متلفة شقيه   يا راحلين بمـهـجة
 وبليتي فوق البـلـية   الحـب فـيه بـلـية

ة            ي آخر الترجم ال ف م ق ذيل ث اب اله ي آت ن السمعاني ف ا     : آل ذلك رواه الحافظ أبو سعد اب ه وأن ي نعي وصل إل
  .ببخارا، رحمه اهللا تعالى

 محمد بن إسحاق

ديني       الوالء الم ي ب ان المطلب ن آوت أبو بكر، وقيل أبو عبد اهللا، محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار، وقيل يسار ب
ن    د ب صاحب المغازي والسير آان جده يسار مولى قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف القرشي، سباه خال

لوليد من عين التمر، وآان محمد المذآور ثبتا في الحديث عند أآثر العلماء، وأما في المغازي والسير فالتجهل  ا
ي تاريخه؛ وروي        : إمامته فيها، قال ابن شهاب الزهري ره البخاري ف ابن إسحاق وذآ ه ب من أراد المغازي فعلي
ن   . ازي فهو عيال على ابن إسحاقمن اراد أن يتبحر في المغ: عن الشافعي رضي اهللا عنه أنه قال فيان ب وقال س

ه   : عيينة ي حديث ن الحجاج    . ما أدرآت أحدا يتهم ابن إسحاق ف ال شعبة ب ؤمنين،      : وق ر الم ن إسحاق أمي د ب محم
  .يعنى في الحديث



 

د خلفت     : ويحكى عن الزهري أنه خرج إلى قرية فاتبعه طالب الحديث فقال لهم الم األحول أو ق أين أنتم من الغ
ن إسحاق      . م الغالم األحول، يعني ابن إسحاقفيك د ب ى محم وذآر الساجي أن أصحاب الزهري آانوا يلجؤون إل

عيد   فيما شكوا فيه من حديث الزهري، ثقة منهم بحفظه؛ وحكي عن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل ويحيى بن س
م يخرج البخاري       ه،وإنما ل وا بحديث ن       القطان أنهم وثقوا محمد بن إسحاق واحتج لم ب ذلك مس ه، وآ د وثق ه وق عن

ه     ه أن ه عن الحجاج لم يخرج عنه إال حديثا واحدا في الرجم طعن مالك بن أنس فيه، وإنما طعن مالك فيه ألنه بلغ
اه   : هاتوا حديث مالك فأنا طبيب بعلله، فقال مالك: قال وما ابن إسحاق؟ إنما هو دجال من الدجاجلة، نحن أخرجن

  .إلى أن الدجال اليدخل المدينة -أعلم  واهللا -من المدينة؛ يشير 

ذلك           ة ب ه أهل الكوف ازي فسمع من ه المغ الحيرة فكتب ل وآان محمد بن إسحاق قد أتى أبا جعفر المنصور وهو ب
اما        ك هش غ ذل ر، فبل ن الزبي السبب، وآان يروي عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير، وهي امرأة هشام بن عروة ب

داد أن        أهو آان يدخل: فأنكره وقال اريخ بغ ي ت ن ثابت ف ي ب على امرأتي؟ وحكى الخطيب أبو بكر أحمد ابن عل
ون  ذا  : محمد بن إسحاق رأى أنس بن مالك رضي اهللا عنه، وعليه عمامة سوداء والصبيان خلفه يشتدون ويقول ه

  .رجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، اليموت حتى يلقى الدجال

ال    وتوفي محمد بن إسحاق ب ين، وق ين وخمس بغداد سنة إحدى وخمسين ومائة، وقيل سنة خمسين، وقيل سنة اثنت
الى      : خليفة بن خياط ه اهللا تع م، واألول أصح رحم ين واهللا أعل ع وأربع ي   . سنة ثالث وخمسين، وقيل أرب ن ف ودف

ا    مقبرة الخيزران بالجانب الشرقي، وهي منسوبة إلى الخيزران أم هارون الشيد وأخيه الهادي،  ا نسبت إليه وإنم
  .ألنها مدفونة بها، وهذه المقبرة أقدم المقابر التي بالجانب الشرقي

ي   ومن آتبه أخذ عبد الملك بن هشام سيرة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقد تقدم ذآره، وآذلك آل من تكلم ف
  .هذا الباب فعليه اعتماده وإليه إسناده

ي د من: والمطلب ن عب ب ب ى المطل بة إل ذآور أوالنس ي  . اف الم ة أب ي ترجم ر ف ين التم ى ع الم عل دم الك د تق وق
  .العتاهية

 الترمذي

افظ المشهور؛          وغي الترمذي الح أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الضحاك السلمي الضرير الب
  .أحد األئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث

ان   ه آ تقن، وب ل تصنيف رجل م امع والعل اب الج ن  صنف آت د ب د اهللا محم ي عب ذ أب ل، وهو تلمي يضرب المث
رهم       ن بشار وغي ن حجر واب ي ب وفي  . إسماعيل البخاري، وشارآه في بعض شيوخه مثل قتيبة بن سعيد وعل وت

وغ    : لثالث عشرة ليلة خلت من رجب ليلة االثنين سنة تسع وسبعين ومائتين بترمذ،وقال السمعاني ة ب وفي بقري ت
  .تين، وذآره في آتاب األنساب في نسبه البوغي، رحمه اهللا تعالىفي سنة خمس وسبعين ومائ

ا    : وبوغ تة فراسخ منه ى س . بضم الباء الموحدة وسكون الواو وبعدها غين معجمة، وهي قرية من قرى ترمذ عل
د         ن أحم د ب ر محم ي جعف ة أب ي ترجم وقد تقدم الكالم على الترمذي، واالختالف في آسر التاء وضمها وفتحها ف

  .ه الشافعيالفقي

 ابن ماجه

أبو عبد اهللا محمد بن يزيد بن ماجه الربعي بالوالء القزويني الحافظ المشهور، مصنف آتاب السنن في الحديث؛  
ة               داد ومك ة وبغ راق والبصرة والكوف ى الع ه، ارتحل إل ق ب ا يتعل ع م ه وجمي ا بعلوم آان إماما في الحديث عارف

ي الحديث أحد الصحاح         والشام ومصر والري لكتب الحديث، وله تفس ه ف يح، وآتاب اريخ مل ريم وت ير القرآن الك
  .الستة

وتوفي يوم االثنين، ودفن يوم الثالثاء، لثمان بقين من شهر رمضان سنة ثالث  . وآانت والدته سنة تسع ومائتين
د اهللا         ر وعب و بك ه أخواه أب ولى دفن و بكر وت د    وسبعين ومائتين، رحمه اهللا تعالى؛ وصلى عليه أخوه اب ه عب وابن

  .اهللا



 

  .بفتح الميم والجيم وبينهما؟ألف وفي اآلخر هاء ساآنة: وماجه

ى      : والربعي ل الأدري إل دة قبائ بفتح الراء والباء الموحدة وبعدها عين مهملة، هذه النسبة إلى بيعة، وهي اسم لع
  .أيها ينسب المذآور

ى        بفتح القاف وسكون الزاي وآسر الواو وسكون الياء ا: والقزويني بة إل ذه النس ون، ه دها ن ا وبع لمثناة من تحته
  .قزوين، وهي من أشهرمدن عراق العجم، خرج منها جماعة من العلماء المعتبرين

 الحاآم بن البيع النيسابوري

اآم      روف بالح اني المع م الضبي الطه ن الحك يم ب ن نع ه ب ن حمدوي د ب ن محم د اهللا ب ن عب د ب د اهللا محم و عب أب
ى          النيسابوري، الحافظ ا م يسبق إل ي ل ه الكتب الت ي عصره والمؤلف في لمعروف بابن البيع؛ إمام أهل الحديث ف

افعي     ه الش دم    -مثلها، آان عالما عارفا واسع العلم، تفقه على أبي سهل محمد بن سليمان الصعلوآي الفقي د تق وق
ه    -ذآره  رة الفقي دم    -ثم انتقل إلى العراق وقرأ على أبي علي ابن أبي هري د تق م طلب الحديث      وق ره أيضا ث ذآ

ى روى         يوخه يقرب من ألفي رجل حت م ش وغلب عليه فاشتهربه، وسمعه من جماعة اليحصون آثرة فإن معج
ا الصحيحان         . عمن عاش بعده لسعة روايته وآثرة شيوخه ا وخمسمائة جزء، منه ايبلغ ألف ه م ي علوم وصنف ف

وم الحديث        . الشيوخوالعلل واألمالي وفوائد الشيوخ وأمالي العشيات وتراجم  ة عل رد بإخراجه فمعرف ا تف ا م وأم
امين            ه آل من اإلم رد ب ا تف ى الصحيحين وم وتاريخ علماء نيسابور والمدخل إلى علم الصحيح والمستدرك عل

  .وفضائل اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه

لحفاظ وذاآر الشيوخ وآتب  وله إلى الحجاز والعراق رحلتان، وآانت الرحلة الثانية سنة ستين وثلثمائة، وناظر ا
ة       ام الدول ي أي ة ف عنهم أيضا، وباحث الدار قطني قرضية، وتقلد القضاء بنيسابور في سنة تسع وخمسين وثلثمائ
ه     انوا ينفذون امتنع، وآ السامانية ووزراء أبي النصر محمد بن عبد الجبار العتيبي، وقلد بعد ذلك قضاء جرجان ف

  .في الرسائل إلى ملوك بني بويه

اء ثالث صفر          و وم الثالث ا ي وفي به ابور وت ة بنيس آانت والدته في شهر ربيع األول سنة إحدى وعشرين وثلثمائ
  .توفي سنة ثالث وأربعمائة: سنة خمس وأربعمائة، وقال الخليلي في آتاب اإلرشاد

تين    نة سبع وس ه  وسمع الحديث في سنة ثالثين، وأملى بما وراء النهر سنة خمس وخمسين، وبالعراق س ، والزم
  .الدار قطني، وسمع منه أبو بكر القفال الشاشي، وأنظارهما

ه ا   : وحمدوي ن تحته اة م اء المثن تح الي واو وف كون ال ة وس دال المهمل يم وضم ال كون الم ة وس اء المهمل تح الح بف
  .وبعدها هاء ساآنة

  .هملةبفتح الباء الموحدة وآسر الياء المثناة من تحتها وتشديدها وبعدها عين م: والبيع

  .وإنما عرف بالحاآم لتقلده القضاء، رحمه اهللا تعالى

 الحميدي

ورقي   دي األندلسي المي ن يصل، األزدي الحمي د ب ن حمي د اهللا ب ن عب وح ب ي نصر فت ن أب د ب د اهللا محم و عب أب
د              ي محم ة، روى عن أب رة ميورق ة من ربض الرصافة، وهو من أهل جزي الحافظ المشهور؛ أصله من قرطب

ر            -المقدم ذآره  -ام الظاهري علي بمن حز ي عم ه وشهر بصحبته، وعن أب ذ عن ر من األخ ه، وأآث واختص ب
  .وعن غيرهما من األئمة-وسيأتي ذآره إن شاء اهللا تعالى -يوسف بن عبد البر صاحب آتاب االستيعاب 

دلس  ام    ورحل إلى المشرق سنة ثمان وأربعين فحج وسمع بمكة حرسها اهللا تعالى، وبإفريقية وباألن ومصر والش
ي    . والعراق، واستوطن بغداد نة ف ة حس وآان موصوفا بالنباهة والمعرفة واإلتقان والدين والورع، وآانت له نغم

ال          . قراءة الحديث اب اإلآم اآوال صاحب آت ن م ي ب و نصر عل ر أب ره    -وذآره األمي دم ذآ ال  -المق ا  : فق أخبرن
ال صديقنا أبو عبد اهللا الحميدي، وهو من اهل العلم و ه وورعه       : الفضل والتيقظ، وق ه ونزاهت ي عفت ه ف م أر مثل ل

اس     وتشاغله بالعلم وألبي عبد اهللا المذآور آتاب الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم وهو مشهور، وأخذه الن



 

ه من حفظه،       ه آتب ه أن عنه، وله أيضا تاريخ علماء األندلس سماهجذوة المقتبس في مجلد واحد، وذآر في خطبت
ا     : وآان يقول. ب ذلك منه ببغدادوقد طل تهم به ديم ال ل وأحسن    : ثالثة أشياء من علوم الحديث يجب تق اب العل آت

ن             ي نصر اب ر أب اب األمي ه آت اب وضع في آتاب وضع فيه الدار قطني، وآتاب المؤتلف والمختلف وأحسن آت
ر    ماآوال، وآتابوفيات الشيوخ وليس فيه آتاب، وقد آنت أردت أن أجمع في ذلك آت ي األمي ال ل ا فق ه عل   : اب رتب

  .فشغله عنه الصحيحان إلى أن مات: حروف المعجم بعد أن رتبته على السنن، قال أبو بكر بن طرخان

  :أنشدنا أبو عبد اهللا الحميدي المذآور لنفسه: وقال ابن طرخان المذآور

  سوى الهذيان من قيل وقال           لقاء الناس ليس يفيد شـيئا

  ألخذ العلم أو إصالح حال               ء الـنـاس إالفأقلل من لقا

ه             ره، وروى الخطيب أيضا عن ه وعن غي افظ، وروى عن ا بكر الح د أدرك بدمشق الخطيب اب وآانت  . وآان ق
  .وتوفي ليلة الثالثاء سابع عشر ذي الحجة سنة ثمان وثمانين وأربعمائة ببغداد. والدته قبل العشرين وأربعمائة

ورقي      وقال السمعان ة المي ي ترجم اب األنساب ف ي آت ة،         : ي ف نة إحدى وتسعين وأربعمائ ي صفر س وفي ف ه ت إن
ن األثيرالجزري       ي ب و الحسن عل ره    -رحمه اهللا تعالى، هكذا وجدته في المختصر الذي اختصره أب دم ذآ  -المق
ى مرجعة األصل  وآشفت عنه عدة نسخ فوجدته على هذه الصورة، ألني توهمت الغلط في نسختي، ولم أقدر عل

ين      اوت ب الذي البن السمعاني الذي هذا المختصر منه، ألنه اليوجد في هذه البالد، وبقي في نفسي شيء من التف
اء         . التاريخين، فإنه آبير ة الثالث وفي ليل ذآور ت دي الم ه أن الحمي ثم إني آشفت آتاب الذيل للسمعاني فوجدت في

ر         السابع غشر من ذي الحجة سنة ثمان وثمانين  القرب من قب رز، ب اب أب رة ب ي مقب د ف وأربعمائة، ودفن من الغ
الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، وصلى عليه أبوبكر محمد بن أحمد بن الحسين الشاشي الفقيه في جامع القصر، ثم 
ن الحارث المعروف                ر بشر ب د قب ن عن اب حرب، ودف رة ب ى مقب نة إحدى وتسعين إل نقل بعد ذلك في صفر س

  .ه اهللا تعالىبالحاقي، رحم

ي المختصر      ر ف ن األثي ي    : فلما وقفت في الذيل على هذه الصورة علمت أن الغلط وقع من اب ا ألن النسخة الت إم
اختصرها آانت غلطا من الناسخ، فتتبع ابن األثير ذلك الغلط ولم يكشفه من موضع آخر، أو ألنه عبر من سطر  

  .هللا أعلم أي ذلك آانإلى سطر آما جرت عادة النساخ في بعض األوقات، وا

ده      ى ج بة إل ذه النس والحميدي بضم الحاء المهملة وفتح الميم وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها دال مهملة، ه
رحمن      د ال ن عب د ب حميد المذآور، وأخبرني بعض أرباب التاريخ أنه رأى في بعض التواريخ أن نسبته إلى حمي

يس بصحيح، و ل ه، وه ن عوف رضي اهللا عن رحمن قرشي  ب د ال ذآور أزدي النسب، وعب د اهللا الم ا عب ألن أب
  .زهري، فكيف يجتمعان؟

  .بفتح الياء المثناة من تحتها وآسر الصاد المهملة وبعدها الم: ويصل

قلي       ديس الص ن حم ار ب د الجب د عب ي محم ة أب ي ترجم ة ف ى ميورق ذلك عل ى األزدي، وآ الم عل دم الك د تق وق
اآنة، وهي   الشاعر، وهي بفتح الميم وض م الياء المثناة من تحتها وسكون الواو وفتح الراء والقاف وبعدها هاء س

  .جزيرة في البحر الغربي قريبة من بر االندلس

 المازري

ظ   أبو عبد اهللا محمد بن علي بن محمد التميمي المازري الفقيه المالكي المحدث؛ أحد األعالم المشار إليهم في حف
ى القاضي         الحديث والكالم عليه،وشرح ه بن لم وعلي اب مس د آت م بفوائ صحيح مسلم شرحا جيدا سماهكتاب المعل

ال  اب اإلآم اض آت ره  -عي دم ذآ د تق ان      -وق ي بره اح المحصول ف اب إيض ه آت اب، ول ذا الكت ة له و تكمل وه
نة   . األصول، وله في األدب آتب متعددة، وآان فاضال متقنا ع األول س  وقيل توفي في الثامن عشر من شهر ربي

نةودفن بالمنستير             انون س ة،وعمره ثالث وثم ذآور بالمهدي اني الشهر الم ين ث وم االثن مائة ي ست وثالثين وخمس
  .رحمه اهللا تعالى



 

دة          : والمازري ازر، وهي بلي ى م بة إل ذه النس م راء، ه بفتح الميم وبعدها ألف ثم زاي مفتوحة وقد تكسر أيضا ث
  .بجزيرة صقلية

 الحافظ أبو موسى األصبهاني

ديني            أب ي عيسى األصبهاني الم ن أب د ب ن محم ر ب ن عم د ب و موسى محمد بن أبي بكر عمر بن أبي عيسى أحم
اب           دة وصنف آت ه تواليف مفي ي الحديث وعلوم ه ف ة، ول الحافظ المشهور؛ آان إمام عصره في الحفظ والمعرف

ي جزء    المغيث في مجلد، آمل به آتاب الغريبينللهروي، واستدرك عليه، وهو آتاب نافع، و ادات ف له آتاب الزي
ر من             اب األنساب وذآ ذي سماه آت ن طاهر المقدسي ال د ب لطيف جعله ذيال على آتاب شيخه أبي الفضل محم

  .أهله وما أقصر فيه

ا       ام به ا وأق ع إليه م رج ديث ث ب الح ي طل بهان ف ن أص ل ع دى    . ورح نة إح دة س ي ذي القع ه ف ت والدت وآان
ع   اء تاس ة األربع وفي ليل مائة، وت ده     وخمس ه ومول مائة،وآانت وفات انين وخمس دى وثم نة إح ى س ادى األول جم

  .بأصبهان، رحمه اهللا تعالى

ة                : والمديني ى مدين بة إل ذه النس ون، ه دها ن ا وبع اة من تحته اء المثن ة وسكون الي دال المهمل يم وآسر ال بفتح الم
ة رسول اهللا    : عدة مدن أصبهان، وقد ذآر الحافظ أبو سعد السمعاني في آتاب األنسابهذه النسبة إلى أوالهن مدين

زوين،   ارك بق ة المب ة مدين ة أصبهان، والخامس ابور، والرابع ة نيس رو، والثالث ة م لم، والثاني ه وس صلى اهللا علي
ال  ا   : والسادسة بخارا، والسابعة سمرقند، والثامنة نسف، وذآر أن النسبة إلى هذه المدن آلها المديني، وق ر م أآث

  .ول صلى اهللا عليه وسلم المدنيينسب إلى مدينة الرس

 محمد بن طاهر المقدسي

ي       الين ف ان أحد الرح أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الحافظ المعروف بابن القيسراني؛ آ
تان وخراسان    ارس وخوزس . طلب الحديث،سمع بالحجاز والشام ومصر والثغور والجزيرة والعراق والجبال وف

دل    واستوطن همذان وآ ان من المشهورين بالحفظ والمعرفة بعلوم الحديث، وله في ذلك مصنفات ومجموعات ت
  .على غزارة علمه وجودة معرفته

ائي    : منهاأطراف الكتب الستة وهي: وصنف تصانيف آثيرة ذي والنس ي داود والترم صحيح البخاري ومسلم وأب
و   وابن ماجه، وأطراف الغرائب تصنيف الدار قطني، وآتاب األنساب في جزء لطيف، وهو الذي ذيله الحافظ أب

ه          ه ول ا في م التصوف وأنواعه متفنن ة بعل ه معرف موسى األصبهاني المذآور قبله، وغير ذلك من الكتب وآانت ل
  .منهم أبو موسى المذآور: فيه تصنيف أيضا، وله شعر حسن، وآتب عنه غير واحد من الحفاظ

ان         نة ثم ي السادس من شوال س ه ف تين        وآانت والدت نة س دس، وأول سماعه س ة، ببيت المق ين وأربعمائ وأربع
د   وأربعمائة، ودخل بغداد سنة سبع وستين وأربعمائة ثم رجع إلى بيت المقدس فأحرم من ثم إلى مكة؛ وتوفي عن
ي   قدومه من الحج آخر حجاته، يوم الجمعة لليلتين بقيتا من شهر ربيع األول سنة سبع وخمسمائة ببغداد، ودفن ف

  .قبرة العتيقة بالجانب الغربي، وقيل توفي يوم الخميس العشرين من الشهر المذآور، رحمه اهللا تعالىالم

وآان ولده أبو زرعة طاهر بن محمد من المشهورين بعلو اإلسناد وآثرة السماع، ولم يكن له معرفة بالعلم، لكن 
دوس  آان والده قد أسمعه في صباه من جماعة منهم أبو محمد عبد الرحمن ب ن أحمد الدوني بالري وأبو الفتح عب

داد    . بن عبد اهللا بهمذان وأبو عبد اهللا محمد بن عثكان الكامخي وأبو الحسن مكي ابن منصور السالر ه بغ دم ب وق
ره     ان وغي ن ري د ب ن أحم ي ب م عل ي القاس ن أب ا م مع به داد    . فس دم بغ ان يق ذان، وآ ه بهم اة أبي د وف كن بع وس

ي        للحج،فحدث بها بأآثر سماع الري ف ده ب ان مول ره، وآ رة وغي ن هبي اته، وسمع منه الوزير ابو المظفر يحيى ب
ذان،     مائة بهم سنة إحدى وثمانين وأربعمائة، وتوفي يوم األربعاء سابع شهر ربيع اآلخر سنة ست وستين وخمس

  .رحمه اهللا تعالى

بة       بفتح القاف والسين المهملة بينهما ياء مثناة من تحتها ثم را: والقيسراني ذه النس ون، ه د األلف ن ء مفتوحة وبع
  .إلى قيسرية، وهي بليدة بالشام على ساحل البحر، وهي اآلن بيد الفرنجن خذلهم اهللا تعالى



 

تمائة            : قلت تين وس نة ثالث وس ي شهور س دين بيبرس الصالحي ف ثم استنفذها من أيديهم الملك الظاهر رآن ال
  .وخربها، وهي اآلن خراب

 ابن منده

د ا  اظ               أبو عب ان أحد الحف اريخ أصبهان؛ آ افظ المشهور، صاحب متابت دي الح ده العب ن من ى ب ن يحي د ب هللا محم
ذآور   الثقات، وهم أهل بيت آبير خرج منه جماعة من العلماء ولم يكونوا عبدين، وإنما ام الحفظ أبي عبد اهللا الم

ك   ر ذل ي       وإسمها برة بنت محمد آانت من بني عبد ياليل فنسب إلى أخواله، ذآ و موسى األصبهاني ف افظ أب الح
ره     -آتابزيادات األنساب   دم ذآ د تق ره            -وق ذلك ذآ ه، وآ ره لطول اك فأضربت عن ذآ بها هن ع نس توفى رف واس

ة،      . الحازمي في آتاب العجالة لكنه لم يرفع في نسبها نة إحدى وثلثمائ ي س ذآور ف وتوفي الحافظ أبو عبد اهللا الم
  .رحمه اهللا تعالى

  .لميم والدال المهملة بينهما نون ساآنة وفي اآلخر هاء ساآنة أيضابفتح ا: ومنده

  .وسيأتي ذآر حفيده يحيى بن عبد الوهاب إن شاء اهللا تعالى

 أبو عبد اهللا الفربري

اس،   أبو عبد اله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري رواية صحيح البخاري عنه، رحل إليه الن
نة عشرين             .وسمعوا منه هذا الكتاب ي ثالث شوال س وفي ف ائتين؛ وت ين وم نة إحدى وثالث ي س وآانت والدته ف
  .وثلثمائة، رحمه اهللا تعالى

ى طرف جيحون     : ونسبته إلى فربر دة عل بفتح الفاء والراء وسكون الباء الموحدة وفي آخرها راء ثانية، وهي بل
  .مما يلي بخارا، وهو آخر من روى الجامع الصحيح عن البخاري

 و عبد اهللا الفراويأب

ابوري الملقب    أبو عبد اهللا محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي العباس، الصاعدي الفراوي النيس
آمال الدين الفقيه المحدث؛ آان يختلف إلى مجلس إمام الحرمين أبي المعالي الجويني الفقيه الشافعي صاحبنهاية  

ام          المطلب وعلق عنه األصول، ونشأ بين ا ان يحمل الطع ا، وآ اظرا واعظ ا من دثا مفنن ا مح ان فقيه لصوفية، وآ
داد   إلى المسافرين الواردين عليه ويخدمهم بنفسه مع آبر سنه، وخرج حاجا إلى مكة، وعقد له مجلس الوعظ ببغ

دريس بالمدرسة النا        د للت ابور وقع ى نيس اد إل الحرمين، وع صحية،  وسائر البالد التي توجه إليها، وأظهر العلم ب
  .وقام بإمامة مسجد المطرز

وصحيح البخاري من سعيد بن أبي سعيد، وسمع من    -المقدم ذآره -وسمع صحيح مسلم من عبد الغافر الفارسي
وازان               ن ه ريم ب د الك م عب ي القاس ي وأب ن الحسين البيهق د ب ي بكر أحم افظ أب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي والح

وة واألسماء والصفات والبعث        القشيري وإمام الحرمين، وتفرد برواي ل النب ل دالئ ة عدة آتب للحافظ البيهقي مث
  .الفراوي، ألف راوي: والنشور والدعوات الكبيرة والصغيرة، وآان يقال في حقه

ين    بع وأربع نة س وفي  .وآانت والدته سنة إحدى، وقيل اثنتين، وأربعين واربعمائة بنيسابور، وسمع الحديث س وت
  .دي، وقيل الثاني، والعشرين من شوال سنة ثالثين وخمسمائة، رحمه اهللا تعالىضحوة يوم الخميس الحا

ال        : والفراوي ي خوارزم يق ا يل دة مم راوة، وهي بلي بضم الفاء وفتح الراء وبعدها ألف ثم واو، هذه النسبة إلى ف
  .قد تقدم ذآرهو -لها رباط فراوة، بناها عبد اهللا بن طاهر في خالفة المأمون، وهو يومئذ أمير خراسان 

 أبو بكر اآلجري

ديثا، وهي                 ين ح اب األربع افعي المحدث صاحب آت ه الش د اهللا اآلجري الفقي ن عب ن الحسين ب د ب أبو بكر محم
واني           ى الحل ن يحي د ب ي وأحم ي شعيب الحران لم الكجي وأب مشهورة به؛ وآان صالحا عابدا،وروى عن أبي مس

  .نهموالمفضل بن محمد الجندي، وخلق آثير من أقرا



 

و     افظ أب ره الح ذآره محمد بن إسحاق النديم في آتابه الذي سماهالفهرست وصنف في الفقه والحديث آثيرا، وذآ
ين     . آان ثقة صدوقا دينا، وله تصانيف آثيرة: بكر الخطيب البغدادي في تاريخه وقال نة ثالث ل س داد قب حدث ببغ

ا     وفي به ى ت كنها، حت يم األصبهاني          وروى. وثلثمائة، ثم انتقل إلى مكة فس و نع نهم اب اظ م ه جماعة من الحف عن
  .صاحب آتابحلية األولياء وغيره

ال          ه، فق الى أعجب ها اهللا تع ة حرس ى مك ا دخل إل ه لم نة،      : وأخبرني بعض العلماء أن ا س ة به ي اإلقام م ارزقن اله
ال    بل ثالثين سنة، فعاش بعد ذلك ثالثين سنة، ثم مات بها في المحرم سن:فسمع هاتفا يقول له ة، ق ة ستين وثلثمائ

  .قرأت ذلك على بالطة قبره بمكة: الخطيب

  .بفتح الهمزة الممدودة وضم الجيم وتشديد الراء، هذه النسبة إلى اآلجر، والأعلم ألي معنى نسب إليه: واآلجري

ا آج   : ورأيت حاشية على آتاب الصلة صورتها ال له ر، اإلمام أبو بكر األجري نسب إلى قرية من قرى بغداد يق
  .واستوطن مكة حرسها اهللا تعالى، وتوفي بها أول يوم من المحرم سنة ستين وثلثمائة، رحمه اهللا تعالى

 الحافظ محمد بن ناصر السالمي

افظ    ان ح أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن علي بن عمر البغدادي، الحافظ األديب المعروف بالسالمي؛ آ
ة         بغداد في زمانه وآان له حظ وافر من ا ي غاي زي، وخطه ف ا التبري ي زآري ألدبن وأخذ األدب عن الخطيب أب

اء عصره             ه علم أآثروا، وأخذ عن ة ف ه األئم ا، روى عن د وإثباته الصحة واإلتقان، وآان آثير البحث عن الفوائ
ه     ي آتب معاني ف ن الس عد اب و س افظ أب ره الح ه، وذآ ه عن ر روايت وزي، وأآث ن الج رج اب و الف افظ أب نهم الح   .م

وتوفي ليلة الثالثاء ثامن عشر شعبان   . ت ةالدته ليلة السبت خامس عشر شعبان سنة سبع وستين وأربعمائةوآان
ه    ر ب سنة خمسين وخمسمائة ببغداد، وأخرج من الغد، وصلي عليه بالقرب من جامع السلطان ثالث مرات، وعب

ي       إلى جامع المنصور فصلي عليه، ثم حمل إلى الحربية وصلي عليه، ودفن بباب حرب تحت السدرة بجنب أب
  .منصور ابن األنباري الواعظ، رحمه اهللا تعالى

ن                : والسالمي ال اب داد، ق ة السالم بغ ى مدين بة إل ذه النس يم، ه دها م ة وبع الم ألف المخفف ة وال بفتح السين المهمل
  .آذا آان يكتب لنفسه السالمي، يعني الحافظ المذآور: السمعاني

 الحازمي

ن        أبو بكر محمد بن أ ذاني الملقب زي ازم، الحازمي الهم ن ح ان ب بي عثمان موسى بن عثمان بن موسى بن عثم
ن          د األول ب ا الوقت عب ذان أب ريم، وحضر بهم رآن الك الدين؛ أحد الحفاظ المتقنين، وعباد اهللا الصالحين حفظ الق

ن  د المقدسي    عيسى السجزي، وسمع بها من أبي منصور شهردار بن شيرويه الديلمي وأبي زرعة طاهر ب محم
ن فضالن                  ق ب دين واث ال ال ى الشيخ جم داد عل ه ببغ رة وتفق افظ، وجماعة آثي د الح ن أحم وأبي العالء الحسن ب
ن          د ب ن أحم الق ب د الخ ي عب رحيم ابن د ال وغيره، وسمع الحديث ببغداد من أبي الحسين عبد الحق وأبي نصر عب

ر    اتيل ةغي ن ش الد من           يوسف وأبي الفتح عبيد اهللا بن عبد اهللا ب دة ب ى ع ه إل ي طلب ي بنفسه فارتحل ف م عن هم، ث
ر شيوخ    العراق ثم إلى الشام والموصل وبالد فارس وأصبهان وهمذان وآثير من بالد أذربيجان، وآتب عن أآث

دة  منهاالناسخ والمنسوخ   : هذه البالد، وغلب عليه الحديث، وبرع فيه واشتهر به، وصنف فيه وفي غيره آتبا مفي
ي        في الحديث، و ماه ف رق مس ق لفظه وافت ا اتف آتاب الفيصل في مشتبه النسبة، وآتاب العجالة في النسب وآتابم

افعي               ام الش ل عن اإلم ن حنب د ب ام أحم ا روى اإلم ذهب فيم لة ال ي الخط، وآتابسلس تبهة ف األماآن والبلدان المش
  .رضي اهللا عنهما، وشروط األئمة وغير ذلك من الكتب النافعة

داد،  توطن بغ رقي واس ب الش كن بالجان ة    . وس ه المني ى أن اخترمت ر إل الزم الخي تغال م زل مواظب االش م ي ول
انين وخمسمائة،       ع وثم نة أرب ى س وغصن شبابه نضير، وذلك في ليلة االثنين الثامن والعشرين من جمادى األول

د،  . بمدينة بغداد د أن    ودفن في المقبرة الشونيزية إلى جانب سمنون بن حمزة مقابل قبر الجني ه، بع رضي اهللا عن
ه           . صلى عليه خلق آثير برحبة جامع القصر   رق آتب رة أخرى، وف ه م ي، فصلي علي ى الجانب الغرب وحمل إل

ا     -أوتسع  -وآانت والدته في سنة ثمان . على أصحاب الحديث ذان، وحمل إليه وأربعين وخمسمائة، بطريق هم
  .ونشأ بها، رحمه اهللا تعالى

  .مهملة وبعد األلف زاي مكسورة وبعدها ميم، هذه النسبة إلى جده حازم المذآوروالحازميك بفتح الحاء ال



 

 الحافظ أبو بكر ابن العربي

ره        بيلي الحافظ المشهور؛ ذآ افري األندلسي اإلش أبو بكر محمد بن عبد اهللا بن أحمد، المعوف بابن العربي المع
ال       اب الصلة فق ي آت ن بشكوال ف ام    : اب تبحر، خت افظ المس ه      هو الح ا، لقيت ا وحفاظه دلس وآخر أئمته اء األن علم

ه رحل      أخبرني أن مائة ف بمدينة إشبيلية ضحوة يوم االثنين لليلتين خلتا من جمادى اآلخرة سنة ست عشرة وخمس
ا    ي به إلى المشرق مع أبيه يوم األحد مستهل شهر ربيع األول سنة خمس وثمانين وأربعمائة وأنه دخل الشام ولق

م دخل   أبا بكر محمد بن ا لوليد الطرطوشي وتفقه عنده، ودخل بغداد وسمع بها من جماعة من أعيان مشايخها، ث
ي                د الغزال ا حام ا بكر الشاشي وأب ا أب داد وصحب به ى بغ اد إل م ع انين، ث الحجاز فحج في موسم سنة تسع وثم

دثي ن المح كندرية جماعة م ي بمصر واألس نهم، ولق م صدر ع اء، ث اء واألدب ن العلم ا م نهم وغيرهم ن فكتب ع
ه              ه أحد قبل م يدخل ر ل م آثي بيلية بعل ى إش دم إل نة ثالث وتسعين، وق واستفاد منهم وأفادهم، ثم عاد إلى األندلس س

ارف   . ممن آانت له رحلة إلى المشرق ي المع وآان من أهل التفنن في العلوم واالسبحار فيها والجمع لها مقدما ف
ا،      ي جميعه ذا ف ا ناف ا،          آلها متكلما في أنواعه ز الصواب منه ي تميي ذهن ف ا ونشرها،ثاقب ال ى أدائه حريصا عل

د           نفس وحسن العه رم ال ال وآ رة االحتم ين الكنف وآث ويجمع إلى ذلك آله آداب األخالق مع حسن المعاشرة ول
ي الظالمين سورة             . وثبات الود ه ف ه، وآانت ل وذ أحكام ا لصرامته وشدته ونف ه أهله ع اهللا ب واستقضي ببلدة فنف

ال    .ة، ثم صرف عن القضاء، واقبل على نشر العلم وبثهمرهوب ده فق ألته عن مول ان     : وس ة الخميس لثم دت ليل ول
نة ثالث        . بقين من شعبان سنة ثمان وستين وأربعمائة ع اآلخر س ي شهر ربي اس ف وتوفي بالعدوة ودفن بمدينة ف

  .وأربعين وخمسمائة، رحمه اهللا تعالىانتهى آالم ان بشكوال

ذا : قلت أنا ه مصنفات    وه افظ ل ب، وآانت           : الح ره من الكت ي شرح الترمذي وغي ا آتابعارضة األحوذي ف منه
والدته بإشبيلية، وقيل إن والدته آانت سنة تسع وستين، وقيل إن وفاته آانت في جمادى األولى على مرحلة من  

  .فاس عند رجوعه من مراآش، ونقل إلى فاس، ودفن بمقبرة الجياني

نة    وتوفي والده بمصر م ي المحرم س نصرفا عن المشرق في السفرة التي آان ولده المذآور في صحبته، وذلك ف
ة       عة والبراع ل اآلداب الواس ن أه ان م ة، وآ ين وأربعمائ س وثالث نة خم ده س ة، ومول عين وأربعمائ الث وتس ث

  .وقد تقدم الكالم على المعافري واإلشبيلي. والكتابة، رحمه اهللا تعالى

الم،    : القدرة على الكالم، يقال: فالعارضةومعنىعارضة االحوذي  ى الك درة عل فالن شديد العارضة إذا آان ذا ق
ه    : الخفيف في الشيء لحذقه، وقال األصمعي: واألحوذي ذ علي ذي اليش األحوذي المشمر في األمور القاهر لها ال

  .وفي آخره ياء مشددةمنها شيء، وهو بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملة وفتح الواو وآسر الذال المعجمة 

 النقاش المفسر

اش، الموصلي      رئ، المعروف بالنق أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون بن جعفر بن سند المق
فاء الصدور             ماه ش ا، س ي التفسير آتاب القرآن والتفسير، وصنف ف ا ب ان عالم االصل البغدادي المولد والمنشأ؛ آ

م        وصنف غيره فمن ذلك اإلشارةفي  ل، والمناسك، وفه ه وصد العق رآن ومعاني ي الق غريب القرآن، والموضح ف
م            اد، والمعج رآن، وإرم ذات العم ي الق واب ف وة، واألب ل النب د، ودالئ اص،وذم الحس ار القص ك، وأخب المناس

ر، وآت          ا الكبي بعة بعلله اب الس راءاتهم، وآت راء وق ي أسماء الق اب األوسط، والمعجم األصغر، والمعجم الكبير ف
  .السبعة األوسط، وآتاب السبعة األصغر

ال             ل والجب رة والموص ام والجزي ر والش ة ومص رة ومك ة والبص مع بالكوف ا، وس رقا وغرب ر ش افر الكثي وس
ر،            . وخراسان وماوراء النهر ن جعف د ب ن محم د طلحة ب اش عن انيد مشهورة، وذآر النق اآير بأس وفي حديثه من

ال ب ع   : فق ديث، والغال ي الح ذب ف ان يك ال      آ ه، وق اء ورووا عن ن العلم ة م ن جماع ه القصص، وروى ع لي
  .آل حديث النقاش مناآير، وليس في تفسيره حديث صحيح: البرقاني

ون من    . وآانت والدته سنة ست، وقيل خمس، وستين ومائتين ثالث خل وتوفي يوم الثالثاء ودفن يوم األربعاء، ل
ة،       شوال سنة إحدى وخمسين وثلثمائة، رحمه اهللا تعالى، ين وخمسين وثلثمائ ل اثنت ين، وقي نة خمس ويقال توفي س

  .واهللا أعلم

نقش السقوف والحيطان               : والنقاش ى من ي بة إل ذه النس ة، ه د األلف شين معجم ددة وبع اف المش ون والق بفتح الن
  .وغيرهما، وآان أبو بكر المذآور في مبدأ أآره يتعاطى هذه الصنعة فعرف بها



 

 ابن شنبوذ المقرئ

انهم،         أبو الحسن راء وأعي ان من مشاهير الق دادي؛ آ رئ البغ محمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت بن شنبوذ المق
ان         راءات من الشواذ آ رد بق م، وتف ل العل وآان دينا، وفيه سالمة صدر وفيه حمق، وقيل إنه آان آثير اللحن قلي

ر  : الكاتب المشهور، وقيل له يقرأ بها في المحراب فأنكرت عليه، وبلغ ذلك الوزير أباعلي محمد بن مقلة إنه يغي
ة،             نة ثالث وعشرين وثلثمائ ع اآلخر س ي أول شهر بي زل، فاستحضره ف ا أن حروفا من القرآن ويقرأ بخالف م
ذآور القاضي        وزير الم ذآور، استحضر ال واعتقله في داره أياما، فلما آان يوم األحد لسبع خلون من الشهر الم

ا ب  رآن،              أبا الحسين عمر بن محمد وأب رئ وجماعة من أهل الق د المق ن مجاه اس ب ن العب ن موسى ب د ب ر أحم ك
ن   ر اب ي بك وزير والقاضي وأب ي الخطاب لل أغلظ ف وزير، ف وظر بحضرة ال ذآور، ون نبوذ الم ن ش وأحضر اب
ا   افر، واستصبى القاضي أب ا س م آم ي طلب العل افروا ف ا س أنهم م رهم ب ة وعي ة المعرف ى قل بهم إل د ونس مجاه

ن          الحسين ال وزير اب ى ال دعا وهو يضرب عل أقيم وضرب سبع درر،ف مذآور، فأمر الوزير أبو علي بضربه، ف
ذلك     ان األمر آ الى          -مقلة بأن يقطع اهللا يده ويشتت شمله، فك اء اهللا تع ة إن ش ن مقل ر اب ي خب يأتي ف ا س م   -آم ث

ا س          ال فيم نيعا، وق ان ش ا آ أنكر م ا، ف رأ به تتابوه      : واهأوقفوه على الحروف التي قيل إنه يق وم، فاس ه ق رأ ب ه ق إن
القراءة          ه، وب ان، رضي اهللا عن ن عف ان ب رأ إال بمصحف عثم فتاب، وقال إنه قد رجع عما آان يقرؤه، وإنه اليق

  .المتعارفة التي يقرأ بها الناس

: فكتب عليه الوزير محضرا بما قاله، وأمره أن يكتب خطه في آخره، فكتب مايدل على توبته؛ ونسخه المحضر 
رؤه، وهو        ه يق ه أن ا حكي عن ة      "سئل محمد بن أحمد المعروف بابن شنبوذ عم وم الجمع ودي للصالة من ي إذا ن

ي لهب     "فاعترف به، وعن  " وتجعلون شكرآم أنكم تكذبون"فاعترف به، وعن" فامضوا إلى ذآر اهللا دا أب تبت ي
دنك فاليوم ننجي"فاعترف به، وعن " آالصوف المنفوش"فاعترف به، وعن " وقد تب ه،   " ك بب اعترف ب ان  "ف وآ

انوا يعلمون        "فاعترف به، وعن " أمامهم ملك يأخذ آل سفينة صالحة غصبا ا خر تبينت اإلنس أن الجن لوآ فلم
ى    "فاعترف به، وعن " الغيب ما لبثوا حوال في العذاب المهين ذآر واألنث ى وال ار إذا تجل " والليل إذا يغشى والنه

ر   "فاعترف به، وعن" ن فسوف يكون لزامافقد آذب الكافرو"فاعترف به، وعن  ى الخي ولتكن منك فئة يدعون إل
ه، وعن   " ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويستعينون اهللا على ما أصابهم أولئك هم المفلحون فاعترف ب

ي المحضر    " إال تفعلوه تكن فتنة في األرض وفساد عريض" هاداتهم ف فاعترف به، وآتب الشهود الحاضرون ش
  .بما سمعوه من لفظهحس

ا صورته   نبوذ         : وآتب ابن شنبوذ بخطه م ابن ش وب المعروف ب ن أي د ب ن أحم د ب ول محم ة    : يق ذه الرقع افي ه م
ذلك؛ وآتب بخطه  ى نفسي ب ن حضر عل ائر م هد اهللا عز وجل وس ادي، وأش ولي واعتق ى : صحيح، وهوق فمت

ون من شهر        خالفت ذلك أو بان مني غيره، فأمير المؤمنين في حل من دمي وسعة    وم األحد لسبع خل ك ي ، وذل
  .ربيع اآلخر سنة ثالث وعشرين وثلثمائة في مجلس الوزير أبي علي محمد بن علي بن مقلة أدام اهللا توفيقه

ة،     ه العام ه قتل وآلم أبو أيوب السمسار الوزير أبا علي في أمره وسأله في إطالقه، وعرفه أنه إن صار إلى منزل
ا،     وسأله أن ينفذه في الليل ا أيام سرا إلى المدائن ليقيم بها أياما، ثم يدخل إلى منزله ببغداد مستخفيا، واليظهر به

ان وعشرين      نة ثم ون من صفر س ثالث خل ين ل وم االثن وفي ي دائن؛ وت ى الم ذه إل ك، وأنق ى ذل وزير إل ه ال فأجاب
  .وثلثمائة ببغداد، وقيل إنه توفي في محبسه بدار السلطان، رحمه اهللا تعالى

و رين    وت ع وعش نة أرب عبان س ن ش ت م ة بقي رة ليل دى عش اء إلح وم األربع ذآور ي د الم ن مجاه ر اب و بك في أب
  .وثلثمائة، ودفن في تربة له بسوق العطش، وآان مولده سنة خمس وأربعين ومائتين، رحمه اهللا تعالى

  .مةبفتح الشين المعجمة والنون وضم الباء الموحدة وسكون الواو وبعدها ذال معج:وشنبوذ

 ابن السماك

د المشهور؛           وفي الزاه ابن السماك القاص الك ي عجل، المعروف ب أبو العباس محمد بن صبيح المذآر مولى بن
نهم         ذ ع ي جماعة من الصدر األول وأخ ه وحفظ،ولق : آان زاهدًا عابدًا حسن الكالم صاحب مواعظ، جمع آالم

بن حنبل وأنظاره؛وهو آوفي قدم بغداد زمن   وروى عنه أحمد بن أحمد.مثل هشام بن عروة واألعمش وغيرهما
ا        ات به ة فم ى الكوف م رجع إل دة، ث ه  .هارون الرشيد فمكث بها م ه، وارج اهللا     : ومن آالم م تطع ك ل خف اهللا آأن

  .آأنك لم تعصه



 

ن              ه عن اب ل ل ا فقي ه من أهله د بأن ه أح م يفت اء فل تفتى العلم وآان هارون الرشيد قد حلف أنه من أهل الجنة، فاس
الى؟        السم ا من اهللا تع ا خوف ى معصية فترآه ؤمنين عل اك المذآور، فاستحضره وسأله، فقال له هل قدر أمير الم
ال  : فقال الى؟ فق ة      : نعم، آان لبعض ألزمي جارية فهويتها فترآها خوفا من اهللا تع بعض ألزمي جاري ان ل م، آ نع

ار     فهويتها وأنا إذ ذاك شاب، ثم إني ظفرت بها مرة، وعزمت على ارتكاب  ي الن ي فكرت ف الفاحشة معها، ثم إن
ن السماك       ه اب ال ل الى، فق : وهولها وأن الزنا من الكبائر، فأشفقت من ذلك، وآففت عن الجارية مخافة من اهللا تع

الى   : ومن أين لك هذا؟ فقال:أبشر ياأمير المؤمنين فإنك من أهل الجنة، فقال هارون ه تع ا من خاف    "من قول وأم
  .فسر هارون بذلك - 40:النازعات -" عن الهوى فإن الجنة هي المأوى مقام ربه ونهى النفس

ه      ال ل ه فق زان إن         : ودخل على بعض الرؤساء يشفع إلي ه عزي وب من ي حاجة، وإن الطالب والمطل ي أتيتك ف إن
قضيت الحاجة، ذليالن إن لم تقضها، فاختر لنفسك عز البذل على ذل المنع، واختر لي عز النجح على ذل الرد؛ 

ه       : ومن آالمه. قضى حاجتهف ا عن ا بتجافيه ه اآلخرة مرارته ا جرعت ة إليه م  . من جرعته الدنيا حالوتها بميل وتكل
ال        : يوما وجاريته تسمع آالمه، فقال لها ردده، فق ك ت وال أن أردده آي  : آيف سمعت آالمي؟ فقالت هو حسن، ل

  .وأخباره ومواعظه آثيرة.مهإلى أن يفهمه من لم يفهمه يمله من فه: يفهمه من لم يفهمه، فقالت

  .وتوفي سنة ثالث وثمانين ومائة بالكوفة، رحمه اهللا تعالى

  .بفتح السين المهملة والميم المشددة وبعد األلف آاف، هذه النسبة إلى بيع السمك وصيده:والسماك

 أبو طالب المكي

ان ر          وب؛ آ ابقوت القل ة، الحارثي المكي صاحب آت ن عطي ي ب ي     أبو طالب محمد بن عل دا ف جال صالحا مجته
ل وسكن           ان من أهل الجب ا آ ة، وإنم العبادة، ويتكلم في الجامع، وله مصنفات في التوحيد، ولم يكن من أهل مك
ى أآل الحشائش            ا واقتصر عل ام زمان ه هجر الطع ل غن ى قي مكة فنسب إليها، وآان يستعمل الرياضة آثيرا حت

  .المباحة فاخضر جلده من آثرة تناولها

الم          ولقي جما ن س ي الحسن اب اة أب د وف نهم، ودخل البصرة بع عة من المشايخ في الحديث وعلم الطريقة وأخذ ع
اس                وعظ الن داد ف دم بغ ه، وق ى مقالت انتمى إل الم ف ن س ي الحسن اب اة أب د وف فانتمى إلى مقالته، ودخل البصرة بع

ذآور  :ابوقال محمد بن طاهر المقدسي في آتاب األنس. فخلط في آالمه فترآوه وهجروه إن أبا طالب المكي الم
ال      ه ق ه أن ه، وحفظ عن وقين    :لما دخل بغداد واجتمع الناس عليه في مجلس الوعظ خلط في آالم ى المخل يس عل ل
وتوفي لست خلون من  . أضر من الخالق، فبدعه الناسوهجروه، وامتنع من الكالم بعد ذلك؛ وله آتب في التوحيد

ره بالجانب الشرقي، وهو مشهور        جمادى اآلخرة سنة ست وثمانين وثلثما ة، وقب رة المالكي ئة ببغداد، ودفن بمقب
  .هناك يزار، رحمه اهللا تعالى

ا الحارث           : والحارثي ل منه دة قبائ ى ع بة إل ذه النس ة، ه اء مثلث م ث بفتح الحاء المهملة وبعد األلف راء مكسورة ث
  .ائلومنها الحارثة وال أدري أيها ينسب أبو طالب المذآور من هذه القب

  .نسبة إلى مكة، حرسها اهللا تعالى: والمكي

 ابن سمعون الواعظ

ابن سمعون؛آان         دادي، المعروف ب واعظ البغ ن إسماعيل ال أبو الحسين محمد بن أحمد بن إسماعيل بن عنبس ب
ارة  ارة ولطف العب وعظ وحالوة اإلش واطر وحسن ال ى الخ الم عل ي الك ره ف د ده ة . وحي ن جل ة م أدرك جماع

و     . منهم الشيخ أبو بكر الشبلي، رحمه اهللا تعالى وأنظاره: وى عنهمالمشايخ ور ا رواه الصاحب أب ه م ومن آالم
اد    ن عب ره   -القاسم إسماعيل ب دم ذآ ال -المق ي مجلس وعظه           :ق ى الكرسي ف ا، وهو عل ن سمعون يوم سمعت اب

ى اللسان والع            : يقول ارة إل العظم، إش اللحم، وبصر بالشحم، وأسمع ب بحان من أنطق ب ذه من   س ين واألذن، وه
  .رأيت المعاصي نذالة، فترآتهامروءة فاستحال ديانة؛ وله آل معنى لطيف: ومن آالمه أيضا.لطائف اإلشارات

ة                ي المقام ري صاحب المقامات ف ي الحري اه عن ديد، وإي ه غرام ش م ب ر، وله اد آثي ه اعتق وآان ألهل العراق في
م منتشرون انتشار       :االحادية والعشرين وهي الرازية بقوله في أوائله رة، وه ر زم رة أث رأيت بها ذات بكرة، زم



 

ي               ده ف أت بع ولم ي ن سمعون دونه ون اب ا يقصدونه، ويحل اد، ومتواصفون واعظ تنان الجي تنون اس الجراد، ومس
  .الوعاظ مثله

نة   ن الس دة م ة منتصف ذي القع وم الجمع وفي ي ل ت ل ب ة، وقي انين وثلثمائ بع وثم نة س ة س ي ذي الحج وفي ف وت
نة ست وعشرين                ال وم الخميس حادي عشر رجب س ل ي م نق ابين، ث درب العت ي داره ب ن ف داد، ودف مذآورة ببغ

  .وأربعمائة، ودفن بباب حرب، وقيل إن أآفانه لم تكن بليت بعد، رحمه اهللا تعالى

ماعيل بفتح السين المهملة وسكون الميم وضم العين المهملة وسكون الواو وبعدها نون، قيل إن جده اس :وسمعون
  .غير اسمه فقيل سمعون

م األسد           :وعنبس ي األصل اس ة، وهو ف دها سين مهمل اء الموحدة وبع بفتح العين المهملة وسكون النون وفتح الب
  .وبه سمي الرجل وهو فنعل من العبوس، والنون زائدة

 الشيخ أبو عبد اهللا القرشي

د الزاه      راهيم القرشي الهاشمي العب ه        أبو عبد اهللا بن أحمد بن إب رة الخضراء؛ آانت ل د الصالح من أهل الجزي
ه    ا علي آرامات ظاهرة، ورأيت أهل مصر يحكن عنه أشياء خارقة، ورأيت جماعة ممن صحبه،وآل منهم قد نم
ه    ه أن من برآته، وذآروا عنه أنه وعد جماعته الذين صحبوه مواعيد من الواليات والمناصب العلية، وذآروا عن

ذين صحبوه م ه ال د جماعت ادات   وع ن الس ان م ا، وآ ا صحت آله ة، وأنه ات والمناصب العلي ن الوالي د م واعي
ع       ى مصر انتف ا وصل إل األآابر، والطراز األول، وهو مغربي، وصحب بالمغرب أعالم الزهاد وانتفع بهم، فلم

اد         . به من صحبته أو شاهده ي الس ات ف ى أن م ه إل ام ب ارة البيت المقدس فأق س من  ثم سافر إلى الشام قاصدا زي
ه         نة، رحم ن خمس وخمسين س ذي الحجة سنة تسع وتسعين وخمسمائة،وصلي عليه بالمسجد األقصى، وهو اب

  .وقبره ظاهر يقصد للزيارة والتبرك به.اهللا تعالى

  .مدينة قبالة سبتة من بر العدوة: والجزيرة الخضراء في بر األندلس

  .اسير فإن انتظار الصحة بطالةسيروا إلى اهللا تعالى عرجا ومك: ومن جملة وصايا ألصحابه

 ابن األعرابي

ه               م، فإن ي هاش والي بن ة؛ وهو من م وفي صاحب اللغ ي الك ابن األعراب اد، المعروف ب أبو عبد اهللا محمد بن زي
دا          اد عب وه زي ان أب ه، وآ ب، رضي اهللا عن د المطل مولى العباس بن محمد بن علي بن عبد اهللا بن العباس بن عب

با،   سنديا، وقيل إنه من م ل ناس والي بني شيبان، وقيل غير ذلك، واألول أصح، وآان أحول، راوية ألشعار القبائ
ه، وهو                ة البصريين من به برواي وفيين أش ي الك م يكن ف ال ل ا، يق ة المشهورين بمعرفته المين باللغ وآان أحد الع

ه     ه تحت لياتكانت ام احب المفض بي ص د الض ن محم ب المفضل ب ي معا . ربي ن أب ذ األدب ع ة الضرير  وأخ وي
ائي،   والمفضل الضبي والقاسم بن معن ابن عبد الرحمن بن عبد اهللا بن مسعود الذي واله المهدي القضاء، والكس

رهم         ن السكيت وغي اس ثعلب واب و العب ي وأب راهيم الحرب أ      . وأخذ عنه إب يهم وخط اء واستدرك عل اقش العلم ون
ان     ان        آثيرا من نقلة اللغة، وآان رأسا في آالم العرب، وآ يئا، وآ نان ش دة واألصمعي اليحس ا عبي زعم أن أب ي

  : جائز في آالم العرب ان يعاقبوا بين الضاد والظاء، فال يخطئ من يجعل هذه في موضع هذه، وينشد: يقول

  ثالث خالل آلها لي غائض   إلى اهللا أشكو من خليل أوده
   

  هكذا سمعته من فصحاء العرب: بالضاد، ويقول
  

ه  ان يحضر مجلس ب     وآ اس ثعل و العب ال أب يهم؛ ق ي عل تفيدين ويمل ن المس ر م ق آثي ن  : خل س اب اهدت مجل ش
ه بضع عشرة     األعرابي، وآان يحضره زهاء مائة إنسان، وآان يسأل ويقرأ عليه فيجيب من غير آتاب، ولزمت

م الشعر       ي عل د ف ر أح ه  سنة ما رأيت بيده آتابا قط، ولقد أملى على الناس مايحمل على أجمال، ولم ي . أغزر من
ال لآلخر  : من أين أنت؟ فقال: ورأى في مجلسه رجلين يتحادثان، فقال ألحدهما ت؟    :من إسبيجاب، وق ن أن من أي

  : من األندلس، فعجب من ذلك وأنشد: فقال



 

 وقد يلتقي الشتى فيأتلفـانرفيقان شتى ألف الدهر بيننا
   

  : ثم أملى على من حضر مجلسه بقية األبيات وهي
 لها نسب في الصالحين هجان   قـيسـية يمـينـية نزلنا على

 ألية أرض أم من الرجـالن   فقالت وأرخت جانب الستر بيننا
 تميم، وأما أسرتي فيمانـي   أما رفيقي فقومه: فقلت لها

 وقد يلتقي الشتى فيأتلفـان   رفيقان شتى ألف الدهر بيننا
   

  : نشدنا ابن األعرابي محمد بن زياد المذآورأ: ومن أماليه ما رواه أبو العباس ثعلب قال
 وبورك في مرد هناك وشيب   سقىاهللا حيا دون بطنان دارهم
  آخمربماء في الزجاج مشوب   وإني وإياهم على بعد دارهـم

ات            اب النب زرع وآت اب صفة ال اب صفة النخل وآت واء وآت اب األن ومن تصانيفه آتاب النوادر وهو آبير، وآت
ل   وآتاب الخيل وآتاب تاريخ القبائل وآتاب معاني الشعر وآتاب تفسير األمثال وآتاب األلفاظ وآتاب نسب الخي

  .وآتاب نوادر الزبيرين وآتاب نوادر بني فقعس وآتاب الذباب وغير ذلك، وأخباره ونوادره وأماليه آثيرة

ام    : سمعت ابن األعرابي يقول: وقال ثعلب ا اإلم ات فيه ك      ولدت في الليلة التي م ه، وذل ة رضي اهللا عن و حنيف أب
  .في رجب سنة خمسين ومائة على الصحيح

ه ي تاريخ ري ف ال الطب عبان وق ن ش ة خلت م رة ليل ع عش وفي ألرب ث عشر الشهر : وت اء ثال وم األربع وفي ي ت
ه    ائتين، واألول أصح، وصلى علي ين وم نة ثالث ل س ن رأى، وقي ر م ائتين بس ين وم نة إحدى وثالث ذآور س الم

  .المقدم ذآره-مد بن أبي داود اإلياديالقاضي أح

بفتح الهمزة وسكون العين المهملة وفتح الراء وبعد األلف باء موحدة، هذه النسبة إلى األعراب، قال : واألعرابي
ريم            رآن الك ه غريب الق ذي فسر في ه ال ي آتاب العزيزي ف تاني المعروف ب ال رجل   : أبو بكر بن عزيز السجس يق

ان      أعجم وأعجمي أيضا إذا آ ى العجم وإن آ ان في لسانه عجمة، وإن آان من العرب ورجل عجمي منسوب إل
م يكن من               دويا وإن ل ان ب ي إذا آ م يكن من العرب، ورجل أعراب دويا وإن ل ان ب فصيحا، ورجل أعرابي إذا آ

  .العرب، ورجل عربي منسوب إلى العرب وإن لم يكن بدويا

يم      بكسر الهمزة وسكون السين المهملة : وإسبيجاب تح الج ا وف اة من تحته وآسر الباء الموحدة وسكون الياء المثن
  .وبعد األلف باء موحدة، وهي مدينة من اقصى بالد الشرق، وأظنها من إقليم الصين أو قريبة منه

ان ن   : وبطن امض م و الغ ن، وه ع بط و جم ف، وه ونين أل ين الن ة وب اء المهمل كون الط دة وس اء الموح بضم الب
  .األرض

 الكلبي

ن سعد  أبو  ن السائب     : النضر محمد بن السائب بن بشر، وقيل مبشر، بن عمرو الكلبي وقال محمد ب د ب هو محم
ن         ان ب ن النعم امر ب ن ع يس ب الكلبي بن بشر بن عمرو بن الحارث بن عبد الحارث بن عبد العزى بن امرئ الق

اب    عامر ابن عبدون بن آنانة بن عوف بن عذرة بن زيد بن عبد الالت بن رفيدة بن ثور بن آلب، ثم آشفت آت
اقي صحيح                 ط، والب د الحارث فق ه عب ه أسقط من ذه الصورة إال أن ى ه بهم عل ي فساق نس ن الكلب النسب لهشام ب

دخلت على ضرار  : حكى ولده هشام عنه قال.الكوفي، صاحب التفسير وعلم النسب؛ آان أماما في هذين العلمين
ن زرارة التميمي بالكوف    رزدق          بن عطارد بن حاجب ب ي الحر، وهو الف ه جرذ يتمرغ ف ده رجل آأن ة، وإذا عن

دأت     : سله ممن أنت، فسألته فقال: الشاعر، فغمزني ضرار وقال يم، فابت ي تم إن آنت نسابا فانسبني، فإني من بن
وهو اسم الفرزدق، آما سيأتي  -وولد غالب هماما : أنسب تميما حتى بلغت إلى غالب، وهو والد الفرزدق، فقلت

اعة من   : فاستوى الفرزدق جالسا وقال -ته في حرف الهاء إن شاء اهللا تعالى ترجم واهللا ماسماني به أبواي والس
ال       : النهار، فقلت رزدق، فق وك الف ه أب ذي سماك في وم ال وم؟ فقلت  : واهللا إني ألعرف الي ي حاجة    : وأي ي بعثك ف

ة ق  : فخرجت تمشي وعليك مستقة، فقال ال   واهللا لكأنك فرزدق، دهقان قري ل، فق ماها بالجب م   : د س صدقت واهللا، ث



 

روي     : ال، ولكن أروي لجرير مائة قصيدة، فقال: أتروي شيئا من شعري؟ فقلت: قال ن المراوغة والت روي الب ت
ه،وما      ا من ائض خوف ه النق لي؟واهللا آلهجون آلبا سنة أو تروي لي آما رويت لجرير، فجعلت أختلف إليه أقرأعلي

  .لي في شيء منها حاجة

ة الكم،والجمع       : قلت روة الطويل ا وهي الف المستقة، بضم الميم وسكون السين المهملة وضم التاء المثناة من فوقه
تقة من سندس            ه مس ان يصلي وعلي ه آ ه، ان ر رضي اهللا عن مساتق وفيها لغة أخرى بفتح التاء، وروي عن عم

ه        ى رسول اهللا صلى اهللا علي روم أهدى إل ك ال ها       وروي عن أنس بن مالك أن مل تقة من سندس فلبس لم، مس وس
ال           ه، فق ي طالب رضي اهللا عن ن أب ر ب ى جعف ا إل ك    : فكأني أنظر إلى يديه قد بدتا، ثم بعث به اإلى أخي ابعث به

  .الجبة الوسعة: المستقة: النجاشي، وقال النضر بن شميل

ي طالب رضي اهللا ع         ن أب ي ب ول إن عل بأالذي يق ن س ه     وآان الكلبي المذآور من أصحاب عبد ب م يمت وإن ه ل ن
والن . راجع إلى الدنيا ى اليعرف؛      : وروى عنه سفيان الثوري ومحمد بن إسحاق، وآانا يق و النضر حت دثنا أب ح

وه    وشهد الكلبي المذآور دير الجماجم مع عبد الرحمن بن محمد بن األشعث بن قيس الكندي،وشهد جده بشر وبن
ع عل       ة الجمل وصفين م رحمن وقع ع         السائب وعبيد وعبد ال ل السائب م ه، وقت ي طالب رضي اهللا عن ن أب ي اب

  : مصعب بن الزبير، وفيه يقول ابن ورقاء النخعي

 علوت أخاه بالحسام المهـنـد   فمن مبلغ عني عبيدا بـأنـنـي
 مقيم لدى الديرين غير موسـد   فإن آنت تبغي العلم عنه فإنـه

 حـمـدمـ فأثكلته سفيان بعـد   وعمدا علوت الرأس منه بصارم
   

  .سفيان ومحمد ابنا السائب
  

ى               د عل د وف يال شريفا، وق ان جم د العزى آ ابجمهرة النسب أن جدهم عب ي آت ذآور ف وذآر هشام بن الكلبي الم
د العزى         ال لعب ه، فق ا ل ة ابن و آنان ي  : بعض بني جفنة بأفراس فقبلها وأعجبه حديثه، وآان يسامره، فقتلت بن ائتن

  : ليس لي عليهم فضل، وآتب إلى قومه ينذرهم، فقال في شعر له طويلإنهم قوم احرار : بهم فقال
  جزاء سنمار وما آان ذا ذنب   جزاني جزاه اهللا شر جـزائه

اه من أعاله            رة فألق ك الحي يس مل ن امرئ الق ر اب ان األآب وسنمار هو الذي بنى الخورنق على باب الحيرة للنعم
  .ذآرهافقتله، وقصته طويلة مشهورة فال حاجة إلى 

الى    ه اهللا تع ة، رحم ذر      -.وتوفي محمد الكلبي المذآور سنة ست وربعين ومائة بالكوف ي المن ده أب يأتي ذآر ول وس
دة،   .-هشام النسابة في حرف الهاء، إن شاء اهللا تعالى اء موح والكلبي بن وبرة، وهي قبيلة وسكون الالم وبعدها ب

رة من       ة آبي رة، وهي قبيل ر     هذه النسبة إلى آلب بن وب ق آثي ا خل تقة . قضاعة، ينسب إليه ية   : والمس لفظة فارس
  .معربة

 قطرب

ادة، المعروف بقطرب؛ أخذ           ن زي الم ب ولى س أبو علي محمد بن المستنير بن أحمد النحوي اللغوي البصري، م
ى             ان يبكر إل تعلم، وآ تغال وال ى االش ان حريصا عل اء البصريين، وآ األدب عن سيبويه وعن جماعة من العلم

ب، وقطرب   : قبل حضور أحد من التالمذة، فقال له يوما سيبويه ذا اللق م  : ما أنت إال قطرب ليل، فبقي عليه ه اس
  .دويبة ال تزال تدب وال تفتر، وهو بضم القاف وسكون الطاء المهملة وضم الراء وبعدها باء موحدة

ا     تقاق وآت اب االش رآن وآت وادر    وآان من أئمة عصره؛ وله من التصانيف آتاب معاني الق اب الن وافي وآت ب الق
اب       اب األضداد وآت ي النحو وآت وآتاب األزمنة وآتاب الفرق وآتاب األصوات وآتاب الصفات وآتاب العلل ف
ي              ى الملحدين ف رد عل ز وفعل وأفعل وال اب الهم اب غريب الحديث وآت خلق الفرس وآتاب خلق اإلنسان وآت

  .تشابه القرآن وغير ذلك

د          وهو أول من وضع المثلث في د عب و محم دى أب ه اقت ه فضيلة السبق، وب اللغة، وآتابه وإن آان صغيرا لكن ل
يس هو الخطيب      -المقدم ذآره -اله بن السيد البطليوسي  زي، ول وآتابه آبير،ورأيت مثلثاآخر لشخص آخر تبري



 

زي  ا التبري و زآري الى  -أب اء اهللا تع ره إن ش ي ذآ مه، وهو  -اآلت ره، وال أستحضر اآلن اس ل غي ر أيضا ب آبي
ره    -وآان قطرب معلم أوالد أبي دلف العجلي . واأقصر فيه، وما نهج لهم الطريق إال قطرب المذآور دم ذآ المق

  : وروى له ابن المنجم في آتاب البارع بيتين وهما

 يراك قلبي وإن غيبت عن بصـري   إن آنت لست معي فالذآر منك معي
 النـظـر لقلب ال يخلو منوباطن ا   والعين تبصر من تهوى وتـفـقـده

  .هذان البيتان مشهوران والأعلم أنهما إال من هذا الكتاب

د، واألول أصح، واهللا         ن محم ل الحسن ب د، وقي وتوفي سنة ست ومائتين، رحمه اهللا تعالى؛ ويقال إن اسمه محم
اة من فوق  : والمستنير. أعلم بالصواب ون وسكون     بضم الميم وسكون السين المهملة وفتح التاء المثن ا وآسر الن ه

  .الياء المثناة من تحتها وبعدها راء

 المبرد

ن   أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد األآبر بن عمير بن حسان بن سليمان بن سعد بن عبد اهللا بن زيد بن مالك ب
ن آعب        ن الحارث ب ن آعب ب  الحارث بن عامر بن عبد اهللا بن بالل بن عوف بن أسلم، وهو ثمالة، بن أحجن ب

ي          ن الكلب ال اب وث، وق ن الغ ن األسد ب ن النضر ب ة واألسد هو        : ابن عبد اهللا بن مالك ب لم هو ثمال ن أس عوف ب
ه           ة، ول و واللغ ي النح ا ف ان إمام داد، وآ وي؛نزل بغ المبرد النح روف ب ري المع الي األزدي البص األزد، الثم

ي األدب   ة ف اب الروضة وطالمق     : التواليف النافع اب الكامل وآت ا آت ك   منه ر ذل ي    . تضب وغي ذ األدب عن أب أخ
  .وغيره من األئمة-وقد تقدم ذآره  -وأخذ عنه نفطويه -وقد تقدم ذآرهما -عثمان المازني وأبي حاتم السجستاني 

د          المين متعاصرين ق اب الفصيح ع وآان المبرد المذآور وأبو العباس أحمد بن يحيى الملقب بثعلب صاحب آت
  : ا يقول بعض أهل عصرهما من جملة أبيات وهو أبو بكر ابن أبي األزهرختم بهما تاريخ األدباء، وفيهم

 وعذ بالمبرد او ثـعـلـب   أيا طالب العلم التجهـلـن
 فالتك آالجمـل األجـرب   تجد عند هذين علم الـورى
  بهذين في الشرق والمغرب   علوم الخـالئق مـقـرونة

   
و      وآان المبرد يحب االجتماع في المناظرة بث ه، وحكى أب ع من ك ويمتن علب واالستكثار منه، وآان ثعلب يكره ذل

ال   دينوري ختن ثعلب     : القاسم جعفر بن محمد بن حمدان الفقيه الموصلي وآان صديقهما، ق د اهللا ال ي عب م  : ألب ل
ان، وثع        : يأبى ثعلب االجتماع بالمبرد؟ فقال ارة فصيح اللسان ظاهر البي و اإلش ارة حل لب  ألن المبرد حسن العب

  .مذهبهمذهب المعلمين، فإذا اجتمعا في محفل حكم للمبرد على الظاهر إلى أن يعرف الباطن
  

ام               ان واأليت ى العمي ى رجال عل ر ول ا حعف اله أن المنصور أب ا أم وادر، فمم الي حسن الن وآان المبرد آثير األم
ولي بعض المتخ         ذا المت ى ه دخل عل ن، ف واتي ال أزواج له اء الل ه     والقواعد من النس ال ل ده، فق ه ول ين ومع إن : لف

ولي    ه المت ال ل د، فق ع القواع مي م ت اس ت أصلحك اهللا أن تثب ي   : رأي ال فف ك فيهن؟فق ف أثبت اء فكي د نس القواع
ي الصدور   "أما هذا فنعم، فإن اهللا تعالى يقول :العميان؟ فقال ي ف  -" فإنها التعمى األبصار ولكن تعمى القلوب الت

ه   : في األيتام،فقالوتثبت ولدي : فقال - 46:الحج وهذا أفعله أيضا، فإنه من تكن أنت أباه فهو يتيم، فانصرف عن
ه      . وقد أثبته في العميان وولده في األيتام ده، فبعث شخصا وآتب مع ا لول : وطلب بعض األآابر من المبرد معلم

  : قد بعثت به وأنا اتمثل فيه
 شفيعا عندهم أن يخبروني   إذا زرت الملوك فإن حسبي

روز        ومع وم ني ي ي وب وشي ف ه ث د أهدى إلي د  :نى هذا البيت مأخوذ من آالم أحمد بن يوسف آاتب المأمون وق ق
  .أهديت إلى أمير المؤمنين ثوب وشي يصف نفسه، والسالم

ا    : حدثني محمد بن يزيد قال: وحكى عنه أبو بكر ابن أبي األزهر بشيء طريف في هذا قال ازني ياأب ي الم قال ل
ال  العباس بلغني أن ي ذاك؟ ق فقلت  : ك تنصرف من مجلسنا فتصير إلى مواضع المجانين والمعالجين فما معناك ف



 

نهم، فقلت   : ان لهم أعزك اهللا طرائف من الكالم وعجائب من األقسام،فقال: له ه م دخلت  : حدثني بأعجب ما رأيت
دار     يوما إلى مستقرهم مع ابن أبي خميصة، وآان المتقلد عليهم النفقة والمتقلد أحوال  ى مق راتبهم عل هم، فرأيت م

ى      ه إل بليتهم، فمررت على شيخ منهم تلوح صلعته وتبرق بالدهن جبهته، وهو جالس على حصير نظيف ووجه
اداني     ره، فن ى غي ه إل الة، فجاوزت د الص ه يري ة آأن ت؟     : القبل ا أو أن ه أن ى ب ن أول الم؟ م ن الس بحان اهللا، اي س

ا نصرف            :السالم عليكم، فقال: فاستحسنت منه وقلت ى أنن ك، عل رد علي ا حسن ال دأت ألوجبت علين لو آنت ابت
سوء أدبك ألحسن جهاته من العذر، ألنه آان يقال إن للقادم دهشة،اجلس أعزك اهللا عندنا، وأومأ إلى موضع من 

ي خميصة        ن أب اداني اب دنو، فن ى ال ك      : حصيرة ينفضه آأنه يوسعه لي، فعزمت عل اك، فأحجمت عن ذل اك إي إي
ياهذا أرى معك آلة رجلين : احية استجلب مخاطبته وأرصد الفائدة منه؛ ثم قال لي وقد رأى معي محبرةووقفت ن

اء،  : أتجالس أصحاب الحديث األغثات أم األدباء من أصحاب النحو والشعر؟ قلت   : أرجو أال تكون أحدهما األدب
   : رف الذي يقول فيهأفتع: نعم أعرفه معرفة تامة، قال: أتعرف أبا عثمان المازني؟ قلت: قال

  ساد أهل البصرة   وفتى من مـازن
 وأبـوه نـكـره   أمه مـعـروفة

   
ي النحو وجلس                : قلت الأعرفه؛ قال رز ف د ب ه حفظ وق ه ذهن ول ذا العصر، مع ي ه غ ف د نب ه ق أفتعرف غالما ل

ال     : مجلس صاحبه وشارآه فيه يعرف بالمبرد؟ فقلت ه، ق ر ب ا واهللا عين الخبي ات     فهل أن : أن يئا من غثيث شدك ش
  : ياسبحان اهللا، أليس الذي يقول: الأحسبه يحسن قول الشعر، قال: أشعاره؟ قلت

 د بريق الغانـيات   حبذا ماء العناقـي
 ودمي أي نبـات   بهما ينبت لحمـي
 من لذيذ الشهوات   أيها الطالب أشهى
  ح خدود الناعمات   آل بماء المزن تفا

   
ال قد سمعته ينش: قلت ة؟ ماتسمع         : دها في مجلس األنس، ق ذا حول الكعب ل ه د مث بحان اهللا اويستحب أن ينش ياس

ال             ة، ق م من ثمال نوءة، ث ه من األزد، أزد ش ون إن به؟ قلت يقول ي نس ون ف اس يقول د غوره   : الن ا أبع ه اهللا م ! قاتل
  : أتعرف قوله

 فقال القائلون ومن ثمالة   سألنا عن ثمالة آل حـي
 فقالوا زدتنا بهم جهـالة   يزيد منهم محمد بن: فقلت

 فقومي معشر فيهم نذالة   فقال لي المبرد خل قومي
   

ذا آالم رجل النسب     :أعرف هذه األبيات لعبد الصمد بن المعذل يقولها فيه؛ قال: فقلت آذب من ادعاها غيره، ه
ال  :قلت.له يريد أن يثبت بهذا الشعر نسبا له د غلبت ب   : أنت أعلمن ق ذا ق ي وتمكنت من       ياه ى قلب ة روحك عل خف

ت           لحك اهللا،فقل ة أص ه، الكني ب أن أقدم ان يج رت ماآ د أخ اني، وق ن استحس اتك م ال  : إنص اس، ق و العب : أب
م وثب       :يزيد، قال:فاألب؟قلت:محمد،قال: فاالسم؟قلت ره؛ ث دمت ذآ ا ق ك مم قبحك اهللا، أحوجتني إلى االعتذار إلي

ي         باسطا آفه لمصافحتي، فرأيت القيد في رجل ال ل ه، فق ك غائلت د ذل ي األرض، فأمنت عن بة ف ى خش : ه قد شد إل
ل         ى مث ي عل ي آل وقت أن تصادف مثل ياأبا العباس، صن نفسك عن الدخول إلى هذه المواضع فليس يتهيألك ف
ادرت       ه، فب ه وتغيرت حليت هذه الحال الجميلة، أنت المبرد أنت المبرد أنت المبرد، وجعل يصفق وقد انقلبت عين

  .خوفا من ان يبدر لي منه شيءأو بادرة، وقبلت واهللا قوه فلم أعاود الدخول إلى محبس والغيره مسرعا
  

اب               : وقال أبو العباس المبرد د بب ه وهو قاع ا ب زت يوم إني اجت وراق، ف ه سذاب ال ادر ب ا تن ي م ماتنادر أحد عل
ا  : إلى أين؟وال طفني وعرض علي القرى، فقلت له: داره، فقال لي دك؟ فق ا، يشير      : لما عن ه أن دي أنت وعلي عن

  .إلى اللحم المبرد بالسذاب
  

  : وذآر رجال عاد المبرد بالبصرة مع جماعة، فغنت جارية من وراء ستارة
  فقالت أال إعراضه أيسر الخطب   وقالوا لها هذا حبيبك مـعـرض

 فتصطك رجاله ويسقط للجنـب   فما هي إال نظـرة بـتـبـسـم
   



 

ة     : المبرد، فقال له صاحب المجلس   فطرب آل من حضر إال الطرب، فقلت الجاري اموالي،   : آنت أحق ب دعه ي
رأ     ن مسعود ق ي شيخ   "فإنه سمعني أقول هذا حبيبك معرض فظنني لحنت ولم يعلم أن اب ذا بعل ود  -" وه -72:ه

  .فطرب المبرد من قولها إلى أن شق ثوبه: قال
  

قصة عجيبة فأحببت ذآرها، وذلك أني آنت باإلسكندرية   وآنت رأيت المبرد المذآور في المنام وجرى لي معه 
اب        رد، وآت اب الكامل للمب دي آت ان عن في بعض شهور سنة ست وثالثين وستمائة وأقمت بها خمسة أشهر، وآ
ا          ه الشعراء وذآر أبيات اغلط في ه م ة بقول العقد البن عبد ربه، وأنا أطالع فيهما، فرأيت في العقد في فصل ترجم

ة األمر          نسبوا أصحابها ى حقيق م عل دم اطالعه يهم لع تدرك عل فيها إلى الغلط وهي صحيحة، وإنما وقع ممن اس
ن  : فيها، ومن جملة من ذآر المبرد فقال ومثله قول محمد بن يزيد النحوي في آتاب الروضة ورد على الحسن ب

  : في قوله -يعني أبا نواس  -هانئ 
 اإال بحمقائها وآاذبهـ   وما لبكر بن وائل عصم

   
ا   فزعم أنه أراد بحمقائها هبنقة القيسي، واليقال في الرجل حمقاء، وإنما أراد دغة العجيلية، وعجل في بكر، وبه
ال ب     ه ق ط بكون يضرب المثل في الحمق، هذا آله آالم صاحب العقد وغرضه أن المبرد نسب أبانواس إلى الغل

ا أراد        حمقائها واعتقد أنه أراد هبنقة، وهبنقة رجل، والرجل ال واس إنم ق، وأبون ه أحم ال ل ل يق اء، ب يقال له حمق
واس      ي ن رد، ال من أب ذه          . دغة وهي امرأة، فالغلط حينئذ من المب ى ه وفي عل ال قالئلب من وق د لي ان بع ا آ فلم

تغالي     ان اش ا آ الفائدة رأيت في المنام آأني بمدينة حلب في مدرسة القاض بهاء الدين المعروف بابن شداد، وفيه
ا من الصالة قمت      بالعلم ا فرغن ، وآأننا قد صلينا الظهر في الموضع الذي جرت العادة بالصالة فيه جماعة، فلم

ي بعض الحاضرين      ال ل رد،     : ألخرج،فرأيت في أخريات الموضع شخصا واقفا يصلي، فق اس المب و العب ذا أب ه
ه   ا ف  :فجئت إليه وقعدت إلى جانبه أنتظر فراغه، فلما فرغ سلمت عليه وقلت ل ك      أن ي آتاب ان أطالع ف ذا الزم ي ه

ه     : ال، وما آنت رأيته قبل ذلك، فقال: رأيت آتابي الروضة؟ فقلت: الكامل فقال لي اه، فقمت مع ك إي قم حتى أري
ه          أخرج من ه، ف ة عن ا ناحي ه وقعدت ان وصعد بي إلى بيته، فدخلنا فيه ورأيت آتبا آثيرة، فقعد قدامها يفتشى علي

أنك نسبت  : أي شيء أخذوا؟ فقلت:قد أخذا عليك فيه، فقال: ته في حجري ثم قلت لهمجلدا ودفعه إلي ففتحه وترآ
ه  : أبانواس إلى الغلط في البيت الفالني، وأنشدته إياه فقال ى       : نعم، غلط في هذا، فقلت ل ل هو عل ط، ب م يغل ه ل إن

ال صاحب العق     : الصواب،ونسبوك أنت إلى الغلط في تغليطه، فقال ا ق ه م ى رأس   وآيف هذا؟ فعرفت د فعض عل
ال،     ك الح ى تل سبابته، وبقي ساهيا ينظر إلي وهو في صورة خجالن ولم ينطق، ثم استيقظت من منامي وهو عل

  .ولم أذآر هذا المنام إال لغربته
  

ين      وم االثن وفي ي ائتين ز وت وآانت والدة المبرد يوم االثنين عيد األضحى سنة عشر ومائتين، وقيل سنة سبع وم
ي       لليلتين بقيتا  ن ف داد، ودف ائتين ببغ انين وم من ذي الحجة، وقيل ذي القعدة، سنة ست وثمانين، وقيل خمس وثم

الى   ه اهللا تع ا  . مقابر باب الكوفة في دار اشتريت له، وصلى عليه أبو محمد يوسف بن يعقوب القاضي، رحم ولم
ره  المقدم ذ -مات نظم فيه وفي ثعلب أبو بكر الحسن بن علي المعروف بابن العالف  ن     -آ ان اب ائرة، وآ ا س أبيات

  : الجواليقي آثيرا ما ينشدها،وهي
 وليذهبن إثر المبرد ثـعـلـب   ذهب المبرد وانقضـت أيامـه
 خربا وباقي بيتها فسـيخـرب   بيت من االداب أصبح نصفـه
 للدهر أنفسكم على ما يسلـب   فابكوا لما سلب الزمان ووطنوا
  شرب المبرد عن قريب يشرب   وتزودوا من ثعلب، فبكأس مـا
 يكـتـب إن آانت األنفاس مما   وأرى لكم أن تكتبوا أنفـاسـه

   
د اهللا               و عب ات أب ا م ي اللغوي البصري النمري لم ن عل د اهللا الحسين ب و عب وقريب من هذه األبيات ما أنشده أب

  : محمدبن المعلى األزدي، وآان بينهما تنافس وهي
 وبعض الكل مقرون ببـعـض   مضى األزدي والنمري يمضـي
  وإن لم يجزني قرضي وفرضي   أخي والمجتني ثـمـرات ودي
 توفر عرضه منها وعرضـي   وآانت بـينـنـا أبـدا هـنـات

 بـأرضـي وإن لم تدن أرضهم   وما هانت رجال األزد عـنـدي
   

لم، وهو بطن     بضم الثاء المثلثة وفتح الميم وبعد األلف الم، هذه النسبة : والثمالي ن أس إلى ثمالة، واسمه عوف ب
تقاق  اس           : من األزد، قال المبرد في آتاب االش ال الن رهم، فق ا أآث ي فيه ا فن م شهدوا حرب ة ألنه ا سميت ثمال : إنم



 

ببه، وذآر       .البقية اليسيرة: مابقي منهم إال ثمالة، والثمالة ه بس ا قبيلت وفي المبرد يقول بعض شعراء عصره وهج
  : في آتاب األمالي أنها لعبد الصمد ابن المعذلأبو علي القالي 

  ومن ثمالة؟: فقال القائلون   سألنا عن ثمالة آـل حـي
 فقالوا زدتنا بهم جـهـالة   فقلت محمد بن يزيد منهـم
 فقومي معشر فيهم نـذالة   فقال لي المبرد خل عنـي

   
ال ذه  : ويق تهر به تهي أن يش ان يش رد، وآ ات للمب ذه األبي ه  إن ه اعت وحصل ل ات فش ذه األبي ة، فصنع ه القبيل

  .مقصوده من االشتهار
  

  : وآان آثيرا ما ينشد في مجالسه
  تيه الملوك على بعض المساآين   يامن تلبس أثوابـا يتـيه بـهـا

 البراذين نقش البراذع أخالق   ماغير الجل أخالق الحمير وال
   

اء        بضم الميم وفتح الباء الموحدة والر:والمبرد ه،واختلف العلم ة، وهو لقب عرف ب دها دال مهمل اء المشددة وبع
رد  : في سبب تلقيبه بذلك،فالذي ذآره الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي في آتاب األلقاب أنه قال م لقبت   : سئل المب ل

دخل        : بهذا اللقب؟ فقال ه، ف ذهاب إلي ذاآرة، فكرهت ال ة والم ي للمنادم ت آان سبب ذلك أن صاحب الشرطة طلبن
اتم       و ح ي أب ال ل ي، فق والي يطلبن ة       : إلى أبي حاتم السجستاني، فجاء رسول ال ي غالف مزمل ذا، يعن ي ه ادخل ف

ال  : ليس هو عندي، فقال: فارغا، فدخلت فيه وغطى رأسه، ثم خرج إلى الرسول وقال : أخبرت أنه دخل إليك،فق
لمزملة، ثم خرج فجعل أبو حاتم يصفق إدخل الدار وفتشها، فدخل فطاف آل موضع في الدار ولم يفطن لغالف ا

ة  ه       :وينادي على المزمل وا ب ذلك فلهج اس ب رد، وتسامع الن رد المب و        .المب يخه أب ذا اللقب ش ه به ذي لقب ل إن ال وقي
  .عثمان المازني، وقيل غير ذلك

  
ا     : وهبنقة ي الودع اآنة، وهو لقب أب ن   بفتح الهاء والباء الموحدة والنون المشددة والقاف وبعدها هاء س د ب ت يزي

د              ان ق ه آ ة القيسي ألن ال أحمق من هبنق ي الحمق فيق ل ف ثروان القيسي، وقيل آنيته أبو نافع، وبه يضرب المث
ال  ر فق ردله بعي ه  : ش ل ل ران، فقي ه بعي ه فل اء ب ن ج ال : م ر بعيرين؟فق ي بعي ل ف الوة  : أتجع ون ح م التعرف إنك

دي الوجدان،فنسب إلى الحمق بهذا السبب، وسارت به األشعار ف -من ذلك قول أبي محمد يحيى بن المبارك اليزي
  : في شيبة بن الوليد العبسي عم دقاقة، من جملة أبيات -وسيأتي ذآره إن شاء اهللا 

  إنما عيش من ترى بالجدود   عش بجد وال يضرك نـوك
 ل وذي عنجهية مـجـدود   رب ذي إربة مقل من الما
 بن الوليد سي أو مثل شيبة   عش بجد وآن هبنقة القـي

د حاضرا              ن الولي يبة ب ان ش دي، وآ ي مجلس المه ي ف ا ئ اظر هو والكس و سبب نظم اليزيدي هذه األبيات أنه تن
  .فتعصب للكسائي وتحامل على اليزيدي، فهجاه في عدة مقاطيع هذا المقطوع من جملتها

يم وسكون   بضم الدال المهملة وفتح الغين المعجمة وبعدها هاء ساآنة، واسمها ماري: ودغة ة بنت مغنج، بفتح الم
ل األول،وهو            ة مث ة وباقي ين المهمل يم وسكون الع نج بكسر الم ل مع الغين المعجمة وفتح النون وبعدها جيم، وقي

يم    ن لج ل ب ن عج عد ب ن س ة ب مه ربيع ب، واس ن    -لق ق م ال أحم ي الحمق،فيق ل ف ا المث ي يضرب به ي الت وه
ر   وذآر ابن الكلبي في آتاب جمهرة النسب .دغة ي العنب ديا      :غير هذا، فقال في نسب بن ر ع ن العنب دب ب د جن فول

ة             اد، فجعل ماري ن إي نج ب ل هي دغة بنت مغ ال ب وآعبا وعويجا أمهم مارية بنت ربيعة بن سعد بن عجل، ويق
رأة     .غير دغة، واهللا أعلم ود، فقالت الم دت فصاح المول ر فاه؟فقالت    : وإنما نسبت إلى الحمق ألنها ول تح الجع أيف

ي          . نعم ويسب أباه، فسارت مثال: رأةالم د يستعمل ف باع، وق ه روث آل ذي مخلب من الس ر أن األصل في الجع
ود عجبت من         تهل المول ا اس اد، فلم ا المعت غيرها بطريق التجوز، ودغة لجهلها لما ولدت ظنت أنه قد خرج منه

ر   وآانت متزوجة في بني الع.ذلك وسألت عنه، فهذا آان سبب نسبتها إلى الحمق و العنب نبربن عمرو بن تميم،فبن
  .يدعون لذلك بني الجعراء؛وهذا آله وإن آان خارجا عن المقصود، لكنها فوائد غريبة فأحببت ذآرها

  
  
  



 

 ابن دريد

لمة    ن س أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية بن حنتم بن حسن بن حمامي بن جرو بن واسع بن وهب ب
ن        ابن حاضر بن أسد بن عدي بن عمر ن زهران ب د اهللا ب ن عب دنان ب ن ع و بن مالك بن فهم بن غانم بن دوس ب

ن آهالن    آعب بن الحارث بن آعب بن عبد اهللا بن مالك بن نصر بن األزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد ب
ائق  ؛ بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، األزدي اللغوي البصري إمام عصره في اللغة واآلداب والشعر الف

ه      ي حق ذهب ف اب مروج ال ي الشعر،            :قال المسعودي في آت ذا ف ا ه ي زمانن رع ف داد ممن ب د ببغ ن دري ان اب وآ
ان                 دمين، وآ ي آتب المتق م توجد ف ة ل ي اللغ ياء ف ا، وأورد أش د فيه ن أحم ل ب ام الخلي ام مق وانتهى في اللغة، وق

ر من أن نح   أتي      يذهب بالشعر آل مذهب، فطورا يجزل وطورا يرق، وشعره أآث ره أو ي ى أآث أتي عل صيه أو ن
د     ا عب ده، وهم عليه آتابنا هذا، فمن جيد شعره قصيدته المشهورة بالمقصورة التي يمدح بها الشاه ابن ميكال وول

  : اهللا بن محمد بن ميكال وولده أبو العباس إسماعيل بن عبد اهللا، ويقال إنه أحاط فيها بأآثر المقصور، وأولها

 طرة صبح تحـت أذيال الـدجـى   لـونـهإما تري رأسي حـاآـى 
  مثل اشتعال النار في جزل الغضى   واشتعل المبـيض فـي مـسـوده

   
د         : ثم قال المسعودي ن محم ي ب م عل و القاس نهم أب وقد عارضه في هذه القصيدة المعروفة جماعة من الشعراء م

  .بن أبي الفهم األنطاآي التنوخ، وعدد جمعا ممن عارضها
  

وقد اعتنى بهذه المقصورة خلق من المتقدمين والمتأخرين، وشرحوها وتكلموا على ألفاظها، ومن أجود  : قلت أنا
أخرا         ان مت بتي، وآ راهيم اللخمي الس ن إب ام اب شروحها وأبسطها شرح الفقيه أبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن هش

القزاز صاحب       توفي في حدود سنة سبعين وخمسمائة، وشرحها اإلمام أبو عبد اهللا محمد ر المعروف ب ن جعف اب
  .وشرحها غيرهما أيضا -وسيأتي ذآره إن شاء اهللا تعالى  -آتاب الجامع في اللغة 

  
اب األشتقاق                ه آت ة، ول ي اللغ رة ف و من الكتب المعتب رة وه اب الجمه وال بن دريد من التصانيف المشهورة آت

ل  اب الخي ر، وآت ل الكبي اب الخي ام وآت اب السراج واللج اب وآت بس وآت اب المقت واء وآت اب األن الصغير، وآت
ى وهو         ه،وآتاب المجتب م يكمل رأن ل ا بغريب الق المالحن وآتاب زوار العرب وآتاب اللغات وآتاب السالح وآت

  .مع صغر حجمه آثير الفائدة،وآذلك الوشاح صغير مفيد
  

ه      ابن دريد أعلم الشعرا : وله نظم رائق جدا، وآان من تقدم من العلماء يقول اء فمن أول شعر قال ء وأشعر العلم
  : قوله

 وسوف تنزعه عنـي يد الـكـبـر   ثوب الشباب علي اليوم بهـجـتـه
  إن ابن عشرين من شيب على خطر   أنا ابن عشرين مازادت والنقصـت

   
  : ومن مليح شعره قوله

 للشمس عند طلوعها لم تشرق   غراء لو جلت الخدود شعاعهـا
 قمر تألق تحت ليل مطـبـق   د فوقـهغصن على دعص تأو

  أو قيل خاطب غيرها لم ينطبقلوقيل للحسن احتكم لم يعـدهـا
 وآأننا من وجهها في مشـرق   وآأننا من فروعها في مغـرب
 تـطـبـق الويل حل بمقلة لم   تبدو فيهتف للعيون ضـياؤهـا

   
  .ولوال خوف اإلطالة لذآرت آثيرا من شعره

   
اتم        وآانت وال ي ح ذ عن أب ا، وأخ م فيه ا وتعل دته بالبصرة في سكة صالح سنة ثالث وعشرين ومائتين، ونشأ به

ارون            ن ه ان سعيد ب ي عثم ابن أخي األصمعي وأب د اهللا المعروف ب السجستاني والرياشي وعبد الرحمن بن عب
د            ه الحسين عن ع عم ل عن البصرة م م انتق رهم، ث اني وغي تلهم    األشنانداني صاحب آتاب المع زنج وق ظهور ال

م   -آماسبق في ترجمته  -الرياشي  وسكن عمان وأقام بها اثنتي عشرة سنة، ثم عاد إلى البصرة وسكنها زمانا، ث
داه      رة وقل اب الجمه ا آت خرج إلى نواحي فارس وصحب ابني ميكال، وآانا يومئذ على عمالة فارس، وعمل لهم

ه، وال      ارس عن رأي ة،          ديوان فارس، وآانت تصدر آتب ف واال عظيم ا أم اد معهم ه، فأف د توقيع ر إال بع ذ أم ينف



 

م         م، ث دحهما بقصيدته المقصورة فوصاله بعشرة آالف دره وآان مفيدا مبيدا ال يمسك درهما سخاء وآرما، وم
ى خراسان     ا إل ال وانتقالهم ا وصل   .انتقل من فارس إلى بغداد، ودخلها سنة ثمان وثلثمائة بعد عزل ابني ميك ولم

م،    إلى بغداد أنزله علي بن محمد الحواري في جواره وأفضل عليه، وعرف اإلمام المقتدر خبره ومكانه من العل
  .فأمر أن يجرى عليه خمسون دينارا في آل شهر، ولم تزل جارية عليه إلى حين وفاته

  
ا من حفظه،    ه    وآان واسع الرواية لم ير أحفظ منه، وآان يقرأ عليه دواوين العرب فيسابق إلى إتمامه وسئل عن

ه  : الدار قطني، أثقة هو أم ال؟ فقال . تكلموا فيه، وقيل إنه آان يتسامح في الرواية فيسند إلى آل واحد ما يخطر ل
ه  : وقال أبو منصور األزهري اللغوي د إلي ه       .دخلت عليه فرأيته سكران، فلم أع دخل علي ا ن اهينك آن ن ش ال اب وق

ر دن من      . المصفى ونستحيي مما نرى من العيدان المعلقة والشراب ده غي م يكن عن وذآر أن سائال سأله شيئا فل
ال  د          : نبيذ فوهبه له، فأنكر عليه أحد غلمانه، وقال تتصدق بالنبيذ؟ فق ه بع م أهدي ل دي شيء سواه، ث م يكن عن ل

  .أخرجنا دنا فجاءنا عشرة، وينسب إليه من هذه األمور شيء آثير: ذلك عشرة دنان من النبيذ، فقال لغالمه
  
م          و ه، ول ى أفضل أحوال ه وصح ورجع إل رئ من اق فب عرض له في رأس التسعين من عمره فالج سقي له التري

ان    ه، فك ينكر من نفسه شيئا ورجع إلى إسماع تالمذته وإمالئه عليهم، ثم عاوده الفالج بعد حول لغذاء ضار تناول
ه   م       يحرك يديه حرآة ضعيفة، وبطل من محزمه إلى قدميه، فكان إذا دخل علي ه وإن ل ألم لدخول داخل ضج وت ال

دادي    ره    -يصل إليه، قال تلميذه أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي المعروف بالبغ دم ذآ ي    : -المق ول ف فكنت أق
  : حين ذآر الدهر -المقدم ذآرها  -إن اهللا عز وجل عاقبه بقوله في قصيدته المقصورة : نفسي

 شـكـا الجو عـلـيه مـاجوانب    مارست من لو هوت في األفالك من
   

ذهن           ذه الحال ثابت ال ع ه ان م ه، وآ د من داخل بعي وآان يصيح لذلك صياح من يمشي عليه أويسل بالمسال، وال
ي  : آامل العقل، يرد فيما يسأل عنه ردا صحيحا؛قال أبو علي وعاش بعد ذلك عامين، وآنت أسأله عن شكوآي ف

نفس     رد بأسرع من ال ألته عن بيت شعر        . بالصواب  اللغة وهو بهذه الحال في د س رة وق ي م ال ل ئن طفئت   : وق ل
يابني، وآذلك قال لي أبو حاتم وقد سألته عن  : ثم قال لي: شحمتا عيني لم تجد من يشفيك من العلم، قال أبو علي

ي . وآذلك قال لي األصمعي وقد سألته: شيء، ثم قال لي أبو حاتم اوبني      : وقال أبو عل ه ج ألته عن وآخر شيء س
ي أن  ا                : قال ل را م ك آثي ل ذل ان قب ه وآ الم آخر ماسمعته من ذا الك ان ه ريض، فك ابني حال الجريض دون الق ي

  : يتمثل
  والعمل يرضى به اهللا صالح   فواحزني أن ال حـياة لـذيذة

   
ان آخر      : وقال المرزباني،قال لي ابن دريد ا آ ي، فلم سقطت من منزلي بفارس، فانكسرت ترقوتي، فسهرت ليلت

ال         اللي اب وق ذ بعضادتي الب ي وأخ أنشدني  : ل غمضت عيني فرأيت رجال طويال أصفر الوجه آوسجا دخل عل
ال : أحسن ما قلت في الخمر، فقلت ه، فقلت    : ما ترك أبو نواس ألحد شيئا، فق ا أشعر من ال   : أن ت؟ فق ا  : ومن أن أن

  : أبو ناجية من أهل الشام، وأنشدني
 ين ثوبي نرجـس وشـقـائقأتت ب   وحمراء قبل المزج صفراء بعـده

 عاشـق عليها مزاجا فاآتست لون   حكت وجنة المعشوق صرفا فسلطوا
   

دمت          : ولم؟ قلت: أسأت، فقال: فقلت له رجس وشقائق فق وبي ن ين ث م قلت ب راء ث دمت الحم ألنك قلت وحمراء فق
ابغيض    : الصفرة، فهال قدمتها على األخرى، فقال ذا الوقت ي ي ه ة أخرى      ؟ ما هذا االستقصاء ف ي رواي اء ف وج
ال       : أن الشيخ أبا علي الفارسي النحوي قال ين لنفسه، وق ذين البين د ه ن دري ام     : أنشدني اب ي المن يس ف اءني إبل ج

ى آخره، واهللا   : نعم فقال: أغرت على أبي نواس؟فقلت: وقال أجدت إال أنك أسأت في شيء، ثم ذآر بقية الكالم إل
  .أعلم
  

الى،         وتوفي يوم األربعاء الثنتي ه اهللا تع داد، رحم ة ببغ نة إحدى وعشرين وثلثمائ عشرة ليلة بقيت من شعبان س
م   ارع األعظ ن الش القرب م ر سوق السالح ب ي ظه ب الشرقي ف ن الجان ية م ة بالعباس المقبرة المعروف ن ب . ودف

ي       تكلم المعتزل ائي الم ي الجب ي عل ره   -وتوفي في ذلك اليوم أبو هاشم عبد السالم بن أب دم ذآ اس   - المق ال الن : فق
اه جحظة البرمكي    . اليوم مات علم اللغة والكالم ره    -ويقال إنه عاش ثالثا وتسعين سنة الغير، ورث دم ذآ -المق

  : بقوله
 لما غدا ثالث األحجار والتـرب   فقدت بـابـن دريد آـل فـائدة

  فصرت أبكي لفقد الجود واألدب   وآنت أبكي لفقد الجود منفـردا



 

  .الراء، جمع تربةبفتح :الترب

و تصغير أدرد            : ودريد ة، وه دها دال مهمل ا وبع اة من تحته اء المثن راء وسكون الي تح ال ة وف : بضم الدال المهمل
ا              ه آم زة من أول ا لحذف حرف الهم ذا التصغير ترخيم ا سمي ه رخيم، وإنم الذي ليس فيه سن، وهو تصغير ت

  .زهير: سويد، وتصغير أزهر: تقول في تصغير أسود

ا      : هيةوعتا اة من تحته اء مفتوحة مثن بفتح العين المهملة وفتح التاء المثناة من فوقها وبعد األلف هاء مكسورة وي
  .وبعدها هاء ساآنة

تم الجرة              : وحنتم ي الحن يم، واألصل ف دها م ا وبع اة من فوقه اء المثن تح الت ون وف بفتح الحاء المهملة وسكون الن
  .المدهونة الخضراء وبها سمي الرجل

اآوال       : اميوحم ن م و نصر اب ر أب ال األمي اء، ق : بفتح الحاء المهملة والميم الخفيفة وبعد األلف ميم مكسورة ثم ي
ن        . وبقية النسب معروف. هو أول من أسلم من آبائه رو ب ع عم ذين خرجوا م ا ال بعين راآب وحامي من جملة الس

الم        العاص من عمان إلى المدينة لما بلغهم وفاة رسول اهللا صلى اهللا ع دم الك د تق لم، والقصة مشهورة وق ه وس لي
  .على األزدي

ا    ة لم وقولهحال الجريص دون القريض هذا مثل مشهور وأول من نطق به عبيد بن األبرص أحد شعراء الجاهلي
ه             أحس ب ه، ف ك عادت ان ذل ه، وآ ى قتل وم بؤسه وعزم عل ي ي لقي النعمان بن المنذر اللخمي آخر ملوك الحيرة ف

ده  د فاستنش هعبي ال ل عره، فق ن ش يئا م ثال، والجريض: ش ارت م ريض فس ال الجريض دون الق يم : ح تح الج بف
ريض           ة، هو الغضة، والق دها ضاد معجم ا وبع اة من تحته اء المثن ال   : وآسر الراء وسكون الي ه ق : الشعر، فكأن
  .حالت الغصة دون إنشاد الشعر، وهذه القصة مشهورة، فاقتصرت منها على ذآر خالصتها

 عبيد

ة، وهو شاعر مشهور،      بف دها دال مهمل تح العين المهملة وآسر الباء الموحدة وسكون الياء المثناة من تحتها وبع
  .وآان في الوالدة من أقرن عبد المطلب بن هاشم جد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 أبو عمر المطرز الزاهد

د غالم ثعلب    أبو عمر محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم، المعروف بالمطرز، ال ره    -باوردي الزاه دم ذآ -المق
؛أحد أئمة اللغة المشاهير المكثرين، صحب ابا العباس ثعلبا زمانا فعرف به إليه وأآثر من األخذ عنه، واستدرك 

ي جزء آخر      اب اليواقيت وآتابشرح     . على آتابهالفصيح جزئا لطيفا سماهفائت الفصيح وشرحه أيضا ف ه آت ول
اب    الفصيحلثعلب،وآتاب الج ن وآت اب المستحس ة وآت وم وليل اعاتوآتاب ي اب الس اب الموضح وآت اني وآت رج

وم              ون والمكت اب المكن ل وآت اب القبائ وع وآتابتفسير أسماء الشعراء وآت اب البي اب الشورى وآت العشرات وآت
اب فائت الجم ين وآت اب فائت الع وادر وآت داخلوآتاب الن ى الم اب عل داخل وآت اب الم ة وآت اب التفاح رة وآت ه

ل  . وآتاب ما أنكرته األعراب على أبي عبيدة فيما رواه أو صنفه وآان ينقل غريب اللغة وحواشيها، وأآثر ما نق
ه غرائب         ه، وحكى عن اب المثلث عن ي آت ن      . أبو محمد ابن السيد البطليوسي ف د ب و الحسن محم ه أب وروى عن

  .رزقويه وأبو علي ابن شاذان وغيرهم

نة خمس           . ين ومائتينوآانت والدته سنة إحدى وست دة س ة خلت من ذي القع ثالث عشرة ليل د ل وم األح وتوفي ي
ا الكرخي، رضي        ل معروف ي تقاب وأربعين، وقيل أربع وأربعين وثلثمائة، ودفن يوم االثنين ببغداد في الصفة الت

  .اهللا عنهن وبينهما عرض الطريق، رحمه اهللا تعالى

ه م       د منع ابها ق العلوم واآتس تغاله ب ه        وآان اش زل مضيقا علي م ي ه، فل ل ل رزق والتحي ان لسعة   . ن اآتساب ال وآ
دثنا ثعلب         : روايته وغزارة حفظه يكذبه أدباء زمانه في أآثر نقل اللغة ويقولون ر ح و عم ال أب ائر لق و طار ط ل

ر فأما روايته الحديث فإن المحدثين يصدقونه ويوثقونه؛ وآان أآث . عن ابن األعرابي، ويذآر في معنى ذلك شيئا
ة           ين ألف ورق ى من حفظه ثالث ه أمل ل إن ى قي ما يمليه من التصانيف يلقيه بلسانه من غير صحيفة يراجعها، حت

م  . من اللغة، فلهذا اإلآثار نسب إلى الكذب وآان يسأل عن شيء قد تواطأت الجماعة على وضعه،فيجيب عنه، ث
ذآروا    ومما جرى له في ذ. يترك سنة ويسأل عنه فيجيب بذلك الجواب بعينه ذ عنه،فت لك أن جماعة قصدوه لألخ



 

ال أحدهم   ذه      : في طريقهم عند قنطرة هناك إآثاره، وأنه منسوب إلى الكذب بسبب ذلك، فق ه اسم ه ا أصحف ل أن
ال : القنطرة وأسأله عنها، فانظروا ماذا يجيب، فلما دخلوا عليه قال له ذا  : أيها الشيخ ما القبطرة عند العرب؟ فق آ

ال وآذا، فتضاحكت الج يس سئلت   : ماعة سرا، وترآوه شهرا، ثم قرروا مع شخص سأله عن القبطرة بعينها فق أل
ه واستحضاره   ه وذآائ ن فطنت ة م ذا؟ فعجب الجماع ذا وآ ا بك ذا وأجبت عنه ذا وآ دة آ ذ م ألة من ذه المس عن ه

  .للمسألة والوقت وإن لم يتحققوا صحة ماذآره

داد ل     د شرطة بغ د قل اب            وآان معز الدولة بن بويه ق ي آت ان يمل ر، وآ ر الخب ا عم غ أب ا، فبل ه اسمه خواج غالم ل
ة العرب    : اليواقيت فلما جلس لإلمالء قال ي أصل لغ ذا      : اآتبوا ياقوتة خواجا، الخواج ف ى ه رع عل م ف الجوع، ث

اتمي الكاتب اللغوي   . بابا وأماله، فاستعظم الناس ذلك من آذبه، وتتبعوه في آتب اللغة ا :قال أبو علي الح  أخرجن
  .الجوع: في أمالي الحامض عن ثعلب عن ابن األعرابي الخواج

ة               ى الغالم نحوا من مائ ا عل أملى يوم ن يوسف ف د ب ر محم ي عم وآان أبو عمر المذآور يؤدب ولد القاضي أب
و       اري وأب ن األنب ر اب و بك مسألة في اللغة وذآر غريبها وختمها ببيتين من الشعر، وحضر أبو بكر ابن دريد وأب

ال           بكر ابن روا الشعر، فق يئا وأنك ا ش وا منه ا عرف ائل، فم ك المس مقسم عند القاضي أبي عمر، فعرض عليهم تل
ن      : ماتقولون فيها؟ فقال ابن األنباري: لهم القاضي ال اب يئا، وق ول ش أنا مشغول بتصنيف مشكل القرآن ولست أق

د  ائل  : مقسم مثل ذلك، واحتج باشتغاله بالقراءات، وقال ابن دري ذه المس ر، وال أصل       ه ي عم من موضوعات أب
لها وال لشيء منها في اللغة، وانصرفوا، وبلغ أبا عمر ذلك، فاجتمع بالقاضي وسأله إحضار دواوين جماعة من  
ألة                ى آل مس د إل و عمر يعم زل أب م ي دواوين، فل ك ال ه تل ه وأخرج ل قدماء الشعراء عينهم، ففتح القاضي خزانت

دو      ك ال اهدا من بعض تل ه         ويخرج لها ش ال ل م ق ا، ث توفى جميعه ى اس ى القاضي حت ذان  : اوين ويعرضه عل وه
ي، فأحضر القاضي               اب الفالن ر الكت ى ظه ا القاضي بخطه عل البيتان أنشدهما ثعلب بحضرة القاضي، وآتبهم

  .الكتاب فوجد البيتين على ظهره بخطه آما ذآر أبو عمر بلفظه به

ة     وقد رأيت أشياء آثيرة مما ا: وقال رئيس الرؤساء دتها مدون ذب، فوج ى الك ستنكر على أبي عمر ونسب فيها إل
و          . في آتب أهل اللغة، وخاصة في غريب المصنف ألبي عبيد ان األسدي أب ن بره ي ب ن عل د الواحد ب ال عب وق

لم يتكلم في علم اللغة أحد من األزلين واآلخرين أحسن من آالم أبي عمر الزاهد، وله آتابغريب الحديث  : القاسم
  .ى مسند أحمد بن حنبل، وآان يستحسنه جداصنفه عل

اتمي    ن الحسن الح ال        : وقال أبو علي محمد ب د، ق ر الزاه ي عم أخرت عن مجلس أب ا    : اعتللت فت ي لم فسأل عن
ى  ن داري إل د خرجت م ي آنت ق اتفق أن ودني، ف د يع ن الغ اءني م يال، فج ان عل ه آ ه إن ل ل ام، فقي تراخت األي

  :يداجالحمام، فكتب بخطه على بابي باسف

  عليل يعاد فال يوجـد         وأعجب شيء سمعنا به  

  .والبيت له: قال

ك    راءة ذل وآان مغاليا في حب معاوية وعنده جزء من فضائله، وآان إذا ورد عليه من يروم األخذ عنه ألزمه بق
  .وآانت فضائله جمة ومعلوماته غزيرة، وفي هذا القدر آفاية.الجزء

اب،       بضم الميم وفتح ا: والمطرز ال لمن يطرز الثي ذه الفظة تق لطاء المهملة وآسر الراء المشددة وبعدها زاي،ه
  .وآانت صناعة أبي عمر المذآور التطريز فنسب إليها، وعرف بهذه الصناعة جماعة من العلماء

م        ا القاس ه ذآر أب ذآره، لكن م ي وآشفت في آتاب األنساب للسمعاني في ترجمة المطرز عن أبي عمر المذآور فل
ذآور،            ي عمر الم د أب اعر،ويحتمل أن يكون وال دادي الش وب المطرز البغ ن أي عبد الواحد بن محمد بن يحيى ب

  : هو مشهور الشعر سائره، فمن قوله: ألن اسمه موافق اسم والده، ويحتمل أن يكون غيره، لكني الأعرفه، وقال

 حيارى لتـوديع ورد سـالم   ولما وقفنا بالصراة عـشـية
 يفض عن األشواق آل ختام   ى رغم الحسود وآلناوقفنا عل

  فلما رأى وجدي به وغرامي   وسوغني عند الوداع عناقـه
 هالل بعد بدر تمـام: فقلت   تلثم مرتابا بـفـضـل ردائه



 

 بـفـدام هي الخمر، إال أنها   :وقبلته فوق اللثام فقال لـي

ال      لكن السمعاني وإن آان ماذآره في هذه الترجمة فقد ب، وق ة غالم ثعل ي ترجم ا     : ذآره ف ب، آم هو غالم ثعل
  .ذآرته أوال

المطرز          : قلت د المعروف ب د الواح ي القاسم عب وان شعر أب ثم بعد هذا بسنين عديدة رأيت بدمشق المحروسة دي
ة األحد مستهل   . المذآور، وهو بغدادي، وأآثر شعره جيد، وآانت والدته سنة أربع وخمسين وثلثمائة  وتوفي ليل

  .جمادى اآلخرة سنة تسع وثالثين وأربعمائة، فظهر بهذا أنه ليس والد أبي عمرالمذآور، وإنما هو مطرز آخر

اورد           :والبارودي ا باوردوأب ال له ان، يق دة بخراس ة، وهي بلي م دال مهمل واو راء ث بالباء الموحدة وبعد األلف وال
  .إن شاء اهللا تعالى اآلتي ذآره -وأبيورد، ومنها أبو المظفر األبيوردي الشاعر 

 األزهري

ام المشهور        ر، األزهري الهروي اللغوي اإلم أبو منصور محمد بن احمد بن األزهر بن طلحة بن نوح بن أزه
ه        ه ودرايت له وثقت ى فض ا عل ان متفق ا، وآ تهر به ة فاش ه اللغ ت علي ذهب غلب افعي الم ا ش ان فقيه ة؛ آ ي اللغ ف

داد        روى عن أبي الفضل محمد بن أبي جعفر.وورعه ره، ودخل بغ اس ثعلب وغي ي العب المنذري اللغوي عن أب
ه    دم   -وأدرك بها أبا بكر ابن دريد ولم يرو عنه شيئا، وأخذعن أبي عبد اهللا إبراهيم ابن عرفة الملقب نفطوي المق

ل  -وسيأتي ذآره إن شاء اهللا تعالى  -وعن أبي بكر محمد بن السري المعروف بابن السراج النحوي  -ذآره   وقي
  .إنه لم يأخذ عنه شيئا

ال              ه رأى بخطه ق ة؛وحكى بعض األفاضل أن ي طلب اللغ ي أرض العرب ف د رحل وطاف ف امتحنت  : وآان ق
ة   ي البادي ؤوا ف ا نش همهم عرب ي س ذين وقعت ف وم ال ان الق الهبير، وآ اج ب نة عارضت القرامطة الح باألسر س

ا      داد المي ى أع ون إل ع، ويرج ام النج ث أي اقط الغي ون مس نعم    يتتبع ون ال يظ، ويرع ان الق رهم زم ي محاض ه ف
را           ي أسرهم ده احش، فبقيت ف أ ف نطقهم لحن أو خط ي م ويعيشون بألبانها، ويتكلمون بطباعهم وال يكاد يوجد ف
طويال، وآنا نشتي بالدهناء ونرتبع بالصمان ونقيظ بالستارين، واستفدت من محاورتهم ومخاطبة بعضهم بعضا   

ي تضاعيف     -يعني التهذيب -وقعت أآثرها في آتابيألفاظا جمة ونوادر آثيرة أ ر ف وستراها في مواضعها، وذآ
ال  ا ق توتينومما رواه أن أعرابي ام بالصمان ش ه أق ه أن رتين  : آالم ي م ن ظلمن اجزه وم رة ف ي م ن ظلمن م م الله
  .فاجزني واجزه، ومن ظلمني ثالث مرات فاجزني وال تجزه

ذيب          وآان أبو منصور المذآور جامعا لشتات الل  اب الته ة آت ي اللغ ى أسرارها ودقائقها،وصنف ف ا عل ة مطلع غ
ي   وهو من الكتب المختارة يكون أآثر من عشر مجلدات، وله تصنيف في غريب األلفاظ التي تستعملها الفقهاء ف

اب التفسير      ه، وآت ة بالفق ة المتعلق دا . مجلد واحد، وهو عمدة الفقهاء في تفسير مايشكل عليهم من اللغ د ورأى ببغ
يئا    ا ش ذ عنهم ه أخ ل ان م ينق اري، ول ن األنب ر اب ا بك ا إسحاق الزجاج وأب انين . أب ين وثم نة اثن ه س وآانت والدت

  .وتوفي في سنة سبعين وثلثمائة في أواخرها، وقيل سنة إحدى وسبعين بمدينة هراة، رحمه اهللا تعالى. ومائتين

دها را   : واألزهري اء وبع تح اله دم         بفتح الهمزة وسكون الزاي وف د تق ذآور وق ده أزهر الم ى ج بة إل ذه النس ء، ه
  .الكالم على الهروي

دها طاء    -نسبتهم إلى رجل من سواد الكوفة يقال لهقرمط: والقرامطة يم وبع بكسر القاف وسكون الراء وآسر الم
اهللا، وط   -مهملة  الت  ولهم مذهب مذموم، وآانوا قد ظهروا في سنة إحدى وثمانين ومائتين في خالفة المعتضد ب

واريخ          ي الت ارهم مستقصاة ف رة، وأخب الد آثي ى ب تولوا عل بيل، واس وآانت  .أيامهم وعظمت شوآتهم وأخافوا الس
ابي                ا طاهر الجن وم ذاك أب دم القرامطة ي ان مق ة، وآ نة إحدى عشرة وثلثمائ ي س ا ف وقعة الهبير التي أشار إليه

ة      القرمطي، ولما ظهر على الحجاج قتل بعضهم واسترق آخرين، واست ي خالف ك ف والهم، وذل ع ام ولى على جمي
ان                ابي آ عيد الجن و س ائتين،وأولهم أب بعين وم ان وس نة ثم ي س ورهم ف ان اول ظه ل آ ن المعتضد؛ وقي المقتدر ب
ين               نة اثنت ي س ذآور ف و طاهر الم ل أب ه، وقت ادم ل ه خ ة، قتل نة إحدى وثلثمائ بناحية البحرين وهجر، وقتل في س

  .وثالثين وثلثمائة

القرب     :والجنابي البحرين ب دة ب بفتح الجيم والنون المشددة وبعد األلف باء موحدة، هذه النسبة إلى جنابة، وهي بل
  .من سيراف على البحر



 

ر و الموضع     : والهيب اآنة، وه دها راء س ا وبع ن تحته اة م اء المثن كون الي دة وس اء الموح ر الب اء وآس تح اله بف
  .المطمئن من األرض

ي              بفتح الدال المه: والدهناء د وتقصر، وهي أرض واسعة ف م ألف تم ون مفتوحة ث دها ن اء وبع ة وسكون اله مل
  .بادية العرب في ديار بني تميم، وقيل هي سبعة أجبل من الرمل، وقيل هي في بادية البصرة في ديار بني سعد

ال،              : والصمان اد ثالث لي ل أحمر ينق ون، وهو جب د األلف ن يم المشددة وبع ة والم تح الصاد المهمل ه    بف يس ل ول
  .ارتفاع، يجاور الدهناء، وقيل إنه قرب رمال عالج، وبينه وبين البصرة تسعة أيام

ار    : والستاران ي دي ان ف تثنية ستار، بكسر السين المهملة وفتح التاء المثناة من فوقها وبعد األلف راء، وهما وادي
لستار الجابري، وفيهما عيون فوارة يسقى  ا: الستار األغبر، ولآلخر: سودة، ويقال ألحدهما: بني سعد، يقال لهما

ى من    . نخيلهما منهما وهذا آله وإن آان خارجا عن المقصود، لكنها ألفاظ غريبة فأحببت تفسيرها لئال تشكل عل
  .يطالع هذا المجموع

 أبو عبد اهللا اليزيدي

دوي   وسيأتي ذآر جده أبي محمد ي -أبو عبد اهللا محمد بن العباس بن محمد اليزيدي النحوي  ارك الع حيى بن المب
وادر وآالم العرب   -اليزيدي إن شاء اهللا تعالى ا رواه  . ؛ آان محمد المذآور إماما في النحو واألدب ونقل الن ومم

ق               ي الطري اة ف د ش ه أسود فأخذ العب د ل ع عب ر م ا من خم اة وزق أن أعرابيا هوي أعرابية فأهدى إليها ثالثين ش
زق، ف    رب بعض ال ا وش ل منه ذبحها وأآ ى       ف زم عل ا ع ة، فلم ي الهدي ا ف ه خانه ت أن اقي عرف ا بالب ا جاءه لم

ه        : االنصراف سألها ق فقالت ل ي الطري ه ف ا فعل يده بم ل    :هل لك من حاجة؟ فأرادت إعالم س ه السالم وق اقرأعلي
ة، فل    :له ذه الكناي ا أرادت به د م ا  إن الشهر آان عندنا محاقا، وإن سحيما راعي غنمنا جاء مرثوما، فلم يعلم العب م

ال           الهراوة وق ه ب دعا ل ه، ف ا أرادت التها ففطن لم ره برس واله أخب ذه ضربا     : عاد إلى م لتصدقني وإال ضربتك به
  .مبرحا، فأخبره الخبر، فعفا عنه، وهذه من لطائف الكنايات وأحلى اإلشارات

ال      اتم عن األصمعي ق ي ح ي ال    : وروى أبو محمد ابن قتيبة في هذا المعنى عن أب دثني شيخ من بن ال  ح ر ق : عنب
الوا     : أسرت بنو شيبان رجال من العرب من بني العنبر، فقال لهم دوني فق ي ليف ي أهل م الرسول   : أرسل إل وال تكل

م  : إال بين أيدينا، فجاءوه برسول فقال له ل له ه       : ايت قومي فق ال ل د أشكت، ق اء ق د أورق وإن النس : إن الشجر ق
ال : الفما هذا؟ وأشار بيده، فق: نعم، قال: أتعقل؟ قال ي    : هذا الليل، فق ل ألهل ق فق ل، انطل ي   : أراك تعق عروا جمل

ه              ة فقص علي ى حارث لوا إل اهم الرسول، فأرس ري؛ فأت ة عن أم ألوا حارث راء واس األصهب وارآبوا ناقتي الحم
ال     م ق ا خال معه ه  : الرسول القصة، فلم ا قول ه        : أم د تسلحوا، وقول وم ق د أن الق ه يري د أورق فإن ان : ان الشجر ق

ه       الن قية، وقول زو وهي أس ي        : ساء قد شكت أشكت أياتخذت الشكاء للغ ل، أو ف ل اللي أتونكم مث د ي ل، يري ذا اللي ه
ه       : الليل، وقوله وا عن الصمان، وقول د ارتحل ي األصهب، يري د    : عروا جمل راء يري اقتي الحم وا ن وا  : ارآب ارآب

  .يجدوا منهم أحدا فلما قال لهم ذلك تحملوا من مكانهم، فلما أتاهم القوم لم. الدهناء

ي  : وحكي عن األعرابي قال أسرت طيء رجال شابا من العرب، فقدم عليه أبوه وعمه ليفدياه، فاشتطوا عليهما ف
وه   ال أب ل طيء         : الفداء فأعطيا به عطية لم يرضوا بها، فق ى جب يان عل دين يصبحان ويمس ذي جعل الفرق ال وال

ا لبث        : ب للعمثم انصرفا، فقال األ. الأزيدآم على ما أعطيتكم ر لينجون، فم ه خي ان في ئن آ لقد ألقيت إليه آلمة ل
ه  ه وال         : أن نجا وطرد قطعة من إبلهم فذهب بها، آأنه قال ل ان علي ا طالع ي طيء فإنهم ى جبل دين عل زم الفرق ال

البياض  : بفتح الميم وسكون الراء وضم الثاء المثلثة، المكسور األلف الملطخ بالدم، والرثم: يغيبان عنه والمرثوم
  .في جحفلة الفرس العليا، وهو في الزق مستعمل على سبيل االستعارة

ي النحو              ه مختصر ف دين ول ار اليزي اب أخب اس وآت ي العب ل وآتابمناقب بن اب الخي ك آت . وله تصانيف، فمن ذل
د ا                ه بعض أصحابه بع دة، ولقي زمهم م اهللا فل در ب يم أوالد المقت ى تعل ره إل ي آخر عم تدعي ف د اس تصاله  وآان ق

ال    ه فق أله أن يقرئ ك     : بالخليفة فس ي شغل عن ذل ا ف ي         .أن ل الثنت ة األحد أول اللي ذآور ليل د اهللا الم و عب وفي أب وت
ه اهللا              ة أشهر، رحم نة وثالث انون س ان وثم ة،وعمره اثنت نة عشر وثلثمائ ادى اآلخرة س عشرة ليلة بقيت من جم

  .تعالى

ارك، إن  وسيأتي الك -نسبة إلى يزيد بن منصور :واليزيدي الم على ذلك في ترجمة جده أبي محمد يحيى بن المب
  .شاء اهللا تعالى



 

 أبو بكر ابن السراج النحوي

ى                ع عل ة المشاهير، المجم ان أحد األئم ابن السراج؛ آ ن سهل النحوي المعروف ب ن السري ب أبو بكر محمد ب
اس ال   ي العب رد  فضله ونبله وجاللة قدره في النحو واآلداب، أخذ األدب عن أب ره    -مب دم ذآ ذ    -المق ره، وأخ وغي

ي      : عنه جماعة من األعيان منهم ه الجوهري ف ل عن ا، ونق أبو سعيد السيرافي وعلي بن عيسى الرماني وغيرهم
منها آتاب األصول وهو من أجود الكتب    : وله التصانيف المشهورة في النحو.آتاب الصحاح في مواضع عديدة

ع   ه المرج أن، وإلي ذا الش ي ه نفة ف وجز     المص اب الم ل األصول وآت ه، وآتابجم ل واختالف د اضطراب النق عن
اح     اب الري صغير، وآتاب االشتقاق وآتابشرح آتاب سيبويه وآتاب احتجاج القراء وآتاب الشعر والشعراء وآت

  .والهواء والنار وآتاب الجمل وآتاب المواصالت

ه لفظة    ال     وآان يلثغ في الراء فيجعلها غينا، فأملى يوما آالما في الغين، فق ه ب ا عن الراء، فكتبوه اء، ال  : ب ال، بالغ
  .بالغاء يريد بالراء، وجعل يكررها على هذه الصورة

ا،       ان يهواه ة آ ي جاري اس ف ورأيت في بعض المجاميع أبياتا منسوبة إليه وال أتحقق صحتها،وهي سائرة بين الن
  : وهي

 فـيفإذا المالحة بالخيانة التـ   ميزت بين جمالها وفعـالـهـا
 فكأنما حلفت لنا أان التـفـي   حلفت لنا أن التخون عهـودنـا
  آالبدر أو آالشمس أو آالمكتفي   واهللا ال آلمتـهـا ولـو أنـهـا

   
ان يهوى            ذآور آ ر الم ا بك ة، وهي أن أب ا قصة عجيب ه، وله وبعد الفراغ من هذه الترجمة وجدت هذه األبيات ل

ام   ر             جارية فجفته، فاتفق وصول اإلم و بك ا رآه أب ه، فلم اس لرؤيت اجتمع الن ة، ف ام من الرق ك األي ي تل المكتفي ف
ي   استحسنه، وأنشد ألصحابه األبيات المذآورة، ثم إن أبا عبد اهللا محمد بن إسماعيل بن زنجي الكاتب أنشدها ألب

و          : العباس ابن الفرات، وقال د اهللا ال ن عبي م ب اس للقاس و العب ز، وأنشدها أب ن المعت وزير   هي الب اجتمع ال زير، ف
ال   بالمكتفي وأنشده إياها فقال لمن هي، فقال لعبيد اهللا بن عبد اهللا بن طاهر، فأمر له بألف دينار، فوصلت إليه فق

ن           !ما أعجب هذه القصة: ابن زنجي د اهللا ب ى عبي رزق إل ببا لوصول ال ا تكون س ن السراج أبيات يعمل أبو بكر اب
  .عبد اهللا بن طاهر

  
  .المذآور يوم األحد لثالث ليال بقين من ذي الحجة سنة ست عشرة وثلثمائة، رحمه اهللا تعالى توفي أبو بكر

  
  بفتح السين المهملة والراء المشددة وبعد األلف جيم، هذه النسبة إلى عمل السروجز: والسراج

 أبو بكر ابن األنباري

ن بي          ن الحسن ب ن بشار ب د ب ن محم ن        أبو بكر محمد بن أبي محمد القاسم ب ن قطن ب روة ب ن ف ن سماعة اب ان ب
ا          اس حفظ ر الن ي اآلداب وأآث ه ف ة وقت ان عالم دعامة األنباري النحوي صاحب التصانيف في النحو واألدب؛ آ
رآن وغريب الحديث والمشكل         وم الق ي عل رة ف لها، وآان صدوقا ثقة دينا خيرا من أهل السنة، وصنف آتبا آثي

اب الزاهر    والوقف واالبتداء والرد على من خالف ة وآت ى       . مصحف العام داد وأثن اريخ بغ ي ت ره الخطيب ف ذآ
  .بلغني أنه آتب عنه وأبوه حي، وآان يملي ناحية من المسجد وأبوه في ناحية أخرى: عليه وقال

ه        اء، وروى عن ه جماعة من العلم داد وروى عن وآان أبوه عالما باألدب موثقا في الرواية صدوقا أمينا سكن بغ
اب المقصور        ولده المذآور ال وآت اب األمث ق الفرس وآت اب خل ، وله تصانيف فمن ذلك آتاب خلق اإلنسان وآت

  .والممدود وآتاب المؤنث والمذآر وآتاب غريب الحديث

ل      : وقال أبو علي القالي ريم، وقي رآن الك ي الق اهد ف آان أبو بكر ابن األنباري يحفظ فيما ذآر ثلثمائة ألف بيت ش
ة وعشرين   :محفوظاتك فكم تحفظ؟ فقالقد أآثر الناس من : له أحفظ ثالثة عشر صندوقا، وقيل إنه آان يحفظ مائ

  .تفسيرا للقرآن بأسانيدها



 

ا         ناد حديث إم ي إس ما أورده ف ة فصحف اس وحكى أبو الحسن الدار قطني أنه حضر في مجلس إمالئه يوم جمع
م،      فأعظمت أن: آان حيان فقال حبان أو حبان فقال حيان،قال الدار قطني ه وه ي فضله وجاللت يحمل عن مثله ف

ول             ه صواب الق ه وعرفت ه وهم ذآرت ل تملي ف ى المس دمت إل وهبت أن أوقفه على ذلك، فلما انقضى اإلمالء تق
وبكر        ال أب ة مجلسه، فق ة الثاني م حضرت الجمع م       : فيه، وانصرفت ث ا صحفنا االس عرف جماعة الحاضرين أن

ة       ي الجمع ذا ف ا حديث آ ا أملين ك            الفالني لم ذا، وعرف ذل ى الصواب، وهو آ ك الشاب عل ا ذل الماضية، ونبهن
  .الشاب أنا رجعنا إلى األصل فوجدناه آما قال

ة،      ومن جملة تصانيفه غريب الحديث قيل إنه خمسة وأربعون ألف ورقة، وآتابشرح الكافي وهو نحو ألف ورق
ات وهو      اب الجاهلي ا      وآتاب الهاءات نحو ألف ورقة، وآتاب األضداد وآت ذآر والمؤنث م ة، والم بعمائة ورق س

  .عمل احد أتم منه، ورسالة المشكل رد فيها على ابن قتيبة وأبي حاتم

ائتين  د النحر     . وآانت والدته يوم األحد إلحدى عشرة ليلة خلت من رجب سنة إحدى وسبعين وم ة عي وفي ليل وت
  .سنة ثمان وعشرين، وقيل سنة سبع وعشرين وثلثمائة

  .م سنة أربع وثلثمائة ببغداد، وقيل في صفر سنة خمس وثلثمائة،رحمه اهللا تعالىوتوفي أبوه القاس

اري النحوي         رحمن األنب د ال ة عب ي ترجم اري ف ى األنب ي بعض       . وقد تقدم الكالم عل ذآور ف ر الم و بك ى أب وأمل
  : أماليه لبعض العرب

 خياال يوافيني على النأي هاديا   فهال منعتم إذ منعتم آالمـهـا
 وإن آن قد أبدين للناس حالـيا   هللا أطالال بأآثبة الحمـىسقى ا

  لقال الصدى ياصاحبي انزال بيا   منازل لومرت بهن جنـازتـي
   

  : وأملى أيضا في مجلس آخر
 مها مهمالت ما عليهـن سـائس   وبالعرصة البيضاء إن زرت أهلها
 آيسعفائف باغي اللهو منـهـن    خرجن لحب اللهو من غـير ريبة

 أبو العيناء

ر        ي جعف ولى أب الوالء، الضرير، م مي ب ليمان، الهاش ن س ر ب ن ياس الد ب ن خ م ب ن القاس د ب د اهللا محم و عب أب
األهواز ومنشؤه            ده ب ة ومول اء صاحب النوادروالشعر واألدب؛أصله من اليمام أبي العين المنصور، المعروف ب

ي ع        ا طلب الحديث وآسب األدب، وسمع من أب ي       بالبصرة، وبه د األنصاري والعتب ي زي دة واألصمعي وأب بي
واب     رعة الج ن وس ن اللس ه م اء العالم،وفي ن ظرف ان م انا، وآ اس وأفصحهم لس ظ الن ن أحف ان م رهم، وآ وغي

  .والذآاء ما لم يكن أحد من نظرائه، وله أخبار حسان وأشعار مالح مع أبي علي الضرير

وزير    وحضر يوما مجلس بعض الوزراء، فتفاوضوا حديث البرا ال ال مكة وآرمهم وما آانوا عليه من الجود، فق
ذل واإلفضال      -ألبي العيناء  ه من الب انوا علي رهم ووصفك      : -وآان قد بالغ في وصفهم وما آ رت من ذآ د أآث ق

ؤلفين  ذب الم وراقين، وآ ذا تصنيف ال ا ه اهم، وإنم اء. إي و العين ه أب ال ل ا  : فق ك أيه ون علي ذب الوراق م ال يك فل
  .الوزير،وعجب الحاضرون من إقدامه عليه الوزير؟ فسكت

ال    : وشكا إلى عبيد اهللا بن سليمان بن وهب الوزير سوء الحال، فقال له رك؟ ق ي أم راهيم ف : أليس قد آتبنا إلى إب
ي،   نعم، قد آتبت إلى رجل قد قصر من همته طول الفقر، وذل األسر، ومعاناة الدهر، فاخفق سعيي وخابت طلبت

ان            : اخترته، فقال أنت: فقال عبيداهللا ا آ بعين رجال فم ه س ار موسى قوم د اخت ك وق ي ذل وزير ف وما علي أيها ال
دا،       ى المشرآين مرت افرجع إل فيهم رشيد، واختار النبي صلى اهللا عليه وسلم، عبد اهللا بن سعد بن أبي سرح آاتب

  .واختار علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه أبا موسى األشعري حاآما له فحكم عليه

زنج بالبصرة وسجنه فنقب               و د صاحب ال ن محم ي ب د أسره عل ان ق ذآور آ راهيم الم إنما قال ذل األسر ألن إب
  .السجن وهرب



 

ال              اء؟ فق ا العين ا أب ا ي ذي أخرك عن ا ال ه م ال ل ا فق وزير يوم ل ال سرق  : ودخل على أبي الصقر إسماعيل بن بلب
ال  : حماري، فقال ال      : وآيف سرق؟ ق أخبرك، ق ع اللص ف م أآن م ال     : ل ره، ق ى غي ا عل ي عن    : فهال أتيتن د ب قع

وي  :وخاصم علويا فقال. الشراء قلة يساري وآرهت ذلة المكاري، ومنة العواري ه العل ول    :ل تخاصمني وأنت تق
نهم    : لكني أقول:اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فقال: آل يوم ين الطاهرين، ولست م ه   . الطيب ووقف علي

اءك،  : رجل من بني آدم، فقال ابو العيناء: من هذا؟ قال: الرجل من العامة فلما أحس به ق مرحبا بك أطال اهللا بق
د انقطع   ذا النسل إال ق ل هو مشغول   .ماآنت أظن ه ه، فقي تأذن علي د فاس ن مخل اب صاعد ب ى ب ا إل وصار يوم

ر وهو مريض   ومر بباب عبد اهللا ابن منصو . لكل جديدة لذة، وآان صاعد قبل الوزارة نصرانيا: بالصالة، فقال
م  : آما تحبن فقال: آيف خبره؟ فقال: وقد صلح، فقال لغالمه ما لي ال أسمع الصراخ عليه؟ ودعا سائال ليعيشه فل
ولقيه بعض أصحابه في السحر،فجعل يتعجب من  . يا هذا دعوتك رحمة فترآتني رحمة: يدع شيئا إال أآله، فقال
ال  . وتفردني بالتعجبأراك تشرآني في الفعل،: بكورة، فقال أبو العيناء ه ضرير    : وذآر له أن المتوآل ق وال أن ل

ى تمدح    : وقيل له. إن أعفاني من رؤية األهلة وقراءة نقوش الفصوص فأنا أصلح للمنادمة: لنادمناه، فقال ى مت إل
  .يما دام المحسن محسنا والمسيء مسيئا، بل أعوذ باهللا أن أآون آالعقرب التي تلسب النبي والذم: وتهجو؟ فقال

اء فقلت         و العين ال أب م ق اب الظل ي ب رار ف ابربيع األب ي آت دا    : وذآر الزمخشري ف ي وصاروا ي د تضافروا عل ق
ال   : قلت - 10:الفتح -" يد اهللا فوق أيديهم: "واحدة، فقال را، ق م مك ه    : "فإن له ر السيء إال بأهل ق المك  -" واليحي

  .-249:البقرة -" آثيرة بإذن اهللا واهللا مع الصابرين آم من فئة قليلة غلبت فئة: "قلت هم آثير، قال - 43:فاطر

ال     : وآان بينه وبين ابن مكرم مداعبات، فسمع ابن مكرم رجال يقول ه، فق ك   : من ذهب بصره قلت حيلت ا أغفل م
اء،        .ذهب بصره فعظمت حيلته! عن أبي العيناء ي العين ى أب ه إل ى يشير ب ذا المعن وقد ألم أبو علي البصير إلى ه

   : فقال

  ن عليك أن ذهب البصر   د آنت خفت يد الزمـاق
 تغنى ويفتقر الـبـشـر   لم أدر أنك بالـعـمـى

   
ائله     :وسمع ابن مكرم أبا العيناء يقول في بعض دعائه ة، ومن لست س ن الفاعل ه   . يارب سائلك، فقال يا اب ال ل وق

  .لبغائين ببغدادمثل عدد ا: آم عدد المكدين بالبصرة؟ فقال له: ابن مكرم يوما يعرض به
  

ه    ال ل ه، فق اجرى   : ودخل على ابن ثوابة عقيب آالم جرى بينه وبين أبي الصقر أربى ابن ثوابة عليه في ي م بلغن
د             دا فينقصه، وبع زا فيضيعه، وال مج م يجد ع ه ل بينك وبين أبي الصقر، وما منعه من استقصاء الجواب إال أن

دي؟     : قال ابن ثوابةفإنه عاف لحمك أن يأآل، وسهك دمك أن يسفكه، ف ين هؤالء يامك ي وب وما أنت والدخول بين
والهم، ولكن أشد       : فقال ه فيأخذ من أم التنكر على ابن ثمانين قد ذهب بصره وجفاه سلطانه أن يعول على إخوان

ن           ال اب م، فق ابهم ويعظم أوزاره ه، فيقطع أنس ي جوف تفرغه ف من هذا من يستنزل الماء من أصالب الرجال فيس
  .وبها غلبت أبا الصقر باألمس، فأسكته: ماتساب اثنان إال غلب أألمهما، فقال أبو العيناء: ثوابة

  
ذه؟    : ودخل على المتوآل في قصره المعروف بالجعفري سنة ست وأربعين ومائتين فقال له ا ه ي دارن ما تقول ف

ه : فقال ال  إن الناس بنوا الدور في الدنيا وأنت بنيت الدنيا في دارك، فاستحسن آالم م ق ر؟    : ، ث آيف شربك للخم
ي       : دع هذا عنك ونادمنا، فقال: أعجز عن قليله وأفتضح عنده آثيره، فقال له: قال وف، وآل من ف ا رجل مكف أن

ين            ي غضبان، أو بع ين راض، وقلبك عل ي بع مجلسك يخدمك، وأنا أحتاج أن أخدم ولست آمن من أن تنظر إل
ذاء  : كت، فأختار العافية على التعرض للبالء، فقالغضبان وقلبك راض، ومتى لم أميز بين هذين هل بلغنا عنك ب

وقال عز وجل  - 44:ص -" نعم العبد إنه أواب"ياأمير المؤمنين، قد مدح اهللا تعالى وذم، فقال : في لسانك، فقال
  : وقال الشاعر-11:القلم -" هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم"
   

 ولم أشتم النكس اللئيم المذممـا   اإذا أنا بالمعروف لم أثن صادق
 وشق لي اهللا المسامع والفمـا   ففيم عرفت الخير والشر باسمه

ي الوقت           : من البصرة، قال: فمن أين أنت، قال:قال  ا عذاب، وتطيب ف ا أجاج وحره ال ماؤه ا؟ ق ول فيه فما تق
  .الذي تطيب فيه جهنم



 

د اهللا األ  ن عب ى موسى ب لمة إل ن س اح ب لم نج ا س ي  ولم ف ف ه فتل وال عاقب ن األم ه م ا علي تأدي م صبهاني ليس
ز    غ المعت مطالبته، وذلك في يوم االثنين لثمان بقين من ذي القعدة سنة خمس وأربعين ومائتين، وفي تلك الليلة بل

ال       : باهللا ابن المتوآل الخبر، فاجتمع بعض الرؤساء بأبي العيناء، فقال له لمة؟ فق ن س ر نجاح اب ما عندك من خب
ه      - 15:القصص -" فوآزه موسى فقضى عليه"بو العيناء أ ال ل دده، فق ق فته فبلغت آلمته موسى فلقيه في الطري

  .-19:القصص -" أتريد أن تقتلني آما قتلت نفسا باألمس"أبو العيناء 

دعوني        : وآتب إلى بعض الرؤساء وقد وعده بشيء فلم ينجزه تبطائك، وعلمي بشغلك ي ي من اس ك تمنعن ثقتي ب
ى ات  إل إن اآلجال آف رام األجل، ف ك، اخت و همت ة بعل ك والمعرف ي بطول تحكام ثقت ع اس ن، م ارك، ولست آم إذآ

  .اآلمال، فسح اهللا في أجلك، وبلغك منتهى أملك، والسالم

  .وأحواله ونوادره آثيرة

ه   : وروي عنه أنه قال ال ل إن رأيت     : آنت يوما جالسا عند أبي الحكم إذ أتاه رجل فق دا ف دتني وع أن تنجزه،  وع
ال : فقال ال              : ما أذآره، فق ل، فق ك قلي أله مثل اه، ألن من أس ا ال أنس ر، وأن ي آثي ده مثل ألن من تع ذآره ف م ت : إن ل

  .أحسنت هللا أبوك، وقضى حاجته

  .آما تقدم، ونشأ بالبصرة وآف بصره وقد بلغ أربعين سنة -وآانت والدته سنة إحدى وتسعين ومائة باألهواز 

ده، فكل من عمي         وآان جده األآبر ل ه ولول العمى ل ه ب دعا علي قي علي بن أبي طالب فأعياه في المخاطبة معه ف
وخرج من البصرة وهو بصير    . من ولد جدأبي العيناء في فهو صحيح النسب فيهم، هكذا قاله أبو سعيد الطلحي

ي ج     ا ف وفي به نة    وقدم سر من رأى فاعتلت عيناه فعمي وسكن بغداد مدة وعاد إلى البصرة، وت ادى اآلخرة س م
ى،        : وقال ابنه جعفر. ثالث وثمانين، وقيل اثنتين وثمانين ومائتين ادى األول ون من جم ال خل ي لعشر لي توفي أب

د األنصاري      . ومولده سنة تسعين ومائة، واهللا أعلم، رحمه اهللا تعالى ي زي ال ألب ه ق اء ألن آيف  : ولقب بأبي العين
  .فبقي عليه عيينا ياأبا العيناء،: تصغر عينا؟ فقال

  .بفتح العين المهملة وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح النون وبعدها ألف ممدودة: وعيناء

  .بفتح الخاء المعجمة وتشديد الالم ألف: وخالد

  .وقد تقدم الكالم على اليمامة واألهواز فأغنى عن اإلعادة

 الواقدي

ا         أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن واقد الواقدي المدني مول ان إمام لم؛ آ ن أس ي سهم ب ولى بن ل م ى بني هاشم، وقي
ه       ي صلى اهللا علي اة النب د وف عالما له التصانيف في المغازي وغيرها، وله آتاب الردة ذآر فيه ارتداد العرب بع
ا            ذاب، وم يلمة الك د األزدي واألسود العنسي ومس ن خويل نهم، لطليحة ب وسلم، ومحاربة الصحابة رضي اهللا ع

  .أقصر فيه

رهم  وري وغي ن أنس والث ك ب د ومال ن راش ر ب ي ذئب ومعم ن أب مع م عد . س ن س د ب ه محم ه آاتب  -وروى عن
أمون القضاء         -المذآور عقيبة إن شاء اهللا تعالى  داد، وواله الم ولى القضاء بشرقي بغ ان، وت وجماعة من األعي

  .وضعفوه في الحديث وتكلموا فيه. بعسكر المهدي

ه و  ن، وعين              وآان المأمون يكرم جانب ببها دي ه بس ه ورآب رة يشكو ضائقة لحقت ه م ه، وآتب إلي ي رعايت الغ ف يب
ا بخطه       أمون فيه ع الم ي قصته، فوق داره ف ذي ماملكت،        : مق ديك بتب ق ي اء، فالسخاء أطل ان سخاء وحي فيك خلت

ك              وغ حاجت ألت، وإن آن قصرنا عن بل ا س ك بضعف م ا ل د أمرن ك، وق والحياء حملك أن ذآرت لنا بعض دين
الخير مبسوطة،            فب ده ب إن خزائن اهللا مفتوحة وي دك، ف ي بسطة ي زد ف جنايتك على نفسك، وإن آنا بلغنا بغيتك ف

رزق  : وأنت حدثتني حين آنت على قضاء الرشيد أن النبي صلى اهللا عليه وسلم، قال للزبير يا زبير إن مفاتيح ال
اته       در نفق ى ق م عل اد أرزاقه ال          بإزاء العرش، ينزل اهللا سبحانه للعب ه، ق ل علي ل قل ه، ومن قل ر ل ر آث م، فمن آث

  .الواقدي وآنت نسيت الحديث، فكانت مذآراته إياي أعجب إلي من صلته



 

ول     -المقدم ذآره  -وروى عنه بشر الحافي  ه سمعه يق ى،    :رضي اهللا عنه، حكاية واحدة، وهي أن ا يكتب للحم م
ى   نم      يؤخذ ثالث ورقات زيتون تكتب يوم السبت وأنت على طهارة عل وعلى األخرى جه اجهنم غرثي دة منه واح

دي      ال الواق ر، ق وم األيس ى عضد المحم د عل ة وتش ي خرق ل ف م تجع رورة ث نم مق رى جه ى األخ عطشى وعل
ار              ي أخب ذي وضعه ف ه ال ي آتاب ن الجوزي ف رج اب و الف ة أب ذه الحكاي المذآور جربته فوجدته نافعا، هكذا نقل ه

  .بشر الحافي

نفس      : ج الذهب أن الواقدي المذآور قالوروى المسعودي في آتابمرو ا آ آان لي صديقان أحدهما هاشمي، وآن
دة،وأما        : واحدة، فنالتني ضائقة شديدة، وحضر العيد فقالت امرأتي ى البؤس والش نا فنصبر عل ي أنفس أما نحن ف

دهم وأصل          ي عي وا ف د تزين ران ق رون صبيان الجي م ي ابهم  صبياننا هؤالء فقد قطعوا قلبي رحمة لهم، ألنه حوا ثي
فكتبت إلى صديق لي وهو  : وهم على هذه الحال من الثياب الرثة، فلو احتلت في شيء تصرفه في آسوتهم، قال

ى     راري حت الهاشمي أسأله التوسعة علي بما حضر، فوجه إلي آيسا مختوما ذآر أن فيه ألف درهم، فما استقر ق
ى        آتب إلي الصديق اآلخر يشكو مثل ما شكوت إلى صاحبي الها ه، وخرجت إل ه الكيس بحال شمي، فوجهت إلي

ا    ا أن المسجد فأقمت فيه ليلتي مستحييا من امرأتي، فلما دخلت عليها استحسنت ما آان مني ولم تعنفني عليه، فبين
ه         :آذلك إذ وافى صديقي الهاشمي ومعه الكيس آهيئته، فقال لي ك، فعرفت ه إلي ا وجهت ب ه فيم ا فعلت اصدقني عم

ى صديقنا           : فقال ليالخبر على وجهه،  ك، وآتبت إل ه إلي ا بعثت ب ى األرض إال م ك عل ا أمل إنك وجهت إلي وم
دي     ال الواق اتمي، ق ة           : أسأله المواساة، فوجه آيسي بخ رأة مائ ا للم ا أخرجن م إن ا، ث ا بينن م فيم ينا ألف دره فتواس

امر ل      ه الخبر،ف ألني، فشرحت ل دعاني وس بعة آالف دينار،لكل    درهم قبل ذلك، ونمي الخبر إلى المأمون، ف ا بس ن
  .واحد منا ألفا دينار وللمرأة ألف دينار

  .وقد ذآر الخطيب فيتاريخ بغداد هذه الحكاية وبينها وبين ماذآرناه ها هنا اختالف يسير

ة      ين ومائ نة ثالث ي أول س دي ف نة سبع          . وآانت والدة الواق ين حادي عشر ذي الحجة س وم االثن ية ي وفي عش وت
ة    ومائتين، وهو يومئ ن قتيب ه اب ذا قال ال السمعاني  . ذ قاض ببغداد في الجانب الغربي، آ ان قاضيا بالجانب    : وق آ

نة       . الشرقي آما تقدم، واهللا أعلم ات س ل م زران، وقي ابر الخي ي مق وصلى عليه محمد بن سماعة التميمي ودفن ف
ي   : مة الواقديتسع، وقيل سنة ست ومائتين، واألول أصح، وقال الخطيب فيتاريخ بغداد في أول ترج وفي ف إنه ت

ة ي آخر الترجم ال ف دة، وق ي  : ذي القع الى ورأيت بخطي ف ه اهللا تع م، رحم ة، واهللا أعل ي ذي الحج ات ف ه م إن
  .مسوداتي أن الواقدي مات وعمره ثماني وسبعون سنة

  .وربفتح الواو وبعد األلف قاف مكسورة ثم دال مهملة، هذه النسبة إلى واقد وهو جده المذآ: والواقدي

  .وقد تقدم الكالم على المدني

ر المنصور    وعسكر المهدي هي المحلة المعروفة اليوم بالرصافة في الجانب الشرقي من بغداد، عمرها أبو جعف
  .لولده المهدي فنسب إليه، وهذا يؤيد أن الواقدي آان قاضي الجانب الشرقي الالغربي، واهللا أعلم

 محمد بن سعد آاتب الواقدي

محمد بن سعد بن منيع، الزهري البصري آاتب الواقدي؛ آان أحد الفضالء النبالء األجالء، صحب   أبو عبد اهللا
ي         ن أب و بكر اب ه أب ة وأنظاره، وروى عن الواقدي المذآور قبله زمانا وآتب له فعرف به، وسمع سفيان بن عيين

را ف         ا آبي ا وصنف آتاب امة التميمي وغيرهم ي أس ابعين    الدنيا وأبو محمد الحارث بن أب ات الصحابة والت ي طبق
ان            ات أخرى صغرى، وآ ه طبق دة، ول ي خمس عشرة مجل دخل ف والخلفاء إلى وقته، فأجاد فيه وأحسن، وهو ي

  .صدوقا ثقة

ة أنفس       د أربع دي عن ر           : ويقال اجتمعت آتب الواق م غزي ر العل ان آثي ذآور، وآ ن سعد الم د ب ه محم م آاتب أوله
داد   . لحديث والفقه وغيرهماالحديث والرواية آثير الكتبة، آتب ا اريخ بغ وقال الحافظ أبو بكر الخطيب صاحب ت

ه، وهو     : في حقه ر من روايات ومحمد بن سعد عندنا من أهل العدالة وحديثه يدل على صدقه فإنه يتحرى في آثي
  .من موالي الحسين بن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن العباس بن عبد المطلب

ام، وهو     . من جمادى اآلخرة، سنة ثالثين ومائتين ببغدادوتوفي يوم األحد ألربع خلون  اب الش رة ب ودفن في مقب
  .ابن اثنتين وستين سنة، رحمه اهللا تعالى



 

 الدوالبي

ا بالحديث            ان عالم دوالبي؛ آ رازي ال وراق ال الوالء، ال ن سعد، األنصاري ب أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد ب
اق والشام وروى عن محمد بن بشار وأحمد بن عبد الجبار العطاردي  واألخبار والتواريخ، سمع األحاديث بالعر

اء        . وخلق آثير؛ وروى عنه الطبراني وأبوحاتم ابن حبان البستي  د العلم اريخ وموالي ي الت دة ف ه تصانيف مفي ول
بهم ومصنفاتهم المشهورة          ي آت ه ف روا عن ل وأخب ي النق ن ف ة ف . ووفياتهم، واعتمد عليه أرباب هذا الف د  وبالجمل ق

العرج،      . آان من األعالم في هذا الشأن وممن يرجع إليه، وآان حسن التصنيف   ة ب نة عشرين وثلثمائ وفي س وت
  .رحمه اهللا تعالى

  : وروي عنه أنه آان ينشد لعروة بن حزام العذريحيث قال

 شفيعان من قلبي لهـا جـدالن   إذا رام قلبي هجرها حال دونـه
 يريان جميعا على الرأي الـذي   حوابلى، ثم أصب: ال، قاال: إذا قال

دة،    -والفتح أصح : قال السمعاني -بضم الدال المهملة وفتحها : والدوالبي اء موح وسكون الواو وبعد الالم الف ب
ة                 ا آانت الوقع دوالب، وبه ا ال ال له ة يق األهواز قري ري، وب ال ال ة من أعم دوالب، وهي قري ى ال هذه النسبة إل

دوالب     المشهورة لألزارقة، و بشرقي بغداد موضع آخر يقال له الدوالب، ودوالب الجار أيضا موضع آخر، وال
  .الذي يدار ويستعمل بضم الدال وفتحها

ادة الحاج    : والعرج ى ج ة عل والعرج  . بفتح العين المهملة وسكون الراء وبعدها جيم، وهي عقبة بين مكة والمدين
ان       قرية جامعة من نواحي الطائف إليها ينسب ال:أيضا ن عثم ن عمر ب رو ب ن عم عرجي الشاعر، وهو عبد اهللا ب

  .بن عفان، رضي اهللا عنه

  .وال أعلم هل توفي الدوالبي في العرج األولى أم الثانية، وباليمن بلد آخر يقال له سوق العرج، واهللا أعلم

 المرزباني

ان       د اهللا، الكاتب المرزب ن عبي عيد ب ن س دادي    أبو عبيد اهللا محمدبن عمران بن موسى ب ي الخراساني األصل البغ
رة،              ه آثي ار، وتواليف ألدب صاحب اأخب ة ل ان راوي ة؛ آ اميع الغربي المولد، صاحب التصانيف المشهورة والمج
ن داود             ر اب ي بك د البغوي وأب ن محم د اهللا ب ذهب، حدث عن عب ي الم وآان ثقة في الحديث ومائال إلى التشيع ف

  .السجستاني في آخرين

دار    وهو أول من جمع دي ي مق دخل ف وان يزيد بن معاوية بن أبي سفيان األموي واعتنى به، وهو صغير الحجم ي
د           وان يزي ع دي ه وآنت حفظت جمي رة ليست ل ياء آثي ثالث آراريس، وقد جمعه من بعده جماعة وزادوا فيه أش

ة دمشق وعرفت صحيحه من المنسوب إ       ذي   لشدة غرامي به، وذلك في سنة ثالث وثالثين وستمائة بمدين ه ال لي
ك     ل لبينت ذل ي      . ليس له، وتتبعته حتى ظفرت بصاحب آل أبيات، ولوال خوف التطوي ه، ف ع قلت د، م وشعر يزي

  : نهاية الحسن، ومن أطايب شعره األبيات العينية التي منها

 تطفي جوى بين الحشا واألضـالـع   إذا رمت من ليلى على البعد نظـرة
 حاسن ليلى؟ مت بداء المطـامـعم   تقول نساء الحي تطـمـع أن تـرى
 سواها؟ وما طهرتها بالـمـدامـع   وآيف ترى ليلى بعين تـرى بـهـا

 حديث سواها في خروق المسامـع   وتلتذ منها بالحديث بالحديث وقد جرى
 أراك بقلب خاشع لـك خـاضـع   أجلك ياليلى عـن الـعـين إنـمـا

   
  : ومن لطيف شعره قوله

  رقى سحر يفك عرى الهموم   لكاسـات دارتولي ولها إذا ا
 وبث جوى أرق من النسـيم   معاتبة ألـذ مـن األمـانـي

   



 

  : ومن شعره
 قالئص قد أعنقن خلف فنـيق   وداع دعاني والثـريا آـأنـهـا
 مخلقة من نورها بـخـلـوق   وناولني آأسـا آـأن بـنـانـه

 ل في سمـاء عـقـيقنجوم آل   إذا ما سما فيها المزاج حسبتهـا
 فعقد نظام الدهر غـير وثـيق   وقال اغتنم من دهرنا غفـالتـه
  بحلو حديث صديق أو بمر عتيق   وإني من لذات دهري لقـانـع

 حديث صديق أو عتيق رحـيق   هما ما هما لم يبق شيء سواهما

وفي  . ئتين، وقيل سنة ست وتسعين وآانت والدة المرزباني المذآور في جمادى اآلخرة سنة سبع وتسعين وما وت
الى،           ه اهللا تع ة، واألول أصح، رحم بعين وثلثمائ ان وس نة ثم ل س انين، وقي يوم الجمعة ثاني شوال سنة أربع وثم

  .وصلى عليه الفقيه أبو بكر الخوارزمي ودفن في داره بشارع عمرو الرومي ببغداد في الجانب الشرقي

د اهللا الصيمري    وروى عن أبي القاسم البغدادي وأبي   و عب بكر ابن دريد وأبي بكر ابن األنباري، وروى عنه أب
  .وأبو القاسم التنوخي وأبو محمد الجوهري وغيرهم

ى بعض        : والمرزباني بة إل ذه النس ون، ه د األلف ن بفتح الميم وسكون الراء وضم الزاي وفتح الباء الموحدة وبع
ق   م اليطل ذا االس ان، وه ان اسمه المرزب داده، وآ يره    أج در، وتفس يم الق دم العظ ى الرجل المق م إال عل د العج عن

  بالعربية حافظ الحد، قاله ابن الجواليقي في آتابهالمعرب

 أبو بكر الصولي

ولي           روف بالص ب، المع ين الكات ول تك ن وص د ب ن محم اس ب ن العب د اهللا ب ن عب ى ب ن يحي د ب ر محم و بك أب
اهير، ر   اء الفضالء المش د األدب ان أح طرنجي؛ آ ي   الش ب وأب اس ثعل ي العب تاني وأب ي داود السجس ن أب وى ع

ه   ذآور قبل اني الم د اهللا المرزب و عبي افظ، وأب ي الح دار قطن و الحسن ال ه أب رهم، وروى عن رد وغي اس المب العب
  .ونادم الراضي، وآان أوال يعلمه ثم نادم المقتدر، ونادم قبله المكتفي. وغيرهما

و   اب ال ار         وله التصانيف المشهورة منها آت اب أخب واع وآت اب األن اب أدب الكاتب وآت ة وآت اب الورق زراء وآت
ار        اب أخب ادة وآت اب العب ن العالء وآت أبي تمام وآتاب أخبار القرامطة وآتاب الغرر وآتاب أخبار أبي عمرو ب
ار جماعة من الشعراء،             ع أخب راهيم، وجم ن إب ار إسحاق ب اب أخب ري وآت ابن هرمة وآتاب أخبار السيد الحمي

  .تبه على حروف المعجم، وآلهم من الشعراء المحدثين، وغير ذلكور

اد        ان حسن االعتق رة، وآ وآان ينادم الخلفاء، وآان أغلب فنونه أخبار الناس، وله رواية واسعة ومحفوظات آثي
ه         ي معرفت ه ف ي عصره مثل م يكن ف اس  .جميل الطريقة مقبول القول، وآان أوحد وقته في لعب الشطرنج، ل والن

  .آلن يضربون به المثل في ذلك فيقولون لمن يبالغون في حسن لعبه فالن يلعب الشطرنج مثل الصوليإلى ا

ذي وضعه صصه      إن ال ورأيت خلقا آثيرا يعتقدون أن الصولي المذآور هو الذي وضع الشطرنج، وهو غلط، ف
  .بن داهر الهندي، واسم الملك الذي وضعه له شهرام، بكسر الشين المعجمة

ى                وآان أردش  بوه إل م نس ه النردشير ألنه ل ل ذلك قي رد، ول د وضع الن رة ق وك الفرس األخي ك أول مل ن باب ير اب
ين   واضعه المذآور، وجعله مثاال للدنيا وأهلها، فرتب الرقعة اثني عشر بيتا بعدد شهور السنة، وجعل القطع ثالث

بالجملة فالكالم في هذا يطول ويخرج   و. قطعة بعدد أيام آل شهر، وجعل الفصوص مثل القدر وتقلبه بأهل الدنيا
ذآور    ه صصه الم ت، فوضع ل ذ بلهي د يومئ ك الهن ان مل رد وآ رس بوضع الن افتخرت الف ا نحن بصدده؛ ف عم

  .الشطرنج، فقضت حكماء ذلك العصر بترجيحه على النرد ألمور يطول شرحها

ر            ه وف ذآور أعجب ك شهرام الم ى المل ا وضع الشطرنج وعرضه عل ر أن    ويقال إن صصه لم را، وأم ه آثي ح ب
يكون في بيوت الديانة، ورآه أفضل ما علم ألنه آلة للحرب وعز للدين والدنيا وأساس لكل عدل، وأظهر الشكر    

ة    : اقترح علي ما تشتهي، فقال له: والسرور على ما أنعم عليه في ملكه منه، وقال لصصه اقترحت أن تضع حب
ر     قمح في البيت األول، والتزال تضعها حتى تنت ك، وأنك ك ذل هي إلى آخرها، فمهما بلغ تعطيني، فاستصغر المل

ه       : عليه آونه قابله بالنزر اليسير، وآان قد أضمر له شيئا آثيرا، فقال ه وهو مصر علي راده في ذا، ف ما أريد إاله



 

ا  فأجابه إلى مطلوبه وتقدم له به، فلما قل ألرباب الديوان حسبوه فقالوا ما عندنا قمح يفي بهذا وال بم ا يقاربه، فلم
ذا          : قيل للملك استنكر هذه المقالة، وأحضر أرباب الديوان وسألهم فقالوا له غ ه ا بل دنيا م ي ال ع آل قمح ف و جم ل

ك لصصه          ال المل ك، فق ه صدق ذل بوه، فظهر ل دوا وحس ي   : القدر، فطالبهم بإقامة البرهان على ذلك، فقع أنت ف
  .اقتراحك ما اقترحت أعجب حاال من وضعك الشطرنج

ي            ات وف ع حب ين وفي الثالث أرب اني حبت ة وفي الث وطريق هذا التضعيف ان يضع الحاسب في البيت األول حب
ذه   . الرابع ثماني حبات،وهكذا إلى آخره، آلما انتقل إلى بيت ضاعف ما قبله وأثبته فيه ولقد آان في نفسي من ه

ي     المبالغة شيء حتى اجتمع بي بعض حساب اإلسكندرية، وذآر لي طريق اذآروه، وأحضر ل ا تبين لي صحة م
بعمائة              ا وس ين ألف ين وثالث ه اثن ى البيت السادس عشر فأثبت في داد إل ورقة بصورة ذلك، وهو أنه ضاعف األع

ل،   : وثمانيا وستين حبة، وقال ذا النق نجعل هذه الجملة مقدار قدح، وقد اعتبرتها فكانت آذلك، والعهدة عليه في ه
ا         ثم ضاعف القدح في البيت ا ات، ومنه ى الويب ل إل م انتق ي البيت العشرين ث لسابع عشر، وهكذا حتى بلغ ويبة ف

بعين ألف إردب          ة وس ة ألف إردب أربع ى مائ ين إل إلى األرادب، ولم يزل يضاعفها حتى انتهى في بيت األربع
م   وسبعمائة واثنين وستين إردبا وثلثين، فقال تجعل هذه الجملة في شونه فإن الشونة اليكون فيه ذا، ث ا أآثر من ه

ال        ا وعشرين شونة، فق ا وأربع ة ألف إن      : ضاعف الشون إلى بيت الخمسين فكانت الجمل ة، ف ي مدين ذه ف تجعل ه
ى         دن حت م ضاعف الم ة من الشون؟ ث المدينة اليكون فيها أآثر من هذه الشون، وأي مدينة يكون فيها هذه الجمل

ة الشطرنج   وهو آخر أبيات رق-انتهى في البيت الرابع والستين انين         -ع ع وثم ة وأرب تة عشر ألف وثلثمائ ى س إل
تعلم أنه ليس في الدنيا مدن أآثر من هذا العدد، فإن دور آرة األرض معلوم بطريق الهندسة، وهو  : مدينة، وقال

رة     ى آ ل عل ا الحب ن األرض وأدرن ان م ى أي موضع آ ل عل ث لووضعنا طرف حب خ، بحي ة آالف فرس ثماني
ان         األرض حتى انتهينا ل آ ك الحب إذا مسحنا ذل ان ف ى الطرف بالطرف اآلخر إلى ذلك الموضع من األرض والتق

ل          وف التطوي وال خ ه، ول ك في ي الش و قطع خ، وه ة آالف فرس ي ثماني ل، وه ف مي رين أل ة وعش ه أربع طول
ي موسى     -والخروج عن المقصود لبينت ذلك  ة بن ي األ    -وسأذآره إن شاء اهللا تعالى في ترجم ا ف م م رض وتعل

  .من المعمور وهو مقدار ربع الكرة بطريق التقريب

ا ليقف           ة، فأحببت إثباته ة غريب ذه الطريق إن ه دة، ف وقد انتشر الكالم وخرجنا عن المقصود، لكنه ماخال عن فائ
ى    عليها من يستنكر ما قالوه في تضعيف رقعة الشطرنج ويعلم أن ذلك حق، وأن هذه الطريقة سهلة االطالع عل

  .آروهحقيقة ما ذ

ي بعض             : ولنرجع إلى حديث الصولي ى ف اهللا أت ام الراضي ب ذهب أن اإلم اب مروج ال ي آت حكى المسعودي ف
ى،    : منتزهاته بستانا مونقا رائقا، فقال لمن حضره ممن آان أتى ندمائه ذا؟ فكل أثن هل رأيتم منظرا أحسن من ه

ا شيء من زهرات      ال الراضي لعب الصولي       وذهب فيه إلى مدحه ووصف محاسنه، وأنها اليفي به دنيا، فق ال
  .بالشطرنج أحسن من هذا، ومن آل ما تصفون

ي اللعب        :ثم قال المسعودي ه تخرجه ف ان ذآر ل د آ وقد ذآر أن الصولي في بدء دخوله على اإلمام المكتفي، وق
ا جمي  ا لعب ه، فلم ه للعب ا ب ه معجب ن قلب ا م ده، متمكن دما عن اوردي الالعب متق ان الم ا بحضرة بالشطرنج، وآ ع

ى              ه حت ى نصرته وتشجيعه وتنبيه ة عل ي األلف ة ف دم الحرم اوردي وتق ي الم ه ف المكتفي حمل المكتفي حسن رأي
ا             ه غلب ه وقصد قصده غلب ه الصولي متانت ع ل ا وجم أدهش ذلك الصولي في أول وهلة، فلما اتصل اللعب بينهم

ه   اليكاد يرد عليه شيئا، وتبين حسن لعب الصولي للمكتفي، فعدل عن ال ل اء   : هواه ونصرة الماوردي، وق اد م ع
  .وردك بوال

وم        . وأخبارالصولي ونوادره آثيرة، وما جراياته أآثر من أن تحصى   ي العل ه ف ى تفنن اق عل ومع فضائله واالتف
د   وخالعته وظرافته ما خال من منتقص هجاه هجوا لطيفا، وهو أبو سعيد العقيلي، فإنه رأى له بيتا مملوءا آتبا ق

ال       : جلودها مختلفة األلوان، وآان يقولصفها و ا ق اودة شيء منه ى مع اج إل اغالم  : هذه آلها سماعي، وإذا احت ي
  : هات الكتاب الفالني، فقال أبو سعيد المذآور هذه األبيات

  أعلم الناس خزانه   إنما الصولي شيخ
 طلبا منه إبـانـه   إن سالناه بعـلـم

  نهرزمة العلم فال   قال ياغلمان هاتوا



 

ي حق       -وقيل ست  -وتوفي الصولي المذآور سنة خمس  را ف ه روى خب تترا، ألن وثالثين وثلثمائة باللبصرة مس
داد                  د أخرج من بغ ان ق ه، وآ در علي م تق ه فل ة لتقتل ه الخاصة والعام ه، فطلبت ي طالب رضي اهللا عن علي بن أب

  .إلضاقه لحقته

ذآور، فليطلب         وقد سبق الكالم على الصولي في ترجمة إبراهيم بن دأبي بكر الم م وال العباس الصولي، وهو ع
  .هناك

  .بصادين مهملتين األولى منهما مكسورة والثانية مشددة مفتوحة وفي اآلخر هاء ساآنة: وصصه 

  .بدال مهملة وبعد األلف هاء مكسورة ثم راء: وداهر

ة وآسر الشين الم   : وأردشير ا       بفتح الهمزة وسكون الراء وفتح الدال المهمل اة من تحته اء المثن ة وسكون الي عجم
ي      دار قطن ر ال ال غي دار قطنيوق ق       : وفي آخرها راء؛ هكذا قاله الحافظ ال العربي دقي يره ب ي، وتفس ذا لفظ عجم ه

اد             :دقيق، وشير : وحليب، فأرد ذي أب م وهو ال الراء، واهللا أعل الزاي ال ب ه ب ل إن ق وحالوة، وقي ل دقي ب، وقي حلي
ان        ملوك الطوائف، ومهد الملك ذين آخرهم يزدجر، وآ وك الفرس ال لنفسه، واستولى على الممالك، وهو جد مل

انقراض ملكهم في خالفة عثمان بن عفان رضي اهللا عنه اثنتين وثالثين من الهجرة، وأخبارهم مشهورة وهؤالء 
وك     بالد مل ي ال ب ف كندر، ورت ه اإلس ذي قتل ن دارا ال رهم دار ب ذين آخ ل ال رس األوائ وك الف ر مل الطوائف غي

ان أردشير من       د، وآ وسماهم بذلك ألن آل ملك يحكم على طائفة مخصوصة، بعد أن آانت الممالك لرجل واح
ة     دة مملك نة، وم ملوك الطوائف، ثم استقل بالجميع آالعادة األولى، وآانت مدة مملكة ملوك الطوائف أربعمائة س

نة ويزدجر    ة س اء المث  : ملوك الفرس األواخر أربعمائ تح الي ة         بف دال المهمل تح ال زاي وف ا وسكون ال اة من تحته ن
  .وآسر الجيم وسكون الراء وفي اآلخر دال مهملة

اء الموحدة وسكن         تح الب د ف وأما بلهيت ملك الهند فال أتحقق ضبطه، غير أني وجدته مضبوطا بخط الناسخ، وق
  .واهللا أعلم بصحة ذلك من سقمه الالم وفتح الهاء وسكن الياء المثناة من تحتها وبعدها تاء مثناة من فوقها،

 الحاتمي

اهير         الم المش د األع اتم؛ أح روف بالح دادي المع وي البغ ب اللغ ر، الكات ن المظف ن ب ن الحس د ب ي محم و عل أب
ره    -المطلعين المكثرين، أخذ األدب عن أبي عمر الزاهد غالم ثعلب  دم ذآ ا     -وقد تق ارا وأماله ه أخب وروى عن

بالء       في مجالس األدب، وروى عن غ ه جماعة من الن ذ عن ره أيضا، وأخ وخي      :ي م التن و القاس نهم القاضي أب  -م
ار             -المقدم ذآره  ي من إظه ي الطيب المتنب ين أب ه وب ا جرى ين ا م وغيره، وله الرسالة الحاتمية التي شرح فيه

  .سرقاته وإبانة عيوب شعره، ولقد دلت على غزارة مادته وتوفر اطالعه

لما ورد أحمد بن الحسين المتنبي مدينة السالم منصرفا  : ب الحامل له على ذلك فقالوحكى في أول الرسالة السب
ول  ر وأذال ذي ه، التحف رداء الكب ام لدي ه والمق التخييم علي ي، ب د المهلب ي محم وزير أب عن مصر ومتعرضا لل

د إال أعرض عن         ان اليالقي أح ة وازورارا، فك ه جبري ى عطفي ا وزخرف   التيه، ونأى بجانبه استكبارا وثن ه تيه
م    ره وروض ل القول عليه تمويها، تخيل عجبا إليه أن األدب مقصور عليه، وأن الشعر بحر لم يرد نمير مائة غي
تقر،          أ مس ي الخالء يسر ولكل نب يرد نواره سواه، فهو يجني جناه ويقطف قطوفه دون من تعاطاه، وآل مجر ف

ابق    فغبر جاريا على هذه الوتيرة مدة مديدة أجررته رسن ا ه الس ل أن لبغي فيها، فظل يمرح في تيهه حتى إذا تخي
ك زق     اظ، ومال ذارى األلف تض ع الم ومق ه رب الك ذار، وأن ذاره بع اوي ع ي مضمار وال يس ارى ف ذي اليج ال
م             ا وسم نفسه بميس ر مم ى آثي ه عل ا، وثقلت وطأت ارع فضال وعلم الفصاحة نثرا ونظما وقريع دهره الذي اليق

ه،      األدب، وأنبط من مائ ه طرف ليم ل ى التس ه أعذب مشرب، فطأطأ بعض رأسه وخفض بعض جناحه وطامن عل
تقر        -المقدم ذآره  -وساء معز الدولة أحمد بن بويه  ة ومس رد حضرته مهي دار الخالف ه، أن ي وقد صورت حال

دان    ن حم ره أيضا      -العز وبيضة الملك رجل صدر عن حضرة سيف الدولة ب دم ذآ د تق دوا مباي   -وق ان ع ا  وآ ن
ي      ة الت ة الكسروية، والهم لمعز الدولة، فال يلقى أحدا بمملكته يساويه في صناعته، وهو ذو النفس األبية والعزيم
ب، أن    ا بالغي لو همت بالدهر لما تصرفت باألحرار صروفه ودارت عليهم دوائره، وتخيل الوزير المهلبين رجم

طلع     ه وال يض ؤا ل ه آف رى نفس اجلته وال ي تطيع مس دا اليس ه،     أح ن معاني يء م ق بش ن التعل ه فضال ع بأعبائ
وللرؤساء مذاهب في تعظيم من يعظمونه وتفخيم من يفخمونه وتكرمة من يراعونه ويكرمونه، وربما حالت بهم 
م يكن        ه،ولم ول ذا في ه ه الحال وأوشكوا عن هذه الخليقة االنتقال، وتلك صورة الوزير المهلبي في عودة عن رأي

أبو الطيب عن الهجين الجذع من أبناء األدب فضال عن العتيق القارح إال الشعر، ولعمري  هناك مزية يتميز بها 



 

ه    را مطاوي إن أفنانه آانت فيه رطبة ومجانية عذبة، فنهدت له متتبعا عواره ومقلما أظفاره ومذيعا أسراره، وناش
أجري أن       ا ف ى ربه ا دار يشار إل ه      ومنتقدا من نظمه ما تسمح فيه،ومتحنيا أن تجمعن ي مضمار يعرف ب ا وهو ف

السابق من المسبوق والالحق من المقصر عن اللحوق، وآنت إذ ذاك ذا سحاب مدراروزند في آل فضيلة وار،   
دير الصبا صاف ورداؤه               ذا وغ واب، ه ا سرائر األآ اب ووشت به ار إذا وشيت بالحب ع يناسب صفو العق وطب

ل        ضاف، وديباجة العيش غضة وأرواحه معتلة وغمائمة منهل  دهر غرة، والخي ال من ال بيبة شره ولالقب ة، وللش
ه             ي ظل ه، يقضى ف اه زمان ا ونصابها، ولكل امرئ حظ من موات تجري في يوم الرهان بإقبال أربابها البعروقه
ي      تقره وتحت ام قصدت مس أرب ويدرك مطلب ويتوسع مراد ومذهب، حتى إذا عدت عن اجتماعنا عواد من األي

ه         بغلة سفواء تنظر عن عيني  اد من تحت أنني آوآب وق ع، وآ باز وتتشوف بمثل قادمتي نسر، وهي مرآب رائ
در عن       د ال افتون تهافت فري غمامة يقتادها زمام الجنوب، وبين يدي عدة من الغلمان الروقة مماليك وأحرار يته

ي الحال        . أسالآه ه ف اهد جميع ا الطيب ش ه ألن أب ل ذآرت م ترعه   ولم أورد هذا متبجحا وال متكثرا بذآره، ب ، ول
ه       ا بنفس ه إال عجب ه وقلب ه طرف ألت أتهم ي م ة الت ة الجميل ك الجمل ه تل ه، وال زادت تعطفه زبرج ه وال اس روعت
اء والعرآتهم رحى النظراء، وال       وإعراضا عني بوجهه، وآان قد أقام هناك سوقا عند أغيلمة لم ترضهم العلم

ة شعر    أنضوا أفكار في مدرسة األدب، وال فرقوا بين حلو الكالم ومره وسهله ووعره، وإنما غاية أحدهم مطالع
ه      ة تأخذ عن اك فتي أبي تمام وتعاطي الكالم على نبذ من معانيه، وعلى ما تعلقت الرواة مما يجوز فيه، فألفيت هن

  .شيئا من شعره

تخفيا،         ي مس ه عن رعا ووارى شخص ه مس ن مجلس دخولي، نهض م ه ل تؤذن علي وري واس ين أوذن بحض فح
دري               وأعجلته ناز ة، ودخلت فأعظمت الجماعة ق ذها طرف ى حيث أخ ا إل ائي به ي النته ة وهو يران ال عن البغل

م يكن إال     اثرة، فل وأجلستني في مجلسه وإذا تحته أخالق عباءة قد ألحت عليها الحوادث رسوم دائرة وأسالك متن
ا اعتم        ه إنم ام، ألن ي القي ه ف د بنهوضه عن الموضع أال    ريثما جلست، فنهضت، فوفيته حق السالم غير مشاح ل

   : ينهض إلي، والغرض آان في لقائه غير ذلك، وحين لقيته تمثلت بقول الشاعر

 ولكن الهوى منع القـرارا   وفي الممشى إليك علي عار
   

  : فتمثل بقوله اآلخر
 ويسعد اللـه أقـوامـا بـأقـوام   يشقى رجال ويشقى آخرون بهـم
 لكن جدود وأرزاق بـأقـسـام   وليس رزق الفتى من فضل حيلته
 يرمي فيحرزه من ليس بالرامي   آالصيد يحرمه الرامي المجيد وقد

   
ات        ع الهام اد ودائ وم تك وإذا به البس سبعة أقبية آل قباء منها لون، وآنا في وغرة القيظ وجمرة الصيف وفي ي

ي قصده     تسيل فيه، فجلست مستوفزا وجلس متحفزا، وأعرض عني الهيا وأعرضت عنه س  اهيا، أؤنب نفسي ف
وأستخف رأيها في تكلف مالقاته، فغبر هنية ثانيا عطفه اليعيرني طرفة، وأقبل على تلك الزعنفة التي بين يديه، 
ارا              أبى إال ازورارا ونف ه، وي نته وجهل ه، ويوقظه من س اني بيدي ى مك وحي بلحظة ويشير إل وآل يومي إليه وي

ي ج    م رأى أن يثن تكبارا، ث ا من            وعتوا واس رم، فأنهم اء والك ي، فأقسمت بالوف ال عل ل بعض اإلقب ي ويقب ه إل انب
ال  رك، فقلت   : محاسن القسم، إال أنه لم يزد على أن ق ى نفسي من قصدك          : أيش خب ه عل ا جنيت وال م ا ل ر أن بخي

ه         ة وال أدبت ه تجرب م تهذب ك، ممن ل ى مثل ووسمت به قدري من ميسم الذل بزيارتك وجشمت رأيي من السعي إل
أبن لي مم تيهك وخيالؤك وعجبك وآبرياؤك؟ : ثم تحدرت عليه تحدر السيل إلى قرارة الوادي وقلت له. صيرةب

ه                  ه باعك وال تطول إلي ى حيث يقصر عن ك إل ذهاب بنفسك والرمي بهمت ه من ال ا أنت علي وما الذي يوجب م
ه؟ أو سلطا        ى المجد بهظ أو شرف علقت بأذيال ع     ذراعك؟ هل ها هنا نسب انتسب إل م تق زة أو عل ن تسلطت بع

ا عدوت أن تكون        ذهبا لم ه م ك التي االشارة إليك به؟ إنك لو قدرت نفسك بقدرها أو وزنتها بميزانها ولم يذهب ب
رر   ار، ويك ي الصفح واالغتف ذار ويرغب ف ي االعت ين ف ل يل ه، وجع ه وغص بريق امتقع لون با، ف اعرا مكتس ش

يم        : بي، فقلت األيمان أنه لم يثبتني، وال اعتمد التقصير به، أو عظ به تجاهلت نس ي نس ياهذا إن قصدك شريف ف
ك       رك؟ آال واهللا، لكن ك دون غي راث ل في أدبه صغرت أدبه، أو متقدم عند سلطانه خفضت منزلته، فهل المجد ت

ت     ذار فقل اود االعت ك، فع ائال دون مباحثت ا ح ى نقصك وضربته رواق ترا عل ر س ددت الكب ع  : م ك م ذر ل ال ع
ة           و. االصرار تعملها الحزم ي تس اة الت تعمال األن ول عذره، واس ي مياسرته وقب ي ف أخذت الجماعة في الرغبة إل

ة              ي معرف م يعرفن ه ل د القسم أن ه، وهو يؤآ ه وتوبيخه وذم خليقت ي تقريع دة ف عند الحفيظة، وأنا على شاآلة واح
ان      ألم أستأذن عليك باسمي ونسبي؟ أما: ينتهز معها الفرصة في قضاء حقي، فأقول ذه الجماعة من آ آان في ه

ي نفسك عن                  ز ف م أتمي ا شممت عطر نشري؟ أل ر شارتي؟ أم م ت ذلك، أل ي؟ وهب أن آ يعرفني لو آنت جهلتن
ك، اردد من     : غيري؟ وهو في أثناء ما أخاطبه وقد مألت سمعه تأنيبا وتفنيدا يقول خفض عليك، اآفف من غرب



 

ينئذ جانبي له والنت عريكتي في يده، واستحيت من تجاوز   سورتك، استأن فإن األناة من شيم مثلك، فأصحب ح
ا وتوسع       ي معظم ل عل ل، وأقب الغاية التي انتهيت إليها في معاتبته، وذلك بعد أن رضته رياضة الصعب من اإلب
ق      وفها التعل ي ويس اع مع ه باالجتم د نفس اتي ويع راق مالق ذ ورد الع ازع من ه ين م أن ا، وأقس ي تفريطي مفخم ف

  .يبأسباب مودت
   

إذا حدث مرهف           ه، ف أذن ل وفيين، ف البين الك ان الط فحين استوفى القول في هذا المعنى استأذن عليه فتى من فتي
ر            ة وجواب حاضر وثغ و وأخالق فكه يم ولسان حل ظ رخ إذا لف تميل به نشوة الصبا، فتكلم فأعرب عن نفسه، ف

اهدته من ش         ا ش أعجبني م ايخ، ف ار المش ول، ووق ه من فضله، فجاراه       باسم، في أناة الكه ا تبينت ي م مائله وملكن
  .أبياتا

  
ومن هاهنا آان افتتاح الكالم بينهما في إظهار سرقاته ومعايب شعره؛ وقد طال الكالم لكنه لزم بعضه بعضا فما 

ا           . أمكن قطعه ك المجلس فم ي ذل ا ف ه جميعه ان ل ه أب ر أن ا ذآ وهذه الرسالة تشتمل على فوائد جمة، فإن آان آم
ي عشرة آراسة شهدت لصاحبها بالفضل        هذا إال  ي اثنت اطالع عظيم، وقد سماهاالموضحة وهي آبيرة تدخل ف

  .وله آتابحلية المحاضرة يدخل في مجلدين، وفيه أدب آثير أيضا. الباهر، مع سرعة االستحضار وإقامة الشاهد
  

ان     نة ثم ع اآلخر س ه اهللا     وتوفي الحاتمي المذآور يوم األربعاء لثالث بقين من شهر ربي ة، رحم انين وثلثمائ وثم
  .تعالى

  
ه،            ة، فسأل عن ذه الترجم ي أول ه ذآور ف د الم ر الزاه ي عم وذآر الحاتمي أنه اعتل فتأخر عن مجلس شيخه أب

  : إنه مريض، فجاءه يعوده، فوجده قد خرج إلى الحمام، فكتب على بابه بإسفيداج: فقيل له
   

 عليل يعاد فال يوجـد   وأعجب شيء سمعنا به
داده   : والحاتمي بفتح الحاء المهملة وبعد األلف تاء مثناة من فوقها مكسورة وبعدها ميم، هذه النسبة إلى بعض أج
  .اسمه حاتم

 ابن القوطية

ة، األندلسي                 ابن القوطي زاحم، المعروف ب ن م ن عيسى ب راهيم ب ن إب ز ب د العزي ن عب ر ب ن عم أبو بكر محمد ب
د د وال ي المول بيلي األصل القرطب د اهللا  اإلش ن عب ن القوق،وحسن ب د اهللا اب ن عب د ب ن محم بيلية م مع بإش ار؛ س

ن    د ب الزبيدي، وسعيد بن جابر وغيرهم، وسمع بقرطبة من طاهر بن عبد العزيز وابن أبي الوليد األعرج ومحم
ا للحديث والف        . عبد الوهاب ابن مغيث وغيرهم ك حافظ ع ذل ان م ة، وآ ة العربي ه باللغ ه  آان من أعلم أهل زمان ق

ار        ان مضطلعا بأخب اره، وآ أوه وال يشق غب والخبر والنادر، وأروى الناس لألشعار وأدرآهم لآلثار، اليلحق ش
ا        ر م ة أآث ب، وآانت آتب اللغ األندلس مليا برواية سير أمرائها وأحوال فقائها وشعرائها،يملي ذلك عن ظهر قل

ا         تقرأ عليه وتؤخذ عنه، ولم يكن بالضابط لروايته في الحديث   ان م ا، وآ ه أصول يرجع إليه ه وال آانت ل والفق
ة               ى جه ه عل ة ب اال رواي ه م رأ علي ا يق را م ان آثي ظ، وآ ى اللف ى ال عل يسمع عليه من ذلك إنما يحمل على المعن
ايخ              د لقي مش ان ق ول؛ وآ ه الشيوخ والكه ة، وروى عن د طبق ة بع ه طبق اس من التصحيح، وطال عمره فسمع الن

  .م وأآثر من النقل من فوائدهمعصره باألندلس وأخذ عنه

وصنف الكتب المفيدة في اللغة، منها آتاب تصاريف األفعال وهو الذي فتح هذا الباب فجاء من بعده ابن القطاع  
أتي   -وتبعه  آما سبق في ترجمته وله آتاب المقصور والممدود جمع فيه ماال يحد وال يوصف، ولقد أعجز من ي

  .بعده وفاق من تقدمه

دين اهللا    وآان أبو  ن الناصر ل علي القالي لما دخل األندلس اجتمع به، وآان يبالغ في تعظيمه حتى قال له الحكم ب
ع     : من أنبل من رأيته ببلدنا هذا في اللغة؟ فقال: عبد الرحمن صاحب األندلس يومئذ ان م ة، وآ ن القوطي محمد اب

ه  هذه الفضائل من العباد النساك، وآان جيد الشعر صحيح األلفاظ وا ضح المعاني حسن المطالع والمقاطع، إال أن
  .ترك ذلك ورفضه

ة، وهي من       ل قرطب حكى األديب الشاعر أبو بكر يحيى بن هذيل التميمي أنه توجه يوما إلى ضيعة له بسفح جب
اك ضيعة،      ه أيضا هن بقاع األرض الطيبة المونقة، فصادف أبا بكر ابن القوطية المذآور صادرا عنها، وآانت ل

  : ما رآني عرج علي واستبشر بلقائي، فقلت له على البديهة مداعبا لهقال فل



 

  ومن هو الشمس والدنيا له فلكمن أين أقبلت يامن الشبيه لـه 
  
  : فتبسم وأجاب بسرعة: قال

  وفيه ستر على الفتاك إن فتكوا   من منزل يعجب النساك خلوته

  .ته ودعوت لهفما تمالكت أن قبلت يده إذ آان شيخي، ومجد: قال

ة،           ة قرطب ة بمدين نة سبع وستين وثلثمائ ع األول س وتوفي أبو بكر المذآور يوم الثالثاء لسبع بقين من شهر ربي
نة       ي رجب من الس وفي ف ه ت ل إن الى، وقي ه اهللا تع ريش رحم رة ق اء وقت صالة العصر بمقب وم األربع ن ي ودف

  .المذآورة، واألول أصح

ذه    بضم القاف وسكون ال: والقوطية  اآنة، ه اء س واو وآسر الطاء المهملة وتشديد الياء المثناةمن تحتها وبعدها ه
د   و السودان والهن وط أب ذآور، وق ر الم ي بك ده أب ه ج ه السالم، نسب إلي وح علي ن ن ام ب ن ح وط ب ى ق بة إل النس

ا   وك   والسند، وهي أم إبراهيم بن عيسى بن مزاحم جد أبي بكر المذآور، وهي ابنة وبة بن غيطشة، وآ ن من مل
لمين       ع المس ن نصير م األندلس، وعلي وعلى أخويه أرطباس قومس األندلس وسيدة افتتح طارق مولى موسى ب
ذآور               اس الم ا أرطب ة من عمه ك متظلم د المل ن عب ام ب ى هش دت عل ذآورة وف ة الم بالد األندلس، وآانت القوطي

افر   فتزوجها بالشام عيسى بن مزتحم المذآور، وهو من موالي عمر بن عب ه، وس د العزيز األموي رضي اهللا عن
اب               ة بكت ا، وجاءت القوطي اله به دلس وإنس ى األن زاحم إل ن م ال عيسى ب ك سبب انتق معها إلى األندلس فكان ذل
ان   هشام إلى الخطاب الشعبي الكلبي، وآان عامله على األندلس، بالوصاة عليها فكف عمها عنها وأنصفها مما آ

ن         لها قبله ورعى حرمتها وتما ام ب ن هش ة ب ن معاوي رحمن ب د ال ر عب دت بها الحال وطالت حياتها إلى أيام األمي
ا                 ى ذريته ا، وغلب اسمها عل ه وتقضي حاجته دخل علي ة، فكانت ت ي أمي دلس من بن ى األن داخل إل عبد الملك ال

اء    ذآر ذلك في آتاب االحتفال في أعالم الرجال مما انتخبه وألفه في أخبار. وعرفوا بها إلى اليوم اء والعلم الفقه
و    ه أب المتأخرين من أهل قرطبة الفقيه أبو عمر أحمد بن محمد بن عفيف التاريخي بما بسطه ونمقه من ذلك الفقي
و     ال أب ه، ق بكر الحسن ابن محمد بن مفرج بن عبد اهللا بن مفرج المعافري القرطبي المعروف بالقبشي حامله عن

ن    عين قبش : محمد الرشاطي في آتاب األنساب د ب د اهللا محم في الريض الغربي من قرطبة، ينسب بذلك أبو عب
  .وتوفي ليلة الجمعة خامس شهر رمضان سنة إحدى وسبعين وثلثمائة. مفرج المعافري القبشي

  .وهذا المذآور والد أبي بكر الحسن بن محمد المذآور قبله، واهللا أعلم: قلت

 أبو بكر الزبيدي

ة؛            أبو بكر محمد بن الحسن بن عبد اهللا ل قرطب بيلي نزي دي اإلش ن بشر الزبي د اهللا ب ن عب د ب ن محم ذحج ب  بن م
م               ى عل وادر، إل اني والن اإلعراب والمع ه ب ر أهل زمان ان أخب ة، وآ ظ اللغ م النحو وحف آان واحد عصره في عل

ا مختصر آت        ه منه ور علم ى وف دل عل اب السير واألخبار، ولم يكن باألندلس في فنه مثله في زمانه، وله آتب ت
د        ي عب ى زمن شيخه أب دؤلي إل العين وآتابطبقات النحويين والغويين بالمشرق واألندلس من زمن أبي األسود ال
ة           ابلحن العام ه سماههتك ستور الملحدين وآت ن مسرة وأهل مقالت اهللا النحوي الرباحي، وله آتاب الردة على اب

  .لنحو ليس ألحد مثلهوآتاب الواضح في العربية وهو مفيد جدا، وآتاب األبنية في ا

ه الحساب     ذي علم واختار الحكم المنتصر باهللا صاحب األندلس لتأديب ولده ولي عهده هشام المؤيد باهللا، فكان ال
بيلية وخطة الشرطة،                 ولى قضاء إش ا عريضة، وت ه دين دي من و بكر الزبي ال أب را، ون ا آثي ه نفع والعربية ونفع

ده زمان        وه من بع ها بن ه ضخمة لبس ه         . اوحصل نعم ام صباه ويصف رجاحت اهللا أي د ب ان يستعظم أدب المؤي وآ
وحجاه، ويزعم أنه لم يجالس قط من أبناء العظماء من أهل بيته وغيره في مثل سنة أذآى منه وال أحضر يقظة   

  .وألطف حسا وأرزن حلما، وذآر عنه حكايات عجيبة

  : مسلم ابن فهروآان الزبيدي المذآور شاعرا آثير الشعر، فمن ذلك قوله في أبي 

 ومقولة ال بالمراآب والـلـبـس   أبا مسلم إن الفـتـى بـجـنـانـه
  إذا آان مقصورا على قصر النفس   وليس ثياب المرء تغنـي قـالمـه
  أبا مسلم طول القعود على الكرسي   وليس يفيد العلم والحلم والـحـجـا



 

   
لية فاشتاق إليها، فاستأذنه في العود إليها فلم يأذن له، فكتب وآانفي صحبة الحكم المستنصر، وترك جاريته بإشبي

  : إليها
 البد للبـين مـن زمـاع   ويحك يا سلم التـراعـي
 آصبرميت على النـزاع   التحسبني صـبـرت إال
 أشد من وقـفة الـوداع   ماخلق اهللا مـن عـذاب
 لوال المناجاة والنواعـي   ما بينها والحمـام فـرق

  من بعد ما آان ذا اجتماع   يفترق شملنا وشـيكـاإن 
 وآل شعب إلى انصداع   فكل شمل إلـى فـراق
 وآل وصل إلى انقطـاع   وآل قرب إلـى بـعـاد

   : وآان آثيرا ما ينشد

  والمال في الغربة أوطان   الفقر في أوطاننا غـربة
 والناس إخوان وجـيران   واألرض شيء آلها واحد

الي     وآان قد دادي المعروف بالق ره    -قيد األدب واللغة على أبي علي البغ دم ذآ دلس، وسمع      -المق ا دخل األن لم
  .وأصله من جند حمص المدينة التي بالشام. من قاسم بن أصبغ وسعيد بن فحلون وأحمدابن سعيد بن حزم

بيلية، ود ة بإش بعين وثلثمائ نة تسع وس ادى اآلخرة س تهل جم وم الخميس مس وفي ي د صالة وت وم بع ك الي ن ذل ف
  .الظهر، وصلى عليه ابنه أحمد، وعاش ثالثا وستين سنة، رحمه اهللا تعالى

راء       : ومذحج ة حم م أآم ي األصل اس بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وآسر الحاء المهملة وبعدها جيم، وهو ف
ون      باليمن، ولد عليها مالك بن أدد فسمي باسمها، ثم آثر ذلك في تسمية العرب ح  ا ويجعل ى صاروا يسمون به ت

  .علما على المسمى، وقطعوا النظر عن تلك األآمة

ى             : والزبيدي بة إل ذه النس ة، ه دها دال مهمل ا وبع اة من تحته اء المثن دة وسكون الي اء الموح بضم الزاي وفتح الب
ذآورة، وزبي     ة الم رة   زبيد، واسمه منبه بن صعب بن سعد العشيرة بن مذحج، وهو الذي سمي باألآم ة آبي د قبيل

  .باليمن خرج منها خلق آثير من الصحابة وغيرهم، رضي اهللا عنهم

 القزاز

ة             م النحو واللغ ه عل ان الغالب علي ي؛ آ القزاز القيروان أبو عبد اهللا محمد بن جعفر التميمي النحوي المعروف ب
  .مختارة المشهورةواالفتتان في التواليف، فمن ذلك آتاب الجامع في اللغة، وهو من الكتب الكبار ال

ز       ن المع ز اب ة العزي ي خدم وذآر أبو القاسم ابن الصيرفي الكاتب المصري أن أبا عبد اهللا القزاز المذآور آان ف
ه أن  : وقال غيره. العبيدي صاحب مصر وصنف له آتبا آان العزيز بنه المعز العبيدي صاحب مصر قد تقدم إلي

النحويون أن الكالم آله اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، وأن يقصد يؤلف آتابا يجمع فيه سائر الحروف التي ذآر 
ن الجزارك    في تأليفه إلى ذآر الحرف الذي جاء لمعنى، وأن يجري ما ألفه من ذلك على حروف المعجم؛ قال اب
ه،              ز ب اأمره العزي ى م زاز إل د اهللا الق و عب أليف، فسارع أب ذا الت ى ه وما علمت أن نحويا ألف شيئا من النحو عل

ة               و غ جمل ق، فبل ذ وأوضح طري رب مأخ بيل وأق ى أقصد س ى عل ذا المعن ي ه جمع المفترق من الكتب النفيسة ف
ر        ي تاريخه الكبي ار المعروف بالمسبحي ف ر المخت اب التعريض    . الكتاب ألف ورقة، ذآر ذلك آله األمي ه آت ول

  .ذآر فيه مادار بين الناس من المعاريض في آالمهم

أخرين،     وقال أبو علي الحسن بن ر نة المت دمين وقطع ألس شيق في آتاب األنموذج إن القزاز المذآور فضح المتق
ك     ا، يمل ن أو دني وآان مهيبا عند الملوك والعلماء وخاصة الناس محبوبا عند العامة، قليل الخوض إال في علم دي

ر تحف      . لسانه ملكا شديدا ة وممالحة من غي ه مفاآه غ   وآان له شعر مطبوع مصنوع ربما جاء ب ل، يبل ز وال تحف



 

اني،      د المب اني وتوآي د المع بالرفق والدعة على الرحب والسعة أقصى ما يحاوله أهل القدرة على الشعر من تولي
  : علما بتفاصيل الكالم وفواصل النظام، فمن ذلك قوله

 وقدر مكانه فيه الـمـكـين   أما ومحل حبك فـي فـؤادي
 انك في يمـينـيتصيرمن عن   لو انبسطت لي اآلمال حـتـى
  وخطت عليك من حذر جفوني   لصنتك في مكان سواد عينـي
 وآمن فيك آفات الـظـنـون   فأبلغ منك غـايات األمـانـي
 عليك بهن آاسات المـنـون   فلي نفس تـجـرع آـل يوم

 عليك خفي الحاظ الـعـيون   إذا أمنت قلوب الناس خافـت
 اهللا فيك لقلـت دينـي عقاب   فكيف وأنـت دنـياي ولـوال

   
  : ومن شعره أيضا

 يهده منكم إلي الضـمـير   أضمروا لي ودا وال تظهروه
 في هواآم ألي حال أصير   ما أبالي إذا بلغت رضاآـم

   
  : وله أيضا

 فمن منجد نائي المحـل مـتـهـم   أال من لرآب فرق الدهر شملـهـم
 مـقـسـم م في األرض آلفقسمه   آأن الردى خاف الردى في اجتماعهم

   
  : وله أيضا

 ترتعيه هوامل اآلمـال   ولنا من أبي الربيع ربيع
 ماله عندنا من اإلفضال   أبدا يذآر العدات وينسى

   
  : وله أيضا

 وأني ال أرى حـتـى أراآـا   أحين علمت أنك نـور عـينـي
 يغيب آل مخـلـوق سـواآـا   جعلت آغيب شخصك عن عياني

ي     -يعني القزاز المذآور  -وشعر أبي عبد اهللا : له مقاطيع مثيرة غير هذه، ثم قالوذآر   ا ذآرت، لكن أحسن مم
  .لم أتمكن من روايته، وقد شرطت في هذا الكتاب أن آل ماجئت به من األشعار على غير جهة االختيار

ه ا        بعين، رحم ارب الس د ق ة، وق ي عشرة وأربعمائ راد بالحضرة    وآانت وفاته بالحضرة سنة اثنت الى؛ والم هللا تع
  .القيروان، فإنها آانت دار المملكة يوم ذاك

ه       :والقزاز د اشتهر ب ه، وق ز وبيع بفتح القاف وزايين بينهما ألف واألولى منهما مشدودة، هذه النسبة إلى عمل الق
  .جماعة

 المسبحي

ما   ن إس د ب ن أحم د اهللا ب م عبي ي القاس ن أب د ب ك محم ز المل ار ع األمير المخت روف ب ز، المع د العزي ن عب عيل ب
ه       ره من المصنفات؛ آانت في بالمسبحي الكاتب، الحراني األصل المصري المولد، صاحب التاريخ المشور وغي
ز        ن العزي اآم ب ة الح اد، واتصل بخدم فضائل ولديه معارف، ورزق حظوة في التصانيف، وآان على زي األجن

ان      العبيدي صاحب مصر ونال منه سعادة، وذآر في تا اآم صاحب مصر آ ة الح ريخه أن أول تصرفه في خدم
ه أيضا    وان           : في سنة ثمان وتسعين وثلثمائة، وذآر في ولى دي م ت ال الصعيد، ث ا من أعم يس والبهنس د الق ه تقل أن

  .الترتيب، وله مع الحاآم مجالس ومحاضرات حسبما يشهد بها تاريخه الكبير



 

آور الذي قال في حقهالتاريخ الجليل قدره الذي يستغنى بمضمونه  التاريخ المذ: وجمع مقدار ثالثين مصنفا، منها
ا        ة والخلفاء،وم راء واألئم والة واألم ا من ال عن غيره من الكتب الواردة في معانيه، وهو أخبار مصر ومن حله

ا ف   ذي آتبن ه  بها من العجائب واألبنية واختالف أصناف األطعمة، وذآر نيلها، وأحوال من حل بها إلى الوقت ال ي
زلين            اء والمعت دلين واألدب ام والمع ين وجالس القضاة والحك ار المغن تعليق هذه الترجمة، وأشعار الشعراء وأخب

ره وهو ألف       . وغيرهموهو ثالثة عشر ألف ورقة اني الشعر وغي ي مع ومن تصانيفه آتاب التلويح والتصريح ف
ات    ورقة، وهو ألف ورقة، وآتاب الراح واالرتياح ألف وخمسمائة ورقة، وآتاب الغرق والشرق في ذآر من م

ان           ي وصف األدي ة ف اب درك البغي ة، وآت ف ورق ام واإلدام أل اب الطع ة، وآت ا ورق رقا مائت ا وش ا غرق غرق
اب       ة، وآت والهم ألف وخمسمائة ورق والعبادات ثالثة آالف وخمسمائة ورقة، وقصص األنبياء عليهم السالم وأح

النجوم والحساب        المفاتحة والمناآحة في أصناف الجماع ق ب ة يتعل دول المقبل ة لل ألف ومائتا ورقة، وآتاب األمثل
طة    ة الماش اب جون ة، وآت ة آالف ورق وم ثالث ام النج اني أحك ي مع اب القضايا الصائبة ف ة، وآت مائة ورق خمس
ر            ى األسماع، وهو مجموع مختلف غي ا عل م يتكرر مروره ي ل يتضمن غرائب األخبار واألشعار والنوادر الت

مائة          مؤ ان وخمس ه ألف اه أرباب ا يلق ار أهل الهوى وم ي أخب تلف، ألف وخمسمائة ورقة، وآتاب الشجن والسكن ف
اني             ار األغ اب مخت ة، وآت ة ورق اب السؤال والجواب ثلثمائ ة، وآت ة ورق ورقة، وآتاب السؤال والجواب ثلثمائ

  .ومعانيها وغير ذلك من الكتب

  : ولده، وهيوله شعر حسن، فمن ذلك أبيات رثى بها أم 

 وفادحة لم تبق للعين مدمعـا   أال في سبيل اهللا قلب تقطعـا
 فلله هم ما أشـد وأوجـعـا   أصبرا وقد حل الثرى من أوده
 معـا وإال فليت الموت أذهبنا   فيا ليتني للموت قدمت قبلهـا

   
ي الجوع األديب       ن أب د اهللا ب زاره؛     وآان المسبحي المذآور قد استزار أبا محمد عبي وراق الكاتب المشهور، ف ال

  : فعمل المسبحي هذه األبيات وأنشده إياها على البديهة
 وآاد لفرحتـه أن يطـيرا   حللت فأحلت قلبي السرورا
  ولوالك ما آان يوما مطيرا   وأمطر علمك سحب السماء
 وعاد الظالم ضياء منـيرا   تضوع نشرك لمـا وردت

   
اجي،         وآان ابن أبي الجوع المذآ ات واأله ي المراسالت والمعاتب رة ف ه أشعار آثي وال ل ور شاعرا أديبا حلوا مقب

ه،       اس ومرغوب في دي الن وآان نسخة في غاية الجودة، وآان ينسخ آل خمسين ورقة بدينار، وخطه موجود بأي
  .وآانت وفاة ابن أبي الجوع سنة خمس وتسعين وثلثمائة

  
ر      وآانت والدة المسبحي المذآور يوم األح ي تاريخه الكبي ره ف ذا ذآ ة، آ . د عاشر رجب سنة ست وستيم وثلثمائ

  .وتوفي في شهر ربيع اآلخر سنة عشرين وأربعمائة
  
ي                 ه ف نة، وصلي علي ره ثالث وتسعون س ة، وعم نة أربعمائ ين تاسع شعبان س ار االثن وتوفي والده ضحوة نه

ين  الى أجمع م اهللا تع ي داره، رحمه ن ف امع مصر ودف وفي. ج ا ت ذه  ولم ذآور به بحي الم ده المس اه ول د رث الوال
  : األبيات

 عنه العزاء ويظهر المكـتـوم   خطب يقل له البكاء وينطـوي
 أسفـا ويقـعـد تـارة ويقـيم   خطب يميت من الصدور قلوبها
 باألسودين لوقعـهـن آـلـوم   يا دهر قد أنشبت في مخالـبـا
  في التراب آريم مذحل شخص   يادهر قدألبستني حلـل األسـى
 رضت عظامي فيه وهو رميم   لو آنت تقبل فدية لفـديت مـن
 من طارق الحدثان، فيم تلـوم   يا من يلوم إذا رآني جـازعـا
 ثكل األبوة في الشبـاب ألـيم   بأبي فجعت فأي ثكل مـثـلـه

 همـوم أو يعتريه من الزمان   قد آنت أجزع أن يلم به الردى

  .من شعراء عصره ذآرهم ولده في تاريخه وذآر مراثيهمورثاه جماعة 



 

اب             : والمسبحي ي آت ال السمعاني ف ة ق اء مهمل ي آخره ح دة وف اء الموح ة وآسر الب بضم الميم وفتح الين المهمل
  .هذه النسبة إلى الجد، وعرف بها المسبحي صاحب تاريخ المغاربة ومصر، يعني األمير المذآور: األنساب

 لتذآرةابن حمدون صاحب ا

دين                    اء ال اة به افي الكف دون الكاتب الملقب آ ن حم ي ب ن عل د ب ن محم ي سعد الحسن ب ن أب د ب الي محم أبو المع
و         واه أب وه وأخ البغدادي؛ آان فاضال ذا معرفة تامة باألدب والكتابة، من بيت مشهور بالرياسة والفضل هو وأب

ره، وصنف       نصر وأبو المظفر، وسمع أبو المعالي المذآور من أبي القاس اني وغي ن الفضل الجرج م إسماعيل ب
ن   د م ع أح م يجم عار، ل وادر واألش اريخ واألدب والن ى الت تمل عل اميع، يش ن أحسن المج و م ذآرة وه اب الت آت

  .المتأخرين مثله، وهو مشهور بأيدي الناس آثير الوجود، وهو من الكتب الممتعة

وان         :ذآر العماد األصبهاني الكاتب في آتاب الخريدة فقال م صار صاحب دي وي، ث آان عارض العسكر المقتف
ى أهل األدب ظل، وألف              ه عل ل ول ه فضل ونب د، وفي اء المج د وابتن اء الحم الزمام المستنجدي، وهو آلف باقتن
ال         ا نق ات ذآره ى حكاي تنجد عل ام المس آتابا سماهالتذآرة وجمع فيه الغث والسمين والمعرفة والنكرة، فوقف افم

ا عراضة، فأخذ من دست منصبه وحبس،         من التواريخ توه دح فيه م في الدولة غضاضة، ويعتقد للتعرض بالق
ولم يزل في نصبه إلى أن رمس، وذلك في أوائل سنة اثنتين وستين وخمسمائة، وأنشدني لنفسه لغزا في مروحة  

  : الخيش

 مقيدة تجري حبيس طلـيقـهـا   ومرسلة معقودة دون قصـدهـا
  وتسري وقد سدت عليها طريقها   قـيمةيمر خفيف الريح وهي م

 وقد عزيت نحو النبيط عورقها   لها من سليمان الـنـبـي وراثة
 وتمطر والجوزاء ذاك حريقهـا   إذا صدق النوء السماآي أمحلت

 صديقهـا لذلك آانت آل روح   تحيتها إحدى الطـبـائع انـهـا
   

  : وأورد له أيضا
 وحـاشـا نـوالـك أن يقـــتـــضـــى  ـتـــزادوحـاشـا مـعـالـيك أن تــســ

    ولكنما أستزيد الحظوظ وإن أمرتني النهى بالرضا
   

  : وأورد له أيضا
 وثقيل الروح أيضا والبدن   يا خفيف الرأس والعقل معا

 طيب أنت ولكن بـلـبـن   تدعي أنك مثـلـي طـيب
   

ي حفص الشطرنجي         إنه سمع الحدي: وقال غيره.انتهى آالم العماد ول أب تنجد ق ام المس را وروى عن اإلم ث آثي
  : في جارية حوالء

  على حول يغني عن النظر الشزر   حمدت إلهي إذبلـيت بـحـبـهـا
 العـذر نظرت إليه فاسترحت من   نظرت إليها والرقيب يخـالـنـي

   
  : يصف ناقةوهذا من المعاني النادرة العجيبةواألمام في هذا قول مهيار الديلمي 

 حـول فهن صحيحات النواظـر   هواها وراءها والسرى من أمامها

اء حادي عشر ذي      وم الثالث وآانت والدة ابن حمدون المذآور في رجب سنة خمس وتسعين وأربعمائة وتوفي ي
ي الحبس      ه ف داد،وآان موت ريش ببغ و  وأخو . القعدة سنة اثنتين وستين وخمسمائة،ودفن يوم األربعاء بمقابر ق ه أب

ي        ر والصالح ويرغب ف ي أهل الخي نصر محمد بن الحسن الملقب غرس الدولة آان من العمال، وممن يعتقد ف
مائة              ين وخمس نة خمس وأربع ي ذي الحجة س وفي ف ة، وت انين وأربعمائ ان وثم نة ثم صحبتهم، ولد في صفر س

  .ببغداد، ودفن بمقابر قريش



 

ر       وآان والدهما من شيوخ الكتاب والعارفين بقوا ال، وعم ة األعم ي معرف ه تصنيف ف عد التصرف والحساب ول
  .طويال، وتوفي يوم السبت عاشر جمادى األولى سنة ست وأربعين وخمسمائة، رحمهم اهللا تعالى أجمعين

 ابن قريعة

ن  ا م ندية وغيره ان قاضي الس دادي؛ آ ة البغ ابن قريع روف ب رحمن، المع د ال ن عب د ب ر محم و بك القاضي ألب
داد، ال بغ ة  أعم ي سرعة البديه دنيا ف ن إحدى عجائب ال ان م د اهللا القاضي، وآ ن عبي ة ب ائب عتب و الس واله أب

ي    -بالجواب عن جميع ما يسأل عنه في أفصح لفظ وأملح سجع، وآان مختصا بحضرة الوزير أبي محمد المهلب
ك العصر     منقطعا إليه، وله مسائل وأجوبة مدونة في آتاب مشهور بأيدي الناس،  -المقدم ذآره  اء ذل ان رؤس وآ

ا     ا لم وفضالؤه يداعبونه ويكتبون إليه المسائل الغريبة المضحكة، فيكتب الجواب من غير توقف وال تلبث مطابق
وادر                  ان شتى من الن ى مع ة عل ئلة الهزلي ه من األس ه جماعة يضعون ل ذآور يغري ب وزير الم ان ال سألوه، وآ

ى الكاتب   الطنزية ليجيب عنها بتلك األجوبة، فمن ذلك م ن المعل ه اهللا    : ا آتب إليه العباس ب ايقول القاضي، وفق م
رى القاضي         ا ي ا، فم د قبض عليهم ر، وق تعالى، في يهودي زنى بنصرانية فولدت ولدا جسمه للبشر ووجهه للبق

ي صدورهم        : فيهما؟ فكتب جوابه بديها أنهم أشربوا حب العجل ف ود، ب هذا من أعدل الشهود على المالعين اليه
ع            حتى ق النصرانية الساق م ى عن رأس اليهودي رأس العجل، ويصلب عل اط ب خرج من أيورهم، وأرى أن ين

  .الرجل، ويسحبا على األرض، وينادى عليهما ظلمات بعضها فوق بعض، والسالم

ي       -المقدم ذآره -ولما قدم الصاحب بن عباد ان ف ره أيضا، وآ دم ذآ إلى بغداد حضر مجلس الوزير المهلبي المق
ه، وآتب  الم ه تعجب اعظم من ا م ع لطافته ه م ه وسرعة أجوبت ن ظرف رأى م ذآور، ف ر الم و بك جلس القاضي أب

ن        : الصاحب إلى أبي الفضل ابن العميد آتابا يقول فيه روح يعرف بالقاضي اب وآان في المجلس شيخ خفيف ال
سأله آهل يتطلب بحضرة    قريعة، جاراني في مسائل خستها تمنع من ذآرها، إال أني استظرفت من آالمه، وقد 

ال ا، فق د القف د عن ح ي محم وزير أب لطانك، : ال ه س ك في ك، وأدب ه إخوان ك، ومازحك في ه جربان تمل علي ا اش م
  .وباسطك فيه غلمانك، فهذه حدود اربعة

وق          : وجربان الثوب: قلت ي ف ون، وهي العريضة الت م ن دها ألف ث دة وبع بضم الجيم والراء وتشديد الباء الموح
  .ي التي تستر القفا،والجربان لفظ فارسي معربالقب، وه

دبن شرف             و بكر محم د سرد أب ا، وق ة منه ذآرت جمل ة ل وجميع مسائله على هذا األسلوب، ولوال خوف اإلطال
  .القيرواني الشاعر المشهور في آتابه الذي سماهأبكار األفكار عدة مسائل وجواباتها من هذه المسائل

داد،            وتوفي القاضي أبو بكر المذآور ة ببغ بع وستين وثلثمائ نة س ادى اآلخرة، س ين من جم يوم السبت لعشر بق
  .وعمره خمس وستون سنة، رحمه اهللا تعالى

اه              : وقريعة ذا حك ده، آ ة، وهولقب ج دها عين مهمل ا وبع اة من تحته اء المثن راء وسكون الي بضم القاف وفتح ال
  .السمعاني

اآنة، وهي     بكسر السين المهملة وسكون النون و: والسندية اء س دها ه آسر الدال المهملة وتشديد الياء المثناة وبع
ند                الد الس ى ب بة إل بة والنس ذه النس ين ه رق ب ا ليحصل الف ار، وينسب إليه داد واألنب ين بغ قرية على نهر عيس ب

  .المجاور لبالد الهند

 الوهراني

ل    دين، وقي اء،      أبو عبد اهللا محمد بن محرز بن محمد الوهراني الملقب رآن ال دين؛ أحد الفضالء الظرف ال ال جم
ه صناعة          ذي يمت ب ه ال الى، وفن ه اهللا تع دين، رحم قدم من بالده إلى الديار المصرية في أيام السلطان صالح ال
م من نفسه         ة عل ك الحلب اإلنشاء، فلما دخل البالد ورأى بها القاضي الفاضل وعماد الدين األصبهاني الكاتب وتل

ات         أنه ليس من طبقتهم وال  زل، وعمل المنام ق اله ق الجد وسلك طري تتفق سلعته مع وجودهم، فعدل عن طري
ة               ة روحه ورق ى خف ة عل ا دالل اس، وفيه دي الن رة الوجود بأي ه، وهي آثي والرسائل المشهورة به والمنسوبة إلي

ه،   ه،    حاشيته وآمال ظرفه، ولو لم يكن له فيها إال المنام الكبير لكفاه، فإنه أتى فيه بكل حالوت ه لذآرت وال طول ول
اب دمشق        ى ب ة عل داريا،وهي قري ة ب ثم إن الوهراني المذآور تنقل في البالد وأقام بدمشق زمانا، وتولى الخطاب

  .في الغوطة



 

ليمان                ي س ة الشيخ أب اب ترب ى ب ن عل الى، ودف ه اهللا تع داريا، رحم بعين وخمسمائة ب نة خمس وس وتوفي في س
  .وردت األخبار من دمشق في سابع عشر رجب بوفاة الوهراني: نقلت من خط القاضي الفاضل.الداراني

ي   : والوهراني رة ف بفتح الواو وسكون الهاء وفتح الراء وبعد األلف نون، هذه النسبة إلى وهران، وهي مدينة آبي
أرض القيروان، بينهما وبين تلمسان مسافة يومين، وهي على ساحل البحر الشامي، وذآر الرشاطي أنها أسست  

ا جماعة من              في  دوس وجماعة، وخرج منه ن عب د ب ي عون ومحم ن أب د ب دي محم سنة تسعين ومائتين على ي
  .العلماء وغيرهم

  .بالدال المهملة وبعد األلف راء مفتوحة وبعدها ياء مثناة من تحتها مشددة: وداريا

 فخر الدين ابن تيمية الحراني

ن ال  د ب ن محم م الخضر ب ي القاس ن أب د ب ه محم د ال و عب ة أب ابن تيمي روف ب د اهللا، المع ن عب ي ب ن عل خضر ب
ه      ان المشار إلي العلم، وآ الحراني الملقب، فخر الدين الخطيب الواعظ الفقيه الحنبلي؛ آان فاضال، تفرد في بلده ب
ا من شهدة          ي، وسمع الحديث به ن المن تح اب في الدين، لقي جماعة من العلماء وقدم بغداد وتفقه بها على أبي الف

ه،  بنت اإل ل رضي اهللا عن ن حنب د ب ام أحم ذهب اإلم ي م رهم، وصنف ف ن البطي وغي رب واب ن المق ري واب ب
ه نظم حسن،        ريم، ول رآن الك مختصرا أحسن فيه،وله ديوان خطب مشهور وهو في غاية الجودة، وله تفسير الق

  .وآانت إليه الخطابة بحران، وألهله من بعده، ولم يزل أمره جاريا على سداد وصالح حال

  .ومولده في أواخر شعبان سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة، بمدينة حران

  .وتوفي بها في حادي عشر صفر، سنة إحدى وعشرين وستمائة، رحمه اهللا تعالى

ى يخرجه           : قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي في حقه زال وراءه حت ا أحد الي غ فيه ى نب ان ضنينا بحران، مت آ
ال         منها ويبعده عنها، ومات في خ  ه أوال، ق ا ذآرت ذا خالف م ذآورة، وه نة الم ي   :امس صفر من الس وسمعته ف

  : جامع حران يوم الجمعة بعد الصالة ينشد

 التلتقي بالنوم أو نلتقـي   أحبابنا قد نذرت مقلـتـي
  على سقام الجسد المغرق   رفقا بقلب مغرم واعطفوا
 قد ذهب العمر ولم نلتق   آم تمطلوني بليالي اللقـا

   
ال     م ق ه، ث ى علي وم الخميس    : ذآره أبو يوسف محاسن بن سالمة بن خليفة الحراني في تاريخ حران وأثن وفي ي ت

  .بعدالعصر عاشر صفر سنة اثنتين وعشرين وستمائة
   

ال      ل فق اريخ إرب توفي فيت ن المس تمائة، وذآر فضله،         : وذآره أبو البرآات اب ع وس نة أرب ي س ا ف ل حاج ورد إرب
درس  : وقال د                آان ي ام عن ول الت ه القب مائل، ول يح الش الم مل و الك وم، وهو حسن القصص حل ي آل ي التفسير ف

اظرات صنف      ي المن ا ف ان حاذق داد، وآ ران وببغ ه بح اد، وتفق دال والزه د األب وه أح ان أب ام، وآ الخاص والع
ع ا   رآن وجمي د     مختصرات في الفقه، وخطبا سلك فيها مسلك ابن نباتة، وآان بارعا في تفسير الق ا ي ه فيه وم ل لعل

  : بيضاء، وسمع من مشايخ الحديث ببغداد وأنشد له
 فراقي لكم لم يكن عن رضا   سالم عليكم مضى مامضـى
 أجفني بالنوم هل أغمـضـا   سلوا الليل عني مذ غـبـتـم
 بمرالفراق علينـا قـضـى   أأحباب قلبـي وحـق الـذي

 ث أمرضاوعوفيت من آار   لئن عاد عيد اجتماعي بـكـم
 بخدي وأفرشه في الفضـا   أللـتـقـين مـطـاياآــم

  ولو لفح الوجه جمر الغضى   ولو آان حبوا على جبهتـي
 سالم عليكم مضى ما مضى   فأحيا وأنشد من فـرحـتـي



 

ال     : سألته عن اسم تيمية ما معناه، فقال: ثم قال ا، ق ا أشك أيهم امال،    : حج أبي أو جدي، ان ه ح ا  وآانت امرأت فلم
ا     ا رفعوه ة، فلم آان بتيماء رأى جويرية قد خرجت من خباء، فلما رجع إلى حران وجد امرأته قد وضعت جاري

  .ياتيمية، ياتيمية، يعني أنها تشبه التي رآها بتيماء، فسمي بها، أو آالما هذا معناه: إليه قال

دة       بفتح التاء المثناة من فوقها وسكون الياء المثناة من تحتها : وتيماء دودة، وهي بلي زة مم دها هم يم وبع وفتح الم
دة،   في بادية تبوك إذا خرج اإلنسان من خيبر إلها تكون على منتصف طريق الشام، وتيمية منسوبة إلى هذه البلي

  .وآان ينبغي أن تكون تيماوية، ألن النسبة إلى تيماء تيماوي، لكنه هكذا قال واشتهر آما قال

 أبو منصور العتابي

ة              أبو منصور النحو واللغ ة ب ه معرف ابي؛ آانت ل رج، النحوي المعروف بالعت ن زب راهيم ب ن إب محمد بن علي ب
ي السعادات           ى الشريف أب رأ األدب عل م، وق ه أهل العل افس في وفنون األدب، وله الخط المليح الصحيح الذي يتن

ن الشجري    الى      -هبة اهللا ب اء اهللا تع ره إن ش ي ذآ ي المنصور موه     -اآلت ى أب ا    وعل ن الجواليقي وغيرهم وب ب
وآانت والدته في شهر  . وسمع الحديث من مشايخ وقته، وآتب الكثير، وآل آتاب يوجد بخطه فهو مرغوب فيه

نة ست          . ربيع األول سنة أربع وثمانين وأربعمائة ى س ادى األول اء الخامس والعشرين من جم ة الثالث وتوفي ليل
  .وخمسين وخمسمائة، رحمه اهللا تعالى

ابيين،            : بيوالعتا ى العت بة إل ذه النس دة، ه اء موح د األلف ب ا وبع اة من فوقه بفتح العين المهملة وتشديد التاء المثن
ب    ي الجان ا وسكن ف د ترآه ذآور ق و منصور الم ان أب ا، وآ ي منه ب الغرب ي الجان داد ف ال بغ وهي إحدى مح

  .الشرقي

ن    وأما أبو عمرو آلثوم بن عمرو بن أيوب العتابي الشاعر المشهو ر ب ن زهي ر فهو منسوب إلى عتاب بن سعد ب
ام         ي بالش ة الت ة القديم جشم، وآان شاعرا بليغا مجيدا، مدح هارون الرشيد وغيره، وهو من اهل قنسرين المدين
ى   مجاورة حلب، وآان ينبغي ذآره في هذا الكتاب، وإنما أخللت به ألني لم أظفر له بوفاة، ومبنى هذا الكتاب عل

  .من عرفت وفاته

 لمسعودي شارح المقاماتا

ن الحسين         -ويقال أبو عبد اهللا  -أبو سعيد  د ب ن أحم ن مسعود ب د ب محمد بن أبي السعادات عبد الرحمن بن محم
ا      افعي الصوفي؛ ان أديب ه الش دهي الفقي روروذي البن اني الم دين، الخراس اج ال ب ت عودي، الملق د المس ن محم ب

ي خمس     فاضال اعتنى بالمقامات الحريرية فشرحها و ه ف ره، رأيت أطال شرحها، واستوعب فيه مالم يستوعبه غي
دي        ر الوجود بأي مجلدات آبار لم يبلغ أحد من شراح هذا الكتاب إلى هذا القدر وال إلى نصفه، وهو مشهور آثي
ا               ك األفضل أب م المل ان يعل د أن آ ه بع اس يأخذون عن اطية، والن اه السميس ي الخانق الناس، وآان مقيما بدمشق ف

تعان     -وقد تقدم ذآره  -حسن علي ابن السلطان صالح الدين ال ا اس ة، وبه وحصل بطريقه آتبا آثيرة نفيسة غريب
  .على شرح المقامات

ال  ي ق مي الحلب ات الهاش و البرآ ى أب بعين   : وحك ع وس نة تس ي س ب ف ى حل دين إل لطان صالح ال ل الس ا دخ لم
ي خ  ه         وخمسمائة نزل المسعودي المذآور إلى جامع حلب وقعد ف م يمنع ا أخذها ل ار منه ا الوقف واخت ة آتبه زان

  .منها مانع، ولقد رأيته وهو يحشوها في عدل، ولقيت جماعة من أصحابه وسمعت منهم وأجازوني

مائة             نة إحدى وعشرين وخمس ه س ذآور آانت والدت دهي الم أخرين أن البن اريخ بعض المت ي ت ل  . ورأيت ف ونق
نة          و: بعض األفاضل من خط البندهي ما صورته ع اآلخر س اء غرة شهر ربي ة الثالث لدت وقت المغرب من ليل

  .اثنين وعشرين وخمسمائة، واظاهر أن هذا أصح، لكونه منقوال من خطه باليوم والشهر

ع                نة أرب ع االخر س ي مستهل شهر ربي ل ف ع األول، وقي وتوفي في ليلة السبت التاسع والعشرين من شهر ربي
ق، و   ة دمش مائة بمدين انين وخمس اه       وثم ى الخانق ه عل ف آتب الى، ووق ه اهللا تع يون، رحم ل قاس فح جب ن بس دف

  : المذآورة،وآان آثرا ما ينشد

 دما حذار التـنـائي   قالت عهدتك تبـكـي



 

 بعد الدماء بـمـاء؟   فلم تعوضت عنـهـا
 لسـلـوة أو عـزاء   فقلت ما ذاك مـنـي
  من طول عمر بكائي   لكن دموعي شابـت

  
  : إلخرومثله قول ا

 بالدمع بعد الـدمـاء   قالت سعاد أتبـكـي
  من طول عمر بكائي   فقلت قد شاب دمعي

   
  .ونسبته بالمسعودي إلى جده مسعود المذآور

  
  .وقد تقدم الكالم على المروروذي فال حاجة إلى إعادته

  
ال       بفتح الباء الموحدة وسكون النون وفتح الدال المهملة وبعدها هاء، هذه: والبندهي ة من أعم نج دي ى ب النسبة إل

ا   اء      : مرووذ، ومعناه بالعربي خمس قرى،ويقال في النسبة أيضا إليه يم أو بالب اء والج ديهي، بالف الفنجديهي والبن
  .الموحدة والجيم، وخرج منها خلق آثير من العلماء وغيرهم

  
ا         : وقاسيون  اة من تحته اء مثن ة مكسورة وي دها     بفتح القاف وبعد األلف سين مهمل اآنة وبع م واو س مضمومة ث

ه             اتين، وفي ربط والبس دارس وال ازل المليحة والم ه المن مالية في ا الش نون، وهو جبل مطل على دمشق من جهته
ي    -نهر يزيد، ونهر ثورى في ذيله، وفيه جامع آبير بناه مظفر الدين بن زين الدين صاحب إربل  ره ف المقدم ذآ

ي    -اآلتي ذآره إن شاء اهللا تعالى  -يقول ابن عنين  رحمه اهللا تعالى، وفيه -حرف الكاف  ة الت في قصيدته الالمي
ا، وذآر       -المذآور في حرف الطاء  -مدح بها سيف اإلسالم ابن أيوب صاحب اليمن  ى دمشق فيه ه تشوق إل فإن
  : مواضع من مستنزهاتها، وقال في الجبل المذآور

   
 تـزولتزول رواسيه وليس    وفي آبدي من قاسيون حزازة
  وهي من غر ولقد أبدع فيها، رحمه اهللا

 ابن نقطة

ابن نقطة،               ي، المعروف ب د اهللا الحنبل ن عب ي نصر ب ن أب ن شجاع ب ر ب ي بك أبو بكر محمد بن عبد الغني بن أب
ه        ماعه وآتابت ن س رين م ه المكث هورين ب ديث المش ة الح ن طلب ان م دث؛ آ دادي المح دين البغ ين ال ب مع الملق

  .صيلهوالراحلين في تح

ر                نهم، وآتب الكثي تفاد م نهم واس ايخ وأخذ ع ام ومصر، ولقي المش رة والش ل والجزي الد الجب دخل خراسان وب
اآوال           ن م ي نصر اب ر أب اب األمي ال آت ل علىاإلآم ة، وذي ره    -وعلق التعاليق النافع دم ذآ ه    -المق ا أقصر في وم

دين  ى         . وجاء في مجل ذيل عل ل ال ي األنساب مث اب آخر لطيف ف ه آت ي        ول ن طاهر المقدسي وأب د ب ابي محم آت
ه         -المقدم ذآرهما  -موسى األصبهاني الحافظين  انيد وآنت أسمع ب رواة والسنن والمس ة ال وآتاب التقييد لمعرف

  .في وقته، ولم أجتمع به

ه     ى علي ا، وأثن وذآر أبو البرآات ابن المستوفي في تاريخ إربل وعده في جملة من وصل إليها وسمع الحديث به
دين           : الوق راق المجي عراء الع د ش و أح دادي، وه بل البغ ي الش ن أب ين ب ن الحس د ب ى محم ي عل دني ألب أنش

  المتأخرين، وقد ذآره ابن الحظيري في آتابزينة الدهر 

 حاليك في الضراء والسراء   التظهرن لعـاذل أو عـاذر
  في القلب مثل شماتة األعداء   فلرحمة المتوجعين مـرارة

ن ن  وفي اب ي سن      وت داد، وهو ف تمائة ببغ نة تسع وعشرين وس اني والعشرين من صفر س ي الث ذآور ف قطة الم
  .الكهولة، وآنت يؤمئذ مقيما بمدينة حلب لالشتغال فوصلنا خبر موته، رحمه اهللا تعالى



 

ي موضع مجاور         ن ف داد، ودف انين وخمسمائة ببغ وتوفي ابوه عبد الغني في رابع جمادى اآلخرة سنة ثالث وثم
  .سجده، وآان مشهورا بالتقلل واإليثارلم

  .بضم النون وسكون القاف وفتح الطاء المهملة وبعدها هاء ساآنة: ونقطة

وتوفي أبو علي ابن أبي الشبل المذآور سنة ثالث وسبعين وأربعمائة، رحمه اهللا تعالى؛ ذآره العماد األصبهاني  
  .في آتاب الخريدة

 ابن الدبيثي

ن الحجاج،           أبو عبد اهللا محمد بن أب د ب ن محم ن الحجاج ب ي اب ي الحسن عل ن أب ي المعالي سعيد بن أبي طالب ب
ه محفوظات        دة، وآانت ل اليق مفي ق تع المعروف بابن الدبيثي، الفقيه المؤرخ الواسطي؛ سمع الحديث آثيرا وعل

اظ المشهورين  حسنة، وآان يوردها ويستعملها في محاوراته،وآان في الحديث وأسماء رجاله والتاريخ من الحف  
ن السمعاني الحافظ             ريم اب د الك ي سعد عب اريخ أب ى ت ه ذيال عل دم   -والنبالء المذآورين، وصنف آتابا جعل المق

ي               -ذآره  ده، وهو ف ان بع ه أو آ ذآره السمعاني ممن أغفل الم ي ه م ب، وذآر في داد للخطي المذيل على تاريخ بغ
ك  ثالث مجلدات وما أقصر فيه، وصنف تاريخا لواسط، وص  ر ذل ل       . نف غي اريخ إرب ي ت ن المستوفي ف ره اب ذآ

  : أنشد لنفسه: ورد علينا في ذي القعدة سنة إحدى عشرة وستمائة، وهو شيخ حسن، وقال: فقال

 صديقا مسعـدا فـي الـنـوائب   خبرت بني األيام طرا فلـم أجـد
 صفاء ودادي بالقذى والشـوائب   وأضيفتهم مني الوداد فقـابـلـوا

 والـعـواقـب فأحمدته في فعله   ترت منهم صاحبا وارتضيتهوما اخ

  .ولم يزل أبو عبد اهللا المذآور على اجتهاده وتعليقه إلى أن توفي

  .وآانت والدته يوم االثنين السادس والعشرين من رجب سنة ثمان وخمسين وخمسمائة بواسط

ن      وتوفي يوم االثنين لثمان خلون من شهر ربيع اآلخر سنة سبع وثال الى، ودف ه اهللا تع داد، رحم تمائة ببغ ثين وس
  .بالوردية من الغد

ى   : والدبيثي  بة إل بضم الدال المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها ثاء مثلثة هذه النس
  .ادبيثى، وهي قرية بنواحي واسط، وأصله من آنجة، وقدم جده علي من دبيثي وسكن واسط وبها توالدو

ابع                ي الس ا ف ده به انين وخمسمائة بواسط، ومول نة خمس وثم د النحر س ة عي الي سعيد ليل وتوفي والده أبو المع
  .والعشرين من صفر سنة سبع وعشرين وخمسمائة

 ابن ظفر

اء الفضالء، صاحب     أبو عبد اهللا محمد بن أبي محمد بن محمد بن ظفر الصقلي المنعوت بحجة الدين؛ أحد األدب
ع وخمسين       التصانيف  نة أرب واد بصقلية، س بعض الق الممتعة، منها آتابسلوان المطاع في عدوان االتباع صنفه ل

اء،        اء األبن اب نجب ر، زآت ريم، وهو آبي وخمسمائة،وخير البشر بخير البشر وآتاب الينبوع في تفسير القرآن الك
ات ل  ا شرحان   وآتاب الحاشية على درة الغواص للحريري صاحب المقامات، وشرح المقام ري وهم ر  : لحري آبي

افظ         . وصغير، وغير ذلك من التواليف الظريفة المليحة ا الح ره به ه أخب ذآر أن ه ي ذي ل ورأيت في أول الشرح ال
ون  ي جامع البصرة       : أبو الطاهر السلفي عن منشئها الحريري، والناس يقول ري ف لفي رأى الحري افظ الس إن الح

ى  : سأل عنه فقيل لهوحوله حلقة، وهو يأخذون عنه المقامات، ف إن هذا قد وضع شيئا من األآاذيب وهو يمليه عل
  .الناس، فتنكبه ولم يعرج عليه، واهللا أعلم بالصواب

ا ألجل       : انه قال -المقدم ذآره  -وحكي عن الشيخ تاج الدين الكندي  رزق، فسرت إليه اة ب وان حم أحلت على دي
ر    ن ظف أوردت         ذلك، فلما حللتها جمع الجماعة بيني وبين اب ة، ف ي النحو واللغ اظرة ف ا من ذآور، وجرت بينن الم



 

ر      ن ظف ال اب الشيخ  : عليه مسائل في النحو فلم يمش فيها، وآان حاله في اللغة قريبا، فلما آاد المجلس يتقوض ق
  .األول مسلم والثاني ممنوع، وتفرقنا: تاج الدين أعلم مني بالنحو وأنا أعلم منه باللغة، فقلت

ر قص   ر صبيح الوجه      وآان ابن ظف ة غي يم الخلق ة دم ا         . ير القام ك م ذآور شعر، فمن ذل ر الم ن ظف روى الب وي
  : وجدته في بعض المجاميع منسوبا إليه وهو

 بأنك محمول وأنـت مـقـيم   حملتك في قلبي فهل أنت عالم
 وأشتاقه، شخص علي آـريم   أال إن شخصا في فؤادي محله

   
  : لعربوقد أخذ هذا المعنى من قول بعض ا

  من المزن ماتروى به وتشيم   سقى بلدا آانت سليمى تحله
 يحل به شخص علي آـريم   وإن لم أآن من ساآنيه فإنـه

   
  : وأورد له العماد األصبهاني في آتاب الخريدةعدة مقاطيع، فمن ذلك قوله

 ويعرف عند الصبر في ما يصيبه   على قدر فضل المرء تأتي خطوبه
 نـصـيبـه فقد قل فيما يرتجـيه   قيه اصـطـبـارهومن قل فيما يت

نة خمس               ا س وفي به اة وت ة حم ده بصقلية، وسكن آخر الوقت بمدين بالد، ومول ي ال وآانت نشأته بمكة، وتنقل ف
ر         . وستين وخمسمائة، رحمه اهللا تعالى اة بغي ي حم ه ف ه زوج ابنت ل إن ى قي ات، حت ولم يزل يكابد الفقر إلى أن م

  .والضرورة، وإن الزوج رحل بها عن حماة وباعها في بعض البالدآفء من الحاجة 

  .ظفر بالشيء يظفر ظفرا، إذا فاز به: بفتح الظاء المعجمة والفاء وبعدها راء، وهو المصدر من قولهم: وظفر

  .وقد تقدم الكالم على صقلية فالحاجة إلى إعادته

 العتبي

ن       أبو عبد الرحمن محمد بن عبيد اهللا بن عمرو بن مع ن حرب ب فيان صخر ب ي س اوية بن عمرو بن عتبة بن أب
اعرا                ا فاضال ش ان أديب العتبي، الشاعر البصري المشهور؛ آ د شمس القرشي األموي المعروف ب ن عب أمية ب
ة        ن عيين فيان ب ه وعن س مجيدا، وآان يروي األخبار وأيام العرب، ومات له بنون، فكان يرثيهم، وروى عن أبي

رهم،             ولوط بن محنف،وروى ع د النخعي وغي ن محم و الفضل الرياشي وإسحاق ب تاني وأب اتم السجس و ح ه أب ن
يدين    . وقدم بغداد وحدث بها وأخذ عنه أهلها، وآان مستهترا بالشراب، ويقول الشعر في عتبة وه س وآان هو وأب

ببن ثم أبغضن أديبين فصيحين، وله من التصانيف آتاب الخيل وآتاب أشعار األعاريب وأشعار النساء الالتي أح
  .وآتاب الذبيح وآتاب األخالق وغير ذلك

ذآور   ي الم ول لرجل    : وقال العتب ا يق م          : سمعت أعرابي إن ل ك، ف ه تسري إلي إن عقارب ك ف ا وإن ضحك ل إن فالن
  .تجعله عدوا في عالنيتك فال تجعله صديقا في سريرتك

  : لهوذآره ابن قتيبة في آتاب المعارف وابن المنجم في آتاب البارعوروى 

 فأعرضن عني بالخدود النواضر   رأين الغواني الشيب الح بعارضي
 سعين فرقعن الكوى بالمحـاجـر   وآن متى أبصرنني أو سمعن بـي
 نظرن بأحداق المهـا والـجـآذر   فإن عطفت عـنـي أعـنة أعـين
 ألقدامهم ضيعت رؤوس المنـابـر   فإني من قـوم آـريم ثـنـاؤهـم

 مـفـاخـر بهم وإليهم فخر آـل   سالم، في الشرك قادةخالئف في اإل
   

  : وأورد له أيضا. وفي المجموع الذي بخطي أبيات للشريف الرضي، رحمه اهللا، في هذا المعنى



 

  عنها وفي الطرف عن أمثالها زورلما رأتني سليمى قاصرا بـصـري
 ـكـبـرال إن الشباب جنون برؤه   قالت عهدتك مجنونا، فقلـت لـهـا

   
  : وذآر له المبرد في آتاب الكامل بيتين يرثي بهما بعض أوالده،وهما. وهذا البيت من األمثال السائرة

 أسفا عليك وفي الفؤاد آلـوم   أضحت بخدي للدموع رسـوم
 إال علـيك فـإنـه مـذمـوم   والصبر يحمد في المواطن آلها

ان    . آثير جيد، وهو من فحول الشعراء المحدثين وشعره. وهذا البيت أيضا من األبيات المشهورة نة ثم وفي س وت
  .وعشرين ومائتين، رحمه اهللا تعالى

ي   : والعتبي ن أب بضم العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوقها وبعدها باء موحدة، هذه النسبة إلى جده عتبه ب
ن غزوان الصحاب      ة ب ى عتب ره ويجوز أن     سفيان المذآور، وقد نسب مثل هذه النسبة إل ه، وغي ي، رضي اهللا عن

م      ا، واهللا أعل ول الشعر فيه ان يق ول    .تكون نسبته إلى عتبة التي آ ان يق ه آ ه أن ة  : وروي عن زاي    -الزراف تح ال بف
ية والضبعان، وهو     : الحيوان المعروف وهي متولدة بين ثالث حيوانات -وضمها  رة الوحش الناقة الوحشية والبق

رة     الذآر من الضباع، فيقع الض ى البق ع عل را وق بعان على الناقة فتأتي بولد بين الناقة والضبع، فإذا آان الولد ذآ
دت من          ا تول ي األصل الجماعة، قلم ة ف ة، والزراف فتأتي بالزرافة، وذلك في بالد الحبشة، ولذلك قيل لها الزراف

  .كاو البقرة، والبلنك الضبعالجملوال: اشتروا آاو بلنك الن األشتر: جماعة قيل لها الزرافة، والعجم تسميها

 أبو بكر الخوارزمي الشاعر

ه        اه من خوارزم وأم أبو بكر محمد بن العباس الخوارزمي الشاعر المشهور، ويقال له الطبرخزي أيضا ألن أب
ري              ر الطب ن جري ر ب ي جعف ن أخت أب ره السمعاني، وهو اب ذا ذآ بة، آ من طبرستان فرآب له من االسمين نس

  .د تقدم ذآر ذلك في ترجمة ابن جريروق -صاحب التاريخ 

دة وسكن     ام م وأبو بكر المذآور أحد الشعراء المجيدين الكبار المشاهير، آان إماما في اللغة واألنساب، أقام بالش
ى           . بنواحي حلب، وآان مشارا إليه في عصره ا وصل إل ان، فلم اد وهو بأرج ن عب ه قصد حضرة اب ويحكى أن

احب على الباب أحد األدباء وهو يستأذن في الدخول، فدخل الحاجب وأعلمه، فقال قل للص: بابه قال ألحد حجابه
قد ألزمت نفسي أن اليدخل علي من األدباء إال من يحفظ عشرين ألف بيت من شعر العرب،     : الصاحب، قل له

ه : فخرج إليه الحاجب وأعلمه بذلك، فقال له أبو بكر در من شعر الرجال      : ارجع إليه وقل ل ذا الق أم من شعر   ه
دخول،    : النساء؟ فدخل الحاجب فأعاد عليه ماقال، فقا الصاحب ي ال ه ف هذا يريد أن يكون أبا الخوارزمي، فأذن ل

  .فدخل عليه فعرفه وانبسط له

م        . وأبو بكر المذآور له ديوان رسائل وديوان شعر ره ث ة من نث ة، وذآر قطع اب اليتيم وقد ذآره الثعالبي في آت
  : ، فمن ذلك قولهأعقبها بشي من نظمه

  مقيما وإن أعسرت ررت لماما   رأيتك إن أيسرت خيمت عندنـا
 أقـامـا أغب إن زاد الضـيا   فما أنت إال البدر إن قل ضوؤه

   
وك،     : يشير إلى قول ابنة عبيد اهللا بن مطيع لزوجها يحيى بن طلحة ما رأيت أألم من أصحابك، إذا أيسرت لزم

ا               : وإذا أعسرت ترآوك، فقال ي حال الضعف من ا ف يهم ويعافونن ا عل وة من ي حال الق ا ف رمهم، يأتونن ذا من آ ه
  : عنهم؛ وأنشدني عثمان بن سعيد بن تولوا لنفسه
 :فإذا أنالك ماعليه ترفعا ومن شعره أيضا   متواضع آالغـصـن يدنـوا مـثـمـرا

 ـاوال يفـك لـمـا يلـقـاه قـرطـاس   يامن يحاول صرف الـراح يشـربـهـا
 تـمـألالـكـاسـا ففرغ الكيس حتـى   الكاس والكيس لم يقض امـتـالؤهـمـا

   
  : وفيه يقول أبو سعيد أحمد بن شهيب الخوارزمي

  ولكن اليدوم على الوفا   أبو بكر له أدب وفضل



 

  فمن وقت الصباح إلى المساءمودتـه إذا دامـت لـخــل
   

  .وملحه ونوادره آثيرة
  

ة             ولما رجع من  انين وثلثمائ نة ثالث وثم ي منتصف شهر رمضان س ا ف ات به ابور وم ام سكن نيس وذآر  . الش
  .شيخنا ابن األثير في تاريخه أنه توفي سنة ثالث وتسعين، واهللا أعلم، رحمه اهللا تعالى

  
  : وآان قد فارق الصاحب ابن عباد غير راض عمل فيه

  جل الديمايداه بالجود حتى أألح   التحمدن ابن عباد وإن هطلت
 آرما يعطي ويمنع البخال وال   فإنها خطرت من وسـاوسـه

   
  : فبلغ ابن عباد ذلك، فلما بلغه خبر موته أنشد
 نعـم: أمات خوارزميكم؟ قيل لي   أقول لرآب من خراسان قـافـل

 النـعـم أال لعن الرحمن من آفر   اآتبوا بالجص من فوق قبره: فقلت
   

ك             هكذا وجدت هذين: قلت ر ذل اد، ذآ ن عب ي الصاحب اب ذآور ف ي بكر الخوارزمي الم ى أب البيتين منسوبين إل
  .جماعة من األدباء في مجاميعهم وفي مذآراتهم

  
ن           ة ب ى، واسمه معاوي ي القاسم األعم ة أب ي ترجم ثم نظرت في آتابمعجم الشعراء تأليف المرزباني، فوجدت ف

ال      سفيان، وهو شاعر بغداد أحد غلمان الكسائي، ا ي شيء فق ه ف تصل بالحسن بن سهل يؤدب أوالده، فعتب علي
  : يهجوه

 آفاه غزرا وال تذممه إن زرما   التحمدن حسنا بالجود إن مطرت
 وال يجود لفضل الحمد مغتنمـا   فليس يمنع إبقاء على نـشـب
 والآرمـا يعطي ويمنع البخال   لكنها خطرت مـن وسـاوسـه

  .الكالم على الخوارزمي وقد تقدم. واهللا أعلم بذلك

ي      : والطبرخزي د سبق ف دها زاي، وق ة وبع بفتح الطاء المهملة والباء الموحدة وسكون الراء وفتح الخاء المعجم
  .أول الترجمة الكالم على سبب هذه النسبة

 السالمي الشاعر

د     أبو الحسن محمد بن عبد اهللا بن محمد بن يحيى بن خليس بن عبد اهللا بن يحيى بن عبد اهللا ن عب ن الحارث ب  اب
ن غالب        ؤي ب ن ل ن آعب ب اهللا بن الوليد بن الوليد بن المغيرة بن عبد اهللا بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة ب
ن عدنان،                 د ب ن مع زار ب ن ن ن مضر ب اس ب ن الي ة ب ن مدرآ ة ب ن خزيم ة ب بن فهر بن مالك بن النضر بن آنان

د،     المخزومي السالمي الشاعر المشهور؛ هو من ولد ن الولي د ب الوليد بن الوليد بن المغيرة المخزومي، أخي خال
  .رضي اهللا عنه

ره،    قال الثعالبي في حقه هو من أشعر أهل العراق قوال باإلطالق، وشهادة باالستحقاق، وعلى ما أجريته من ذآ
ى النفوس     وب، ومن ال   ومن خب  . شاهد عدل من شعره، والذي آتبت من محاسنه نزه العيون، ورقى القل ه ق ره أن

  : الشعر وهو ابن عشر سنين، وأول شيء قال في المكتب

 وأعين الناس فيه متفقـه   بدائع الحسن فيه مفتـرفة
 فكل من رام لحظه رشقه   سهام ألحاظـه مـفـوقة

 هذا مليح وحق من خلقـه   قد آتب الحسن فوق وجنتيه
   

  : ذلك فقالورآب في صباه سمارية في دجلة، ولم يكن رأى دجلة قبل 



 

 تقود الدارعـين وال تـقـادوميدان تـجـول بـه خـيول
 له جسم ولـيس لـه فـؤاد   رآبت به إلى اللذات طرفـا

 ودجلة ناظر، وهو الـسـواد   جرى فظننت أن األرض وجه
   

نهم               ايخ الشعراء، م ا جماعة من مش وم ذاك، فوجد به ى الموصل وهو صبي ي ا إل و  ونشأ ببغداد وخرج منه أب
اء  رج الببغ و الف دين، وأب د الخال دي أح ان الخال ره -عثم دم ذآ ا رأوه -المق رهم، فلم ري، وغي و الحسن التلعف وأب

ع   : عجبوا منه لبراعته مع حداثة سنه، فاتهموه بان الشعر ليس له، فقال الخالدي أنا أآفيكم أمره، واتخذ دعوة جم
وا    فيها الشعراء وأحضر السالمي المذآور معهم، فلما تو م يلبث اسطوا الشراب أخذوا في التفتيش عن بضاعته، فل

ال       رد، وق ك الب ى ذل ديهم عل ين أي ان ب ا آ دي نارنج ألقى الخال ه األرض، ف تر وج رد س ديد وب ر ش اء مط أن ج
  : ياأصحابنا، هل لكم أن نصف هذا؟ فقال السالمي ارتجاال

 األوحد الندب الخـطـير   للـه در الـخـالـــدي
 د جموده نار الـسـعـير   ـزن عـنأهدى لماء الم

 ب إليه عن حر الصـدور   حتى إذا صـدر الـعـتـا
  عن خاطري أيدي السرور   بعـثـت إلـيه هـــدية
 أهدى الخدود إلى الثغـور   ال تـعـذلـوه فـإنـــه

   
ادة والحذق،   . فلما رأوا ذلك منه أمسكوا عنه  ه باإلج ام     وآانوا يصفونه بالفضل ويعترفون ل ه أق ري فإن إال التلعف

  : على قوله األول حتى قال السالمي فيه
  ونفس الكلب تكبر عن وصاله   سما التلعفري إلى وصـالـي
 فعالي أن تضاف إلى فعالـه   ينافي خلقه خلقـي وتـأبـى

 وصنعته الخسيسة في قذالـه   فصنعتي النفيسة في لسـانـي
 ع فما أنا من رجالهوإن يصف   فإن؟أشعر فما هو من رجالي

   
  .وله فيه أهاج آثيرة

  
  : صفها لي، فارتجل: ودخل السالمي يوما على أبي تغلب، وأظنه الحمداني، وبين يديه درع فقال

 آافأتها بالسوء غـير مـفـنـد   يارب سابغة حبتـنـي نـعـمة
 مـهـنـد وظللت أبذالها لكـل   أضحت تصون عن المنايا مهجتي

   
  : مأخوذ من قول عبد اهللا بن المعتز في الخمرة المطبوخة، وقد سبق ذآر ذلك في ترجمته وهو وهذا المعنى

  وذلك من إحسانها ليس يجحد   وقتني من نار الجحيم بنفسها
   

  : وقصد السالمي حضرة الصاحب ابن عباد وهو بأصبهان، فأنشده قصيدته البائية التي من جملتها
  رأينا العفو من ثمر الذنوب   تبسطنا على اآلثـام لـمـا

   
د       ي الزه ات ف ة أبي دم    -وهذا البيت من محاسنه، وفيه إشارة إلى قول أبي نواس الحسن بن هانئ من جمل د تق وق

  : وهو قوله -ذآرها في ترجمته 
  ترآت مخافة النار السرورا   تعض ندامة آفـيك مـمـا

   
  .ائم تلذذي بالعفو لتقربوا إلي بالذنوبلو علم أرباب الجر:وفيه إلمام أيضا بقول المأمون

  
ر قصد حضرة             ى أن آث يض، إلل م ب اه عريض، ونع تفيض، وج ر مس ين خي د الصاحب ب زل السالمي عن م ي ول
ن     ز ب د العزي الصاحب عضد الدولة بن بويه بشيراز، فحمله الصاحب إليها وزوده آتابا بخطه إلى أبي القاسم عب

قد علم موالي : ن يجري عند عضد الدولة مجرى الوزراء، ونسخة الكتابيوسف الكاتب،وآان أحد البلغاء، ومم
ا من         ي يؤديه ه الت ه، وحلل أن باعة الشعر أآثر من عدد الشعر، ومن يوثق أن حليته التي يهديها من صوغ طبع

ن ع   د ب د  نسخ فكره، أقل من ذلك، وممن خبرته باالمتحان فحمدته، وفررته باالختبار فاخترته، أبو الحسن محم ب



 

اح الطرف            ا يرت ه، آم ادة يهش السمع لوعي ي اإلج ذهب ف ة، وم اهللا السالمي، وله بديهة قوية، توفي على الروي
م بياض         ر معه ه، ويظه ي سواد أمثال لرعيه، وقد امتطى أمله، وخير له إلى الحضرة الجليلة رجاء أن يحصل ف

ه          ه، وحليت فرس البالغة بمرآب ي موآب ر الشعر ف ه أمي ل       حاله، فجهزت من ى القطر، ب ده إل ذا رائ ابي ه ، وآت
اء اهللا    مشرعة إلى البحر، إلن رأى موالي أن يراعي آالمي في بابه، ويجعل ذلك من ذرائع غيجابه، فعل إن ش

  .تعالى
  

  .فلما ورد عليه تكفل به أبو القاسم وأفضل عليه وأوصله إلى عضد الدولة، حتى أنشده قصيدته التي منها
  قصارى المطايا أن يلوح لها القصر   اعـلإليك طوى عرض البسيطة ج

 ثالثة أشباه آما اجتمـع الـنـسـر   فكنت وعزمي في الظالم وصارمي
 الـدهـر ودار هي الدنيا، ويوم هو   وبشرت آمالي بملـك هـو الـورى

   
  .-وقد تقدم ذلك في ترجمة عضد الدولة في حرف الفاء فليطلب هناك

  
  : معنى البيت األخير وسبكه في قوله -المقدم ذآره  -مد األرجاني وقد أخذ القاضي أبو بكر أح

 هذا هو الرجل العاري من العـار   يا سائلي عنه لما ظلـت أمـدحـه
  والدهر في ساعة واألرض في دار   لو زرته لرأيت الناس فـي رجـل

   
ذا      وهذا البيت وإن آان في معنى ذلك البيت لكن ليس فيه رشاقته وال عليه طال ي أيضا ه تعمل المتنب د اس وته؛وق

  : المعنى المذآور لكنه لم يكمله فأتى ببعضه في النصف األخير من هذا البيت وهو قوله
 الـخـالئق ومنزلك الدنـيا وانـت   هي الغرض األقصى ورؤيتك المنى

ه   فاشتمل عليه بجناح القبول، ودفع إليه مفتاح ال: رجعنا إلى خبرالسالمي مع عضد الدولة أمول،واختص بخدمت م
ول  ة يق ان عضد الدول ه، وآ ن صالته حظ وفر م ه، وت ه وظعن ي مقام ت : ف ي مجلس ظنن ت السالمي ف إذا رأي

دي     ين ي ي ووقف ب ة     . أعطارد قد نزل من الفلك إل وفي عضد الدول ا ت ه       -ولم ي ترجمت ذآور ف اريخ الم ي الت  -ف
  .اعى أخرى حتى ماتتراجع طبع السالمي ورقت حاله، ثم مازالت تتماسك مرة وتتد

   : وله في عضد الدولة آل قصيدة بديعة، فمن ذلك قوله ذلك قوله من جملة قصيد

  عبرت بنا الشعرى العبور   نبهـت نـدمـانـي وقـد
 ء آروضة فيهـا غـدير   والبدر في أفق الـسـمـا
 م فإنما الـدنـيا غـرور   هبوا إلى شـرب الـمـدا
 ب فنام وانتبه الـسـرور   هبوا فقد عـيي الـرقـي
 نعـم الـمـشـير:نا آلنا   وأشار إبـلـيس فـقـل

 الوحش عنا والنـسـور   صرعى بمعرآة تـعـف
 دوالغصون بها خضـور   نوار روضـتـنـا خـدو
 ن إذا تهتكت السـتـور   والعيش أستـر مـا يكـو
 أهدت لك الصيد الصقور   طاف السقاة بهـا آـمـا

 ج آأنها فـيه ضـمـير   ـا الـمـزاعذراء يكتمه
 خدا تقـبـلـه ثـغـور   وتظن تحت حـبـابـهـا
 م أمـامـنـا بـم وزير   حتى سـجـدنـا واإلمـا

   
  : وله فيه أيضا من جملة أبيات

 اصي فتحويهـا أيد وأعـنـاق   يزور نائلك العافي وصارمك الع
 إمـالق لمـالوثروة، ولبيت ا   في آل يوم لبيت المجد منك غنى

   



 

  : وله فيه أيضا
 بمن لو رآه آان أصغر خـادم   تشبهه المداح في البأس والندى
  وأمضى،وفي خزانة ألف حاتم   ففي جيشه خمسون ألفا آعنتر

   
  : ومن شعره أيضا

 أضحى بسلسلة الـعـذار مـقـيدا   لما أصيب الخد مـنـك بـعـارض
      :ومن هاهنا أخذ ابن التلعفري قوله
 مسلسـل فعالم صدغك راح وهو   هب أن خدك قد أصيب بعارض

  .أبياته التي من جملتها هذا البيت -وهو الشهاب محمد بن يوسف بن مسعود الشيباني  -وأنشدني ابن التلعفري 

ين             .وبالجملة فأآثر شعره نخب وغرر نة ست وثالث ون من رجب س ة لست خل ار الجمع ه آخر نه وآانت والدت
ة ه اهللا  وثالثمائ ة، رحم عين وثلثمائ نة ثالث وتس ى س ادى األول ع جم يس راب وم الخم وفي ي دادز وت رخ بغ ي آ ف

  .تعالى

  .وقد تقدم ذآر ذلك في ترجمة محمد بن ناصر الحافظ -نسبة إلى دار السالم بغداد : والسالمي

 ابن سكرة الشاعر

د     أبو الحسن محمد بن عبد اهللا بن محمد، المعروف بابن سكرة الهاشمي  البغدادي الشاعر المشهور، وهو من ول
ه     ي ترجمت البي ف ال الثع ي      : علي بن المهدي بن أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي؛ ق اع ف هو شاعر متسع الب

ا أراد،           دان المجون والسخف م ي مي راد، جار ف ى الفحول واألف أنواع اإلبداع، فائق في قول الطرف والملح عل
ي              إن زمانا: وآان يقال ببغداد رزدق ف ر والف بها إال بجري ا ش دا، وم ن حجاج لسخي ج ن سكرة واب ل اب جاد بمث

ي      . عصرهما ي غالم رآه وف ه ف ا قال ويقال إن ديوان ابن سكرة يربي على خمسين ألف بيت، فمن بديع تشبيهه م
  : يده غصن وعليه زهر، وهو

 غصن فيه لؤلؤ منظـوم   غصن بان بدا وفي اليد منه
 قمر طالع وفي ذا نجـوم   في ذافتحيرت بين غصنين 

   
  : ومن شعره

  هل يحسن الروض ما لم يطلع الزهر   :التحى وستسلو عنه قلت لـهـم: قالوا
 الـحـور؟ أم هل تزحزح عن أجفان   هل التحى طرفه الساجي فأهجـره؟

   
  : وله في غالم أعرج

  ألعيب يحدث في غصون البان   قالوا بليت بأعرج فأجبتـهـم
 م ال للجري فـي الـمـيدان   ي أحب حديثه وأريده للـنـوإن

   
  : وله أيضا

 آيس من سالمتي   أنا واللـه هـالـك
 قد أقامت قيامتي   أو أرى القامة التي

   
ي العصب         ابن أب تح المعروف ب ن الف د ب ن العصب     -وقال ابو الحسن علي بن محم ال اب ناني الملحي    -وق األش

  : إلي ابن سكرة الهاشمي آتب: البغدادي الشاعر
 فيه ضن باألصدقـاء وشـح   يا صديقـا أفـادنـيه زمـان

 غير أن الخيال بالوصل سمح   بين شخصي وبين شخصك بعد
 أنني سكـر وأنـك مـلـح   إنما أوجب التبـاعـد مـنـا



 

   
  : فكتب إليه

  شاب منه محض المودة قدح   هل يقول اإلخوان يوما لخـل
 بيننا وبينك مـلـح: يقولون   التفـسـدنـه أمبيننا سكر ف

   
  : وله يهجو بعض الرؤساء

 ولي عهد وال خلـيفة   تهت علينا ولست فينـا
  يقطع عني وال وظيفة   فته وزد ما علي جار
 قد تقذف الحرة العفيفه   والتقل ليس فـي عـيب
 وللقوافي رقى لطيفـه   والشعر نار بـال دخـان

 هوت به أحرف خفيفه   المحل سـامآم من ثقيل 
 لكل مدح لصار جيفـه   لوهجي المسك وهو أهل

   
  : وله أيضا

 د فقد جاء بشـده   ما أعددت للبر: قيل
 تحتها جبة رعـده   دراعة عري: قلت

   
  : وله بيتان اللذان ذآرهما الحريري في المقامة الكرجية، وهما

  ا القطر عن حاجاتنا حبساسبع إذ   جاء الشتاء وعندي من حوائجـه
 وآـسـا بعد الكباب وآس ناعم   آن وآيس وآانون وآاس طـال

   
  : على منواله، فقال -اآلتي ذآره في المحمدين إن شاء اهللا تعالى  -وقد نسج ابن التعاويذي 

 فما الرأي في التأخير عنه صواب   إذا اجتمعت في مجلس الشرب سبعة
 وشمع وشاد مـطـرب وشـراب   دنشواء وشـمـام وشـهـد وشـا

   
  : وقال أبو الثناء محمود بن نعمة بن أرسالن النحوي الشيزري

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

   
  : وله في الشباب أيضا

 له ثمـر وأوراق تـظـلـك   ـالقد بان الشباب وآان غصـن
  متى ما مات بعضك مات آلك   وآان البعض منك فمات فاعلم

  .ومحاسن شعره آثيرة

  .وتوفي يوم األربعاء حادي عشر شهر ربيع اآلخر سنة خمس وثمانين وثالثمائة رحمه اهللا تعالى

ه      ائتين، وسمع من انين وم ذه      وآانت والدة ابن العصيب المذآور بعد سنة خمس وثم ي الجوهريه ن عل الحسن اب
  .األبيات سنة أربع وسبعين وثالثمائة

ي            دين الكاتب ف اد ال مائة بدمشق،وذآر عم نة خمس وستين وخمس ذآور س وتوفي أبو الثناء محمود بن نعمة الم
  .آتاب الخريدة أنه رآه بدمشق سنة ثالث وستين وخمسمائة، وأنشد عدة مقاطيع له

  .ديد الكاف وفتح الراء وبعدها هاء ساآنة، وهي معروفة فال حاجة إلى تفسيرهابضم السين المهملة وتش: وسكرة



 

 الشريف الرضي الموسوي

ن           ن موسى ب د اب ن محم ن موسى ب د الحسين ب الشريف الرضي أبو الحسن محمدبن طاهر ذي المناقب أبي أحم
ي       إبراهيم بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين  ن أب ي ب ن عل ن الحسين ب ب

ي              ال ف ة فق اب اليتيم ي آت البي ف ره الثع وان الشعر؛ ذآ طالب رضي اهللا عنهم، المعروف بالموسوي صاحب دي
راق،        : ترجمته ادة الع ان، وأنجب س أ الزم دع أنش وم أب ابتدأ يقول الشعر بعد أن جاوز عشر سنين بقليل، وهو الي

أ    ف، ب م هو           يتحلى مع محتدة الشريف ومفخره المني ر، ث ع المحاسن واف اهر وحظ من جمي دب ظاهر وفضل ب
د عن           م أبع ريش ل ه أشعر ق و قلت إن ين، ول أشعر الطالبين من مضى منهم ومن غبر، على آثرة شعرائهم الملفق
ى السالسة             ع إل ذي يجم دح، ال ع عن الق دح الممتن الي الق الصدق، وسيشهد بما أخبر به شاهد عدل من شعره الع

داها        متانة وإلى السه د م ا ويبع رب جناه ان يق ى مع اء       . ولة رصانة ويشتمل عل ة نقب ديما نقاب ولى ق وه يت ان أب وآ
ده الرضي        ى ول ا إل ال آله ذه األعم الطالبين، ويحكم فيهم أجمعين، والنظر في المظالم والحج بالناس، ثم ردت ه

  .المذآور في سنة ثمان وثمانين وثلثمائة وأبوه حي

  : إلمام القادر باهللا أبي العباس أحمد بن المقتدر من جملة قصيدتهومن غرر شعره ماآتبه إلى ا

 في دوحة العلياء النتفـرق   عطفا أمير المؤمنين فإنـنـا
  أبدا، آلنا في المعالي معرق   مابيننا يوم الفخار تـفـاوت
 أنا عاطل منها وأنت مطوق   إال الخالفة ميزتك، فإنـنـي

   
  : ومن جيد شعره قوله أيضا

 أبدا يمانع عاشقا معـشـوق   رمت المعالي فامتنعن ولم يزل
 دواء الفارك التطليق: ضجرا   وصبرت ختى نلتهن ولم أقـل

   
  : وله من جملة أبيات

 وحـدثـانـــي عـــن نـــجـــد بـــأخـــبـــار يا صـاحـبـي قـفـــا لـــي واقـــضـــيا وطـــرا
مطرت خميلة الطلح ذات البانأم    هل روضت قاعة الوعساء   والغار 
وداري، وســمـــار ذاك الـــحـــي ســـمـــاري  أم هل أبيت ودار دون آاظمة

 بـــالـــدار عنـد الـقـدوم لـقـرب الـــعـــهـــد  تضـــوع أرواح نـــجـــد مـــن ثـــيابـــهـــم
   
  .الوجود فالحاجة إلى اإلآثار من ذآره وديوان شعره آبير يدخل في أربع مجلدات، وهو آثير 

  
ى         -المقدم ذآره  -وذآر أبو الفتح ابن جني النحوي  ذآور أحضر إل ه أن الشريف الرضي الم ي بعض مجاميع ف

ذاآره             ه، ف ي حلقت ا ف ه يوم د مع ه النحو، وقع نين فلقن ره عشر س ابن السيرافي النحوي وهو طفل جدا لم يبلغ عم
ه الرضي   : تعليم، فقال لهبشيء من اإلعراب على عادة ال ال ل : إذا قلنارأيت عمر فما عالمة النصب في عمر؟ فق

ي السن فحفظه    . بغض علي؛ فعجب السيرافي والحاضرون من حدة خاطره وذآر أنه تلقن القرآن بعد أن دخل ف
م النحو و      . في مدة يسيرة ي عل ى توسعه ف ه دل عل ة،  وصنف آتابا في معاني القرآن الكريم يتعذر وجود مثل اللغ

  .وصنف آتابا في مجازات القرآن فجاء نادرا في بابه
  

  .وقد عني بجمع ديوان الشريف الرضي المذآور جماعة، وأجود ما جمع الذي جمعه أبو حكيم الخبري
  

ذآور بسر          دار الشريف الرضي الم از ب اء اجت ولقد أخبرني بعض الفضالء أنه رأى في مجموع أن بعض األدب
ا   ه             من رأى، وهو اليعرفه ا رسومها تشهد ل ا، وبقاي ا وأخلقت ديباجته ان وذهبت بهجته ا الزم ى عليه د أخن ، وق

ول الشريف  ل بق دثان، وتمث ان وطوارق الح ن صروف الزم ا م ا متعجب ارة، فوقف عليه بالنضارة وحسن الش
  : الرضي المذآور

 وطلولها بيد البلى نهـب   ولقد وقفت على ربوعهـم
  ولج بعذلي الرآبنضوي    فبكيت حتى ضج من لغب
 عني الطلول تلفت القلب   وتلفتت عيني فمذ خفـيت



 

   
ه        ال ل ات، فق د األبي ال       : فمر به شخص وسمعه وهو ينش ال ال، فق دار لمن هي؟فق ذه ال دار   : هل تعرف ه ذه ال ه

  .لصاحب هذه األبيات الشريف الرضي فتعجبا من حسن االتفاق
  

ام الخواص وهي     ولقد اذآرتني هذه الواقعة حكاية هي في معن ي أوه اها ذآرها الحريري في آتابدرة الغواص ف
فيان          ي س ن أب ة ب ى معاوي نة وأدرك اإلسالم ودخل عل على ما رواه أن عبيد بن شرية الجرهمي عاش ثلثمائة س

ال   :بالشام وهو خليفة، فقال له ت، فق ا رأي ا انتهيت         :حدثني بأعجب م م، فلم ا له دفنون ميت وم ي وم بق مررت ذات ي
  : اغرورقت عيناي بالدموع فتمثلت بقول الشاعرإليهم 

 فاذآر وهل ينفعك اليوم تذآـير   يا قلب إنك من أسماء مغـرور
  حتى جرت لك اطالقا محاضير   قد بحت بالحب ماتخفيه من أحد
 أدنى لرشدك أم مافيه تـأخـير   فلست تدري وما تدري أعاجلها
 عسر إذ دارت مياسـيرفبينماال   فاستقدر اهللا خيرا وارضين بـه
 إذا هو الرمس تعفوه األعاصير   وبينما المرء في األحياء مغتبـط
 مسـرور وذو قرابته في الحي   يبكي الغريب عليه ليس يعرفـه

   
ال :أتعرف من يقول هذا شعر؟ فقلت  : قال، فقال لي رجل اه الساعة، وأنت الغريب        : ال، ق ذي دفن ه هو ال إن قائل
ه و  ي علي ذي تبك ه       ال ال ل ه، فق رهم بموت ه وأس ا ب اس رحم س الن ره أم ن قب رج م ذي خ ذا ال ه، وه لست تعرف

  .هو عثير بن لبيد العذري: لقد رأيت عجبا، فمن الميت؟ قال:معاوية
  

رة      ين عش نة اثنت اآم س ن الح اهر ب ه للظ ذي ألف ة ال اب الحم ي آت بحي ف ر المس ره األمي ا ذآ ذا م ن ه رب م ويق
ود ال ال محم ال، ق ة ق ادرائيوأربعمائ ة،  : م فينة لحاج ن الس ة فصعدت م دخلنا األبل ديوان ف ى ال ا إل آنت متوجه

  : ووقفت على تل رماد عتيق وعن لي أن أنشدت قول الشاعر
  آيف الطريق إلى حمام منجاب   يا رب قائله يوما وقد لغـبـت

   
ي   ال ل ام    : وآان شيخ من أهل األبلة جالسا على قرب من الموضع، فق افتى، تعرف حم ال : منجاب؟ قلت  ي : ال، ق

  .فأنت واقف على مستوقده؛ فعجب من االتفاق في ذلك
  

ره أيضا أن                 ر غي اب شرح الحماسة وذآ ي آت زي ف ا التبري و زآري ره الخطيب أب ا ذآ اتين القضيتين م ومثل ه
ه عرار، فكانت         ال ل ه سوداء يق عمرو بن شاس األسدي الشاعر المشهور آانت له امرأة من قومه، وابن من أم

  : تعير به أباه وتؤذيه ويؤذيها، فأنكر عمرو عليها أذاها له وقال
 عرارا لعمري بالهوان لقد ظلـم   أردت عرارا بالهـوان ومـن يرد
  فإني أحب الجون ذا المنكب العمم   وإن عرارا إن يكن غير واضـح

   
ام  :األسود، والعمم:والجنون -وهي عدة أبيات في الباب االول من آتاب الحماسة  د فصحاء      -الت ان عرار أح وآ

ل        ا مث ي بعض فتوحه فلم العقالء، وتوجه من عند الملهب بن أبى صفرة إلى الحجاج بن يوسف الثقفي رسوال ف
ه،     ا سئل عن بين يدي الحجاج لم يعرفه وازدراه، فلما استنطقه أبان وأعرب ما شاء وبلغ الغاية والمراد في آل م

ال عرار       أرادت عرا: فأنشد الحجاج متمثال م فق د ظل الهوان لق ا  :را بالهوان ومن يرد عرارا لعمري ب د اهللا   -أن أي
  .المكان الغليظ:عرار، فأعجب به وبذلك االتفاق  وشاس -األمير 

  
  .وعمرو المذآور من أسد بن خزيمة، وهو مخضرم أدرك اإلسالم وهو شيج آبير

  
ار عرارا إذا صا       راء يع ديد ال ة عرار، ومن طلب      :ح؛يقولوعرار من قولهم عار الظليمبتش ي إهان أردت امرأت

  .ذلك من مثله فقد وضع الشيء في غير محله، وهو الظلم
  

دم          ه لع ك شعرا ترآت ي ذل ال ف دم وق ا فن واجتهد عمرو بن شاس أن يصلح بين امرأته وابنه فلم يمكنه ذلك فطلقه
  .الحاجة وخشية اإلطالة

  
ي      : دقال الخطيب في تاريخ بغدا:رجعنا إلى ذآر الشريف د اهللا الكاتب بحضرة أب ن عب سمعت أبا عبداهللا محمد ب



 

ون      : الحسين ابن محفوظ، وآان أوحد الرؤساء، يقول األدب يقول م ب الرضي أشعر   : سمعت جماعة من أهل العل
ر         : قريش، فقال ابن محفوظ د مكث ا مجي ل، فأم ول، إال أن شعره قلي د الق هذا صحيح، وقد آان في قريش من يجي

  .يفليس إال الرض
  

نة ست    -وقيل صفر  -وآانت والدته سنة تسع وخمسين وثلثمائة ببغداد؛ وتوفي بكرة يوم األحد سادس المحرم س
ر         دار ودرس القب د خربت ال الكرخ، وق ارين ب ومضى أخوه   . وأربعمائة ببغداد، ودفن في داره بخط مسجد األنب

وزير     المرتضى أبو القاسم إلى مشهد موسى بن جعفر ألنه لم يستطع أن ينظ ه ال ه، وصلى علي ر إلى تابوته ودفن
  .فخر الملك في الدار مع جماعة آثيرة، رحمه اهللا تعالى

  
ة،            نة أربعمائ ى س ادى األول ي جم وفي ف ة، وت نة سبع وثلثمائ د س وآانت والدة والدة الطاهرذي المناقب أبي أحم

اب الت          ريش بمشهد ب ابر ق ي مق ن ف داد ودف ة ببغ اه     وقيل توفي سنة ثالث وأربعمائ ده الرضي، ورث اه ول بن، ورث
  : أيضا أبو العالء المعري بقصيدته التي أولها

  مال المسيف وعنبر المستاف   أودى فليت الحادثات آفـاف

  .وهي طويلة أجاد فيها آل اإلجادة

  .وقد تقدم ذآر أخيه الشريف المرتضى أبي القاسم علي

  .ن الياء المثناة من تحتها وبعدها دال مهملةبفتح العين المهملة وآسر الباء الموحدة وسكو: وعبيد

  .بفتح الشين المعجمة وسكون الراء وفتح الياءالمثناة من تحتها وبعدها هاء ساآنة: وشرية

ة             : والجرهمي ن قحطان، وهي قبيل ى جرهم ب بة إل ذه النس يم، ه دها م اء وبع بضم الجيم وسكون الراء وضم اله
  .آبيرة مشهورة باليمن

م      بكسر الع: وعثير ي األصل اس دها راء، وهو ف ين المهملة وسكون الثاء المثلثة وفتح الياء المثناة من تحتها وبع
  .للغبار، وبه سمي الرجل

  .اسم علم مشهور فال حاجة إلى ضبطه: ولبيد

  .وقد تقدم الكالم على العذري، واهللا أعلم

 ابن هانئ األندلسي

ن        أبو القاسم وأبو الحسن، محمد بن هانىء األزدي األ اتم ب ن ح د ب د يزي ه من ول ندلسي الشاعر المشهور؛ قيل إن
اتم   ه       -قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة األزدي، وقيل بل هو من ولد أخيه روح بن ح د وأخي ر يزي دم ذآ د تق وق

راء   اعرا            -روح في ترجمة روح في حرف ال ان ش ة، وآ ة بأفريقي رى المهدي ة من ق انئ من قري وه ه ان أب ؛ وآ
ر من     أديبا، فانتقل  ه حظ واف إلى األندلس، فولد له بها محمد المذآور بمدينة إشبيلية ونشأ بها واشتغل، وحصل ل

ده،        بيلية وحظي عن ارهم، واتصل بصاحب إش األدب وعمل الشعر فمهر فيه، وآان حافظا ألشعار العرب وأخب
ليه أهل إشبيلية وساءت المقالة وآان آثير االنهماك في المالذ متهما بمذهب الفالسفة، ولما اشتهر عنه ذلك نقم ع

ا   في حق الملك بسببه، واتهم بمذهبه أيضا، فأشار الملك عليه بالغيبة عن البلد مدة ينسى فيها خبره، فانفصل عنه
  .وعمره يومئذ سبعة وعشرون عاما

ره    -وحديثه طويل، وخالصته أنه خرج إلى عدرة المغرب ولقي جوهرا للقائد مولى المنصور  دم ذآ ا  وقد تق وم
ي   -جرى له عند توجهه إلى مصر وفتحها للمعز  ي عل ر      -فامتدحه ثم ارتحل إلى يحيى ابن ر جعف دم ذآ د تق  -وق

ي             ز أب ى المع ره إل ه، فنمي خب ه واإلحسان إلي ي إآرام ا ف ا، فبالغ وآانا بالمسيلة وهي مدينة الزاب، وآانا والييه
ه     -ف إن شاء اهللا تعالى وسيأتي ذآره في هذا الحر -تميم معد بن المنصور العبيدي  ا انتهى إلي فطلبه منهما، فلم

  .بالغ في اإلنعام عليه



 

ى المغرب ألخذ      -آما سيأتي في خبره  -ثم توجه المعز إلى الديار المصرية  فشيعه ابن هانئ المذآور ورجع إل
ده أي         ام عن ا، فأق ة أضافه شخص من أهله ى برق ي مجلس    عياله وااللتحاق به، فتجهز وتبعه، فلما وصل إل ا ف ام

م       ا ول ق وأصبح ميت ي الطري األنس، فيقال إنهم عربدوا عليه فقتلوه، وقيل خرج من تلك الدار وهو سكران فنام ف
وم                رة ي ي بك ك ف ان ذل ة سراريله، وآ ا بتك ة مخنوق انيه من سواني برق ي س يعرف سبب موته، وقيل إنه وجد ف

تين وثل      ين وس نة اثنت ب س ن رج ين م ال بق بع لي اء لس ان     األربع ل اثنت نة، وقي ون س ت وثالث ره س ة، وعم ثمائ
وأربعون، رحمه اهللا تعالى، هكذا قيده صاحب آتابأخبار القيروان وأشار إلى انه في صحبة المعز، وهو مخالف  

ال . لماذآرته أوال من تشييعه للمعز ورجوعه ألخذ عياله : ولما بلغ المعز وفاته وهو بمصر تأسف عليه آثيرا وق
  .رجو أن نفاخر به شعراء المشرق فلم يقدر لنا ذلكهذا الرجل آنا ن

  : وله في المعز المذآور غرر المدائح ونخب الشعر، فمن ذلك قصيدته النونية التي أولها

 أم منهما بقر الحدوج الـعـين   هل من أعقـه عـالـج يبـرين
 مذ آـن إال أنـهـن شـجـون   ولمن ليال ما ذآكنا عـهـدهـا

 والناعمات آأنهـن غـصـون   ن آـواآـبالمشرقات آأنـهـ
 بالمسك من طرر الحسان لجون   بيض وما ضحك الصباح، وإنها
 وبكى عليها اللؤلؤ المـكـنـون   أدمى لها المرجان صفحة خـده
 فكأنه فيما سـجـعـن رنـين   أعدى الحمام تأوهي من بعدهـا
 ـنـينمما رأين وللمـطـي ح   بانوا سراعا للـهـوادج زفـرة

 أو عصفرت فيه الخدود جفـون   فكأنما صبغوا الضحى بقبابـهـم
 عنالبسيها في الخـدود تـبـين   ماذا على حلل الشقيق لوأنـهـا
 يرويه لي دمع علـيه هـتـون   فألعطشن الروض بعدهـم وال
 وأخونهم؟ إنـي إذن لـخـؤون   أأعير لحظ العين بهجة منـظـر

 زهرا، وال الماء المعين معـين   آتـسـىال الجو جو مشرق ولوا
 والبان دوح والشموس قـطـين   اليبعدن إذ العـبـير لـه ثـرى
 والسابري مضاعف موضـون   أيام فيه العـبـقـري مـفـوف

 ةلمع والمقـربـات صـفـون   والزاغبية شرع والمـشـرفـي
 ونخزر وال الحرب الزبون زب   والعهد من ظمياء إذ القومـهـا
 وآناس ذاك الخشف وهوعرين   حزني لذاك الجـو وهـو أسـنة
 مرح وجائله النـسـوع امـون   هل يدنيني منه أجـرد سـابـح
 ردء له خلف الغرار آـمـين   ومهند قـيه الـفـرنـد آـأنـه

 لكنه من أنـفـس مـسـكـون   عضب المضارب مقفر من أعين
 مضاربه الرقاق قـيون صاغت   قد آلن رشح حديده أجال، ومـا
 المخـزون بأس المعز أو اسمه   وآأنما يلقى الـضـريبة دونـه

   
  : ومنها في صفة الخيل

هضـب وال الـبـيد الــحـــزون حـــزون  وصـواهـل ال الـهـضـب يوم مـغــارهـــا
 يونعلـقـت بـهـا يوم الـــرهـــان عـــعرفـت بـسـاعة سـبـقـهـا، ال أنـــهـــا

    وأجل علم البرق فيها أنها مرت بجانحتيه وهي ظنون
يمـــين مسـحـت عـلـى األنـواء مـنـــك  في الغيث شبه من نداك آأنما

   
  .وهذه القصيدة من قصائده الطنانة، ولوال طولها ألوردتها آلها

  
  : وله أيضا

 ويقول بعض القائلين تصابـى   واهللا لوال أن يسفهني الـهـوى



 

  ورشفت من فيها البرود رضابا   لكسرت دملجها بضيق عناقـه

ه         ه وحسن طريقت و درجت ى عل ة عل وذج دالل ي المدح          . وفي هذا األنم و ف ه من الغل ا في وال م ر، ول ه آبي وديوان
دميهم وال   :واإلفراط المفضي إلى الكفر لكان من احسن الدواوين، وليس في المغاربة من هو في طبقته ال من متق

ان      من  ا متعاصرين، وإن آ ارقة، وآان د المش متأخريهم، بل هو أشعرهم على اإلطالق، وهو عندهم آالمتنبي عن
  .في المتنبي مع أبي تمام من االختالف مافيه

ه          ألت عن ده، وس ا فال أج ي يطلب منه وما زلت أتطلب تاريخ وفاة ابن هانيء المذآور من التواريخ والمظان الت
ذا  ايخ ه ن مش را م ا آثي يق     خلق ن رش ن ب ي الحس ي عل ف ألب اب لطي ي آت ه ف رت ب ى ظف ده، حت م أج أن فل الش

ره من موضع آخر رأيت بعض                 دة عم ذآور هاهنا،ونقلت م ا هو م ه آم ذهب فألفيت ماه قراضة ال ي س القيروان
اعث       ه م اة ألن اريخ الوف ذآر ت م ي ر األفاضل قد اعتنى بأحواله فجمعها وآتبها في أول ديوانه، وذآر مدة العمر، ول

  .عليه

ة      : ويقال إن أبا العالء المعري آان إذا سمع شعر ابن هانئ يقول ا، ألجل القعقع ما أشبهه إال برحى تطحن قرون
ذا             ى ه ه عل ا حمل ال، وم ذا المق ي ه ا أنصفه ف اظ، ولعمري م التي في ألفاظه، ويزعم أنه الطائل تحت تلك األلف

  .ين في النظم، واهللا أعلمفرط تعصبه للمتنبي، وبالجملة فما آان إال من المحسن

 ابن عمار األندلسي

ي      دون القرطب ن زي  -ذو الوزارتين أبو بكر محمد بن عمار، المهري األندلسي الشلبي الشاعر المشهور؛ هو واب
ك      -المذآور في حرف الهمزة  ا شاعري ذل ا آان فرسا رهان، ورضيعا لبان، في التصرف في فنون البيان، وهم

  .الزمان

وك األ ه وآانت مل ين اشتمل علي يما ح انه، الس ة إحس انه وبراع ذاءة لس ذآور لب ار الم ن عم دلس تخاف من اب ن
دلس      اد صاحب غرب األن الى         -المعتمد على اهللا ابن عب اء اهللا تع ذا الحرف إن ش ي ه ره ف ي ذآ وأنهضه   -اآلت

م   جليسا وسميرا وقدمه وزيرا ومشيرا ثم خلع عليه خاتم الملك ووجهه أميرا، وآان قد أتى عليه حين من الدهر ل
ول          ه الطب ود، وضربت خلف يكن شيئا مذآورا، فتبعته المواآب والمضارب والنجائب والجنائب والكتائب والجن
دم            ه من ع ان في ا آ ع م ر وسرير، م ونشرت على رأسه الرايات والبنود، فملك مدينة تدمير، وأصبح راقي منب

ه ومس     ك رق ى مال م وثب عل دبير، ث ه،   السياسة وسوء الت ه وبخس حق ى عقوق ادر إل توجب شكره ومستحقه، فب
ه   فتحيل المعتمد عليه وسدد سهام المكايد إليه، حتى حصل في قبضته قنيصا، وأصبح ال يجد محيصا، إلى أن قتل

  .المعتمد في قصره ليال بيده، وأمر من أنزله في ملحده، وذلك في سنة سبع وسبعين وأربعمائة بمدينة إشبيلية

د          وآانت والدته و محم اه صاحبه أب د رث ه المعتم ا قتل في سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة، وقصته مشهورة، ولم
  : عبد الجليل بن وهبون األندلسي المرسي بقوله من جملة قصيدة

 وأقول ال شلت يمين القاتل   عجبا له أبكيه ملء مدامعي
   

نين من      لقد رأيت ع: وقال أبو نصر الفتح بن خاقان صاحب قالئد العقيان د س د أخرج بع ظمي ساقي ابن عمار ق
ا، فرمق           ا، وال حل التواؤهم ا فغرت أفواهم تفة، م ا مش ة، ولبلتهم حفر حفر بجانب القصر وأساودهما بهما ملتف

  .الناس العبر، وصدق المكذب الخبر
  

  .يعني باألساود القيود
  

  : ومن مشاهير قصائد ابن عمار المذآور قوله
  والنجم قد صرف العنان عن السرى   انـبـرى أدر الزجاجة فالنسيم قـد

 الـعـنـبـرا لما استرد الليل منـا   والصبح قد أهدى لـنـا آـافـوره
   

  : ومن مديحها، وهي في المعتضد بن عباد
 ونحاه ال يردون حتى يصـدرا   ملك إذا ازدحم الملوك بـمـورد



 

  سنة الكرى وألذ في األجفان من   أندى على األآباد من قطر الندى
 القـرى نار الوغى إال إلى نار   قداح زند المجد الينـفـك مـن

   
  .وهي طويلة وفائقة

  
  : ومن جيد شعره أيضا القصيدة الميمية، وهي أيضا في المعتضد بن عباد، وأولها

  وفي، وإال فيم نوح الحمائم   علي، وإال ما بكاء الغمـائم
   

  : ومنها أيضا في وصف وطنه
 بالد بها عق الشباب تمـائمـي   الحيا برد الشباب، فإنهـا آساها

 قدحت بنار الشوق بين الحـيازم   ذآرت بها عهد الصبا فكأنـمـا
 عناني، وال أتثنيه عن غي هائم   ليالي الألوي عـلـى رشـد الئم
  وأجني عذابي من غصون نواعم   أنال سهادي من عيون نواعـس

 من النهر ينساب انسياب األرقـم   ـعـاطـفوليل لنا بالسد بـين م
 حواسد تمشي بيننا بـالـنـمـائم   تمر علينا ثـم عـنـا آـأنـهـا

 هداياه في أيدي الرياح النواسـم   بحيث اتخذنا الروض جارا تزورنا
 آاتـم حللنا مكان السر من صدر   وبتنا وال واش يحـس آـأنـمـا

   
  : ومن مديحها

 ومثوى المعالي بين تلك المعـالـم   في عرصاتـهـم ملوك مناخ العز
 بأس وال غير الـقـنـا بـدعـائم   هم البيت ماغير الظبـا لـبـنـائه

 طوال العوالي في طوال المعاصم   إذا قصر الروع الخطا نهضت بهم
 بجز النواصي او بحز الغالصـم   وأيد أبت من ان تؤوب ولم تـفـز

 إذا رجعت أسيافهم بالجـمـاجـم   لموت آأسهاندامى الوغى يجرون با
 عـزائم وثم الظبا مهـزوزة مـن   هناك القنا مجرورة من حـفـائظ

   
  : ومنها

  وإن نزلوا فارصده آخر طاعم   إذا رآبوا فانظره أول طاعـن
   

  .وهي أيضا طويلة وطنانة
  

ر        ومن جملة ذنوبه عند المعتمد بن عباد ما بلغه عنه من هجائه وهج ا من أآب ا آان ين، هم ي بيت د ف اء أبيه المعتم
  : أسباب قتله،وهما

 سماع معتضد فيها ومعـتـمـد   مما يقبح عندي ذآـر أنـدلـس
  آالهر يحكي انتفاخا صولة األسد   أسماء مملكة في غير موضعهـا

   
  .ومحاسن ابن عمار آثيرة

  
ذه النس   : والمهري دها راء، ه ن قضاعة وهي          بفتح الميم وسكون الهاء وبع ن إلحاف ب دان ب ن حي رة ب ى مه بة إل

  .قبيلة آبيرة ينسب إليها خلق آثير
  

ى  : والشلبي بكسر الشين المعجمة وسكون الالم وبعدها باء موحدة، هذه النسبة إلى شلبن وهي مدينة باألندلس عل
  .ساحل البحر

  
دها       بضم التاء المثناة من فوقها وشسكون الدال المهملة وآسر المي: وتدمير ا وبع اة من تحته اء المثن م وسكون الي



 

ا،    راء، وهي مدينة مرسية، وآان المعتمد ابن عباد قد سير إليها أبا بكر ابن عمار المذآور نائبا عنه، فعصى به
ي عن                   ة تغن ذه الواقع دم أوال، وشهرة ه ا تق ده آم ه بي ي قبضته، وقتل ع ف ى وق ه حت ال علي د يحت زل المعتم ولم ي

  .اإلطالة في تفصيلها
  

ذآور            ار الم ن عم ة اب ي ترجم دة ف اب الخري ي آت دين األصفهاني الكاتب ف ن    : وذآر عماد ال د، وآل ه المعتم وقتل
  : أقوى األسباب لقيله أنه هجاه بشعر ذآر فيه أم بنيه المعروفة بالرمكية، وهي أبيات منها

 رمكية ال تساوي عقـاال   تخيرتها من بنات الهجان
 لئيم النجارين عما وخاال   فجاءت بكل قصير الذراع

  
ام         : قلت ي أي تراها ف د اش ان ق ه، وآ وهذه الرمكية آانت سرية المعتمد، اشتراها من رميك بن حجاج، فنسبت إلي

د،       ا يناسب اسمها، هو المعتم أبيه المعتضد فأفرط في الميل إليها وغلبت عليه، واسمها اعتماد، فاختار لنفسه لقب
ي    وتوفيت بأغمات قبل المعتمد بأ ا، وهي الت يام، ولم ترقأ له عبرة وال فارقته حسرة حتى قضى نحبه أسفا وحزن

ه لكي            بته إلي ا نس ار، وإنم ن عم يس الب ذا الشعر ل ل إن ه أغرت المعتمد على قتل ابن عمار، لكونه هجاها؛ وقي
  .توغر صدر المعتمد عليه، واهللا أعلم

 أبو بكر ابن الصائغ األندلسي

ره   أبو بكر محمد بن باجه ال تجيبي األندلسي السرقسطي المعروف بابن الصائغ، الفيلسوف الشاعر المشهور؛ ذآ
أبو نصر الفتح بن محمد بن عبيد بن خاقان القيسي، صاحب قالئد العقيان في آتابه، ونسبه إلى التعطيل ومذهب  

ا      ماه مطمح األنفس م ه الحكماء والفالسفة وانحالل العقيدة، وقال في حقه في آتابه الذي س اب    : مثال ي آت نظر ف
ه،        اني عطف ره ث ذه من وراء ظه يم، ونب التعاليم، وفكر في أجرام األفالك وحدود األقاليم، ورفض آتاب اهللا الحك
ة،    ى اهللا فيئ وأراد إبطال ما ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه، واقتصر على الهيئة، وأنكر أن يكون لنا إل

ر    دبير، واجت ه           وحكم للكواآب بالت تهزأ بقول اد، واس د سماع النهي واإليع رأ عن ر، واجت ى اهللا اللطيف الخبي م عل
ان دور، وأن اإلنسان     - 85:القصص -" إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد"تعالى  د أن الزم فهو يعتق

ا   نبات أو نور،حمامة تمامه، واختطافه قطافه، قد محي اإليمان من قلبه فما له فيه رسم، ونسي ال انه فم رحمن لس
  .يمر عليه له اسم

ه،                  ه حال م بكن دة، واهللا أعل ادات الفاس ذه االعتق ه من ه ا وصفه ب د فيم اوز الح ره وج ي أم ان ف ن خاق ولقد بالغ اب
   : وأورد له مقاطيع من الشعر، فمن ذلك قوله

 بأنكم في ربع قـلـبـي سـكـان   أسكان نعـمـان األراك تـيقـنـوا
 بلينا باقوام إذا استؤمنـوا خـانـوا   اد فطالـمـاودوموا على حفظ الود

  هل اآتحلت بالغمض لي فيه أجفان   سلوا الليل عني مذ تنـاءت ديارآـم
 أجـفـان فكانت لها إال جفـونـي   وهل جردت أسياف برق سماؤآـم

   
ى ا    م     وآان قد أنشدني هذه األبيات بعض أشياخ المغاربة الفضالء بمدينة حلب منسوبة إل ذآور، ث ن الصائغ الم ب

ا    -اآلتي ذآره إن شاء اهللا تعالى  -وجدتها بعد ذلك بعينها في ديوان أبي الفتيان محمد بن حيوس  اآا فيم فبقيت ش
ه مطمح األنفس أيضا        : أنشدني ذلك الشيخ، وقلت ي آتاب ى أن وجدتها ف لعله وهم في نسبتها إلى ابن الصائغ، إل

  .واهللا تعالى أعلم لمن هي منهما منسوبة إلى ابن الصائغ المذآور،
  
  .وله

 خطر النسيم بها ففاح عـبـيرا   ضربوا القباب على أقاحة روضة
 دامي الكلوم يسوق تلك العـيرا   وترآت قلبي سار بين حمولهـم
 عان يفك ولو سـألـت غـيورا   هال سألت أسيرهم هل عنـدهـم
 ـوان ثـغـورالهم وصاغ األقح   ال والذي جعل الغصون معاطفـا
 سـعـيرا إال شهقت له فـعـاد   ما مر بي ريح الصبا من بعدهـم

   



 

  : ولما حضرته الوفاة آان ينشد
  فراغت فرارا منه يسرى إلى يمنى   أقول لنفسي حين قابلـهـا الـردى
 األهنا فقد طالما اعتدت الفرار إلى   ففي تحملي بعض الذي تكرهـينـه

نة خمس وعشرين وخمسمائة مسموما      وتوفي في شهر رمضان ال معظم سنة ثالث وثالثين وخمسمائة، وقيل س
  .في باذنجان بمدينة فاس، رحمه اهللا تعالى

  .بالباء الموحدة وبعد األلف جيم مشددة ثم هاء ساآنة، وهي الفضة بلغة فرنج المغرب: وباجه

يم وسكون ال   : والتجيبي دة؛        بضم التاء المثناة من فوقها وفتحها وآسر الج اء موح دها ب ا وبع اة من تحته اء المثن ي
ا، وهي تجيب           دها إليه ن السكون، نسب ول ن شبيب ب هذه النسبة إلى تجيب، وهي أم عدي وسعد ابني أشرس ب

  .بنت ثوبان بن سليم بن مذحج

ى            : والسرقي بة إل ذه النس ة، ه دها طاء مهمل ة وبع اف وسكون السين المهمل بفتح السين المهملة والراء وضم الق
  .سرقطة، وهي مدينة باألندلس خرج منها جماعة من العلماء واستولى عليها سنة اثنتي عشرة وخمسمائة

 الرصافي الشاعر

نظم             ي ال ة ومقاصد ف ه أشعار ظريف اء األندلسي الرصافي الشاعر المشهور؛ ل أبو عبد اهللا محمد بن غالب الرف
ه الت   ادة،         لطيفة، وشعره سائر في اآلفاق، ومن أشهر شعره أبيات ا آل اإلج ي غالم صنعته النسج فيه ا ف ي نظمه

  : وهي

 لو لم تهم بمذال القدر مـبـتـذل   قالوا وقد أآثروا في حبه عـذلـي
 الخترت ذلك ولكن ليس ذلك لـي   فقلت لو آان أمري في الصبابة لي

 حلو اللمى ساحر األجفان والمقلأحببته حببي الثـغـر عـاطـره
 بنانه جوالن الفـكـر والـغـزل   لغزل جـائلـهغزيال لم تزل في ا

 على السدى لعب األيام بـالـدول   جذالن يلعب بالمحواك أنـمـلـه
 محتبـل تخيط الظبي في أشراك   جذبا بكفيه او فحصا بأخـمـصـه

   
  : س بباكوله غير هذا المقطوع أشياء رائقة، فمن ذلك قوله في غالم يبل عينيه بريقه ويظهر أنه يبكي ولي

 وأضلعه مـمـا يحـاولـه صـفـر   عذيري مـن جـذالن يبـكـي آـآبة
 ويحكي البكا عمدا آما ابتسم الـزهـر   يبـل مـآقـي زهـرتـيه بـريقــه
  وهل عصرت يوما من النرجس الخمر   ويوهـم أن الـدمـع بـل جـفـونـه

   
  : وله أيضا

 نـد لـقـائهتتحير اللباب ع   ومهفهف آالغصـن إال أنـه
  الورد رش بمائه:عرقا، فقلت   أضحى ينام وقد تكلـل خـده

  
الى   ه اهللا تع ة، رحم ة مالق مائة بمدين بعين وخمس ين وس نة اثنت هر رمضان، س ي ش وفي ف بضم : والرصافي. وت

ية، وباأل         د بلنس دلس عن دة صغيرة باألن ى الرصافة، وهي بلي دلس  الصاد المهملة وبعد األلف فاء، هذه النسبة إل ن
د         ن عب ام ب ن هش ة ب ن معاوي رحمن ب أيضا بليدة أخرى صغيرة اسمها الرصافة، وهي عند قرطبة، أنشأها عبد ال
ا من    الملك األموي أول ملوك األندلس من بني أمية، ويعرف بالداخل، ألنه دخل إلى األندلس من بالد الشام خوف

ان    أبي جعفر المنصور العباسي، وقصته مشهورة، فلما دخلها ملك نة ثم ها وبويع له بقرطبة يوم عيد األضحى س
د               ن عب ام ب ده هش ذه الرصافة وسماها برصافة ج ى ه نة، وبن ذ خمس وعشرون س وثالثين ومائة، وعمره يومئ

الى   -الملك بن مروان، وهي بليدة مشهورة بالشام، آذا قاله ياقوت الحموي اء اهللا تع ه    -اآلتي ذآره إن ش ي آتاب ف
ل         المسمىبالمشترك وضعا  وال خوف التطوي م تسع مواضع، وعددها، ول المختلف صعقا وذآر أن الرصافة اس

  .لذآرتها، غير أنه لم يذآر رصافة بلنسية، وبهذه الرصافة تكون عشرة مواضع، واهللا تعالى أعلم



 

 أبو بكر ابن زهر

ن أب         ك ب د المل روان عب ي م ن أب ن    أبو بكر محمد بن أبي مروان عبد الملك بن أبي العالء زهر ب د ب ر محم ي بك
الوا المراتب     اء وزراء، ن مروان بن زهر اإليادي األندلسي اإلشبيلي؛ آان من أهل بيت آلهم علماء رؤساء حكم

  .العلية وتقدموا عند الملوك ونفذت أوامرهم

ر     : المطرب من أشعار أهل المغرب      قال الحافظ أبو الخطاب ابن دحية في آتابه المسمى و بك يخنا أب ان ش  -وآ
ة،              -بن زهر المذآور يعني ا ان يحفظ شعر ذي الرم ين، آ ورد من الطب عذب مع ين، وم ة مك بمكان من اللغ

ع سمو        د أصحاب المغرب، م ا عن وهو ثلث لغة العرب مع اإلشراف على جميع أقوال أهل الطب والمنزلة العلي
  .النسب، وآثرة األموال والنشب، صحبته زمانا طويال، واستفدت منه أدبا جليال

  : من شعره وأنشد

 قد غالهم نوم الصباح وغالني   وموسدين على األآف خدودهم
 حتى سكرت ونالهم ما نالنـي   ما زلت أسقيهم وأشرب فضلهم
 أني أملت إناءها فأمـالـنـي   والخمر تعلم حين تأخذ ثارهـا

   
نة خ  : سألته عن مولده فقال: ثم قال ي آخرس مس وتسعين وخمسمائة،    ولدت سنة سبع وخمسمائة،وبلغني وفاته ف

  .رحمه اهللا تعالى؛ انتهى آالم ابن دحية
  

ن االصباغي        : قلت أنا ة اهللا ب ن هب د اهللا ب ي غالب عبي وقد ألم ابن زهر المذآور في هذه األبيات بقول الرئيس أب
  : وهو

 شرابها ما سميت بـعـقـار   عقرتهم مشمولة لو سالـمـت
 داس بأرجل العصارصرعى ت   ذآرت حقائدهم القديمة إذ غدت
 منهم، وصاحت فيهم بالـثـار   النت لهم حتى انتشوا وتمكنـت

   
  : قوله -وهو من أجل آتبهم وأآبرها  -ومن المنسوب إليه أيضا في آتاب جالينوس الحكيم المسمىحيلة البرء 

 يترجى الحـياة أو لـعـيلـه   حيلة البرء صنفت لـعـلـيل
  حيلة البرء ليس في البرء حيلة   :فإذا جاءت المـنـية قـالـت

   
  : ومن شعر ابن زهر أيضا يتشوق ولدا له صغيرا

 صغير تخلف قلبـي لـديه   ولي واحد مثل فرخ القطـا
  لذاك الشخيص وذاك الوجيه   نأت عنه داري فيا وحشتـا

 فيبكي علي وأبكي عـلـيه   تشوقـنـي وتـشـوقـتـه
 ه إلـي ومـنـي إلـيهفمن   لقد تعب الشوق مـا ينـنـا

   
  : وله وقد شاخ وغلب الشيب

 فانكرت مقلتاي آـل مـا رأتـا   إني نظرت إلى المرآة إذ جلـيت
 وآنت أعهده من قبل ذاك فتـى   رأيت فيها شييخا لست أعـرفـه

 متى ترحل عن هذا المكان متى؟   أين الذي باألمس آان هنـا: فقلت
 إن الذي أنكرته مقلـتـاك أتـى   :فاستضحكت ثم قالت وهي معجبة
 ياأبتـا صارت سليمى تنادي اليوم   آانت سليمى تنادي ياأخـي وقـد

   
  : والبيت األخير من هذه األبيات ينظر إلى قول األخطل الشاعر المشهور

 نسب يزيدك عندهن خباال   وإذا دعونك عمهن فإنـه



 

  أدنى وأقرب خلة ووصاال   وإذا دعونك يااخي فـإنـه
   

  : وأوصى أنه إذا مات يكتب على قبره هذه األبيات، وفيها إشارة إلى طبه ومعالجته للناس، وهي
  والحظ مكانا دفعنا إليه   تأمل بحقك يا وافـقـا

 آأني لم أمش يوما عـلـيه   تراب الضريح على وجنتي
  وها أنا قد صرت رهنا لديه   أداوي األنام حذار المـنـون

   
يهم        وهذه ال دة عل م بصحتها، والعه ذآور، واهللا أعل ن زهر الم مقاطيع إنما أخذتها من أفواه العلماء منسوبة إلى اب
  .في نقلها

  
ه وأتباعه،     : وقال ابن دحية أيضا في حقه ه خول اء في والذي انفرد به شيخنا وانقادت لتخيله طباعه وصارت النبه

فوته، وهي من الفنون التي أغربت بها أهل المغرب الموشحات، وهي زبدة الشعر ونخبته وخالصة جوهره وص
  .على أهل المشرق، وظهروا فيها آالشمس الطالعة والضياء المشرق؛ وأورد له موشحا حسنا

  
وفي     : وقال في حق جده أبي العالء زهر ه، وت ك العصر وحكيم إنه آان وزير ذلك الدهر وعظيمه، وفيلسوف ذل

  .شرين وخمسمائة بمدينة قرطبةممتحنا من نغلة بين آتفيه سنة خمس وع
  

داد       : ثم قال في حق جد أبيه عبد الملك ولى رياسة الطب ببغ ا طويال، وت إنه رحل إلى المشرق، وبه تطبب زمان
دم       دلس والمغرب، واشتهر بالتق ثم بمصر ثم بالقيروان، ثم استوطن مدينة دانية وطار ذآره منها إلى أقطار األن

  .، ومات بمدينة دانيةفي علم الطب حتى بذ أهل زمانه
  

روان  ي            : ثم قال في حق جد جده محمد بن م دما ف الفتوى مق ا ب ا حاذق ألدب، ففيه ا ل الرأي حافظ ا ب ان عالم ه آ إن
ة،     ين وعشرين وأبعمائ الشورى، متفننا في الفنون، وسيما فاضال، جمع الرواية والدراية، توفي بطلبيرة سنة اثنت

ذل،        وهو ابن ست وثمانين سنة، حدث عنه جم دين والفضل والجود والب يين ووصفوه بال اء األندلس اعة من العلم
  .رحمه اهللا تعالى

  
  .وقد تقدم الكالم على اإليادي وعلى طلبيرة فال حاجة إلى اإلعادة

  
  .بضم الزاي وسكون الهاء وبعدها راء:وزهر

  
ي ز         ي بعض بن زار ف ن الب ي الطيب اب دة ألب م      وذآر عماد الدين الكاتب في آتاب الخري د، ول و زي ه أب هر وآنيت

  : يذآر اسمه، قوله
  جاوزتما الحد في النكاية   قل للوبا انت وابن زهر
 فواحد منكمـا آـفـايه   ترفقا بالـورى قـلـيال

ه اهللا          مائة رحم ين وخمس ع وأربع نة أرب وفي س ه ت يض، وأن ثم وجدت هذين البيتين ألبي بكر أحمد بن محمد األب
  .تعالى، واهللا أعلم

 حيوس الشاعر ابن

ان              ن عثم ن عدي ب ثم ب ن الهي د ب ن محم د المرتضى ب ن محم أبو الفتيان محمد بن سلطان بن محمد بن حيوس ب
راء العرب، وهو أحد        ان من أم الغنوي الملقب مصطفى الدولة، الشاعر المشهور؛ آان يدعى باألميرألن أباه آ

وا  ه دي دين، ل ولهم المجي ن فح نين وم اميين المحس عراء الش رالش عر آبي ابر . ن ش وك واألآ ن المل ة م ي جماع لق
ي فصل       -ومدحهم وأخذ جوائزهم، وآان منقطعا إلى بني مرداس أصحاب حلب  ي الصحاح ف ذآر الجوهري ف

  .وله فيهم القصائد األنيقة -حجر يرمى به في البئر ليعلم أفيها ماء أم ال، وبه سمي الرجل : ردس المرداس

ن    وقضيته مشهورة مع األمير جالل الدولة وصمامها أبي المظفر نصر بن محمود بن سبل الدولة نصر صالح ب
ه         ام مقام ا مات وق ار، فلم مرداس الكالبي صاحب حلب، فإنه آان قد مدح أباه محمود بن نصر فأجازه ألف دين

  : ولده نصر المذآور قصده ابن حيوس المذآور بقصيدته الرائية يمدحه بها ويعزيه عن أبيه، وهي



 

 النذر فمن آان ذا نذر فقد وجبين عزا ماقضاه لك الدهرآفى الد
   

  : ومنها
 فال افترقت ماذب عن ناظر شفر   ثمانية لم تفترق مذ جمـعـتـهـا

  ولفظك والمعنى وعزمك والنصر   يقينك والتقوى، وجودك والغنـى،
   

  : يذآر فيها وفاة أبيه وتوليته األمر من بعده بقوله
 على أنه لوالك لم يكن الصـبـر   مان الذي سطاصبرنا على حكم الز

 الشـكـر تقارن نعمى اليقوم بها   غزانا ببؤس اليماثلـهـا األسـى
   

  : ومنها
 وسرت إليكم حين مسني الضـر   تباعدت عنكـم حـرفة ال زهـادة
 يصد، وباب العز مادونه سـتـر   فالقيت ظل األمن ماعنه حـاجـز

 فدامت معاليكم ودام لـي األسـر   ميلـكـموطال مقامي في غسار ج
 آريم بأن العسر يتبعـه الـيسـر   وأنجز لي رب السموات وعدة ال
 وإني عليم أن سيحلفـه نـصـر   فجاد ابن نصر لي بألف تصرمـت
  فكيف وطوعا أمرك النهي واألمر   لقد آنت مأمورا ترجى لمثـلـهـا

 وقد عرف المبتاع وانفصل السعـر   وما بي إلى اإللحاح والحرص حاجة
 وآم في الورى ثاو وآماله سـفـر   وانـي بـآمـالـي لـديك مـخـيم

 الـحـر بأيسر ما توليه يستبـعـد   وعندك ما أبغي بقولي تصـنـعـا
   

يحلفها نصر   : فلما فرغ من إنشادها قال األمير نصر ه،     : واهللا لوقال عوض قولهس سيضعفها نصر، ألضعفتها ل
  .عطاه ألف دينار في طبق فضةوأ
  

د    زل بع وآان قد اجتمع على باب األمير نصر المذآور جماعة من الشعراء، وامتدحوه وتأخرت صلته عنهم، ون
ده، فجاءت        د مجلس األنس عن ه، وعق ذلك األمير نصر إلى دار بولص النصراني، وآانت له عادة بغشيان منزل

دة المعري الشاعر        الشعراء الذين تأخرت جوائزهم إلى باب بول ن الدوي د ب ن محم د ب ص، وفيهم أبو الحسن أحم
ه،   المعروف، فكتبوا ورقة فيها أبيات اتفقوا على نظمها، وقيل بل نظمها ابن الدويدة المذآور، وسيروا الورقة إلي

  : واألبيات المذآورة هي
  مفاليس فانظر في أمور المفاليس   على بابك المحروس منا عصـابة

 بعشر الذي أعطيته البن حـيوس   منك الجماعة آلـهـاوقد قنعت 
 بمنـحـوس ولكن سعيد اليقاس   وما بيننا هذا التـفـاوت آـلـه

   
تهم     : فلما وقف عليه األمير نصر اطلق لهم مائة دينار، فقال ن حيوس ألعطي ه الب واهللا لو قالوا بمثل الذي أعطيت

  .مثله
  

ان        وذآر العماد في الخريدة أن هذه األبي ه آ دة وأن ن الدوي د ب ن محم د ب ات ألبي سالم عبد اهللا بن أبي الحسن أحم
  .يعرف بالقاق واهللا أعلم

  
وآان األمير نصر سخيا واسع العطاء، ملك حلب بعد وفاة أبيه محمود في سنة سبع وستين وأربعمائة، ولم تطل  

وقد ذآر جد أبيه صالح   -ن وأربعمائة مدته حتى ثار عليه جماعة من جنده فقتلوه في ثاني شوال سنة ثمان وستي
  .-بن مرداس في حرف الصاد

م            األمير عل ة اآلن ب دار المعروف ا هي ال ة، وداره به ع وستين وأربعمائ نة ارب وقدم ابن حيوس حلب في شوال س
  .الدين سليمان بن حيدر



 

  
و            ن محم ابق اب ا الفضائل س ا أب ي مدح به ة الت وس القصيدة الالمي ر    ومن محاسن شعر ابن حي د وهو أخو األمي

  : نصر المذآور، ومن مديحها قوله
 واعـــتـــمـــادي هـــداية الـــضــــــالل   طالـمـا قـلـت لـلـمـــســـائل عـــنـــكـــم

 فالــقـــهـــم فـــي مـــكـــارم أو نـــزال   إن تـرد عـلـــم حـــالـــهـــم عـــن يقـــين
 ار النقع خضر األآناف حمر النصالمث    تلق بيض األعراض سود 

   
ن الحسين الرستمي الشاعر           د ب ن محم د ب عيد محم ي س وما أحسن هذا التقسيم الذي اتفق له، وقد ألم فيه بقول أب

اخر الشعر،     -المقدم ذآره في حرف الهمزة  -المشهور من جملة قصيدة يمدح بها الصاحب بن عباد  وهي من ف
  : وذلك قوله

 وأهل المعالي والعوالي وآلـهـا   ن في السلم والوغىمن النفر العالي
 نزالها وإن نازلوا احمر القنا من   إذا نزلوا اخضر الثرى من نزولهم

   
  .هذا واهللا الشعر الخالص الذي اليشوبه شيء من الحشو

  
ة حلب وآ           ى دارا بمدين رداس، فبن ي م ة ضخمة من بن ه نعم تب  وآان ابن حيوس المذآور قد أثرى وحصلت ل

  : على بابها من شعره
 في نــعـــمة مـــن آل مـــرداس   دار بـنـينـاهـا وعـشـنـا بـــهـــا

 يترآوا على لأليام من باس    قوم نفوا بؤسي ولم 
 الــنـــاس فلـيصـنـع الـنـاس مـع   قل لبني الدنيا أال هكذا

   
ن   : وقيل ي حصينة         إن هذه األبيات لألمير الجليل أبي الفتح الحسن ب ابن أب ار، المعروف ب د الجب ن عب د اهللا ب عب

  : ومن غرر قصائده السائرة قوله. الحلبي، وهو الصحيح
 واسـأل مـصـيفـا عـافـيا عـن مـــربـــع   هوذلـك ربـع الـمـالــكـــية فـــاربـــع

 ـيغر الـسـحـائب واعـتـذر عـن أدمــعــ   واسـتـق لـلـدمـن الـخـوالـي بـالـحـمــى
 في قــربـــه، ووراء نـــاء مـــزمـــع   فلـقـد فــنـــين أمـــام دان هـــاجـــر

 عن مـقـلة عـبـرى وقـلــب مـــوجـــع   لو يخـبـر الـرآـبـان عـنــي حـــدثـــوا
 زمـن مـتـى يرجـع وصــالـــك يرجـــع   ردي لـنـا زمـن الـكــثـــيب فـــإنـــه

 لرددت أقـصـى نـيلـك الـمـسـتـــرجـــع   مة بـأدنـى لــوعـــتـــيلو آـنـت عـالـ
 عن مـضـمـر بـين الـحـشـى واألضـلـــع   بل لـو قـنـعـت مـن الـغـرام بـمـظـهـــر

 غب تجنب، وبذلت بعد تمنع    أعتبت إثر تعتب، ووصلت 
 ـجـــحينــ عن أن اآـون آـطـالـب لـــم   ولو أنني أنصفت نفسي صنتها

   
  : ومنها

 فألشكرن ندى أجاب وما دعي   إني دعوت ندى الكرام فلم يجب
 شكر بطيء عن ندى متسرع   ومن العجائب، والعجائب جمة،

   
  : ومن شعره أيضا

 وال تقتفوا من جار لما تـحـكـمـا   قفوا في القلى حيث انتهيتم تـذمـمـا
 حتفـه مـن تـقـومـا لديكم ويلقى   أرى آل معوج المودة يصـطـفـى
 فال تعدلوا عن مذهب قـد تـقـدمـا   فإن آنتم لم تعـدلـوا إذ حـكـمـتـم

 وثقف مـنـآد الـقـنـا لـيقـومـا   حنى الناس من قبل القسي لتـقـنـى
 وإن بزني حظي من الظلم واللـمـى   وما ظلم الشيب المـلـم بـلـمـتـي
  شبهت في الحسن والعفة والدمىوإن أ   ومحجوبة عزت وعـز نـظـيرهـا



 

 وأسأل عنها معلما مـا تـكـلـمـا   أعنف فيها صبوة قـط مـا ارعـوت
 وال تسألي عن قـلـبـه أين يمـمـا   سلي عنه تخبر عن يقـين دمـوعـه

 وفارقني أيام فارقـتـم الـحـمـى   فقد آان لي عونا على الصبر بـرهة
 مضى منجدا صبري وأوغلت متهمـا   فراق قضى أن ال تأسـي بـعـد أن
 ويقبح بي أن ال أآـون مـنـكـمـا   وفجعة بين مثـل صـرعة مـالـك

 فال أنتما مني وال انـا مـنـكـمـا   خليلي إن لم تسعداني عـلـى األسـى
 ولم تذآرا آيف السبـيل إلـيهـمـا   وحسنتمـا لـي سـلـوة وتـنـاسـيا
 ملث إذا ماالغيث أثـجـم أنـجـمـا   طـلسقى اهللا أيام الصبـا آـل هـا

 مـا وقد مل من طول السهاد فـهـو   وعيشا سرقنـاه بـرغـم رقـيبـنـا
   

  .وهي طويلة
  

نة سبع        : وحكى الحافظ ابن عساآر في تاريخ دمشق قال وي من حفظه س راهيم العل ن إب أنشدنا أبو القاسم علي ب
ال   أخذ األمير أبو الفتيان بن ح: وخمسمائة قال ي شرف       : يوس بيدي ونحن بحلب وق ذا البيت وهو ف ي ه اروعن

  : الدولة مسلم بن قريش
  وجرى الندى بعروقه قبل الدم   أنت الذي نفق الثناء بسـوقـه

   
ا                ة، وآونه ات النوني ر األبي ن الصائغ األندلسي ذآ ر ب ي بك ة أب ي ترجم دم ف د تق دح؛ وق وهذا البيت في غاية الم

  .دة في ديوان ابن حيوس المذآور، واهللا اعلم بجلية الحال فيهامنسوبة إليه، وهي موجو
  

ره   -وآان أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن الخياط الشاعر  نة          -المقدم ذآ ي بعض شهور س ى حلب ف د وصل إل ق
  : اثنتين وسبعين وأربعمائة، وبها يؤمئذ أبو الفتيان المذآور فكتب إليه ابن الخياط المذآور قوله

  وآفاك مني منظري عن مخبري   دي مايبـاع بـدرهـملم يبق عن
 المشتـري عن أن تباع وأين أين   إال بقية ماء وجـه صـنـتـهـا

  .لو قال وأنت نعم المشتري لكان أحسن: فقال

نة ثالث    وآانت والدة ابن حيوس يوم السبت سلخ صفر سنة أربع وتسعين وثلثمائة بدمشق، وتوفي في شعبان س
د          . مائة بحلبوسبعين وأربع اط الشاعر المشهور وق ابن الخي د المعروف ب ن محم د ب وهو شيخ أبي عبد اهللا أحم

  .تقدم ذآر ذلك في ترجمته

ين      دها س اآنة وبع واو الس ا المضمومة وال ن تحته اة م ددة المثن اء المش ة والي ة المفتوح اء المهمل ك بالح وحيوس
  .مهملة

ر    وفي شعراء المغاربة ابن حبوس مثل األول، ولكن ى آثي بالباء الموحدة المخففة، وإنما ذآرته لئال يتصحف عل
ط، والصواب    .من الناس بابن حيوس و غل ورأيت خلقا آثيرا يتوهمون أن المغربي يقال له ابن حيوس ايضا، وه

  .ما ذآرته، واهللا تعالى أعلم

 األبيوردي الشاعر

ن  ن إسحاق وهو         أبو المظفر محمد بن أبي العباس أحمد بن محمد أحمد بن إسحاق ب د ب ام محم اس اإلم ي العب أب
ن        ان ب اس عثم ي العب ن أب د ب أبو الفتيان بن أبي الحسن بن أبي مرفوعة بن منصور بن معاوية األصغر بن محم
عنبسة األصغر بن عتبة بن األشرف بن عثمان بن عنبسة بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس  

ابة         بن عبد مناف، القرشي األموي المع ة نس اهير، رواي اء المش ان من األدب اوي األبيوردي الشاعر المشهور؛ آ
ان     : شاعرا ظريفا، قسم ديوان شعره إلى أقسام ك، وآ ر ذل منها العراقيات ومنها النجديات ومنها الوجديات، وغي

ن طاهر    من أخبر الناس بعلم األنساب نقل عنه الحافظ األثبات الثقات، وقد روى عنه الحافظ أبو الفضل مح د ب م
اوي   ة المع د    : المقدسي في غير موضع من آتابه الذي وضعه في األنساب، وقال في حقه في ترجم ان أوح ه آ إن



 

اوي،            به المع ي نس ان يكتب ف ياء وآ اب أش ذا الكت زمانه في علوم عديدة، وقد أوردنا عنه في غير موضع من ه
  : وأليق ما وصف به بيت أبي العالء المعري

 األوائل آلت بما لم تستطعه   خير زمانهوإني وإن آنت األ
   

  .انتهى آالم المقدسي بعد أن ذآر له أبياتا يفتخر بها ال حاجة بنا إليها
  

ة،      : وذآره أبو زآريا ابن منده في تاريخ أصبهان فقال ل الطريق اد جمي ة، حسن االعتق فخر الرؤساء أفضل الدول
ل     متصرف في فنون جمة من العلوم، عارف بأنساب العرب ر العق ب، واف ، فصيح الكالم حاذق في تصنيف الكت

ول         . آامل الفضل، فريد دهره ووحيد عصره  ان إذا صلى يق س، وآ ر وعزة نف ه وآب ه تي ان في ي   : وآ م ملكن الله
  .مشارق األرض ومغاربها

  
ال            ذيل وق اب ال ي آت اوي، وف ة المع ي ترجم اب األنساب ف ي آت ى    : وذآره الحافظ ابن السمعاني ف ان ينسب إل آ

ى   معاوية األصغر المقدم ذآره في عمود نسبه، وأخبر عنه أنه آتب رقعة إلى أمير المؤمنين المستظهر باهللا وعل
  .رأسها الخادم المعاوي فكره الخليفة النسبة إلى معاوية، فحك الميم من المعاوي ورد الرقعة إليه، فصار العاوي

  
  : ومن محاسن قوله

 لنا رغبة أو رهبة عظمـاؤهـا   ملكنا أقاليم البـالد فـأذعـنـت
 شدائد أيام قـلـيل رخـاؤهـا   فلما انتهت أيامنا علقـت بـنـا

 فصار علينا في الهموم بكاؤهـا   وآان إلينا في السرور ابتسامهـا
  رقاق الحواشي آاد يقطر ماؤها   وصرنا نالقي النائبات بـأوجـه
 حـياؤهـا ي لم يدعناعلينا الليال   إذا ما هممنا أن نبوح بما جنـت

   
  : وقوله أيضا

 أعز وأحداث الزمـان تـهـون   تنكر لي دهري ولم يدر أنـنـي
 وبت أريه الصبر آـيف يكـون   فبات يريني الخطيب آيف اعتداؤه

   
  : ومن شعره أيضا

 عليها ويغريني بها أن أعيبـهـا   وهيفاء ال أصغي إلى من يلومني
 إليها، وباألخرى أراعي رقيبها   ـدتأميل بإحدى مقلـتـي إذا ب

 نصيبها أخذت لعيني من سليمى   وقد غفل الواشي ولم يدر أننـي
   

وله في أبي النجيب عبد الرحمن بن عبد الجبار المراغي، وآان من أفراد زمانه فضال، وآان يستعمل في شعره 
  : لزوم ماال يلزم، وآانت إقامته بثغر حيرة

 آعقله أسلمه أسقمـه   شعر المراغي وحوشيتم
 لكنه يترك ما يلزمـه   يلزم ماليس له الزمـا

  : وله أيضا
 بخـال فـجـودي بـالـــخـــيال الـــطـــارق   أأمـيم إن لـم تـــســـمـــحـــي بـــزيارة

 سمة لحبك في ضمير العاشق    واهللا التمحو الوشاة وال النوى 
   

  : قوله من جملة قصيدة -االتي ذآره  -خذ سبط ابن التعاويذي ومن معنى هذا البيت األول أ: قلت
 فمري الخيال يمر بي فيسلم   إن آنت ليلى بالسالم بخـيلة

 ترجو لقاءك مقلتي فتـهـوم   وعدي بوصلك في المنام لعلها
   

  : ومن نجدياته



 

 سقيط به ابتلت علينا المطارفنزلنا بنعمان األراك ولـلـنـدى
  وقد أخذت مني السرى والتنائف   وجد والرآب نـومفبت أعاني ال

 هوها أجابته الدموع الـذوارف   وأذآر خودا إن دعاني إلى النوى
 لئن أنكرته العين فالقلب عارف   لها في مغاني ذلك الشعب منزل

 آأني من جفني بنعمان راعف   وقفت به والدمـع أآـثـره دم

   : كرها، وآان سنياوله وقد أخرج من الحلة المزيدية م

 لدينا وال ناديك بالـوفـد آهـل   أبابل ما واديك بالرفد مـفـعـم
 وحسبك عارا أنني عنك راحـل   لئن ضقت عنا فالبالد فـسـيحة
 فعندي من السحر الحالل دالئل   لئن آنت بالسحر الحـرام مـدلة

 فكل مكان خيمت فـيه بـابـل   قواف تعير األعين النجل سحرها
   

  : ومن معانيه البديعة قوله من جملة أبيات في صفة الخمرة
  فلهذا يرقص الحبب   ولها من ذاتها طرب

   
  : وله من جملة قصيدة

 راج ينافق أو مداج خاشي   فسد الزمان فكل من صاحبته
 متجهم وبظاهر هـشـاش   وإذا اختبرتهم ظفرت بباطن

   
  : ائي من جملة قصيدة أجاد فيها آل اإلجادةوهذا المعنى مأخوذ من قول أبي تمام الط
 فأجله في هذا السواد األعظـم   إن شئت أن يسود ظنك آـلـه

 متبسما عن باطن متـجـهـم   ليس الصديق بمن يعيرك ظاهرا

  .وقد خرجنا عن المقصود بالتطويل

ا : وله تصانيف آثيرة مفيدة ا اختلف وائتلف     منها تاريخ أبيورد ونساوآتاب المختلف والمؤتلف وطبق ت آل فنوم
ا     ى مثله م يسبق إل ة        . في أنساب العرب وله في اللغة مصنفات آثيرة ل ه معامل ر ل ل األث يرة جمي ان حسن الس وآ

  .صحيحة

نة سبع وخمسين          ع األول س وم الخميس العشرين من ربي وآانت وفاة األبيوردي المذآور بين الظهر والعصر ي
  .في الجامع العتيق بها، رحمه اهللا تعالى وخمسمائة بأصبهان مسموما، وصلي عليه

دها        : واألبيوردي راء وبع واو وسكون ال تح ال ا وف بفتح الهمزة وآسر الباء الموحدة وسكون الياء المثناة من تحته
اء   دال مهملة، هذه النسبة إلى أبيورد، ويقال لها أباورد وبارود، وهي بليدة بخراسان خرج منها جماعة من العلم

دها     -ر السمعاني في آتاب األنساب في ترجمة الكوفني وغيرهم، وذآ اء وبع تح الف بضم الكاف وسكون الواو وف
ن طاهر،      -نون  د اهللا ب ا عب هذه النسبة إلى آوفن، وهي بليدة صغيرة على ستة فراسخ من أبيورد بخراسان بناه

مد الكوفني المعروف باألديب   وخرج منها جماعة من المحدثين والفضالء، منهم األديب أبو المظفر محمد بن أح
  .األبيوردي، واهللا أعلم

 ابن أبي الصقر الواسطي

ى          ه عل ذهب، تفق افعي الم ا ش ان فقيه ي الصقرالواسطي؛ آ أبو الحسن محمد بن علي بن عمر، المعروف بابن أب
ه           ه، ورأيت ل تهر ب ه األدب والشعر واش ه غلب علي الى، لكن بدمشق  الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، رحمه اهللا تع

امع         ي الج ادة ف ي هي زي ديوان شعر في الخزانة األشرفية التي في الجامع المشهور في تربته شمال الكالسة الت



 

افعية،     ة بالش الكبير، والديوان مجلد وحد، وآان شديد التعصب للطائفة الشافعية، وظهر ذلك في قصائده المعروف
  .ي البالغة والفضل وحسن الخط وجودة الشعروله في الشيخ أبي إسحاق الشيرازي مرات، وآان آامال ف

  : في آتابزينة الدهر وأورد له عدة مقاطيع، فمن ذلك قوله -المقدم ذآره  -وذآره أبو المعالي الحظيري 

 يعتريه ضرب من التـعـويق   آل رزق ترجوه من مخـلـوق
 مقال المجاز ال الـتـحـقـيق   وأنا قائل واستـغـفـر الـلـه

 غير ترك السجود للمخـلـوق   فعل إبليس شيئا لست أرضى من
   

  : وذآر له أيضا
  ألنني ليس لي في غيرآم غرض   وحرمة الود مالي عنكم عـوض
 لكم خيال ولكن لست أغتمـض   أشتاقكم وبودي لو يواصـلـنـي
 بأن قلبي لكم من دونهم، ورضوا   وقد شرطت على قوم صحبتهـم
 المرض فقلت ال زال عني ذلك   ضومن حديثي بكم قالوا به مـر

  
  : وآان قد طعن في السن وضعف عن المشي فصار يتوآأ على عصا، فقال في ذلك

   
 وتـأمـلـتـه رأيت ظـريفـا   آل أمري إذا تـفـكـرت فـيه

  صرت أمشي على ثالث ضعيفا   آنت أمشي على اثنـتـين قـويا
   

  : ى وهيولي أبيات أشير فيها إلى مثل هذا المعن: قلت
 خذ شرحها ملخصا   يا سائلي عن حالتي
  تفض أفالذ الحصى   قد صرت بعد قـوة
 أجود ما فيها العصا   أمشي علـى ثـالثة

   
  : والبن أبي الصقر أيضا في اعتذاره عن ترك القيام ألصدقائه

 منعتني لألصدقاء القياما   علة سميت ثمانين عامـا
  بالذي ذآرت وقاما عندهم   فإذا عمروا تمهد عـذري

   
  : وله في آبره أيضا

 ومالي إليها أب قبل صـارا   ولما إلى عشر تسعين صرت
 بداري دارا وبالجار جـارا   تيقنت أنـي مـسـتـبـدل

 ولن يدخل اهللا من تاب نارا   فتبت إلى اهللا مما مـضـى
   

ه      امز علي ر، فتغ ي      وله أيضا وقد حضر عزاء صغير وهو يرتعش من الكب ات الصغير وبق الحاضرون آيف م
  : هذا الشيخ في هذا السن، فقال

 عزاء وقد مات طفل صغير   إذا دخل الشيخ بين الشبـاب
 توفى الصغير وعاش الكبير   رأيت اعتراضا على اللـه إذ
 هذا المصـير: وما بين ذلك   فقل البن شهر وقل البن ألف

  : وله أيضا في ذلك
 وقال في حال الكبـر   ابن أبي الصقر افتكروا

 تحرقني وقت السحر   والـلـه لـوال بـولة
 مابين فخـذي ذآـر   لمـا ذآـرت أن لـي



 

  .وله آل مقطوع مليح

ة      نة تسع وأربعمائ دة س ادى       . وآانت والدته ليلة االثنين ثالث عشر ذي القع ع عشر جم وم الخميس راب وفي ي وت
  .رحمه اهللا تعالىاألولى سنة ثمان وتسعين وأربعمائة بواسط، 

 ابن الهبارية

ن            ن عيسى ب ن داود ب د اهللا اب ن عب د ب ن محم ن عيسى ب الشريف أبو يعلى محمد بن محمد بن صالح بن حمزة ب
دين            ة الملقب نظام ال ابن الهباري اس الهاشمي العباسي المعروف ب ن العب موسى بن محمد بن علي بن عبد اهللا ب

ي      البغدادي الشاعر المشهور؛ آان شاعرا  وع ف اء والوق ر الهج مجيدا حسن المقاصد، لكنه آان خبيث اللسان آثي
  .الناس اليكاد يسلم من لسانه أحد

من شعراء نظام الملك، غلب على شعره الهجاء والهزل والسخف، وسبك  :وذآره العماد الكاتب في الخريدة فقال
  .ي غاية الحسن؛ انتهى آالم العمادفي قالب ابن حجاج وسلك أسلوبه وفاقه في الخالعة، والنظيف من شعره ف

اه   وآان مالزما لخدمة نظام الملك أبي علي الحسن بن علي بن إسحاق وزير السلطان ألب أرسالن وولده ملك ش
ك          -وقد تقدم ذآره في حرف الحاء  - اج المل ك وت ين نظام المل ان ب تمر، وآ ام واإلدرار المس ام الت وله عليه اإلنع

ة       أبي الغنائم بن دارست شحن ن الهباري ائم الب و الغن ال أب اء، فق ين الرؤس إن :اء ومنافسة، آما جرت العادة بمثله ب
ال         د فق ه الوع ذا، وأجزل ل دي آ ك عن ك فل يئا إال من        : هجوت نظام المل ي ش ي بيت آيف أهجو شخصا ال أرى ف

  : نعمته؟ فقال البد من هذا، فعمل

 حاق وساعده القـدر   الغرو إن ملك ابن إس
 ص أبو الغنائم بالكدر   نـيا وخوصفت له الد

 س يدور إال بالبـقـر   فالدهر آالدوالب لـي
   

ان       : فبلغت األبيات نظام الملك، فقال اس، وهو قولهمأهل طوس بقروآ هو يشير إلى المثل الساءر على ألسن الن
ارم  نظام الملك من طوس، وأغضى عنه ولم يقابله على ذلك بل زاد في إفضاله عليه، فكانت هذه  معدودة من مك

ا   . أخالق نظام الملك وسعة حلمه اة لم وآان مع فرط إحسان آظام الملك إليه يقاسي من غلمانه وأتباعه شر مقاس
  : يعلمونه من بذاءة لسانه، فلما اشتد عليه الحال منهم آتب إلى نظام الملك

 وكإذا بـنـو الـدهــر تـــحـــاشـــ  لذ بـنـظـام الـحـضـرتـين الـرضـــى
 إذا لــئام الـــقـــوم أعـــشـــوك  واجـل بـه عـن نـاظـريك الـــقـــذى

    واصبر على وحشة غلمانه البد للورد من الشوك
   

ه          ي، ولقب ن طراد الزبيب ي ب اء عل ى نقيب النقب وذآر العماد األصبهاني فيالخريدة أنه أنفذ هذه األبيات مع ولده إل
  .نظام الحضرتين أبو الحسن

  
  : ومن شعره أيضا

 ل وحالتي منـه أرق   وجهي يرق عن السؤا
 وحرفتي منـهـا أدق   دقت معاني الفضل في

   
  : ومن معانيه الغريبة قوله في الرد على من يقول إن السفر به يبلغ الوطر

 بالسير يكتسب اللـبـيب ويرزق   قالوا أقمت وما رزقـت وإنـمـا
 الحظ ينفع ال الرحيل المـقـلـق   فأجبتهم ما آـل سـير نـافـعـا

  ضرت، ويكتسب الحريص ويخفق   آم سفرة نفعت، وأخرى مثلـهـا
 يمـحـق وبه إذا حرم السعـادة   آالبدر يكتسب الكمـال بـسـيره

  : وله أيضا
 ما في البرية آلهـا إنـسـان   خذ جملة البلوى ودع تفصيلهـا



 

 الـفـرزان أي أن يتبـيذقفالر   وإذا البياذق في الدسوت تفرزنت

  :وله على سبيل الخالعة والمجون

 عفيفا منذ عام ما شربـت   يقول أبو سعـيد إذ رآنـي
  فقلت على يد اإلفالس تبت   على يد أي شيخ قـل لـي

   
  : وله في المعنى أيضا

األدم ء مـــنأذنـي، وفـي آـفــلـــهـــا شـــي رأيت فـي الـنـوم عـرسـي وهـي مـــمـــســـكة
 لكـن أســفـــلـــه فـــي هـــيئة الـــقـــدم  معـوج الـشـكــل مـــســـود بـــه نـــقـــط
 والـــنـــغـــم فصـرت ألـتـــئذ بـــاإليقـــاع  تظـل تـرقـعـنـي آـيمـــا تـــرنـــخـــنـــي

 عمي يبولو طال المنام على الشيخ األد   حتى تنبهت محمر القذال، 
   

  : وله أيضا
 وجالله وآماله، بسـتـان   المجلس التاجي، دام جماله
  فيه المديح وطوقه اإلحسان   والعبد فيه حمامة، تغريدها

   
  : وله

  ومن أنا ذا حتى أقول له عندي   وعندي شـوق دائم وصـبـابة
 على آل مولود تكلم في المهد   إلى رجل لو أن بعض ذآـائه

 الوقـد عليه ولكن الندى مانع   ه خفـت نـار ذآـائهفلوال ندا
   

  : وله أيضا
  سيان صد أو وصل   دعوه ما شاء فعـل
 أسود من ذا ونصل   فكم رأينا قبـلـهـا

   
  .ومحاسنه آثيرة

  
ات الدالي    ة وله آتابنتائج الفطنة في نظم آليلة ودمنةوقد سبق في ترجمة البارع الدباس في حرف الحاء ذآر األبي

وجوابها وما دار بينهما، وسيأتي في ترجمة الوزير فخر الدولة محمد بن جهير واقعة لطيفة جرت له مع السابق 
  .الشاعر المعري، إن شاء اهللا تعالى

  
ة       ى أسلوب دليل ه عل اغم نظم وديوان شعره آبير يدخل في أربع مجلدات، ومن غرائب نظمه آتاب الصادح والب

ى      ودمنة وهو أراجيز، وعدد بي اب عل ادة، وسير الكت وته ألفا بيت، نظمها في عش سنين، ولقد أجاد فيه آل اإلج
ي حرف الصاد      -يد ولده األمير أبي الحسن صدقة بن منصور بن دبيس األسدي صاحب الحلة  ره ف  -المقدم ذآ

  : وختمه بهذه األبيات، وهي
 تحار فيه الفـطـن   هذا آتـاب حـسـن
 نـين عـدةعشر سـ   أنفـقـت فـيه مـدة

 وضعته برسمـكـا   منذ سمعت باسمـكـا
 جميعها مـعـانـي   بيوتـه ألــفـــان

 ونـاظـم ونـاثـر   لو ظل آل شـاعـر
 في نظم بيت واحـد   آعمر نوح الـتـالـد
 ما آل من قال شعر   من مثله لـمـا قـدر
 بل مهجتي وآبـدي   أنفذتـه مـع ولـدي



 

 لـكـل مـن أهـل   وأنت عنـد ظـنـي
 توآال عـلـيكـمـا   وقد طـوى إلـيكـا
 سعـيا ومـا ونـيت   مشــقة شـــديدة

  إرثك من دون الورى   إن الفخار والـعـال

  .فأجزل صلته وأسنى جائزته

د أن   وتوفي ابن الهبارية المذآور بكرمان سنة أربع وخمسمائة، هكذا قال العماد األصبهاني في آتاب الخريدة بع
ا  ن السمعاني         أق ال اب ره، وق ى آخر عم ا إل ام به ان وأق ى آرم دة بأصبهان وخرج إل عين   : م م نة تس د س وفي بع ت

  .وأربعمائة

ذآور        : والهبارية ى الم ي يعل د أب و ج ار، وه ى هب بفتح الهاء وتشديد الباء الموحدة وبعد األلف راء، هذه النسبة إل
  .ألمه

ى          بكسر الكاف وقيل بقتحها وسكون الراء و: وآرمان رة تشتمل عل ة آبي ون، وهي والي د األلف ن يم وبع فتح الم
ا اآلخر           ان، ومن جانبه ال خراس أطراف أعم ان، وهي متصلة ب مدن آبار وصغار، وخرج منها خلق من األعي

  .البحر، واهللا أعلم

 الخالدي المعروف بابن القيسراني الشاعر

د              ن خال د ب ن محم ن داغر ب ن صغير ب ن نصر ب د ب د اهللا محم ن         أبو عب رحمن ب د ال ن عب ن داغر ب ن نصر ب ب
ابن       روف ب دين، المع دة ال الي ع رف المع ب ش ي الملق دي الحلب ي، الخال د المخزوم ن الولي د ب ن خال اجر ب المه
رأ        ين، ق اء المتفن دين واألدب القيسراني، هكذا أملى علي نسبه بعض حفدته، الشاعر المشهور؛ من الشعراء المجي

ي ع     د وأب ن محم اط الشاعر     األدب على توفيق ب ن الخي د اهللا اب ره    -ب دم ذآ م      -المق ي األدب وعل ان فاضال ف وآ
ن            و القاسم اب ه الحافظان أب ره، وسمع من ي وغي د الحلب ن أحم الهيئة، سمع بحلب من الخطيب أبي طاهر هاشم ب

اب الم            ي آت ره ف ري، وذآ الي الحظي و المع ذلك اب ا، وآ ي آتابيهم راه ف ح  عساآر وأبو سعد ابن السمعاني، وذآ ل
  .أيضا

ر   ن مني و واب ان ه زة   -وآ رف الهم ي ح ذآور ف ائع     -الم ا وق رت بينهم ك العصر، وج ي ذل ام ف اعري الش ش
ى    ل إل نهم، ويمي ى الصحابة، رضي اهللا ع ل عل ى التحام ر ينسب إل ن مني ان اب وادر، وآ ح ون ات ومل وماجراي

  : التشيع، فكتب إليه ابن القيسراني المذآور وقد بلغه أنه هجاه

  حبرا أفاد الورى صوابه   ر هجوت منـيابن مني
 فإن لي أسوة الصحـابة   ولم تضيق بذاك صدري

   
  : ومن محاسن شعره قوله

  نشوان أمزج سلساال بسلسال   آم ليلة بت من آاسي وريقته
 والـي آأنما ثغره ثغر بال   وبات ال تحتمي عني مراشفه

   
  : ينة حلب ونقلت منه أشياء فمن ذلك قوله في مدح خطيبوظفرت بديوانه وجميعه بخطبه وأنا يومئذ بمد

 لتلقـيك رحـيبـا   شرح المنبر صدرا
  منك أم ضمخ طيبا   أترى ضم خطيبـا

   
وهذا الجناس في غاية الحسن؛ ثم وجدت هذين البيتين ألبي القاسم ابن زيد ابن أبي الفتح أحمد بن عبيد بن فضل 

وه ب    ي المعروف أب ولى           الموازيني الحلب ا ت م لم ن هاش ذآور أنشدهما للخطيب اب ن القيسراني الم اهر، وأن اب الم
  : خطابة حلب فنسيا إليه، ورأيت األول على هذه الصورة، وهو

 إذ ترقيت خطيبـا   قد زها المنبر عجبا



 

   
  : وله في الغزل

 قمر منازله القـلـوب   بالسفح من لبـنـان لـي
 الجنـوب ل فردها عني   حملت تحيته الـشـمـا
  والحسن في الدنيا غريب   فرد الصفات غريبـهـا
 لما رأى جسـدي يذوب   لم أنس لـيلة قـال لـي
 الطبيب: ك يافتى؟ قلت   باهللا قل لي مـن أعـل

   
  : وله أيضا

 وما ولـت واليتـه   وقالوا الح عارضـه
 أماراتـه إمـارتـه   فقلت عذار من أهوى

   
  : قوله من جملة قصيدته رائقةومن معانيه البديعة 

  أما ترى عينيه مألى من الوسن   هذا الذي سلب العشاق نومهـم
   

  : وهذا البيت ينظر إلى قول المتنبي في مدح سيف الدولة بن حمدان
 خـالـد لهنئت الدنيا بأنـك   نهبت من األعمار مالو حويته

   
  : وآان آثير اإلعجاب بقوله من جملة قصيدة

 الترب ألست ترى في وجهه أثر   ذي أهوى له البدر ساجداوأهوى ال
   

  : وحضر مرة في سماع وآان المغني حسن الغناء، فلما طربت الجماعة وتواجدت عمل
  فدوك منها بما عزوا وما صانوا   واهللا لو أنصفت العشاق انفسهـم
 أغصـان إال نسيم الصبا والقوم   ما انت حين تغني في مجالسهـم

   
شدني صاحبنا الفخر إسحاق بن المختص اإلربلي لنفسه دوبيت، وأخبرني أنه آان في سماع وفيه جماعة من  وأن

  : فعملت في الحال: أرباب القلوب، فلما طابت الجماعة آان هناك فرش منضود على آراسي فتساقطت، قال
 وهنا فأجابته شجـون وحـرق   داعي النغمات حلقة الشوق طرق

 من نغمته فكيف قطن وخـرق   رت طـربـالو أسمع صخرة لخ

اء الحادي والعشرين    . وآانت والدة ابن القيسراني المذآور سنة ثمان وسبعين وأربعمائة بعكا وتوفي ليلة األربع
رة        ن بمقب ة دمشق، ودف ين وخمسمائة بمدين من شعبان سنة ثمان وأربعين وخمسمائة من شعبان سنة ثمان وأربع

  . تعالىباب الفراديس، رحمه اهللا

د المخزومي، رضي     : والخالدي ن الولي بفتح الخاء المعجمة وبعد األلف الم ثم دال مهملة، هذه النسبة إلى خالد ب
ون      اء األنساب يقول ر المؤرخين وعلم م يتصل      : اهللا عنه؛ هكذا يزعم أهل بيته، وأآث ه، ل دا رضي اهللا عن إن خال

  .نسبه بل انقطع منذ زمان، واهللا أعلم

بة      : والقيسراني ذه النس ون، ه د األلف ن بفتح القاف وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح السين المهملة والراء وبع
  .إلى قيسارية، وهي بليدة بالشام على ساحل البحر

 الكيزاني

امي المصري          افعي الح اني المقرئاألديب الش رح الكن ن ف راهيم ب ن إب ن ثابت ب راهيم ب ن إب د ب د اهللا محم و عب أب
ه   المعروف  ه، ول بابن الكيزاني، الشاعر المشهور؛ آان زاهدا ورعا، وبمصر طائفة ينسبون إليه ويعتقدون مقالت

  : ديوان شعر أآثره في الزهد، ولم أقف عليه، وسمعت بيتا واحدا أعجبني، وهو



 

  فكذا الوصل بالحبيب يليقوإذا الق بالمحب غـرام
   

  : ويروى له
  في السلوان عن ليلى آمع ليس   ياضنى جسمي تحكـم أو فـدع

  وأطالوا العتب لو آان نفع   عنفوني والهوى يغلبـنـي
 إنما يعلم هذا من هجـع   سألوني هل يوافي طيفهـا

ين     . وفي شعره أشياء حسنة نة اثنت ي المحرم س وتوفي ليلة الثالثاء التاسع من شهر ربيع األول، وقيل بل توفي ف
ى     وستين وخمسمائة بمصر، ودفن بال ل إل م نق قرب من قبة اإلمام الشافعي، رضي اهللا عنه، بالقرافة الصغرى، ث

  .سفح المقطم بقرب الحوض المعروف بأم مودود، وقبره مشهور هناك يزار، وزرته مرارا، رحمه اهللا تعالى

ى                : والكيزاني بة إل ذه النس ون، ه د األلف ن زاي وبع نح ال ا وف اة من تحته اء المثن عمل  بكسر الكاف وسكون الي
  .الكيزان وبيعها، وآان بعض أجداده يصنع ذلك، واهللا أعلم

 األبلة الشاعر

أخرين                دادي، الشاعر المشهور أحد المت ة البغ د، المعروف باألبل د اهللا الول ن عب ار ب ن بختي د ب د اهللا محم أبو عب
  .المجيدين،جمع في شعره بين الصناعة والرقة، وله ديوان شعر بايدي الناس آثير الوجود

هو شاب ظريف يتزيا بزي الجند، رقيق أسلوب الشعر  : آره العماد الكاتب األصبهاني في آتاب الخريدة فقالوذ
ا           ا م تري، وآلم ي التس ن الوش ن م حري وحس يم الس ن النس ظ،أرق م ذب اللف ة ع ق البراع ناعة رائ و الص حل

دماء ه عن أصوات الق ات أبيات ون برائق ون يغن ير، والمغن ير، يس ه يس ه،ولو أن ه ينظم ى نظم افتون عل م يته ، فه
رب   ذب المش ى ع وم عل ر الح ت الطي ال. المطرب تهاف م ق ين   : ث نة خمس وخمس يدة س ن قص ه م دني لنفس أنش

  : وخمسمائة ببغداد

 والدجى في لون طرته   زار من أحيا بـزورتـه
 بانة في طي بـردتـه   قمر يثني مـعـانـقـه

 غرة الواشي وغـرتـه   بت أستجلي المدام علـى
 فأملت طول جفـوتـه   يالها من زورة قصرت
 رشفة من برد ريقتـه   آه من حضر له وعلـى

 آلنا من جـاهـلـيتـه   يا له في الحسن من صنم
   

  : ومن أبياته السائرة قوله من جملة قصيدة أنيقة
  اليعرف الشوق إال من يكابده وال الصبابة إال من يعانيها

   
  : زل قصيدةومن رقيق شعره قوله في غ

 أين الطليق من األسير العانـي   دعني أآابد لوعتـي وأعـانـي
 من بعد ما أخذ الغرام عنانـي   آليت ال أدع المـالم يغـرنـي

  روضات حسن في خدود حسان   أوال تروض العاذالت وقد أرى
 حي الصبابة ميت السـلـوان   ولدي يلتمس السلـو، ولـم أزل

 أغنته عنك سحائب األجـفـان   يق فطالـمـايا برق إن تجفالعق
 فيها أغير بها على الـغـيران   هيهات أن أنسى رباك ووقفـه
 فأضاعني وأطعته فعصـانـي   ومهفهف ساجي اللحاظ حفظته
 طرف السنان وطرفها سـيان   يصمي قلوب العاشقين بمـقـلة

 ـييوم الوداع أضلني وهـدان   بشعره وبثـغـره: خنث الدالل



 

 إال وبانت خجلة فـي الـبـان   ما قام معتـد اليهـز قـوامـه
 تعزى الشقائق ال إلى نعمـان   ياأهل نعمان إلى وجنـاتـكـم
 الهجران في القلب فعل مرارة   ما يفعل المران من يد قـلـب

   
ي    وهي قصيدة طويلة ومديحها جيد، وجميع شعره على هذا األسلوب والنسق ومخالصة من الغز   ى المدح ف ل إل

  : نهاية الحسن، وقل من يلحقه فيها، فمن ذلك قوله من قصيدة أولها
  وعانقت غصن البان من ذلك القد   جنيت جني الورد من ذلك الخـد

   
  : فلما انتهى إلى مخلصها قال

 لهند فال عفت المالمة في هنـد   لئن يوما بـسـمـعـي مـالمة
 وال بت في أسر الصبابة والوجد   وال وجدت عيني سبيال إلى البكا
  سماحة مجد الدين بالكفر والجحد   وبحت بما ألقى ورحت مقابـال

   
  : وقوله من قصيدة أخرى

  وال مجد آمجد ابن الدوامي   فال وجد سوى وجدي بليلى
   

  : وقوله في أخرى
  وأن آمال الدين في الجود واحد   فأقسم أني أفي الصبـابة واحـد

   
  .ير ذلكإلى غ

  
ره               ال غي بعين، وق نة تسع وس ادى اآلخرة س ي جم ه، ف ي تاريخ ن الجوزي ف ه اب ى ماقال نة  : وآانت وفاته، عل س

  .ثمانين وخمسمائة ببغداد، ودفن في باب أبرز محاذي التاجية، رحمه اهللا تعالى
  
ل            : واألبلة  ة، وقي ه طرف بل ان في ه آ ة ألن ه أبل ل ل ا قي ة     معروف فال حاجة إلى ضبطه، وإنم ي غاي ان ف ه آ ألن

  .آافور:الذآاء، وهو من أسماء األضداد، آما قيل لألسود
  

اد الكاتب          ال العم اب، ق ى الب وة، فكتب عل اب داره فوجد خل : وآان له ميل إلى بعض أبناء البغاددة، فعبر على ب
  : وأنشدنيهما

 بغـيرهـا نـفـسـي مـاتـلــهـــو   دارك يا بـدر الـــدجـــى جـــنة
 أآثر أهل الجنة البلة    في خبر أنه  وقد روي

  .والبن التعاويذي المذآور بعده فيه هجاء أفحش فيه، فأضربت عن ذآره مع أنها أبيات جيدة، واهللا أعلم

 ابن التعاويذي الشاعر

ن              ولى الب ان م ذي، الشاعر المشهور؛ آ ابن التعاوي د اهللا الكاتب المعروف ب ن عب د اهللا ب أبو الفتح محمد بن عبي
ن نصر السراج        ا ي ب ن عل ارك ب د المب لمظفر واسمه نشتكين، فسماه ولده المذآور عبيد اهللا، وهو سبط أبي محم

ي حجره             أ ف ه صغيرا، ونش ه آفل ذآور ألن ده الم ى ج ا نسب إل الجوهري الزاهد المعروف بابن التعاويذي، وإنم
  .فنسب إليه

ع    ه، جم ه مثل اني         وآان أبو الفتح المذآور شاعر وقته، لم يكن في ة المع ذوبتها ورق اظ وع ة األاف ين جزال شعره ب
ودقتها، وهو في غاية الحسن والحالوة، وفيما أعتقد لم يكن قبله بمائتين سنة من يضاهيه، وال يؤاخذني من يقف  

  : على هذا الفصل فإن ذلك يختلف بميل الطباع، وهللا القائل

  وللناس فيما يعشقون مذاهب
   



 

ي  وآان آاتبا بديوان المقاط عات ببغداد، وعمي في آخره عمره سنة تسع وسبعين، وله في عماه أشعار آثيرة يرث
ة       ه أربع ة، ورتب ة طريف ه خطب بها ويندب زمان شبابه وتصرفه، وآان قد جمع ديوانه بنفسه قبل العمى، وعمل ل

ا        ا من الزي ي بعض النسخ خالي ه ف د ديوان ذا يوج ماهالزيادات فله ك س د ذل دده بع ا ج ل م ي فصول، وآ دات، وف
ل آتب         ا نق ل باسم أوالده، فلم التمس أن ينق ديوان، ف بعضها مكمال بالزيادات، ولما عمي آان باسمه راتب في ال

  : إلى اإلمام لدين اهللا هذه األبيات يسأله أن يحدد له راتبا مدة حياته، وهي
 ــعيا وأمـر اإلسـالم مــضـــطـــلـ   خلـيفة الـلـه أنـت بـــالـــدين والـــدن

 الم الـهـدى مـقـتـنـف ومــتـــبـــع   أنـــت لـــمـــا ســـنـــه األئمة أع
 جور مـعـا والـخـــالف والـــبـــدع   قد عـدم الـعـدم فـــي زمـــانـــك وال
 واإلحـسـان والـعـدل آـلـهــم شـــرع   فالـنـاس فـي الـشــرع والـــســـياسة

 واأليام عـن ظـلـمـهـا فــتـــرتـــدع   لـــحـــوادثيا مـــلـــكـــا يردع ا
 لنـا مـصـيف مـنـهـا ومـرتـــبـــع   ومـن لـــه أنـــعـــم مـــكـــررة

 أجـدب يومـا سـواك مـنـــتـــجـــع   أرضـي قـد أجـدبـت ولــيس لـــمـــن
 شـبـــعـــوا قد أآـلـوا دهـرهـم ومـا   ولـــي عـــــيال ال در درهـــــــم
 حولـي ومـالـوا إلـي واجـتـمـــعـــوا   إذا رأونـي ذا ثـــروة جـــلـــســـوا
 راضـا إذا لـم تـكـن مـعـي قــطـــع   وطـالـمـا قـطـعـوا حــبـــالـــي إع
 عقـارب آـلـمـا سـعـوا لـســـعـــوا   يمـشـون حـولـي شـتـى آـأنـــهـــم

 ع يحـبـو والـكــهـــل والـــيفـــع   لـمـرهـق والـرضـيفمنهـم الـطـفـل وا
 ينـالــنـــي خـــبـــره وال جـــذع   ال قــارح مـــنـــهـــم أؤمـــل أن

 تحـمـل فـي األآـل فـوق مـاتــســـع   لهـم حـلـوق تـفـضـي إلـى مـــعـــد
 ـسـه الــشـــبـــعري الـحـشـا اليم   من آـل رحـب الـمـعـاء أجـــوف نـــا

 ينزل في فيه بال آلفة ويبتلع    ال يحسن المضغ فهو 
 يوسـع لـي خـلـقـه فـــيســـمـــع   ولي حديث يلهي ويعجب من

 لسـت بـهـم مـاحـييت أنـــتـــفـــع   نقـلـت ريمـي جـهـــال إلـــى ولـــد
 ع االوالد مـــبـــتـــدعتالب نــفـــ   نظـرت فـي نـفـعـهـم ومـا أنـا فــي اج
 فمـا أطـاعـوا أمـري وال سـمـــعـــوا   وقـلـت هـذا بـعـدي يكــون لـــكـــم
 عينــي عـــلـــيه وال يدي تـــقـــع   واخـتـلـسـوه مـنـي فـمـا تــرآـــوا

 ررت بـنـفـسـي وبـئس مـا صـنـعــوا   فبـئس والـلـه مـا صـنـعـــت فـــأض
 ضنـك مـعـاشـي بـه فـــيتـــســـع   نـفـوا لـي رسـمـا أعـود عـلــىفاسـتـأ

 خديعة فـــالـــكـــريم ينـــخـــدع   وإن زعـمـتـم أنــي أتـــيت بـــهـــا
 نسـخ دواوينـكـم فـــينـــقـــطـــع   حاشـا لـرسـمـي الـكـريم ينـسـخ مـــن

 الـطـمـع أطعـت نـفـسـي واسـتـحـكـم   فوقـعـوا لـي بـمـا سـألــت فـــقـــد
 دفـعـتـونـي بـالـــراح انـــدفـــع   وال تـطـيلـوا مـعـي فـلـســت ولـــو

 ترفع في نقله وال تضع    وحلفوني أن ال تعود يدي 
   

أنعم ع           ه، ف تمالته وعطفت اد الس و مرت بالجم ي ل ات الت ذه األبي ه  فما ألطف ما توصل به إلى بلوغ مقصوده به لي
ا           دين صاحب المخزن أبيات ى فخر ال رديء، فطتب إل أمير المؤمنين بالراتب، فكان يصله بصلة من الخشكار ال

  : يشكو من ذلك أولها
 عجل وغيرك محجم متباطـي   موالي فخر الدين أنت إلى الندى

   
  : ومنها

 آجراية الـبـواب والـنـفـاط   حاشاك ترضى أن تكون جرايتـي
 مابين طـسـوج إلـى قـيراط   ل سعر قفـيزهـاسوداء مثل اللي

 فيهـا الـرداءة أيمـا إفــراط   أخنت علي الحادثات وأفـرطـت



 

 طبعي السليم، وعفنت أخالطـي   قد آدرت حسي المضيء، وغيرت
 بـقـراط أشكوه من مرضي إلى   فتول تدبيري فقـد أنـهـيت مـا

   
و   دين أب ام             وآان وزير الديوان العزيز شرف ال ر اإلم راهيم التميمي وزي ن إب عيد ب ن س د ب ن محم د ب ر أحم جعف

اقبهم ونكل             بهم وصادرهم وع بهم وحاس دواوين وحس اب ال د عزل أرب دي، وق ابن البل المستنجد باهللا المعروف ب
  : بهم، فعمل سبط ابن التعاويذي المذآور في ذلك قوله

 هــا زخـــرة وعـــبـــابللـجـور فـي   يا قـاصـدا بـغـداد حـد عـــن بـــلـــدة
 سدت عـلـى الـراجـي بـهـــا األبـــواب   إن آـنـت طـالـب حـاجة فـارجـع فـقـــد
 أيام يعـمـر ربـعـــهـــا الـــطـــالب   ليسـت، ومـا بـعـد الـزمـان، آـعـهـدهــا
 كـــتـــابوالـجـــلة األدبـــاء والـــ   ويحـلـهـا الـرؤسـاء مـن ســاداتـــهـــا
 أيام فـيهـــا نـــضـــرة وشـــبـــاب   والـدهـر فـي أولـى حـداثــتـــه ولـــل

 غالـــي مـــن األثـــمـــــان، واآلداب   والـفـضـل فـي سـوق الـكـرام يبـاع بــال
 ببـقـاء مـــوالنـــا الـــوزير خـــراب   بادت وأهـلـوهـا مـعـا، فـبــيوتـــهـــم

 ل جـنـادل مـن فـوقـــهـــم وتـــراب   ارتـهــم األجـــداث أحـــياء تـــهـــاو
 علـيهـم بـعـــد الـــعـــذاب عـــذاب   فهـم خـلـود فـي مـحـابـسـهــم يصـــب

 وهل يرجى لسكان القبور إياب    ال يرتجى منها إيابهم، 
 ـــم وال أســـبـــابأنـسـاب بــينـــه   والناس قد قامت قيامتهم، فال

 ويخـونـه الـقــربـــاء واألحـــبـــاب   والـمـرء يسـلـمـه أبـــوه وعـــرســـه
 جان لـه مـمــا جـــنـــاه مـــتـــاب   الشـافـعـل تـغـنـي شـفـاعـــتـــه، وال
 من آـان قـبـل بـبـعـــثـــه يرتـــاب   شهـدوا مـادهـم فـعــاد مـــصـــدقـــا

 وصـائف مـنـــشـــورة وحـــســـاب   حشـــر ومـــيزان وعـــرض جــــرائد
 وسـالسـل ومـــقـــامـــع وعـــذاب   وبـهـا زبـانـية تـبـث عـلـــى الـــورى
 وهـــاب في الـحـــشـــر إال راحـــم   ما فـاتـهـم مـن آـل مــا وعـــدوا بـــه

   
  : وله في الوزير المذآور

 أنت على آشفه قدير   رب أشكو إليك ضرا يا
 فيه أبو جعفـر وزير   أليس صرنـا زمـان

   
ع   وذآر محب الدين المعروف بابن النجار فيتاريخ بغداد أن اإلمام المستنجد باهللا توفي يوم االثنين ثامن شهر ربي

أمر اهللا وجلس للمباي  ده المستضيء ب ده ول ولى بع مائة وت تين وخمس نة وس وم اآلخر س اني الي اء ث وم الثالث ة ي ع
ه     ال ل يبي فق ن الس د   : المذآور، فخرج أستاذ الدار عضد الدين أبو الفرج المذآور عقيب هذا ومعه اب ة ق إن الخليف

م ضربت   ن ث ده ورجله ه وي ذ وسحب وقطع أنف وزير، فأخ ى ال ار إل ذان وأش ن ه توفي القصاص م دم أن يس تق
ه      رقبته، وجمع في ترس وألقي في دجلة، وآان  ه ورجل د أخي ذآور وي يبي الم هذا الوزير قد قطع أنف أم ابن الس

  .في أيام واليته، فاقتص منه في هذا اليوم، نعوذ باهللا من سوءالعاقبة
  

عيرا      ه ش ه يطلب من وآتب سبط ابن التعاويذي إلى عضد الدين أبي الفرج محمد بن المظفر، وهو من ابناء موالي
  : البلدي تلك الفعلة المذآورة قبل هذالفرسه، وهو الذي فعل بالوزير ابن 
 ليس إلى عدهـا سـبـيل   موالي يامـن لـــه أياد
 فجـوده وافـر جــزيل   ومن إذا قلت الـعـطـايا
 نأوي وافــــــــر   إليه إن جارت الـلـيالـي
  فأعجب لما يجلب الفضول   إن آميتي العتـيق سـنـا
 ـبـائه حـمـوللثقل أع   ولم أخل للـسـقـاء أنـي
 فهو على آاهلي ثقـيل   فإن أآن عالـيا عـلـيه

 خير آثـير وال قـلـيل   أرجل آالبوم لـيس فـيه



 

 وال له منظر جـمـيل   ليس له مخبـر حـمـيد
 والجـواد وال ذلــول   وهو حرون وفيه بـطء
 إذا رآه وال تـلـــيل   ال آفل معـجـب لـراء

  إن حضر االآل مستطيل   مقصرا إن مشى، ولكـن
 مغسول والقت والقصيل   يعجبه التبن والشعـيرال
 اللعاب من شدقه يسـيل   إذا رأى عكـشـا رايت
 شيء سوى أنـه أآـول   وليس فيه من المعـانـي
 وهبه من نعض ماتنـيل   فهب له اليوم ماتسـنـى
 فالجل في عينيه جلـيل   وال تقـل إن ذا قـلـيل

   
وأما قصائده المشتملة على النسيب والمدح فإنها في غاية . أوردت هذه المقاطيع من شعره لكونها مستملحةوإنما 

ل      ه، وهو قلي الحسن، وصنف آتابا سماهالحجبة والحجاب يدخل في مقدار خمس عشرة آراسة، وأآال الكالم في
ذي الم     . الوجود ن التعاوي دة أن اب اب الخري العراق،      وذآر العماد األصبهاني في آت ان ب ا آ ان صاحب لم ذآور آ

روة،     ه ف فلما انتقل العماد إلى الشام واتصل بخدمة السلطان صالح الدين آتب إليهابن التعاويذي رسالة يطلب من
ر         ه وهو لعم ه من أمل ه إلي ا وجه وذآر الرسالةن وهيوقد آلف مكارمه وإن لم يكن للجود عليها آلفة، وأتحفه بم

ة      اهللا تحفه، أهدى فروة دمش ة، طويل ا لطيف ة، وخياطته ا نظيف قية، سرية نقية، يلين لمسها، ويزين لبسها، ودباغته
ه       ية آنظم دره، موش ة آق آطوله، سابغة آأنعمه حالية آذآره، جميلة آفعله، واسعة آصدره، نقية آعرضه، رفيع

ه  ونثره، ظاهرها آظاهره، وباطنها آباطنه، يتجمل بها الالبس، وتتحلى بها المجالس، وهي ل -خادمه سربال، ول
ى          -حرس اهللا مجده  ا، ويبق ة وبره ذهب خميل درعها، ت م يت ه من ل جمال، يشكره عليها من لم يلبسها، ويثني علي

ا      رر، وأهدى به ا الغ حميد أثرها، ويخلق إهابها وجلدها، ويتجدد شكرها وحمدها، وقد نظم أبياتا رآب في نظمه
ى عط      د عرض الطيب عل ه،          التمر إلى هجر، إال أنه ق ي محل اء ف زازة، وأحل الثن د ب ي ي اره، ووضع الثوب ف

  : وجمع بين الفضل وأهله، وهي في حسنه وخفارة آرمه ثم ذآر القصيدة التي أولها
   

 ب له شوقا وصبوة   بأبي من ذبت في الح
   

  .وآتب العماد جواب القصيدة على هذا الروي أيضا، وهما طويلتان. وهي موجودة في ديوانه
  

وة،   :ماد قبل ذآر الرسالة والقصيدة في حقهوذآر الع وه وفت هو شاب فيه فضل وآداب ورياسة وآياسة ومروة وأب
الة            ى بالرس م أت ة؛ ث ه أسباب الظرف واللطف واللباق د آملت في جمعني وإياه صدق العقيدة في عقد الصداقة، وق

ي        يأتي ف ا، سوى ماس ي بابه ا ف داد      والقصيدة وجوابها، وهذه الرسالة لم أر مثله ن ش دين اب اء ال ة به ي   -ترجم ف
روة           -حرف الياء إن شاء اهللا تعالى  روة يستجديه ف تجديه ف ة يس الة بديع ه رس ي آتب إلي فان ابن خروف المغرب

  .قرظ
  

مائة          نة تسع عشرة وخمس ة س وم الجمع ي   . وآانت والدة ابن التاويذي المذآور في العاشر من رجب ي وفي ف وت
الى      ثاني شوال سنة أربع، وقيل ثال ه اهللا تع رز، رحم اب أب ي ب ن ف ن   . ث وثمانين وخمسمائة ببغداد، ودف ال اب وق

  .مولده يوم الجمعة، وتوفي يوم السبت ثامن عشر شوال: النجارفي تاريخه
  

اآنة   : والتعاويذي ا س بفتح التاء المثناة من فوقها والعين المهملة وآسر الواو بعد األلف وبعدها ياء مثناة من تحته
  .مة، هذه النسبة إلى آتبه التعاويذ وهي الحروزثم ذال معج

  
ذه                ي أول ه ره ف دم ذآ د، المق دادي الزاه ذي البغ ن السراج التعاوي ارك ب ن المب ارك ب د المب و محم واشتهر بها أب

ال    . الترجمة، وآان صالحا اب األنساب وق ذيل وآت ي ويكتب      : ذآره ابن السمعاني في آتاب ال ان يرق اه آ لعل أب
مع  ذ، وس ال    التعاوي ذآورن وق معاني الم ن الس ه اب ال  : من ده، فق ن مول ألته ع عين    :س ت وتس نة س ي س دت ف ول
نة              . وأربعمائة بالكرخ ى س ادى األول ي جم ن ف نة ثىث وخمسين وخمسمائة، ودف ى س ادى األول ي جم وفي ف وت

د :وقال السمعاني. ثالث وخمسين وخمسمائة، ودفن بمقبرة الشوينزي، رحمه اهللا تعالى ارك   أنشدني أبو محم المب
  : المذآور لنفسه قوله

   



 

  وتخل عن آل الهموماجعل همومك واحدا
 يغنيك عن آل العلوم   فعساك أن تحظى بما

  
ذي ن التعاوي ي اب ال ل ال، ق م ق ين: ث ذين البيت ر ه ا قلت من الشعر غي تكين. م ون وسكون الشين : ونش بضم الن

ا   المعجمة وآسر التاء المثناة من فوقها والكاف وبعدها النون وسكون الشين المعجمة وآسر التاء المثناة من فوقه
ي أول   دم ف د تق ك، وق ه الممالي م أعجمي تسمى ب ون، وهو اس م ن اآنة ث ا س ن تحته اة م اء مثن دها ي اف وبع والك
ي فصل         دائعهم ف راد م ة، وأف دائع بديع يهم م الترجمة أنه آان من مماليك أحد بني المظفر رئيس الرؤساء، وله ف

  .ول األربعة المرتبة في ديوانه لكونهم مواليه، وآانوا يحسنون إليه، واهللا أعلممن الفص

 ابن المعلم الشاعر

ي،        م الواسطي الهرئ ابن المعل م، المعروف ب أبو الغنائم محمد بن علي بن فارس بن عبد اهللا بن الحسين بن القاس
ه،    الملقب نجم الدين، الشاعر المشهور؛ آان شاعرًا رقيق الشعر لطيف  ذوب من رقت حاشية الطبع، يكاد شعره ي

ره          ي نظم القريض عم ره وطال ف ه وأم ه حال وهو أحد من سار شعره وانتشر ذآره ونبه بالشعر قدره وحسن ب
اظ صحيح            ان سهل األلف ون المقاصد، وآ دح وفن ي الغزل والم ول ف وساعده على قوله زمانه ودهره، وأآثر الق

ر         المعاني يغلب على شعره وصف الشوق و د أآث ه عن القلوب ولطف مكان ق ب رام، فعل الحب وذآر الصبابة والغ
  .الناس ومالوا إليه وحفظوه وتداولوه بينهم واستشهد به الوعاظ واستحاله السامعون

ا            : سمعت جماعة من مشايخ البطائح يقولون ان إذا نظم قصيدة حفظه ه آ م إال أن ن المعل ة شعر اب ا سبب لطاف م
ابوا     -المقدم ذآره في حرف الهمزة  -لشيخ أحمد بن الرفاعي الفقراء المنتسبون إلى ا ي سماعهم وط وغنوا بها ف

وح،   عليها، فعادت عليه برآة أنفاسهم، ورأيتهم يعتقدون ذلك اعتقادًا ال شك عندهم فيه، وبالجملة فشعره يشبه الن
  .وال يسمعه من عنده أدنى هوى إال فتنه وهاج غرامه

اد     وآان بين ابن المعلم المذآ ة أج ات جميل ذي بأبي ور وبين ابن التعاويذي المذآور قبله تنافس، وهجاه ابن التعاوي
  .فيها وال حاجة إلى ذآرها

  : والبن المعلم قصيدة طويلة أولها

  ما الدار إن لم تغن من أوطاني   ردوا علي شوارد األظـعـان
   

  : منها
 هزأت معاطفه بغصن البـان   ولكم بذاك الجزع من متمنـع
 فمن الوفي لنا بوعد ثـانـي   أبدى تلونـه بـأول مـوعـٍد

 أبناء معرآٍة وأسد طـعـان   فمتى اللقاء ودونه من قومـه
 خلقت لغير ذوابل الـمـران   نقلوا الرماح وما أظن أآفهـم

 في الحي غير مهنٍد وسنـان   وتقلدوا بيض السيوف فما ترى
 لصد عن ملل وال سلوانما ا   ولئن صددت فمن مراقبة العدا
 بطويلٍع يا ساآني نـعـمـان   يا ساآني نعمان أين زمانـنـا

   
  : وله من أخرى

 ضريت جآذره بـصـيد أسـوده   آم قلت إياك الـعـقـيق فـإنـه
  عدك القضاء فرحت بعض صيوده   وأردت صيد مها الحجاز فلم يسـا

   
  : وله من أخرى

 رخاصًا على أيدي النوى لغوالي   تأجيراننا إن الدموع التـي جـر
 آلوث إزار أو آحـل عـقـال   أقيموا على الوادي ولو عمر ساعة



 

 بـمـالـي بنفسي لم أغب فكيف   فكم ثم لي من وقفة لو شريتـهـا
   

  : وله من أخرى
 هي حزوى وما الخيام الخـيام   آيف يخفي سر الهوى المستهام

 الغرام س بها الناس، فالغرام   ولئن آانت الخيام ومـا الـنـا
   

  : وله من أخرى
 من قرقف في لؤلٍؤ مـكـنـون   قسمًا بما ضمت عليه شفاهـهـم

 نحبي ومن لي أن تبر يمـينـي   إن شارف الحادي العذيب ألقضين
 آالمـجـنـون بتالعه ما رحت   لو لم يكن آثار ليلـى والـهـوى

   
ن ا     ذه القصيدة أن اب ى           وآان سبب عمل ه وا عل ا وقف ه لم ذآورين قبل ذي الم ن التعاوي ه واب ذآور واألبل م الم لمعل

  : التي أولها -المقدم ذآره في حرف العين  -قصيدة صردر
  أم هذه شيم الظباء العين   أآذا يجارى ود آل قرين

   
الى "وهي من نخب القصائد  تهم، فعمل  " وسأذآرها في ترجمة عميد الملك محمد إن شاء اهللا تع م    أعجب ن المعل اب

دين           ى السلطان صالح ال لها إل ا، وأرس دع فيه ا قصيدة أب من وزنها هذه القصيدة وعمل ابن التعاويذي من وزنه
  : األيوبي، رحمه اهللا تعالى، وهو بالشام يمدحه بها، وأولها

 فقف المطي برملتي يبـرين   إن آان دينك في الصبابة ديني
   

  .ل قصيدة ابن التعاويذيوعمل األبله قصيدة أخرى، وأحسن الك
  

ال    ه ق ذآور أن ن            : وحكي عن ابن المعلم الم رج اب و الف ه أب ذي يجلس في ًا بالموضع ال اجتزت يوم داد، ف آنت ببغ
ال  ام فق ألت بعضهم عن سبب الزح زدحمين، فس ق م وعظ، فرأيت الخل واعظ : الجوزي لل ن الجوزي ال ذا اب ه

ى ش     دمت حت هدًا        جالس، ولم أآن علمت بجلوسه، فزاحمت وتق ال مستش ى ق ه وهو يعظ حت اهدته وسمعت آالم
  : ولقد أحسن ابن المعلم حيث يقول: على بعض إشاراته

 تكرره طيبًا، ويحسن في عيني   يزداد في مسمعي تكرار ذآرآم
   

ن           ره م و وال غي وري ال ه م بحض م يعل عري، ول ن ش ت م ذا البي هاده به وري واستش اق حض ن اتف ت م فعجب
  .الحاضرين

  
  .ت من جملة قصيدة له مشهورةوهذا البي

  
  : والبن المعلم في أناء قصيدة أيضًا

 ويستبيح دمي مـن ال أسـمـيه   يوهي قوي جليدي من ال أبوح به
 يقاسيه ضعفًا، بلى في فؤادي ما   قسا فما في لساني ما يعـاتـبـه

   
د    وفي يوم وقعة الجمل على البصرة، قبل مباشرة الحرب، أرسل علي بن أبي طالب ه عب رضي اهللا عنه ابن عم

م    ال، ث اهللا بن العباس، رضي اهللا عنهما، إلى طلحة والزبير رضي اهللا عنهما برسالة يكفهما عن الشروع في القت
ول           : قال له ه يرآب الصعب، ويق الثور عاقصًا أنف ده آ ه تج ين طلحة فإنك إن تلق ق     : ال تلق ذلول، ولكن ال هو ال

ك  : قل لهالزبير، فإنه ألين عريكة منه، و ن خال ا        : يقول لك اب دا مم ا ع العراق، فم ي ب از، وأنكرتن ي بالحج عرفتن
  : بدا؟ وعلي، رضي اهللا عنه، أول من نطق بهذه الكلمة، فأخذ ابن المعلم المذآور هذا الكالم وقال

 .هذا البيت من جملة قصيدة طويلة منحوه بالجزع السالم وأعرضوابالغور عنه، فما عدا مما بدا

دي     " نهج البالغة"علي نقلتها من آتاب  ورسالة رة وجوده بأي ه وآث وال حاجة إلى اإلطالة فرائده مع شهرة ديوان
  .الناس



 

ين وتسعين     . وآانت والدته في ليلة سابع عشر جمادى اآلخرة سنة إحدى وخمسمائة نة اثنت وتوفي رابع رجب س
  .وخمسمائة بالهرث، رحمه اهللا تعالى

لراء وبعدها ثاء مثلثة، وهي قرية من أعمال جعفر، بينها وبين واسط نحو عشرة    بضم الهاء وسكون ا: والهرث
  .فراسخ، وآانت وطنه ومسكنه إلى أن توفي بها، رحمه اهللا تعالى

 البحراني الشاعر

دًا الشاعر    أبو عبد اهللا محمد بن يوسف بن محمد بن قائد، الملقب موفق الدين اإلربلي أصًال ومنشأ البحراني مول
ه وافي   المش العروض والق اس ب م الن ن اعل عر، وم واع الش ي أن ا ف ة، مفنن م العربي ي عل دمًا ف ًا مق ان غمام ور؛ آ

ل، وحل     . وأحذقهم بنقد الشعر وأعرفهم بجيده من رديئه وأدقهم نظرًا في اختياره وم األوائ واشتغل بشيء من عل
  .ة العرب قبل أن ينظر في األدبآتاب إقليدس، وبدأ ينظم الشعر وهو صبي صغير بالبحرين جريًا على عاد

توفي صاحب       ن المس ات اب ي البرآ ل  "وهو شيخ أب اريخ إرب ره    -"ت دم ذآ ه       -المق وم الشعر وب ه اشتغل بعل وعلي
ال      ي تاريخه وعدد فضائله، وق يني، النحوي       : تخرج، وقد ذآره ف و الحرم مكي الماآس يخنا أب ان ش يأتي   -آ وس

ه      يراجعه آثير من -ذآره إن شاء اهللا تعالى ورد علي ا ي ة م ي أجوب . المسائل المشكلة في النحو وآان يرجع إليه ف
الى،       ه اهللا تع دين، رحم وآان قد رحل إلى شهرزور وأقام بها مدة، ثم رحل إلى دمشق ومدح السلطان صالح ال
رهم              دم ذآ ة معاصريه ممن تق ي طبق ي الشعر ف ان ف نة، وآ ائل حس د ورس . بقصيدة طويلة، وله ديوان شعر جي

ل             ومن ش دين صاحب إرب ن ال ن زي ر يوسف ب ا المظف دين أب ن ال ا زي دح به ي      -عره قصيدة يم ره ف دم ذآ د تق وق
  : -ترجمة أخيه مظفر الدين في حرف الكاف 

 عكف الرآب عليها فبكاهـا   رب دار بالغضا طال يالهـا
 سمح الدهر بها ثم محـاهـا   درست إال بـقـايا أسـطـر

 فسقى اهللا زماني وسقـاهـا   آان لي فيها زمان وانقضـى
 ألصقت حر ثراها بحشاهـا   وقفت فيها الـغـوادي وقـفًة
  عن جفوني، أحسن اهللا جزاها   وبكـت أطـاللـهـا نـائبًة
 آلما أحكمتها رثت قـواهـا   قل لجـيران مـواثـيقـهـم

 شجرًا ال يبلغ الطير ذراهـا   آنت مشغوفًا بكم إذا آـنـتـم
 حرس ترشح بالموت ظباهـا   يل إال حـولـهـاال تبيت اللـ

 آف جان قطعت دون جناها   وإذا مدت إلى أغصـانـهـا
 همًال يطمع فيهـا مـن رآهـا   فتراخى األمر حتى أصبـحـت
 رائدًا إال إذا عـز حـمـاهـا   تخصب األرض فال أقـربـهـا
 هـاسهلة األآناف من شاء رعا   ال يراني الـلـه أرعـى روضًة
 عرض اليأس لنفسي فثنـاهـا   وإذا ما طمـع أغـرى بـكـم
 طمع النفس وهذا منتـهـاهـا   فصبـابـات الـهـوى أولـهـا
  آشف التجريب عن عيني عماها   ال تظنوا لـي إلـيكـم رجـعًة
 سـواهـا لم تدع لي رغبة فيما   إن زين الـدين أوالنـــي يدًا

   
  .وهي طويلة أجاد في مدحها

  
ئ من     وآان أبوه من أهل إربل وصنعته التجارة، وآان يتردد من إربل إلى البحرين ويقيم بها مدة لتحصيل الآلل
ى   ل فنسب إل ى إرب ل إل م انتق ذآور، ث د اهللا الم و عب ق أب اك الموف ه هن د ل اتفق أن ول ار، ف وة التج المغاصات أس

  .البحرين لهذا السبب
  

  : وقد التحىوله معنى مليح في غالم اسمه السهم 
 حشـاك فـاآلن ال يطـيش   قالوا التحى السهم قلت حصن



 

 إال إذا آـان فـــيه ريش   فالسهم ال ينـفـذ الـرمـايا
   

ي البست،        ه قبل رة أهل ن بمقب ل، ودف وتوفي ليلة األحد ثالث شهر ربيع اآلخر سنة خمس وثمانين وخمسمائة بإرب
  .البست آلمة فارسية وهو مفتح الماء في فم النهر": لمغربا"قال المطرزي في آتاب . رحمه اهللا تعالى

  
دم  : والبحراني بفتح الباء الموحدة وسكون الحاء المهملة وفتح الراء وبع األلف نون، هذه النسبة إلى البحرين المق

ا    : ذآرها، وهي بليدة بالقرب من هجر، قال األزهري ى ب رة عل ا بحي ب وإنما سميت البحرين ألن في ناحية قراه
ا، وال             ي مثله ال ف ة أمي رة ثالث درت البحي ين البحر األخضر عشرة فراسخ، وق ا وب رى، هجر بينه اء وق األحس

سألني المهدي وسأل الكسائي عن  : وحدث أبو عبيد عن أبي محمد اليزيدي قال. يغيض ماؤها، وهو راآد زعاق
الوا  م ق رين وعن الحصين، ل ى البح بة إل ال الكس: النس ي؟ فق وا حصناني : ائيحصني، وبحران وا أن يقول آره

  .آرهوا أن يقولوا بحري فتشبه النسبة إلى البحر: وقلت أنا: الجتماع النونين، قال
  

ل                : والبست ي وسط إرب ا، واد عريض ف اة من فوقه اء مثن دها ت ة وبع دة وسكون السين المهمل اء الموح تح الب بف
  .الحجارة الصغار، واهللا أعلم تجري فيه مياه السيول في الشتاء والربيع وفيه شيء آثير من

 أبو شجاع الفرضي

دادي الفرضي الحاسب                دين، البغ دهان، الملقب فخر ال ابن ال ن شعيب، المعروف ب ي ب ن عل د ب أبو شجاع محم
ى                م تحول إل ا، ث وزير به دين األصبهاني ال ال ال ى الموصل وصحب جم ل إل داد، وانتق األديب؛ هو من أعل بغ

ه      خدمة السلطان سالح الدين فو اجري ل ى دمشق ف دخل إل اله ديوان ميافارقين، فلم يمش له بها حال مع واليها، ف
ا    اد منه بها رزق لم يكن آافيًا وآان يزجي به الوقت، ثم ارتحل إلى مصر في سنة ست وثمانين وخمسمائة ثم ع

  .إلي دمشق وجعلها دار إقامة

ا، وصنف    ه       ف " غريب الحديث  "وله أوضاع الجداول في الفرائض وغيره ز في ًا، ورم دًا لطاف تة عشر مجل ي س
  .حروفًا يستدل بها على أماآن الكلمات المطلوبة منه، وآان قلمه أبلغ من لسانه، وجمع تاريخًا وغير ذلك

ه   " تاريخ إربل"وذآره أبو البرآات ابن المستوفي في  ي حق ال ف الم فاضل   : وعده في زمرة الوافدين عليها، وق ع
ي          متفنن، وله شعر جيد، وذآر ا ا ف د ذآرته دي، وق ن الحسن الكن د ب يمن زي ا ال ألبيات التي مدح بها تاج الدين أب

  .ترجمة الكندي

ي     اد الكاتب ف دة "وذآره أيضًا العم ن            " الخري ي اب ه ف ك قول ا، فمن ذل اطيع أحسن فيه ه مق ه، وأورد ل ى علي وأثن
  : آان مخًال بإحدى عينيهالدهان المعروف بالناصح أبي محمد سعيد بن المبارك النحوي وقد سبق ذآره و

 أدهن منه بـطـريقـين   ال يبعد الدهان إن ابـنـه
 بفرد عيٍن وبـوجـهـين   في عجب البحر فحدث به

  : ومنه ما آتبه إلى بعض الرؤساء وقد عوفي من مرضه
 غير أني نذرت وحدي فطرا   نذر الناس يوم برئك صومـًا
  ه ولو آان نذراال أرى صوم   عالمـًا أن يوم بـرئك عـيٌد

يد حسان     ك أناش اج        . وله غير ذل ي النجوم وحل األزي د الطولى ف ه الي نة تسعين      . وآانت ل ي صفر س وفي ف وت
ة       ى الحل ا وصل إل راق، ولم وخمسمائة بالحلة السيفية، وآان سبب موته أنه حج من دمشق وعاد على طريق الع

ه    ات لوقت ل فم ه بعض خشب المحم اك فأصاب وجه ه هن ر جمل ه    .عث نون الوج ة مس يم الخلق يخًا دم ان ش وآ
الى    ه اهللا تع م أي        . مسترسل اللحية خفيفها، أبيض تعلوه صفر، رحم دين، واهللا أعل ان ال ان يلقب بره ه آ ل إن وقي

  .ذلك آان

  .وقد تقدم الكالم على الحلة فال حاجة إلى إعادته
  
  



 

 ابن عنين الشاعر

ين األن       ن عن ن الحسين ب ن نصر ب وفي األصل الدمشقي        أبو المحاسن محمد ب دين، الك صاري، الملقب شرف ال
م            ه، ول اس ب ي أواخر عصره من يق ان ف ه، وال آ ده مثل المولد الشاعر المشهور؛ آان خاتمة الشعراء لم يأت بع
ى معظم      ًا عل يكن شعره مع جودته مقصورًا على أسلوب واحد بل تفنن فيه، وآان غزير المادة من األدب مطلع

ًا بالهجاء وثلب       " الجمهرة"ي أنه آان يستحضر نقل آتاب أشعار العرب، وبلغن ان مولع ة، وآ ي اللغ البن دريد ف
ماها       ق س اء دمش ن رؤس ًا م ا خلق ع فيه ة جم يدة طويل ه قص اس، ول راض الن راض"أع راض األع ان ". مق وآ

  : السلطان صالح الدين، رحمه اهللا تعالى، قد نفاه من دمشق بسبب وقوعه في الناس، فلما خرج عمل

 لم يجترم ذنبًا وال سرقـا؟   فعالم أبعـدتـم أخـا ثـقة
  إن آان ينفى آل من صدقا   انفوا المؤذن من بـالدآـم

   
د     م دخل الهن وطاف البالد من الشام والعراق والجزيرة وأذربيجان وخراسان وغزنة وخوارزم ما وراء النهر، ث

ي   -و السلطان صالح الدين، رحمه اهللا تعالىواليمين وملكها يومئذ سيف اإلسالم طغتكين بن أيوب أخ المذآور ف
ى             -حرف الطاء  ا إل ردد منه ان يت ى دمشق، وآ اد إل ديار المصرية، وع ى الحجاز وال وأقام بها مدة، ثم رجع إل

د وصل        . البالد ويعود إليها ان ق يئًا، وآ ه ش م آخذ عن ولقد رأيته بمدينة إربل في سنة ثالث وعشرين وستمائة ول
افر                إليها رس م س يًال، ث ا قل ام به ادل صاحب دمشق، وأق ك الع ن المل دين عيسى ب م المعظم شرف ال وًال عن المل

تعمله مضمنًا             ي العالء المعري اس ا ألب اني منهم ين، والث ذين البيت وآتب من بالد الهند إلى أخيه وهو بدمشق ه
  : فكان أحق بها، وهما

 جد من حاملأن الصحيفة لم ت   سامحت آتبك في القطيعة عالمًا
 "يسري فيصبح دوننا بمراحـل   وعذرت طيفك في الجفاء أنـه"

   
ة     : وقد آرر هذا المعنى في مواضع من شعره. هللا دره فما أحسن ما وقع له هذا التضمين ه من جمل ك قول فمن ذل

  : قصيدة طويلة
  وروض الحمى، آيف اهتديت إلى الهند   أال يا نسـيم الـريح مـن تـل راهـط

   
  : قوله من أبيات وهو في عدن اليمنو

  وهيهات، أن أين الديلميات من عدن؟   أأحبابنـا ال أسـأل الـطـيف زورة
   

  : أسماء مواضع من ضواحي دمشق، والبيت الذي للمعري قبله: الديلميات وتل راهط والحمى
 المتطاول فعجبت من بعد المدى   وسألت آم بين العقيق إلى الحمى

   
ة المعتصم    -المقدم ذآره  -خذا هذا المعنى من دعبل بن علي الخزاعي الشاعروالمعري أ فإنه آان قد هجا الخليف

ي      ال ف ا، وق باهللا بن هارون الرشيد، فطلبه، فهرب من العراق إلى الديار المصرية وسكن بأسوان في آخر بالده
  : ذلك

 بأسوان لم يترك من الحزم معلما   وإن امرءًا أضحت مطارح سهمه
 يتجشمـا ويعجز عنه الطيف أن   حللت محًال يحسر الطرف دونـه

   
  .وقد خرجنا عن المقصود ولكن ساق الكالم بعضه بعضًا

  
ًا          ا، فسار متوجه ي فيه ي نف ي السفرة الت ًا ف ولما مات السلطان صالح الدين ومللك الملك العادل دمشق آان غائب

ي    إلى دمشق، وآتب إلى الملك العادل قصيدته الرائ اه ف ا قاس ية يستأذنه في الدخول إليها ويصف دمشق ويذآر م
  : الغربة، ولقد أحسن فيها آل اإلحسان واستعطفه أبلغ استعطاف، وأولها

 بالكـرى وعليهم لو سامحوني   ماذا على طيف األحبة لو سرى
   

ال     ي     ووصف في أوائلها دمشق وبساتينها وأنهارها ومستلزماتها، ولما فرغ من وصف دمشق ق ى النف يرًا إل مش
  : منها



 

  ال عن قلى، ورحلت ال متخيرافارقها ال عن رضًا، وهجرتها
 ومن العجائب أن يكون مقترا   أسعى لرزق في البالد مشتـٍت
 وأآف ذيل مطامعي متستـرا   وأصون وجه مدائحي متقنعـًا

   : ومنا يشكو الغربة وما قاساه فيها

 حتى حسبت اليوم منها أشهـرا   أشكو إليك نوى تمادي عمرهـا
 يعفو، وال جفني يصافحه الكرى   ال عيشتي تصفو، وال رسم الهوى
 وأبيت عن ورد النمير منـفـرا   أضحي ع األحوى المريع محًال
 بالعرا آل الورى، ونبذت وحدي   ومن العجائب أن يقبل ظلـكـم

   
ى   -أبي بكر ابن عمار األندلسي التي أولهاوهذه القصيدة من أحسن الشعر، وعندي هي خير من قصيدة  وهي عل

  : -وزنها ورويها وقد تقدم ذآر شيء منها في ترجمته
  أدر الزجاجة فالنسيم قد انبرى

   
  : فلما وقف عليه الملك العادل أذن له في الدخول إلى دمشق، فلما دخلها قال

 ورعت الوضيع بسب الرفيع   هجوت األآابر فـي جـلـٍق
  رجعت على رغم أنف الجميع   نـهـا ولـكـنـيوأخرجت م

   
ه وآتب الجواب أحسن من         ي وقت ه ف وآان له في عمل األلغاز وحال اليد الطولى، فمن آتب إليه بشيء منها حل

ع       . السؤال نظمًا د جم اس، وق دي الن ي أي اطيع ف ولم يكن له غرض في جمع شعره، فلذلك لم يدونه، فهو يوجد مق
  .وانًا صغيرًا ال يبلغ عشر ما له من النظم، ومع هذا ففيه أشياء ليست لهله بعض أهل دمشق دي

  
فاره                 ا أس ذآر فيه ة قصيدة ي ه بيت عجيب من جمل ًا، ول نهم مجون ًا وأحس م روح اس وأخفه وآان من أظرف الن

  : ويصف توجهه إلى جهة الشرق، وهو
  أفتش في سودائه عن سنا الفجر   أشفق قلب الشرق حتى آأننـي

   
  .الجملة فمحاسن شعره آثيرةوب
  

ي        اهرة المحروسة، وف وم ذاك بالق ا ي تمائة، وأن وآنت قد رأيته في المنام في بعض شهور سنة تسع وأربعين وس
ك     : يده ورقة حمراء، وهي عريضة، وفيها مقدار خمسة عشر بيتًا تقريبًا، وهو يقول ي المل ات ف ذه األبي عملت ه

رأ   المظفر صاحب حماة، وآان الملك المظ فر في ذلك الوقت ميتًا أيضًا، وآان في المجلس جماعة حاضرون، فق
  : علينا األبيات، فأعجبني منها بيت فرددته في النوم، واستيقظت من المنام وقد علق بخاطري، وهو

  إال إذا أحسن من شاده   والبيت ال يحسن إنشاده

  .وهذا البيت غير موجود في شعره

  .مام فخر الدين الرازي وأبياته الفائية وآذلك في ترجمة سيف اإلسالموقد تقدم ذآره في ترجمة اإل

ك الناصر          ة المل دة والي ك المعظم وم ة المل وآان وافر الحرمة عند الملوك، وتولى الوزارة بدمشق في آخر دول
ة              دها خدم م يباشر بع ه، ول ي بيت ام ف ك األشرف وأق ا المل ا ملكه ا لم ن المعظم، وانفصل عنه ه وآانت وال . اب دت

بدمشق يوم االثنين تاسع شعبان سنة تسع وأربعين وخمسمائة، وتوفي عشية نهار االثنين لعشرين من شهر ربيع 
زة، وهي         أرض الم أه ب ذي أنش د بمسجده ال يم    -األول سنة ثالثين وستمائة بدمشق أيضًا، ودفن من الغ بكسر الم

  .قرية على باب دمشق، رحمه اهللا تعالى -وتشديد الزاء 



 

ار، ونحن من األنصار؛       : سمعته يقول: ن الدبيثيقال اب ي النج إن أصلنا من الكوفة من موضع يعرف بمسجد بن
اب الصغير ظاهر            : قلت ابر ب لم بمق ه وس ؤذن سول اهللا صلى اهللا علي الل م ر ب هكذا نقلته أوًال، ثم إني زرت قب

  .بر ابن عنين، فوقفت وترحمت عليههذا ق: دمشق، فلما خرجت من تربته وجدت على الباب قبرًا آبيرًا فقيل لي

  .بضم العين المهملة وفتح النون وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها نون، واهللا أعلم: وعنين

 القائم ابن المهدي

ذآور يلقب          و القاسم الم ان أب المغرب، آ ائم ب د اهللا الق أبو القاسم محمد، ويدعى نزار، ابن المهدي أبي محمد عبي
وآان أبوه  -قدم ذآر والده المهدي في حرف العين وذآر ولده المنصور إسماعيل في حرف الهمزة وقد ت -بالقائم

المهدي قد بايع بوالية العهد في حياته بإفريقية وما معها، وآانت الكتب تكتب باسمه، والمظلة تحمل على رأسه، 
ة   ه البيع ان جه  . ولما توفي أبوه في التاريخ المذآور في ترجمته جددت ل رتين     وآ ى مصر ليأخذها م وه إل : زه أب

المرة األولى في الثامن عشر من ذي الحجة سنة إحدى وثلثمائة، فوصل إلى اإلسكندرية وملكها والفيوم، وصار  
في يده أآثر خراج مصر، وضيق على أهلها، والمرة الثانية وصل إلى اإلسكندرية في شهر ربيع األول من سنة 

ي   سبع وثلثمائة في عسكر عظيم، فخ زة ف رج عامل اإلمام المقتدر عنها ودخلها القائم المذآور، ثم خرج إلى الجي
وال، فجد         ه بالرجال واألم ى محاربت ادم إل ًا الخ خلق عظيم ووردت األخبار بذلك إلى بغداد، فجهز المقتدر مؤنس

ين    في السير، فلما وصل إلى مصر آان القائم قد ملك الجيزة واألشمونين وأآثر بالد الصعيد، فت  ا، وجرت ب القي
ه        ة وتبع ى إفريقي ل، فرجع إل اس والخي العسكرين حروب ال توصف، ووقع عسكر القائم الوباء والغالء فمات الن

ذآورة،       : عسكر مصر إلى أن تباعد عنهم نة الم وآان وصوله إلى المهدية يوم الثالثاء الثالث من رجب من الس
داد الخارجي       ن آي د ب د مخل و يزي ي             -وفي أيامه خرج أب ي األسر ف ات ف ه وآيف م ا جرى ل ره وم دم ذآ د تق وق

  .والشرح في ذلك يطول -ترجمة المنصور

ين        -المذآورة في ترجمة والده المهدي -وآانت والدة القائم بمدينة سليمة نة اثنت ل س انين، وقي نة ثم في المحرم س
الد         ى ب ه إل د توجه ه عن ده مع د     وثمانين، وقيل سبع وسبعين ومائتين، واستصحبه وال وم األح وفي ي المغرب؛ وت

ام            ه، فق د الخارجي محاصر ل و يزي ة وأب الى بالمهدي ه اهللا تع ة، رحم ثالث عشر شوال سنة أربع وثالثين وثلثمائ
ه     القرب من ان ب باألمر ولد المنصور إسماعيل، وآتم خبر موته خوفًا من الخارجي أن يطلع عليه فيطمع فيه، وآ

الها وأآثر من العطايا والصالت ولم يتسم بالخليفة، وآانت آتبه تنفذ من  على مدينة سوسة، فأبقى األمور على ح
  .األمير إسماعيل ولي عهد المسلمين، واهللا أعلم

 المعتمد بن عباد ملك األندلس وأبوه وجده

د                  ي القاسم محم اهللا أب د ب ن الظافر المؤي اد ب رو عب ي عم اهللا أب ن المعتضد ب د ب و القاسم محم المعتمد على اهللا أب
يم،                ق ن نع ن عطاف ب رو ب ن عم لم ب ن أس ن عمرو ب اد ب ن عب ريش ب ن ق اضي إشبيلية بن أبي الوليد إسماعيل ب

ا    بيلية وم اللخمي من ولد النعمان بن المنذر اللخمي آخر ملوك الحيرة؛ آان المعتمد المذآور صاحب قرطبة وإش
  : واالهما من جزيرة األندلس وفيه وفي أبيه المعتضد يقول بعض لشعراء

 زاد في فخره بنـو عـبـاد   من بني المنذرين وهو انتساب
 األوالد والمعانـي قـلـيلة   فتية لم تلد سواها المعـالـي

   
ا من أهل               الد المشرق، وهم ا من ب ًا أول من دخل إليه ه عطاف ًا وابن دلس أن نعيم وآان بدء أمرهم في بالد األن

ام وا    ين الش لة ب ة الفاض ة القديم ريش، المدين ا      الع ا به ام؟، وأقام ة الش ن جه ل م ي أول الرم رية ف ديار المص ل
  .مستوطنين بقرية بقرب يومين من إقليم طشانة من أرض اشبيلية

  
ك                ي تل نهم ف غ م و أول من نب ن إسماعيل القاضي، فه د ب افر محم ى الظ د إل ي الول وامتد لعطاف عمود النسب ف

ان        البالد وتقدم بإشبيلية إلى أن ولي القضاء بها فأحسن ا وب، وآ ه القل م، فرمقت ة به ة والمالطف ع الرعي لسياسة م
بيلية              ى إش يرة، فتوجه إل ذموم الس ان م ة، وآ المعتلي صاحب قرطب ود الحسني المنعوت ب يحيى بن علي بن حم

ه     الوا ل ذآور وق دًا الم رى   : محاصرًا لها، فلما نزل عليها اجتمع رؤساء إشبيلية وأعيانها وأتوا القاضي محم ا ت أم
ل،                  ما حل ب ك، ففع ه ونملكك ونجعل األمر إلي ا نخرج إلي م بن اس؟ فق وال الن ا أفسد من أم الم وم ذا الظ نا من ه

  .ووثبوا على يحيى، فرآب إليهم وهو سكران فقتل



 

  
وقصته مشهورة مع الذي زعم أنه هشام بن الحكم آخر  . وتم له األمر ثم ملك بعد ذلك قرطبة وغيرها من البالد 

ان يصدر             ملوك بني أمية باألند اس، وآ ه عن الن ه وحجب تولى علي د اس امر ق ي ع ن أب لس الذي آان المنصور ب
ره    األمور عن إشارته، وال يمنه من التصرف، ليس له سوى االسم والخطبة على المنابر، فإنه آان قد انقطع خب

د ت        ذآور بع د الم ل للقاضي محم م قي دة، ث ذه الم ي ه ة ف وال مختلف رت أح نة، وج رين س ف وعش دة ني ه م ملك
ه،          : واستيالئه على البالد ر إلي ه من أحضره، وفوض األم اح، فأرسل إلي ة رب إن هشام بن الحكم في مسجد بقلع

اب          ي آت اهري ف زم الظ ن ح د ب و محم افظ أب ول الح ة يق ذه الواقع ه، وه ين يدي الوزير ب ه آ ل نفس ط "وجع نق
ه خلف ا    ": العروس ال ل نة من       أخلوقة لم يقع في الدهر مثلها فإنه ظهر رجل يق د نيف وعشرين س لحصري بع

ات        ي أوق دلس ف ابر األن ع من ى جمي موت هشام بن الحكم المنعوت بالمؤيد وادعى أنه هشام، فبويع وخطب له عل
ن   شتى، وسفك الدماء وتصادمت الجيوش في أمره، وأقام المدعي أنه هشام نيفًا وعشرين سنة، والقاضي محمد ب

ه، وا      ين يدي وزير ب ة ال ي رتب تبد         إسماعيل ف امًا، فاس دعو هش وفي الم ى أن ت ذلك إل زل األمر آ م ي ه، ول ر إلي ألم
ى    . القاضي محمد باألمر بعده تقًال إل ًا مس وآان من أهل العلم واألدب والمعرفة التامة بتدبير الدول، ولم يزل ملك

ه عاش ل إن ة؛ وقي ين وأربعمائ الث وثالث نة ث ى س ادى األول ة بقيت من جم د لليل ة األح وفي ليل ى قريب  أن ت إل
فقيل سنة أربع عشرة وأربعمائة، وهو  : الخمسين وأربعمائة ودفن بقصر إشبيلية، واختلفوا أيضًا في مبدإ استالئه

  .، وقيل أربع وعشرين، واهللا أعلم بالصواب في ذلك آله"الخريدة"الذي ذآره العماد الكاتب في 
  

و ع   اهللا أب ام صاحب          ولما مات محمد القاضي قام مقامه ولده المعتضد ب ن بس ي ب و الحسن عل ال أب اد، ق رو عب م
م بالمعتضد،      : في حقه" الذخيرة"آتاب  ة ث ثم أفضى األمر إلى عباد سنة ثالث وثالثين، وتسمى أوًال بفخر الدول

د،              ه قريب وال بعي لم من ائم وال حصيد، وال س ه ق م يثبت ل ة، من رجل ل قطب رحى الفتنة، ومنتهى غاية المحن
اة،         جبار أبرم األمر وه ه الكم ان ال تأمن دهاة، وجب اه ال ور تتحام و متناقض، وأسد فرس الطال وهو رابض، مته

ده واتسع            ى طالت ي د، حت ائم وقاع ين ق أنه ب متعسف اهتدى، ومنبت قطع ما أبقى، ثار والناس حرب وضبط ش
ة               ة الهيئ ة وفخام ام الخلق ال الصورة وتم ي أيضًا من جم د أوت ان ق ده وعدده، وآ ان   بلده وآثر عدي باطة البن وس

ل الهوى        ل مي ي األدب قب ك ف ع ذل وثقوب الذهن وحضور الخاطر وصدق الحس، ما فاق على نظرائه، ونظر م
ا         د له ر تعم ا من غي رة علقه ة واف به إلى طلب السلطان أدنى نظر بأزآى طبع حصل منه لثقوب ذهنه على قطع

اء         وال إمعان في غمارها وال إآثار من مطالعتها وال منافسة في اق ا ش ك م ى ذل ه سجية عل اء صحائفها، أعطت تن
ا          ا اإلرادة، واآتتبه غ فيه ة، وبل ا الطبيع ه فيه ان أمدت ي مع من تحبير الكالم وقرض قطع من الشعر ذات طالوة ف

ا    اري السحاب به ه      . األدباء للبراعة، جمع هذه الخالل الظاهرة إلى جود آف ب ع أفعال ي جمي ار المعتضد ف وأخب
ك    . بديعة وضروب أنحائه غريبة ي ذل انتهى ف وآان ذا آلف بالنساء فاستوسع في اتخاذهن وخلط في جنوسهن، ف

د نحو              ه من الول ان ل ه آ ذآر أن ه، ف ه علي اح وقوت ي النك إلى مدى لم يبلغه أحد من نظرائه، ففشا نسله لتوسعه ف
  : وأورد له عدة مقاطيع، فمن ذلك قوله. العشرين ذآورًا، ومن اإلناث مثلهم

 بماء صباٍح والنسيم رقـيق   ن الليل يغسل آحلهشربنا وجف
 فضخم وأما جسمها فدقـيق   معتقة آالتبر أما نجـارهـا

   
ذآور          - ين مدح المعتضد الم ر شيء من قصيدتيه اللت وقد تقدم في ترجمة أبي بكر محمد بن عمار األندلسي ذآ

  .-إحداهما رائية واألخرى ميمية : بهما
  

  : ملة أبياتولولده المعتمد فيه من ج
 ويستقل عطاياه ويعتـذر   سميدع يهب اآلالف مبتدئًا
  لوال نداها لقلنا إنها الحجر   له يد آل جباٍر يقبـلـهـا

   
ه              داني حمام ا أحس بت دتها، ولم م تطل م ة الذبحة، فل ى أصابته عل اره، حت ولم يزل في غز سلطانه واغتنام مس

  : ًال فأول ما غنىاستدعى مغنيًا يغنيه ليجعل ما يبدأ به فأ
  فشعشعيها بماء المزن واستقينا   نطوي الليالي علمًا أن ستطوينا

   
ين غرة      وم االثن فتطير من ذلك ولم يعش بعده سوى خمسة أيام وقيل إنه ما غنى منها إال بخمسة أبيات وتوفي ي

  .اهللا تعالى جمادى اآلخرة سنة إحدى وستين وأربعمائة، ودفن ثاني يوم بمدينة إشبيلية، رحمه
  

  .وقام بالمملكة بعده ولده المعتمد على اهللا أبو القاسم محمد



 

  
اب    -المقدم ذآره  -قال أبو الحسن علي بن القطاع السعدي ي آت ح  "ف ذآور    " لمح المل د الم ي حق المعتم دى  : ف أن

ذلك آانت حضرته ملق           ادًا، ول م عم ادًا، وأرفعه م ثم بهم ساحة، وأعظمه ى الرحال،  ملوك األندلس راحة، وأرح
ان    ن أعي وك عصره م ن مل د م اب أح ع بب م يجتم ه ل ى إن ألف الفضالء، حت ال وم ة اآلم عراء، وقبل م الش وموس

  .الشعراء وأفاضل األدباء ما آان يجتمع ببابه، وتشتمل عليه حاشيتا جنابه
  

و صدر مثل          ": الذخيرة"وقال ابن بسام في  ام عن الزهر، ل ا انشق الكم اد شعر آم ه عمن جعل   وللمعتمد بن عب
  : الشعر صناعة واتخذه بضاعة، لكان رائقًا معجبًا ونادرًا مستغربًا، فمن ذلك قوله

 عطفتك أحيانًا علي أمـور   أآثرت هجرك غير أنك ربما
 ليٌل وساعات الوصال بدور   فكأنما زمن التهاجر بينـنـا

   
  : وهذا المعنى ينظر إلى قول بعضهم من جملة أبيات

 فقام خال الخـد فـيه بـالل   عن وجهه أسفر ضوء الصبح
  ساعة هجٍر في زمان الوصال   آأنما الـخـال عـلـى خـده

   
ى             ل إل ايرهن من أول اللي بيلية، فخرج معهن يشيعهن فس ى إش ة إل وعزم المعتمد على إرسال حظاياه من قرطب

  : الصبح، فودعهن ورجع وأنشد أبياتًا من جملتها
 حتى تبدى للنواظر معلمـا   بـهسايرتهم والليل غفٌل ثـو

  مني يد اإلصباح تلك األنجما   فوقفت ثم مودعًا وتسلمـت
   

  : وله في وداعهن أيضًا. وهذا المعنى في نهاية الحسن
 وقد خفقت في ساحة القطر رايات   ولمـا وقـفـنـا لـلـوداع غـديًة
  جراحات بجري الدموع الحمر منها   بكينا دمًا حتـى آـأن عـيونـنـا

   
  : وهذا ينظر إلى قول القائل

  أهذا الفتى من جفن عينيه يرعف   بكيت دمًا حتى لقـد قـال قـائٌل
   

  .وقد سبق في شعر األبيوردي نظيره
  

  : ومن شعره أيضًا
 ومـا أحـاذر مـن قـول حـراس   لوال عيوٌن من الواشين ترمـقـنـي
  مشيًا على الوجه أو سعيًا على الراس   لزرتكم ال أآافيكـم بـجـفـوتـكـم

   
  : وآتب إلى نداماه من قصره بقرطبة وقد اصطبحوا بالزهراء يدعوهم إلى االغتباق عنده

  ولعمري وعمرآم ما أساء   حسد القصر فيكم الزهراء
 مساء فاطلعوا عندنا بدورًا   قد طلعتم بها شموسًا نهارًا

   
  .وهذا من بديع المعاني العجيبة

  
و    : والزهراء أها أب دنيا، أنش بفتح الزاي وسكون الهاء وفتح الراء وبعدها همزة ممدودة، وهي من عجائب أبنية ال

ة،          القرب من قرطب دلس، ب ة باألن ي أمي وك بن المطرف عبد الرحمن بن محمد بن عبد اهللا الملقب الناصر أحد مل
ى    في أول سنة خمس وعشرين وثلثمائة، ومسافة ما بينهما أربعة أم يال وثلثا ميل، وطول الزهراء من الشرق إل

ا      ي فيه الغرب ألفان وسبعمائة ذراع، وعرضها من القبلة إلى الجنوب ألف وخمسمائة ذراع، وعدد السواري الت
اب       ى خمسة عشر ألف ب د عل ة     . أربعة آالف سارية وثلثمائة سارية، وعدد أبوابها يزي م جباي ان الناصر يقس وآ

ذ خمسة آالف   البالد أثالثًا، فثلث ل لجند وثلث مدخر وثلث ينفقه على عمارة الزهراء، وآانت جباية األندلس يومئ
ار،               بعمائة ألف وخمسة وستون ألف دين ار، ومن السوق والمستخلص س انين ألف دين دينار أربعمائة ألف وثم



 

ن بشكوال         ه اب ك آل أنًا، ذآر ذل ه ش رًا وأعظم دم  -وهي من أهول ما بناه اإلنس وأجله خط ي حرف     المق ره ف ذآ
  ".تاريخ األندلس"في  -الخاء 

  
ان               ه، إذ آ اد بطبع ي عب ى بن ائًال إل داني الشاعر المشهور م د اللخمي ال ن محم وآان أبو بكر محمد بن عيسى ب
م  ة وه ذآر أوالده الربع ا وي ه به ك قصيدة يمدح ة، فمن ذل دائح األنيق ي الم ه ف ذي جذب بضبعه، ول د ال : المعتم

  : لراضي يزيد والمأمون والمؤتمن، ومن جملتها قوله، ولقد أجاد فيه آل اإلجادة وأبدع فيهالرشيد عبيد اهللا، وا
 يروعك في درع، يروقـك فـي بـرد   يغيثك في محـل، يغـنـيك فـي ردًى
 آشمس الضحى آالمزن آالبرق آالرعد   جمـال وإجـمـاٌل وسـبـق وصـولة

 ـاٍء جـحـاجـحة لـدبناء بأبن   بمهجته شاد العـال ثـم زادهـا
  لتعديل جسم المجد والشرف العد   بأربعة مثل الطباع تـرآـبـوا

   
ن الحاج     راهيم ب ومع هذا المكارم واإلحسان العام لم يسلموا من لسان طاعن، وفيهم يقول أبو الحسن جعفر بن إب

  : اللورقي
  إذا عدم المعروف في آل عباد   تعز عن الدنيا ومعروف أهلها

 زاد بغير قرى ثم ارتحلت بال   بهم ضيفًا ثالثة أشهـر حللت
   

لمين    وآان األذفونش فرذلند ملك اإلفرنج باألندلس قد قوي أمره في ذلك الوقت، وآانت ملوك الطوائف من المس
بعين                ان وس نة ثم اء مستهل صفر س وم الثالث ي ي ة ف ه أخذ طليطل م إن ه ضريبة، ث هناك يصالحونه، ويؤدون إلي

ن         وأربعمائ رج ب ن ف د اهللا ب د عب و محم ول أب ذها يق ة بعد حصار شديد، وآانت للقادر باهللا بن ذي النون، وفي أخ
  : البن بشكوال" الصلة"غزلون اليحصبي، يعرف بابن العسال الطليطلي، وهو مذآور في 

 فما المقام بها إال من الغـلـط   حثوا رواحلكم يا أهل أنـدلـس
 سلك الجزيرة منثورًا من الوسط   ىالسلك ينثر من أطـرافـه وأر

  آيف الحياة مع الحيات في سفط   من جاور الشر لم يأمن عواقبـه
   

م   . وآان المعتمد بن عباد أآبر ملوك الطوائف وأآثرهم بالدًا ة ل وآان يؤدي الضريبة لألذفونش، فلما ملك طليطل
دده   ه  يقبل ضريبة المعتمد طمعًا في أخذ بالده، وأرسل إليه يته ول ل دك ويكون       : ويق ي بي زل عن الحصون الت تن

ة فرجع   : لك السهل فضرب المعتمد الرسول وقتل من آان معه، فبلغ الخبر لألذفونش وهو متوجه لحصار قرطب
  .إلى طليطلة ألخذ آالت الحصار

  
الوا  وا وق ذلك اجتمع ا ب ايخ اإلسالم وفقهاؤه مع مش ا س رنج،  : فلم ا الف ب عليه د تغل دن اإلسالم ق ذه م ا ه وملوآن

ن        د اهللا ب ى القاضي عبي اءوا إل بالد، وج مشتغلون بمقاتلة بعضهم بعضًا، وإن استمرت الحال ملك الفرج جميع ال
ع     ا اجتم محمد بن أدهم وفاوضوه فيما نزل بالمسلمين وتشاوروا فيما يفعلونه، فقال آل واحد منهم شيئًا، وآخر م

ره   -فين ملك الملثمين صاحب مراآش يستنجدونهرأيهم عليه أن يكتبوا إلى أبي يعقوب يوسف بن تاش وسيأتي ذآ
ه   . في حرف الياء إن شاء اهللا تعالى ال ل فاجتمع القاضي بالمعتمد وأخبره بما جرى، فوافقهم على أنه مصلحة وق

ال    ذلك، فق ه ب ى          : تمضي إليه بنفسك، فامتنع فألزم ًا إل ده، وآتب للوقت آتاب بحانه، وخرج من عن أستخير اهللا س
ة                يوسف  ى المدين ا وصله خرج مسرعًا إل ه، فلم ده إلي ع بعض عبي يرة م ره بصورة الحال، وس بن تاشفين يخب

ى   كره إل ور عس أمر بعب لمين ف ال المس ه بح ه وإعالم بتة للقائ ى س ة إل ه جماع ى خرج القاضي ومع بتة، وحت س
ة        ر مراآش مقابل ي ب بتة، وهي ف ام بس رة الخضراء،    الجزيرة الخضراء، وهي مدينة في بر األندلس، وأق الجزي

ي           ر آخرهم وهو ف العبور، وعب رهم ب ده أم املوا عن ا تك وسر إلى مراآش يستدعي من تخلف بها من جيشه، فلم
بالد         ذلك، فخرجوا من آل ال عشرة آالف مقاتل، واجتمع بالمعتمد وقد جمع أيضًا عساآره، وتسامع المسلمون ب

ة، ف   و بطليطل ر وه ونش الخب غ األذف اد، وبل ًا للجه ب   طلب ه، وآت ا انضم إلي ر م ارس غي ف ف ين أل ي أربع رج ف
ره   ي ظه تراه   : "األذفونش إلى األمير يوسف آتابًا يتهدده، وأطال الكتاب، فكتب يوسف الجواب ف ذي يكون س " ال

  .هذا رجل عازم: فلما وقف عليه ارتاع لذلك وقال. ورده إليه
  

ونش     ثم سار الجيشان والتقيا في مكان يقال له الزالقة من بلد بط ليوس وتصافا، وانتصر المسلمون وهرب األذف
ي العشر األول من شهر رمضان                ة ف وم الجمع ك ي ير، وذل ر يس ه سوى نف لم مع م يس بعد استئصال عساآره ول
ي منتصف رجب من           ة آانت ف ذه الوقع المعظم سنة تسع وسبعين وأربعمائة، آذا قال بعضهم، والصحيح أن ه

ائع     السنة المذآورة، وهذا يؤرخ به في  ة من أشهر الوق ذه الواقع وثبت  . بالد األندلس آلها فيقال عام الزالقة، وه



 

نم المسمون      ه بالشجاعة، وغ المعتمد في ذلك اليوم ثباتًا عظيمًا، وأصابه عدة جراحات في وجهه وبدنه، وشهد ل
اد  . دوابهم وسالحهم، ورجع األمير يوسف إلى بالده والمعتمد إلى بالده ي     ثم إن األمير يوسف ع دلس ف ى األن إل

ى    العام الثاني وخرج إليه المعتمد، وحاصرا بعض حصون الفرنج، فلم يقدرا عليه، فرحال عنه وعبر يوسف عل
د              ه يوسف ودخل البل در ب ادم، فغ ه التق د ليخرج إلي م دخل البل ين ث غرناطة، فخرج إليه صاحبها عبد اهللا بن بلك

د وال يحصى   وأخرج عبد اهللا ودخل قصره فوجد فيه من األموال د      . والذخائر ما ال يح راآش وق ى م م رجع إل ث
ي ال                وال الت ائر أصناف األم اتين والمطاعم وس اني والبس ا من المب ا به ا وم دلس وبهجته الد األن أعجبه حسن ب
دلس         الد األن ده ب ون عن ر يوسف يعظم توجد في مراآش، فإنها بالد بربر وأجالف العربان وجعل خواص األمي

ز      ويحسنون له أخذا بتة جه ى س ا انتهى إل ، ويغرون قلبه على المعتمد بأشياء نقلوها عنه فتغير عليه وقصده، فلم
د فحاصره أشد محاصرة،          ا المعتم بيلية وبه ى إش إليه العساآر وقدم عليها سير بن أبي بكر األندلسي، فوصل إل

م يسمع بمثل     ا ل د استولى     وظهر من مصابرة المعتمد وشدة بأسه وتراميه على الموت بنفسه م د ق اس بالبل ه، والن
باحة ويترامون من شرفات األسوار       ا س . عليهم الفزع وخامرهم الجزع يقطعون سبلها سياحة ويخوضون نهره

ه        نوا في د وش ر يوسف البل فلما آان يوم األحد العشرين من رجب سنة أربع وثمانين وأربعمائة هجم عسكر األمي
يئًا، وخرج ا     وا ألحد ش د          بالغارات، ولم يترآ ى المعتم ديهم، وقبض عل ازلهم يسترون عوراتهم بأي اس من من لن

ى أن  : وأهله، وآان قد قتل له ولدان قبل ذلك، أحدهما المأمون، وآان ينوب عن والده في قرطبة فحصروه بها إل
ا وأخذوه       ة فنازلوه ا أخذوه وقتلوه والثاني الراضي، آان أيضًا نائبًا عن أبيه في رندة وهي من الحصون المنيع

  .وقتلوا الراضي، وألبيهما المعتمد فيهما مرات آثيرة
  

فينة،        . وبعد ذلك جرى إشبيلية على المعتمد ما ذآرناه ي س ه ف ع أهل اعته، وجعل م ولما أخذ المعتمد قيدوه من س
ذا الموضع  " قالئد العقيان"قال ابن خاقان في  تهم الجواري المنشآت، وضمتهم         : في ه ه وحمل م جمع هو وأهل ث

دموع   آأنهم أ ون ب موات، بعد ما ضاق عنهم القصر، وراق منهم العصر، والناس قد حشروا بضفتي الوادي، يبك
داني          ن عيسى ال د ب و بكر محم ول أب ك يق الغوادي، فساروا والنوح يحدوهم، والبوح باللوعة ال يعدوهم، وفي ذل

  : المعروف بابن اللبانة
 عبـاد باءعلى البهاليل من أن   تبكي السماء بدمع رائح غادي

   
  : ومن جملتها

  في ضم رحلك واجمع فضلة الزاد   يا ضيف أفقر بيت المكرمات فخذ
   

ا  ى ذآره ة إل ة ال حاج ديس   . وهي قصيدة طويل ن حم ار ب د الجب د عب و محم ول أب ال وصفتها يق ذه الح ي ه وف
  : المقدم ذآره -الصقلي الشار المشهور

 نكم وثبـيروقلقل رضوى م   ولما رحلتم بالندى في أآفكم
  فهذي الجبال الراسيات تسير   رفعت لساني بالقيامة قد دنت

   
رات           د الف ن محم د ب اس أحم ي العب ي أب ز ف ن المعت د اهللا ب ول عب أخوذ من ق ى م ذا المعن رة، وه ات آثي وهي أبي

  : الوزير وقد مات
  وصاح صرف الدهر أين الرجال   قد استوى الناس ومات الكـمـال

 الجبال قوموا انظروا آيف تسير   فـي نـعـشـه هذا أبو العباس
ول     م وجدت الق وقيل إنه أنشدها لما مات الوزير أبو القاسم عبيد اهللا بن سليمان بن وهب، واهللا أعلم بالصواب، ث

  .الثاني هو الصحيح، واهللا أعلم
  

  : وتألم المعتمد يومًا من قيده وضيقه وثقله فأنشد
 الحديد وثقل الـقـيود بذل   تبدلت من ظل عز البنـود
  وعضبًا رقيقًا صقيل الحديد   وآان حديدي سنانًا ذلـيقـًا
 يعض بساقي عض األسود   وقد صار ذاك وذا أدهمـا

ا      م يخرج منه ا ول ثم إنهم حملوا إلى األمير يوسف بمراآش، فأمر بإرسال المعتمد إلى مدينة أغمات، واعتقله به
ي            ول: على الممات، قال ابن خاقان فين، وأحل ف ي الس الده، وحمل ف ه وت الده، وأعري من طارف ما أجلي عن ب

ه، وتطرد              فًا تتصعد زفرات ي آس ه زواره وال عواده، بق دنو من ابره وأعواده، وال ي ه من دفين، تندب العدوة محل ال
د سلوًا ولم يؤمل  اطراد المذانب عبراته، وال يخلو بمؤانس، وال يرى إال عرينًا بدًال من تلك المكانس، ولما لم يج



 

ه، وإجهاش    دنوًا ولم ير وجه مسرة مجلوًا، تذآر منازله فشاقته، وتصور بهجتها فراقته، وتخيل استيحاش أوطان
ذآور   . قصره إلى قطانة، وإظالم جوه من أقماره، وخلوه من حراسة سماره داني الم وفي اعتقاله يقول أبو بكر ال

   : قصيدته المشهورة التي أولها

 وللمنى من منـياهـن غـاديات   ن األشـياء مـيقـاتلكل شيء م
 ألوان حاالته فيها اسـتـحـاالت   والدهر في صبغة الحرباء منغمٌس
 الـشـاة وربما قمرت بالبـيدق   ونحن من لعب الشطرنج فـي يده

   
  : على حرف التاء، ثم قال هذا غلط، فإن الشاة بالهاء الملك بالعجمي، وإذا آان آذلك فال تسلم القافية، ألنها: قلت

  فاألرض قد أقفرت والناس قد ماتوا   انفض يديك من الدنيا وساآـنـهـا
 أغـمـات سريرة العالم العلـوي   قد آتـمـت: وقل لعالمها األراضي

   
  .وهي طويلة تقارب خمسين بيتًا

  
  : وله أيضًا في حبسه قصيدة عملها بأغمات، سنة ست وثمانين وأربعمائة

 أقض بها ممسكًا عليك مختـمـا   رياحين السـالم فـإنـمـا تنشق
 لعلك في نعمى وقد آنت منعمـا   وقل لي مجازًا إن عدمت حقـيقًة
  فيرجع ضوء الصبح عندي مظلما   أفكر في عصٍر مضى لك مشرقا
 آسوفك شمسًا آيف أطلع أنجمـاوأعحب من أفق المجـرة إذ رأى

 وجدناك منها في المزية أعظمـا   ـنـالئن عظمت فيك الـرزية إن
 تثلمـا وسيٌف أطال الضرب حتى   قناة سعت للطعن حتى تقصـدت

   
  : ومنها

 وأبنائه صوب الغمامة إذا هـمـى   بكى آل عـبـاد وال آـمـحـمـد
 عسى طلل يدنو بهم ولـعـلـمـا   حبيٌب إلى قلبي، حبـيٌب لـقـولـه
 فلما عدمناهم سرينا على عـمـى   ىصباحهم آنا بهم نحـمـد الـسـر
 فقد أجدب المرعى وقد أقفر الحمى   وآنا رعينا العز حـول حـمـاهـم
 مناسج سدى الغيث فيها وألحـمـا   وقد ألبست أيدي الليالي محـلـهـم
  سوى األدم تمشي حول واقعة الدمى   قصوٌر خلت من ساآنيها فما بـهـا
 أجاب القيان الطائر المـتـرنـمـا   ـمـايجيب بها الهام الصدى ولطـال

 عرمرمـا بها الوفد جمعًا والخميس   آأن لم يكن فيها أنيس وال التـقـى
   

  : ومنها
 ومن ولهي أحكي عليك متـمـمـا   حكيت وقد فارقت ملكك مـالـكـا
 ولم يبق في أرض المكارم معلمـا   مصاب هوى بالنيرات من الـعـال

 خلقت وإياها سوارًا ومعـصـمـا   تى آـأنـمـاتضيق علي األرض ح
 دموعًا بها أبكي عـلـيك وال دمـا   ندبتك حتى لـم يخـل لـي األسـى
 سأجعل للباآين رسمي مـوسـمـا   وإني على رسمي مقيٌم فـإن أمـت
 عليك، وناح الرعد باسمك معلـمـا   بكاك الحيا والريح شقت جـيوبـهـا

 حدادًا، وقامت أنجم الجو مـأتـمـا   ت الضحىومزق ثوب البرق واآتس
  وغاض أخوك البحر غيضًا فما طما   وحار ابنك اإلصباح وجدًا فما اهتدى

 وال أظهرت شمس الظهيرة مبسما   وما حل بدر الـتـم بـعـدك دارًة
 أدهـمـا أشم وأن أمطـوك أشـأم   قضى اهللا أن حطوك عن ظهر أشقٍر



 

   
  : القيود فأشار إلى ذلك بقوله منهاوآان قد انفكت عنه 

 قيودك منهم بالمكـارم أرحـمـا   قيودك ذابت فانطلقت لقـد غـدت
 لقد آان منهم بالسريرة أعلـمـا   عجبت ألن الن الحديد وقد قسـوا
  ويؤويك من آوى المسيح بن مريما   سينجيك من نجى من الجب يوسفا

   
ظامهم عدة مقاطيع وقصائد مطوالت يشتمل عليها جزء لطيف صدر عنه في وله في البكاء على أيامهم وانتثار ن
اء،  ". نظم السلوك في وعظ الملوك"صورة تأليف وهيئة تصنيف سماه  ووفد على المعتمد وهو بأغمات وفادة وف

قة     ارًا وش رين دين د عش ه المعتم ه بعث إلي ى االنفصال عن زم عل ا ع ه لم ى أن تجداء، وحك لوك اس ادة الس ال وف
  : دادية، وآتب معهابغ

  فإن تقبل يكن عين الشكور   إليك النزر من آف األسير
 وإن عذرته أحوال الفقير   تقبل ما يذوب لـه حـياء

   
ا،    : وهي عدة أبيات، قال أبو بكر المذآور ه جوابه فرددتها إليه، لعلمي بحاله وأنه لم يترك عنده شيئًا، وآتبت إلي

  : وهو
  فذرني والذي لك في ضمير   رسقطت من الوفاء على خبي

 لئن شقت برودي عن غـدور   ترآت هواك وهو شقيق نفسي
 لئن أصبحت أجحف باألسـير   وال آنت الطليق من الـرزايا
 وما أنا من يقصر عن قصير   جذيمة أنت والزباء خـانـت
 معاذ اهللا من سوء المصـير   أسير وال أسير إلى اغتـنـام

 لبست الظل منه في الحرور   منـك، إنـيأنا أدري بفضلك 
   

  : ومنها أيضًا قوله
 فتسمح من قليل بالـكـثـير   تصرف في الندى خيل المعالي
 وترفع للعفاة مـنـار نـور   وأعجب منك أنك فـي ظـالم

 إذا عاد ارتقاؤك لـلـسـرير   رويدك سوف توسعني سرورًا
 تلك القصـورغداة تحل في    وسوف تحلني رتب المعالـي
 بها وأزيد ثم عـلـى جـرير   تزيد على ابن مروان عطـاًء
 فليس الخسف ملتزم البـدور   تأهب أن تعود إلـى طـلـوٍع

   
ى إن إحداهن غزلت         ات، حت ي أغم األجرة ف اس ب ودخل عليه يومًا بناته السجن، وآان يوم عيد، وآن يغزلن للن

يئة، فصدعن        لبيت صاحب الشرطة الذي آان في خدمة أبي ه س ة وحال ار رث ي أطم رآهن ف ها وهو في سلطانه، ف
  : قلبه وأنشد

 فساءك العيد في أغمات مأسور   فيما مضى آنت باألعياد مسرورا
 يغزلن للناس ال يملكن قطمـيرا   نرى بناتك في األطمار جـائعًة
 أبصارهن حسيراٍت مكـاسـيرا   برزن نحوك للتسلـيم خـاشـعًة

 وآـافـورا آأنها لم تطأ مسكًا   ين واألقدام حافـيٌةيطأن في الط
   

  : ومنها أيضًا
  وليس إال مع األنفاس مطمورا   ال خد إال ويشكو الجدب ظاهره
 فردك الدهر منهيًا ومأمـورا   قد آان دهرك إن تأمره ممتثًال
 مغـرورا فإنما بات باألحالم   من بات بعدك في ملك يسر به

   



 

واء                ودخل عليه وه  ه الت وت علي اقيه عض األسود، والت د عضت بس ود ق و هاشم والقي ده أب ك الحال ول ي تل و ف
ر وسرير،        وق منب د نفسه ف ا عه األساود السود، وهو ال يطيق إعمال قدم، وال يريق دمعًا إال ممتزجًا بدم، بعد م

  : لوفي وسط جنة وحرير، تخفق عليه األلوية، وتشرق منه األندية، فلما رآه بكى وعم
 أبيت أن تشفق أو ترحمـا   قيدي أما تعلمني مسلـمـا

 أآلته، ال تهشم األعظمـا   دمي شراٌب لك، واللحم قد
 فينثني والقلب قد هشـمـا   يبصرني فيك أبو هـاشـٍم
  لم يخش أن يأتيك مسترحما   ارحم طفيًال طائشًا لـبـه
 جزعتهن السم والعلقـمـا   وارحم أخياٍت له مـثـلـه
 خفنا عليه للبكاء العـمـى   منهن من يفهم شيئًا فـقـد
 يفتح إال لرضـاٍع فـمـا   والغير ال يفهم شيئًا فـمـا

   
  : وآان قد اجتمع عنده جماعة من الشعراء وألحوا عليه في السؤل، وهو على تلك الحال، فأنشد

 بسؤالهم ألحق منهم فاعجـب   سألوا اليسير من األسير وإنـه
  طي الحشا لحكاهم في المطلب   الحياء وعـزٌة لـخـمـيٌة لوال

   
د    م يعه وأشعار المعتمد وأشعار الناس فيه آثيرة، وقد جاوزنا الحد في تطويل ترجمته، وسببه أن قضيته غريبة ل

  .مثلها، ودخل فيها حديث أبيه وجده فطالت
  

اة     وآانت والدته في شهر ربيع األول سنة إحدى وثالثين وأربعمائة  د وف ك بع دلس، ومل بمدينة باجة من بالد األن
ره     دم ذآ اريخ المق ي الت ة        . أبيه في التاريخ المذآور هناك، وخلع ف ات إلحدى عشرة ليل ي السجن بأغم وفي ف وت

ه            ادر الغريب أن الى؛ ومن الن ه اهللا تع ة رحم انين وأربعمائ ان وثم نة ثم خلت من شوال، وقيل في ذي الحجة، س
اء   نودي في جنازته بالص زة والكبري اء والع . الة على الغريب، بعد عظم سلطانه وجاللة شانه، فتبارك من له البق

ائد         وه بقص ائح، فرث م المن زل له دائح، ويج دونه بالم انوا يقص ذي آ عراء ال ن الش ة م ره جماع د قب ع عن واجتم
ه، ر   ة    مطوالت، وأنشدوها عند قبره وبكوا عليه، فمنهم أبو بحر عبد الصمد شاعره المختص ب اه بقصيدة طويل ث

  : أجاد فيها، وأولها
  أم قد عدتك عن السماع عوادي   ملك المولك، أسامع فـأنـادي

 فيها آما قد آنت في األعـياد   لما نقلت عن القصور ولم تكن
 وجعلت قبرك موضع اإلنشـاد   أقبلت في هذا الثرى لك خاضعًا

   
  .فر خده، فأبكى آل من حضرولما فرغ من إنشادها قبل الثرى، ومرغ جسمه وع

  
  : ويحكى أن رجًال رأى في منامه إثر الكائنة عليه آأن رجًال صعد منبر جامع قرطبة واستقبل الناس وأنشد

  في ذرى مجدهم حين بسق   رب رآٍب قد أناخوا عيسهم
 ثم أبكاهم دمًا حين نطـق   سكت الدهر زمانًا عنـهـم

   
تهم      ورأى أبو بكر الداني حفيد المعتم ام دول ي أي ان يلقب ف فخر  "د وهو غالم وسيم قد اتخذ الصياغة صناعة وآ

  : وهو من األلقاب السلطانية عندهم، فنطر إليه وهو ينفخ الفحم بقصبة الصائغ، فقال من جملة قصيدة" الدولة
 والرزء يعظم فيمن قدره عظـمـا   شكاتنا فيك يا فخر العال عـظـمـت

 ضاقت عليك وآم طوقتنا نـعـمـا   ـنـقةطوقت من نائبات الدهر مـخ
 من بعدما آنت في قصر حكى إرما   وعاد طوقـك فـي دآـان قـارعٍة
 لم تدر إال الندى والسيف والقلـمـا   صرفت في آلة الـصـواغ أنـمـلًة
 فتستقل الثـريا أن تـكـون فـمـا   يد عهدتك للتقبـيل تـبـسـطـهـا
 حليًا وآان عليه الحلي منتـظـمـا   ـاغ لـهيا صائغًا آانت العلـيا تـص

 أني رأيتك فيه تنفـخ الـفـحـمـا   للنفخ في الصور هوٌل، ما حكاه سوى
 لو أن عيني تشكو قبل ذاك عـمـى   وددت إذا نظرت عيني عـلـيك بـه



 

 وال تحيف من أخالقك الـكـرمـا   ما حطك الدهر لما حط من شـرٍف
 وقم بها ربوًة إن لم تقـم عـلـمـا   لم تلح قـمـرالح في العال آوآبًا إن 

 ولو وفى لك دمع العين النسجـمـا   واهللا لو أنصفتك الشهب النكسـفـت
 ومبتـسـمـا يحكيك رهطًا وألفاظًا   أبكى حديثك حتى الدهر حـيد غـدا

   
  .وال حاجة إلى الزيادة على ما اودعناه هذه الترجمة

  
ذا            بضم الالم وس: واللورقي دلس، وه ة باألن ة، وهي مدين ى الورق بة إل ذه النس اف، ه دها ق راء وبع كون الواو وال

  .عاش بعد الخمسمائة طويًال، واورد آثيرًا من شعره: وقال" الخريدة"الشاعر ذآره في 
  

ات دة وراء  : وأغم ا، وهي بلي ن فوقه اة م اء مثن د األلف ت يم وبع تح الم ة وف ين المعجم زة وسكون الغ تح الهم بف
  .اآش، بينهما مسافة يوم، وخرج منهما جماعة مشاهيرامر
  

ك، لكن رأيت         م ذل واما أبو بكر بن اللبابة المذآور فما رأيت تاريخ وفاته في شيء من الكتب وال رأيت من يعل
ي آخر         ة ف دم ميورق ة ق ن اللباب ذا أن اب في آتاب الحماسة التي صنفها أبو الحجاج يوسف البياسي المذآور بعد ه

  : سنة تسع وثمانين وأربعمائة، ومدح ملكها مبشر بن سليمان بأبيات أولهاشعبان 
 راقت برونقه صفات زمانه   ملك يروعك في حلى ريعانه

  
  وآنت أظن انه مات قبل المعتمد، ألني ما رأيت له فيه مرثية، إلى أن رأيت ما قاله البياسي، واهللا تعالى أعلم

 المعتصم ابن صمادح األندلسي

ة         أبو يحي ة وبجاي ي، صاحب المري ن صمادح، المنعوت بالمعتصم، التجيب ى محمد بن معن بن محمد بن أحمد ب
  .والصمادحية من بالد األندلس

م     ن الحك ام ب د هش ام المؤي ي أي ك ف ا، وذل قة وأعماله ة وش ن صمادح صاحب مدين د ب ن أحم د ب ده محم ان ج آ
ه وعجز       فحاربه ابن -المذآور في ترجمة المعتمد بن عباد -األموي ي، فاستظهر علي ى التجيب عمه منذر بن يحي

اء ولسان     عن دفعه لكثرة رجاله، وترك مدينة وشقة، وفر بنفسه ولم يبق له بالبلد علقة، وآان صاحب رأي وده
  .وعارضة لم يكن في أصحاب السيوف من يعدله في هذه الخالل في ذلك العصر

ه           وآان ولده معن والد المعتصم مصاهرًا لعبد العزيز ولى أبي ر م ل زهي ا قت ية، فلم ي عامر صاحب بلنس ن أب  -ب
ن          -وآان صاحب المرية د ب ك مجاه ى ذل ده عل ا آانت لموالهم، فحس وثب عبد العزيز على المرية فملكها لكونه

ة      ي ترآ ة مشتغل ف عبد اهللا العامري المكني أبا الجيش صاحب دانية، فخرج قاصدًا بالد عبد العزيز وهو بالمري
ن             زهير، فلما ره معن ب ا صهره ووزي ادرًا الستصالحه واستخلف به ة مب سمع بخروج مجاهد خرج من المري

دلس             وك الطوائف باألن ي مل ق ف م يب ارة، فل ه، وطرده عن اإلم صمادح والد المعتصم فخانه في األمانة وغدر ب
  .أحد إال ذمه على هذه الفعلة، إال أنه تم له األمر واستتب

ًا عن            فلما مات انتقل الملك إلى اء، جزل العطاء، حليم ان رحب الفن اء، وآ ولده المعتصم وتسمى بأسماء الخلف
ه جماعة من فحول  ال، ولزم ى حضرته الرح ال، وأعملت إل ي مدحه المق ال، واتسع ف ه اآلم دماء، طافت ب ال

ن عم    -ار األندلسي الشعراء، آأبي عبد اهللا بن الحداد وغيره، وله أشعار حسنة، فمن ذلك ما آتبه إلى أبي بكر اب
  : يعاتبه -المقدم ذآر

  وطول اختباري صاحبًا بعد صاحب   وزهدني في الناس معرفتي بـهـم
 بواديه إال ساءني في العـواقـب   فلم ترني األيام خـًال تـسـرنـي
 النـوائب من الدهر إال آان إحدى   وال صرت أرجوه لدفـع مـلـمة

   
  .يات آثيرة فال حاجة إلى ذآرهافكتب إليه ابن عمار جوابها، وهي أب



 

  
  : ومن شعره أيضًا

 ما منه غير الدنو يبـرينـي   يا من بجسمي لبعـده سـقـم
 تصغر عنه حروب صفـين   بين جفوني والنوم معـتـرك

 عنك فطيف الخيال يدنينـي   إن آان صرف الزمان أبعدني
   

  : قوله من جملة قصيدة -ذآره الكاتب المقدم  -ومن هنا أنشد بهاء الدين زهير بن محمد
  مذ غبت عني معترك   بين جفوني والكـرى

  .وله غير ذلك مقاطيع آثيرة
  

ة     وألبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن خلف بن أحمد بن عثمان بن إبراهيم المعروف بالحداد القيسي من أهل المري
  : في مديحه قصائد بديعة، فمن ذلك قصيدته التي أولها

 فكالعنبر الهندي مـا أنـا واطـئ   المقـدس شـاطـئ لعلي بالوادي
 فروح الهوى بين الجوانح ناشـئ   وإني مـن رياك واجـد ريحـهـم

 حدادة هداة والنجـوم طـوافـئ   ولي في السرى من نارهم ومنارهم
 عرابي وأوحى سيرها المتباطـئ   لذلك ما حنت رآابي وحمحـمـت
 إلى الوجد من نيران قلبي لواجـئ   افهل هاجها ما هاجني ولعـلـهـ
 لورد لباناتي وإنـي لـظـامـئ   رويدًا فـذا وادي لـبـينـي وإنـه
 ويا حبذا في أرض لبنى مواطـئ   ويا حبذا من آل لبنـى مـواطـٌن

 فللشوق غاياٌت بـهـا ومـبـادئ   ميادين تهيامي ومسرح خـاطـري
 لك قلوٌب ضمنتـهـا جـآجـئفت   وال تحسبوا غيدًا حوتها مقـاصـٌر
 تحف به زرق العوالي الكوالـئ   وفي الكلة الزرقاء مكلـوء عـزه
 صـابـئ فكل إلى دين الصبـابة   محاملة السلوان مبعث حـسـنـه

   
  : ومنها أيضًا

 وتهوى ضيا عينيه عـيٌن جـوازئ   تمنى مدى قرطبة عـفـٌر تـوالـع
 لله للحـسـن أحـمـر قـانـئتخ   وفي ملعب الصدغين أبيض ناصـع

 ورعت ولكن لحظ عينك خـاطـئ   أفاتكة األلحاظ نـاسـكة الـهـوى
 دموع هواٍم والـجـروح مـآقـئ   وآل الهوى جرحى ولكن دمـاؤهـم
 وليس لتمزيق المـهـنـد راقـئ   وآيف أعاني آلك طرفك في الحشا

 بـــارئ مومـا آـل ذي سـقـ   ومن أين أرجو برء نفسي من الجوى
   

  .ويخرج من هذا إلى المدح، وهذه القصيدة طنانة طويلة
  

ة   وقصده أيضًا من شعراء األندلس أبو القاسم األسعد بن بليطة، وهو من فحول شعرائهم، ومدحه بقصيدته الطائي
  : التي أولها

 تقنصته في الحلم بالشط فاشتـطـا   برامة ريم زارني بعـدمـا شـطـا
 الخمطـا جنيًا ولم يرع العرار وال   الحشا ثمر الهوىرعى من أناس في 

   
  : ومنها

 إلى أن تبدي الصبح آاللمة الشمطا   وقد ذاب آحل الليل في دمع فجره
  وقد أرسل اإلصباح في إثره القبطا   آأن الدجى جيش من الزنج نـافـر
 وناطت عليه آف مارية القرطـا   آأن أنو شـروان أعـاله تـاجـه

 البطـا ولم يكفه حتى سبى المشية   حلة الطاوس حسن لـبـاسـه سبى



 

   
  : ومنها أيضًا

 فباتت بمسك الخال تنقطه نقـطـا   توهم عطف الصدع نونًا بخـدهـا
 لخاتم فيها فص غـالـية خـطـا   غالمية جاءت وقد جعل الـدجـى
  وقد ضمخت مسكا غدائرها المشطا   غدت تنفع المسواك في بر ثغرهـا

  وما في الشفاه اللعس من حسنها المعطى  فقلت أحاجيها بمـا فـي جـفـونـهـا
 متى شربت ألحاظ عينيك إسـفـنـطـا  محيرة األلحـاظ مـن غـير سـكـرٍة

 وشاربك المخضر بالمسك قـد خـطـا  أرى صفرة المسواك في حمرة اللـمـى
 مـخـتـطـا ياء قد جاءعلى الشفة اللم  عسـى قـزح قـلـبـه فـاخـالــه

   
  : ومنها في المدح قوله

 فعلمها من آفه الوآف والبسطـا   آأن أبا يحيى بن معـن أجـادهـا
  فجاءت به العليا على جيدها سمطا   تألف مـن در وشـذٍر نـجـاره

 فليس يحط المجد إال إذا حـطـا   إذا سار سار المجد تحـت لـوائه
 خبطـا فما يخيط العشواء طارقه   للسـرى رفيع عماد النار في الليل

   
  : ومنها أيضًا

 وقد جاوز الرآبان من دونك السقـطـا   أقول لرآب يمموا مـسـقـط الـنـدى
  ومن يوقد المصباح في الشمس قد أخطا   أفي المجد تبغي البن معٍن منـاقـضـًا

   
  .وعورة مسلك حرف رويهاوهي قصيدة طويلة مقدار تسعين بيتًا، أحسن فيها ناظمها مع 

  
بما             دلس حس رة األن ى جزي وره إل د عب ن تاشفين عن ر يوسف ب وآان المعتصم المذآور قد اختص بمؤانسة األمي
ة               ا تغيرت ني ف، فلم وك الطوائ ة مل ر من بقي ه أآث ل علي ه وأقب ذآور قبل اد الم شرحناه في ترجمة المعتمد بن عب

د بال اهره المعتم د وج ى المعتم ر يوسف عل ى الخروج عن األمي ه عل ك المعتصم، ووافق ي ذل ارآه ف عصيان ش
  .طاعته وعدم اإلنقياد ألمره، فلما قصد األمير يوسف بالد األندلس عزم على خلعهما وقبضهما

  
ذخيرة "قال ابن بسام في  ات             ": ال دًا مشكورة، فم ام ي د الحم ه عن ين اهللا سريرة، أسلفت ل ين المعتصم وب ان ب وآ

حدثني من ال أرد خبره عن  . فاقرة به إال أيام يسيرة، في سلطانه وبلده، وبين أهله وولدهوليس بينه وبين حلول ال
انه، ومعسكر          : أروى بعض مسان حظايا أبيه قالت ده ولس ر ي ى أآث د غلب عل أنه، وق إني لعنده وهو يرضى بش

ة من     يومئذ بحيث نعد خيماتهم ونسمع اختالط أصواتهم   -تعني يوسف بن تاشفين  -أمير المسلمين  إذ سمع وجب
فدمعت عيني، فال أنسى طرفًا إلي : قالت أروى! ال إله إال اهللا، نعض علينا آل شيء حتى الموت: وجباتهم، فقال

  : يرفعه، وإنشاده لي بصوت ال أآاد أسمعه
  فبين يديك بكاء طويل   ترفق بدمعك ال تفنـه

ي      وقال محمد بن أيوب األنصاري في آتابه الذي صنفه للسلطان ا الى ف ه اهللا تع دين رحم لملك الناصر صالح ال
يئًا من     اره، وش سنة ثمان وستين وخمسمائة في ترجمة المعتصم بن صمادح المذآور، بعد أن ذآر طرفًا من أخب

ي المعتصم    -ومات : أشعاره، وحكى صورة حصاره، وقوله في مرضه نغض غلينا آل شيء حتى الموت  -يعن
و   وع الشمس ي د طل ك عن ر ذل ي أث ة   ف انين وأربعمائ ع وثم نة أرب ع األول س ين من شهر ربي ان بق م الخميس لثم

  .بالمرية، رحمه اهللا تعالى، ودفن في تربة له عند باب الخوخة

  .بضم الصاد االمهملة وفتح الميم وبعد األلف دال مكسورة ثم حاء مهملة، وهو الشديد: وصمادح

ذآور،  : وبليطة اة من          والد أبي القاسم األسعد الشاعر الم اء المثن الم المشددة وسكون الي دة وال اء الموح بكسر الب
  .تحتها وفتح الطاء المهملة وبعدها هاء ساآنة، وال أعرف معناه، وهو بلغة أعاجم األندلس



 

  .قد تقدم الكالم عليه: والتجيبي

  .بفتح الباء الموحدة والجيم وبعد األلف ياء ثم هاء ساآنة، وهي مدينة باألندلس: وبجاية

  .لمرية قد تقدم الكالم عليها؛ والصمادحية منسوبة إلى صمادح المذآوروا

  .بفتح الواو وسكون الشين المعجمة وفتح القاف وبعدها هاء ساآنة، بلدة باألندلس أيضًا، واهللا أعلم: ووشقة

 المهدي ابن تومرت

ي     أبو عبد اهللا بن محمد بن عبد اهللا بن تومرت، المنعوت بالمهدي الهرغي، صاحب دع      ن عل ؤمن ب د الم وة عب
ي طالب          -وقد تقدم في ترجمة عبد المؤمن طرف من خبره  -بالمغرب ن أب ي ب ن عل ى الحسن ب وآان ينتسب إل

ومرت    ن ت رضي اهللا عنهما؛ وجدت على ظهر آتاب النسب للشريف العابد بخط أهل األدب من عصرنا نسب اب
ه وهو    ا وجدت ن عب     : المذآور فنقلته آم د اهللا ب ن عب د ب ن           محم ن عدنان ب ام ب ن تم د ب ن خال ود ب ن ه رحمن ب د ال

ن           ي ب ن عل ن الحسن ب د ب ن محم اس ب ن العب صفوان بن سفيان بن جابر بن يحيى بن عطاء بن رباح بن يسار ب
  .أبي طالب، رضي اهللا عنهما، واهللا أعلم

اً     بيبته طالب ي ش انتهى    وهو من جبل السوس في أقصى بالد المغرب، ونشأ هناك ثم رحل إلى المشرق ف م، ف للعل
دة وحصل     ة مدي إلى العراق، واجتمع بأبي حامد الغزالي والكيا الهراسي والطرطوشي وغيرهم، وحج وأقام بمك

  .طرفًا صالحًا من علم الشريعة والحديث النبوي وأصول الفقه والدين

ب     اس، مق وه الن ي وج امًا ف راق، بس ر اإلط ًا آثي نًا مخلوق فًا مخشوش كًا متقش ًا ناس ان ورع ادة، ال وآ ى العب ًال عل
ى         . يصحبه من متاع الدنيا إال عصا ورآوة ار عل ديد اإلنك ي، ش ي والمغرب ي لسان العرب وآان شجاعًا فصيحًا ف

ألذى من      . الناس فيما يخالف الشرع، ال يقنع في أمر اهللا بغير إظهاره تحلًال ل ذلك م ذاذ ب وآان مطبوعًا على االلت
ي          الناس بسببه، وناله بمكة، شرفها اهللا الغ ف ى مصر وب ا إل ك، فخرج منه  تعالى، شيء من المكروه من أجل ذل

ى      ه فينتسب إل ي آالم اإلنكار، فزادوا في أذاه، وطردته الدولة، وآان إذا خاف من ابطش وإيقاع الفعل به خلط ف
الده     ى ب ًا إل ه وهو ف      . الجنون؛ فخرج من مصر إلى اإلسكندرية، ورآب البحر متوجه ي منام د رأى ف ان ق ي وآ

فينة،   بالد المشرق آأنه شرب ماء البحر جميعه آرتين، فلما رآب في الفينة شرع في تغيير المنكر على أهل الس
ة إحدى           ى المهدي ى انتهى إل ك حت ى ذل زل عل م ي وألزمهم بإقامة الصلوات وقراءة أحزاب من القرآن العظيم، ول

ن المع        يم ب ن تم ى ب ر يحي ذ األمي نة خمس        مدن إفريقية، وآان ملكها يومئ ي س ك ف اديس الصنهاجي، وذل ن ب ز ب
  .وخمسمائة

ومرت            "تاريخ القيروان"هكذا وجدته في  ن ت د ب ذآور أن محم ى الم د يحي يم وال ر تم ة األمي ي ترجم دم ف ، وقد تق
م     م بالصواب، ول المذآور اجتاز في أيام واليته بإفريقية عند عودة من المشرق، وآنت وجدته آذا أيضًا واهللا أعل

ة            يرحل إلى  و والي اه فه ا ذآرن نة خمس آم ي س ان عوده ف إن آ ين، ف المشرق مرتين حتى يحمل ذلك على دفعت
ه أال                ا نبهت علي ه، وغنم ي ترجمت دم ف ا تق نة إحدى وخمسمائة آم وفي س ًا ت ر تميم اه األمي األمير يحيى، ألن أب

  .يتوهم الواقف عليه أنه فاتني ذلك، وهو متناقض

ا صورته     ورأيت في تاريخ القاضي األآرم  نين م ى الس نة    : بن القفطي وزير حلب وهو مرتب عل ذه الس ي ه  -ف
مائة      نة إحدى عشر وخمس ان آخر س ا         -وآ د الطلب به اء بع ي زي الفقه ومرت من مصر ف ن ت د ب خرج محم

ى      ق، وهو عل ي مسجد معل زل ف ة ن ى المهدي ا وصل إل م بالصواب؛ ولم ة، واهللا أعل ى بجاي ا ووصل إل وبغيره
ر          الطريق، وجلس في ي الخم ة المالهي أو أوان رًا من آل رى منك طاق شارع إلى المحجة ينظر إلى المارة فال ي

ره          غ خب دين، وبل ًا من أصول ال ه آتب رأوا علي إال نزل إليها وآسرها، فتسامع به الناس في البلد، فجاءوا إليه، وق
ه أآ    ال      األمير يحيى، فاستدعاه مع جماعة من الفقهاء، فلما رأى سمتة وسمع آالم دعاء، فق أله ال ه وس ه وأجل رم

ى           : له دة وهو عل ا م ام به ة، وأق ى بجاي ل إل م انتق أصلح اهللا لرعيتك، ولم يقم بعد ذلك بالمهدية إال أيامًا يسيرة، ث
دم              ي القيسي المق ن عل د المؤمن ب ا عب د به ة، فوج ا واسمها مالل حاله في اإلنكار، فأخرج منها إلى بعض قرره

  .ذآره

وم أهل البيت           " مغرب عن سيرة ملوك المغرب ال"ورأيت في آتاب  ع من عل د اطل ان ق ومرت آ ن ت د ب أن محم
على آتاب يسمى الجفر وأنه رأى فيه صفة رجل يظهر بالمغرب األقصى بمكان السوس، وهو من ذرية رسول  



 

اء حرو    ه  اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يدعو إلى اهللا، يكون مقامه ومدفنه بموضع من المغرب يسمى باسم هج ت (ف
ورأى فيه أيضًا أن استقامة ذلك األمر واستالءه وتمكنه يكون على يد رجل من أصحابه هجاء اسمه    ) ي ن م ل

ر،     ) ع ب، م وم ن( أول األم ائم ب ه الق ويجاوز وقته المائة الخامسة للهجرة، فأوقع اهللا سبحانه وتعالى في نفسه أن
ه، وآانت         وأن أوانه قد أزف، فما آان محمد يمر بموضع إال سأل د حليت دًا إال أخذ اسمه وتفق رى أح عنه، وال ي

ه        ي نع ى الصفة الت غ أشده عل د بل د     . حلية عبد المؤمن معه، فبينما هو في الطريق رأى شابًا ق د وق ه محم ال ل فق
اهللا أآبر، أنت بغيتي، فنظر في حليته فوافقت  : عبد المؤمن، فرجع إليه وقال له: ما اسمك يا شاب؟ فقال: تجاوزه

ًا  : ما تبغي؟ قال: الشرق، فقال: أين مقصدك؟ فقال: من آومية، قال: ممن أنت، فقال: ما عنده، فقال له اطلب علم
  .وجدت علمًا وشرفًا وذآرًا، اصحبني تنله فوافقه على ذلك، فألقى محمد إليه أمره وأودعه سره: وشرفًا، قال

م        وآان محمد قد صحب رجًال يسمى عبد اهللا الونشريسي ففاوضه ك أت ى ذل ه عل ام، فوافق فيما عزم عليه من القي
ًا     ا يوم موافقة، وآان الونشريسي ممن تهذب وقرأ فقهًا، وآان جميًال فصيحًا في لغة العرب وأهل المغرب، فتحث

أرى أن تستر ما أنت عليه من العلم والفصاحة عن   : في آيفية الوصول إلى األمر المطلوب، فقال محمد لعبد اهللا
اس، لنتخذ الخروج عن           الناس وتظ د الن ه عن ا تشتهر ب هر من العجز واللكن والحصر والتعري عن الفضائل م

ه، ففعل          ا نقول ه، فتصدق فيم ا إلي د حاجتن ذلك واآتساب العلم والفصاحة دفعة واحدة ليقوم ذلك مقام المعجزة عن
  .عبد اهللا ذلك

وى     ي الق ار من        ثم إن محمدًا استدنى أشخاصًا مناهل الغرب أجالدًا ف ى األغم ل إل ان أمي ارًا، وآ مانية أغم الجس
ى أقصى المغرب،               ه رحل إل م إن د اهللا الونشريسي، ث تة سوى عب نهم س ه م اجتمع ل أولى الفطن واالستبصار، ف

افين   -واجتمع بعبد المؤمن بعد ذلك، وتوجهوا جميعًا إلى مراآش وملكها يومئذ أبو الحسن علي بن يوسف بن تش
ده ف  ر وال بق ذآ د س ن صمادح   وق م ب اد والمعتص ن عب د ب ة المعتم ادًال   -ي ترجم ًا ع ًا حليم ًا عظيم ان ملك وآ

ار     ي اإلنك د ف متواضعًا، وآان بحضرته رجل يقال له مالك بن وهيب األندلسي، وآان عالمًا صالحًا، فشرع محم
  .على جاري عادته، حتى أنكر على ابنة الملك، وله في ذلك قصة يطول شرحها

ال          وبلغ الملك خبر ره، وق ي أم ن وهيب ف ك ب ة، فتحدث مال ر الدول ي تغيي اب     : ه وانه يتحدث ف تح ب نخاف من ف
د،             اء البل م بحضور جماعة من علم ذا المختص وأصحابه لنسمع آالمه يعسر علينا سده، والرأي أن يحضر ه

ا    وهم، فلم د، فطلب ارج البل راب خ ي مسجد خ ين ف د وأصحابه مقيم ان محم ك، وآ ى ذل ك إل ضمهم فأجاب المل
ن أسود          : المجلس قال الملك لعلماء بلده د ب ة واسمه محم ه قاضي المري دب ل ا، فانت سلوا هذا الرجل ما ينبغي من

الى         : فقال ؤثر طاعة اهللا تع ى الحق الم اد إل يم المنق ادل الحل ما هذا الذي يذآر عنك من األقوال في حق الملك الع
الى        أما ما نقل عني فقد قلته: على هواه، فقال له محمد ؤثر طاعة اهللا تع ه ي ك إن ا قول وال، وأم ا ولي من ورائه أق

ا      رور بم ه مغ على هواه وينقاد إلى الحق فقد حضر اعتبار صحة هذا القول عنه، ليعلم بتعريه عن هذه الصفة أن
ارًا وتمشي     اع جه تقولون له وتضرونه به، مع علمكم أن الحجة عليه متوجهة، فهل بلغك يا قاضي أن الخمرة تب

  .خنازير بين المسلمين، وتؤخذ أموال اليتامى؟ وعدد من ذلك شيئًا آثيرًاال

ة                  ي المملك ه طامع ف ه ان م الحاضرون من فحوى آالم اء، ففه اه وأطرق حي ه ذرفت عين ك آالم فلما سمع المل
ر االج      ان آثي ب، وآ ن وهي ك ب راء  لنفسه، ولما رأوا سكوت الملك وانخداعه لكالمه لم يتكلم أحد منهم، فقال مال ت

ك  : على الملك ال المل ا  : أيها الملك، إن عندي لنصيحة إن قبلتها حمدت عاقبتها، وإن ترآتها لم تأمن غائلتها، فق م
ي              : هي؟ قال ارًا لتكتف وم دين يهم آل ي ه وأصحابه، وتنفق عل ذا الرجل، وأرى أنك تعتقل ك من ه إني خائف علي

ره .  ينفعك ذلكشره، وإن لم تفعل ذلك لتنفقن عليه خزائنك آلها، ثم ال بح  : فوافقه الملك على ذلك، فقال له وزي يق
ع عظم                   ه م ك الخوف من د، وأن يظهر من ي مجلس واح ه ف م تسيئ إلي ذا الرجل ث منك أن تبكي من موعظة ه
ره وصرفه،            تهون أم نفس واس ه عزة ال ه أخذت ك آالم ا سمع المل ملكك، وهو رجل فقير ال يملك سد جوعه، فلم

  .وسأله الدعاء

ه        " المغرب في أخبار أهل المغرب"احب آتاب وحكى ص اء وجه ه تلق زل وجه م ي ك ل د المل أنه لما خرج من عن
ى  : نراك قد تأدبت مع الملك إذ لم توله ظهرك، فقال: إلى أن فارقه، فقيل له أردت أن ال يفارق وجهي الباطل حت

  .أغيره ما استطعت؛ انتهى آالمه

أمن من     : لهم فلما خرج محمد وأصحابه من عند الملك قال ا ن ب، فلم ال مقام لنا بمراآش مع وجود مالك بن وهي
ه        دم من ن نع ه فل رور ب نقص الم أن يعاود الملك في أمرنا فينالنا منه مكروه، وإن لنا بمدينة أغمات أخًا في اهللا، ف

ه         وا إلي اء المصامدة، فخرج راهيم، وهو من فقه ن إب وا   رأيًا ودعاء صالحًا، واسم هذا الشخص عبد الحق ب ونزل
د الحق     ال عب ك، فق ذا الموضع ال   : عليه، وأخبروا محمد خبرهم وأطلعه على مقصدهم وما جرى لهم عند المل ه



 

ي       انقطعوا ف ل، ف ذا الجب ي ه يحميكم، وإن أحصن الموضع المجاورة لهذا البلد تين مل، وبيننا وبينها مسافة يوم ف
ذا اإلسم تجد       د به ا سمع محم ر،         برهة ريثما ينسى ذآرآم، فلم اب الجف ي آت ذي رآه ف م الموضع ال ه ذآر اس د ل

وهم               يهم وأآرم اموا إل م، فق م طالب العل وا أنه ك الصورة فعلم ى تل ه عل م أهل وه رآه فقصده مع أصحابه، فلما أت
افروا،   : وتلقوهم بالترحاب وأنزلوهم في أآرم منازلهم، وسأل الملك عنه بعد خروجهم من مجلسه فقيل له م س إنه

  .تخلصنا من اإلثم بحبسهم :فسره ذلك وقال

وا               ق وتبرآ ج عمي ره، فجاءوه من آل ف يهم ذآ د سار ف ان ق يهم، وآ د إل ثم إن أهل الجبل تسامعوا بوصول محم
ى                ه أضافه إل إن أجاب ك، ف ى المل ي نفسه من الخروج عل ا ف ه م تناه وعرض علي بزيارته، وآان آل من أتاه اس

اليهم   وآان يستميل األح. خواصه، وان خالفه أعرض عنه داث وذوي العزة، وآان ذو العقل والعلم والحلم من أه
ك حال     ع ذل ه م دة وخاف    . ينهونهم ويحذرونهم من اتباعه ويخوفونهم من سطوة الملك، فكان ال يتم ل وطالت الم

ليمه   محمد من مفاجأة األجل قبل بلوغ األمل، وخشي أن يطرأ على أهل الجبل من جهة الملك ما يحوجهم إلى تس
وم  إليه و التخلي عنه، فشرع في إعمال الحيلة فيما يشارآونه فيه ليعصوا على الملك بسببه، فرأى بعض أوالد الق

الوا      ة فق ألزمهم باإلجاب وه، ف م يجيب نحن من   : شقرًا زرقًا، وألوان آبائهم السمرة والكحل، فسألهم عن سبب ذلك فل
ون بمن        رعية الملك وله علينا خراج، وفي آل سنة تصعد مماليكه إلينا ا ويخل ا عنه ا ويخرجون ي بيوتن ينزلون ف

د    ال محم ا، فق ر   : فيها من النساء، فتأتي األوالد على هذه الصفة، وما لنا قدرة في دفع ذلك عن واهللا إن الموت خي
الوا      ة؟ فق الرمح والحرب نهم ب الرغم ال  : من هذه الحياة، وآيف رضيتم بهذا وأنتم أضرب خلق اهللا بالسيف وأطع ب

ال بالرضا، ف الوا           : ق تم تصنعون؟ ق ا آن دائكم م ى أع ا ناصرًا نصرآم عل و أن تم ل ه      : أرأي ين يدي نا ب دم أنفس ا نق آن
يهم     : فقالوا -يعني نفسه -ضيفكم: من هو؟ قال: للموت، قالوا ه؛ فأخذ عل ي تعظيم السمع الطاعة، وآانوا يغالون ف

م  ال له م ق ه، ث أن قلب ق واطم ود والمواثي ؤالء : العه تعدوا لحضور ه ى  اس أجروآم عل اءوآم ف إذا ج الح، ف بالس
م    عاداتهم وخلوا بينهم وبين النساء وميلوا عليهم بالخمور، فإذا سكروا فأذوني بهم، فلما حضر المماليك وفعل به
ل سوى ساعة           م يمض من اللي تلهم بأسرهم، فل أمر بق أهل الحبل ما أشار به محمد، وآان ليًال، فأعلموه بذلك، ف

يهم            حتى أتوا على آخرهم،  ر عل ه، فسمع التكبي ازل لحاجة ل ان خارج المن د آ وك واح ولم يفلت منهم سوى ممل
وات         ى ف دنم عل ا جرى، ف ك بم ر المل والوقع فهرب من غير الطريق حتى خلص من الحبل ولحق بمراآش وأخب

ا يس        دار م يًال بمق ه خ ع وادي محمد من يده، وعلم أن الحزم آان مع ملك بن وهيب فيما أشار به، فجهز من وقت
اب            ى أنق القعود عل ل ب أمر أهل الجب يهم، ف تين مل فإنه ضيق المسلك، وعلم محمد أنه ال بد من عسكر يخرج إل
انبي              ارة من ج يهم الحج يهم أقبلت عل ل إل ا وصلت الخي اورين، فلم م بعض المج الوادي ومراصده، واستنجد له

وه       الوادي مثل المطر، وآان ذلك من أول النهار إلى آخره، وحال بي    ك وأعلم ى المل ل، فرجع العسكر إل نهم اللي
  .بما تم لهم، فعلم أنه ال طاقة له بأهل الجبل لتحصنهم، فأعرض عنهم

ه      ال ل ذآور وق ذا أوان  : وتحقق محمد ذلك منه، وصفت له مودة أهل الجبل، فعند ذلك استدعى الونشريسي الم ه
ه  ليقوم لك مقام المعجزة لنستميل . إظهار فضائلك دفعة واحدة بك قلوب من ال يدخل في الطاعة، ثم اتفقنا على أن

د    : يصلي الصبح ويقول بلسان فصيح بعد استعمال العجمة واللكنة في تلك المدة امي وق ي من إني رأيت البارحة ف
ك، وهو فصل         ا أصبح فعل ذل ًا، فلم نزل بي ملكان من السماء وشقا فؤادي وغساله وحشياه علمًا وحكمة وقرآن

ا             يطول شرحه، فا د فعجل لن ه محم ال ل وم، فق ي الن رآن ف ه وحفظه الق وا من حال نقاد له آل صعب القياد، وعجب
أما أنت فإنك المهدي القائم بأمر اهللا، ومن تبعك سعد   : البشرى في أنفسنا وعرفنا أسعداء نحن أم أشقياء؟ فقال له

ل       اعرض أصحابك علي حتى أميز أهل الجنة من أهل ال : ومن خالفك هلك؛ ثم قال ة قت ك حيل ي ذل ار، وعمل ف ن
ل مخالف               ي الجب ى ف ان غرضه أن ال يبق ك يطول، وآ ى من أطاعه، وشرح ذل د، وأبق بها من خالف أمر محم
م   لمحمد، فلما قتل من قتل وعلم محمد أن في الباقين من له أهل وأقارب قتلوا وأنهم ال تطيب قلوبهم بذلك فجمعه

ذه      وبشرهم بانتقال ملك مراآش إليهم، واغتنا إن تفصيل ه ة ف م، وبالجمل م أموالهم، فسرهم ذلك وسالهم عن أهله
  .الواقعة يطول شرحه ولسنا بصدد ذلك

ؤمن             د الم يهم عن ارس وراجل، وف ين ف ه عشرة آالف ب ًا عدد رجال وخالصة األمران محمدًا لم يزل يجهز جيش
اموا     راآش، وأق م آسروا آسرة      والونشريسي وأصحابه آلهم، وأقام هو بالجبل، فنزل لحصار م ا شهرًا، ث عليه

ر وهو                  دًا الخب غ محم ل الونشريسي، وبل ؤمن، وقت د الم لم عب يمن س ان ف ل، وآ لم من القت شنيعة، وهرب من س
ة        م، وأن العاقب ائبين أن النصر له غ الغ بالجبل وحضرته الوفاة قبل عودة أصحابه إليه، فأوصى من حضر أن يل

ال   اودوا القت جروا وليع ال يض دة ف م     ، وأ:حمي جال، وإنك رب س ديهم والح ى أي يفتح عل الى س بحانه وتع ن اهللا س
باهها، وعي             ذه الوصايا وأش ل ه ي آخره، ومث م ف ٍر وه دإ أم ي مب ستقوون ويضعفون ويقلون وتكثرون، وأنتم ف

  .وصية طويلة



 

يزار، ثم إنه توفي إلى رحمه اهللا تعالى في سنة أربع وعشرين وخمسمائة، ودفن في الجبل، وقبره هناك مشهور 
ة، وأول      انين وأربعمائ نة خمس وثم وراء س وم عاش ه ي ت والدت رة؛ وآان ام البحي دهم ع مى عن نة تس ذه الس وه

  .ظهوره ودعائه إلى هذا األمر سنة أربع عشرة وخمسمائة

ار أهل المغرب   "وآان رجًال ربعة قضيفًا أسمر عظيم الهامة حديد النظر، وقال صاحب آتاب  " المغرب في أخب
  : في حقه

  حتى آأنك بالعيان تراه   اره تنبيك عن أخبارهآث
   

ه   ل المرابطون حل ا، أغف اء المحي ة م اء دون إراق اء الحي ة م رى إراق ا، ونفس ت ي الثري ة ف رى وهم ي الث دم ف ق
ا     ه فيه ان لعزم وربطه، حتى دب دبيب الفلق في الغسق، وترك الدنيا دويًا، انشأ دولة لو شاهدها أبو مسلم، لما آ

ه    بمسلم، وآ رت علي ان قوته من غزل أخت له رغيفًا في آل يوم بقليل سمن أو زيت، ولم ينتقل عن هذا حين آث
ان   : الدنيا، ورأى أصحابه يومًا وقد مالت نفوسهم إلى آثرة ما غنموه، فأمر بضم ذلك جميعه وأحرقه وقال من آ

ه وبسط      .  تعالىيتبعني للدنيا فما له عندي إال ما رأى، ومن تبعني لآلخرة فجزاؤه عند اهللا ول زي ى خم ان عل وآ
  : وجهه مهيبًا منيع الحجاب، إال عند مظلمة، وله رجل مختص بخدمته واإلذن عليه، وآان شعر فمن ذلك قوله

 وخلفك القوم إذ وعـوا   أخذت بأعضادهم إذ نأوا
 وتسمع وعظًا وال تسمع   فكم أنت تنهى وال تنتهي
 د وال تقطـعتسن الحدي   فيا حجر الشحذ حتى متى

  : وآان آثيرًا ما ينشد
  خرجي إلى الدنيا وأنت مجرد   تجرد من الدنيا فإنـك إنـمـا

  : وآان أيضًا يتمثل بقول المتنبي
 فال تقنع بما دون النـجـوم   إذا غامرت في شرف مروم
  آطعم الموت في أمر عظيم   فطعم الموت في أمر حقير

  : وبقوله أيضًا
 وبالناس، روى رمحه غير راحم   معرفتي بـهـاومن عرف األيام 

  وال في الردى الجاري عليهم بآثم   فليس بمرحوم إذا ظـفـروا بـه
  : وبقوله أيضًا

  ولكن معدن الذهب الرغام   وما أنا منهم بالعيش فيهـم

دها، ورتب األحوال ووطدها، وآانت الف       د     ولم يفتح شيئًا من البالد، وإنما قرر القواعد ومه د عب ى ي توحات عل
  .المؤمن آما تقدمر ذآره في ترجمته

بفتح الهاء وسكون الراء وبعدها غين معجمة، هذه النسبة إلى هرغة وهي قبيلة آبيرة من المصامدة   : والهرغي 
ا نزلت    في جبل السوس في أقصى المغرب تنسب إلى الحسين بن علي بن أبي طالب رضي اهللا عنهما، يقال إنه

  .اآلتي ذآره إن شاء اهللا تعالى -عندما فتح المسلمون البالد على يد موسى بن نصير في ذلك المكان

ا أيضًا،      : و تومرت اة من فوقه اء مثن بضم التاء المثناة من فوقها وسكون الواو وفتح الميم وسكون الراء بعدها ت
  .وهو اسم بربري

ا     بفتح الواو وسكون النون وفتح الشين المعجمة وآسر : و الونشريسي ا وبعه اة من تحته الراء وسكون الياء المثن
  .سين مهملة، هذا النسبة إلى ونشريس، وهي بليدة بإفريقية من أعمال بين باجة وقسطنطينة المغرب

  .بكسر التاء المثناة من فوقها وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها نون ثم ميم مفتوحة والم مشددة: وتين مل

  .فر فر ترجمة عبد المؤمن فليكشف من هناك؛ واهللا أعلموقد تقدم الكالم على الج
  



 

 أبو بكر األخشيد

ان،     -وتفسيره عبد الرحمن  -أبو بكر محمد بن أبي محمد طغج ن خالق وري ب ابن جف بن يلتكين بن فوران بن ف
از؛ أصله من أوالد           ام والحج يد، صاحب مصر والش ذهب المنعوت باإلخش الفرغاني األصل، صاحب سرير ال

  .ك فرغانةملو

وآان المعتصم باهللا بن هارون الشريد قد جلبوا إليه من فرغانة جماعة آثيرة، فوصفوا له جف وغيره بالشجاعة 
م قطائع بسر من          رامهم وأقطعه ي إآ الغ ف ه ب والتقدم في الحروب فوجه المعتصم من أحضرهم، فلما وصلوا إلي

ي  رأى، وقطائع جف إلى اآلن معروفة هناك ولم يزل مقميًا  بها، وجاءته األوالد، وتوفي جف ببغداد في الليلة الت
  .قتل فيها المتوآل، وآانت ليلة األربعاء لثالث خلون من شوال سنة سبع وأربعين ومائتين

ون وهو إذ        ن طول ؤ غالم اب فخرج أوالده إلى البالد يتصرفون ويطلبون لهم معايش، فاتصل طغج بن جف بلؤل
زل   ذاك مقيم بديار مصر، فاستخدمه على ديار مصر، ثم انحاز طغج إلى جملة أصحاب إسحاق بن آنداج، فلم ي

ون         ن طول د ب ن أحم ه ب ي الجيش خماروي ده أب دم   -معه إلى أن مات أحمد بن طولون، وجرى الصلح بين ول المق
وبين إسحاق بن آنداج، ونظر أبو الجيش إلى طغج بن جف في جملة أصحاب إسحاق فأعجب به وأخذه   -ذآره 
و الجيش   من إ ل أب ي تاريخه    -سحاق وقدمه على جميع من معه، وقلده دمشق وطبرية، ولم يزل معه إلى أن قت ف

ره  دم ذآ ذ  -المق ة يومئ ر الخليف ان وزي ك، وآ ه ذل ه وعرف ل ع علي اهللا، فخل ي ب ة المكتف ى الخليف فرجع طغج إل
رت نفس         ره، فكب ه مجرى غي ذلل ل ي الت ه      العباس بن الحسن، فسام طغج أن يجري ف أغرى ب ك، ف طغج عن ذل

  .المكتفي، فقبض عليه وحبسه وابنه أبا بكر محمد بن طغج المذآور، فتوفي طغج في السجن

وزير        ن الحسن ال اس ب زل يراصد العب م ي ه، ول ع علي ق وخل م أطل دة، ث ًا م ده محبوس ر بع و بك ده أب ه ول وبقي ل
ذي ق  دلن     المذآور حتى أخذ بثأر أبيه هو وأخوه عبيد اهللا في الوقت ال ن حم ه الحسين ب ه في ر     . تل و بك م خرج أب ث

ام،     ى الش ر عل وأخوه عبيد اهللا في سنة ست وتسعين ومائتين، وهرب عبيد اهللا إلى ابن أبي الساج، وهرب أبو بك
  .وأقام متغربًا في البادية سنة، ثم اتصل بأبي منصور تكين الخرزي، فكان أآبر أرآانه

نة         ومما آبر به اسمه سريته إلى التنقيب ع ك س يهم، وذل ق عل ى الحجاج لقطع الطري وا عل لى الجمع الذين تجمع
رغ   ست وثلثمائة، وهو يومئذ يتقلد عمان وجبال الشراة من قبل تكين المذآور، وظفره بهم، ومجيء الحاج وقد ف

در       . من أمرهم بأسر من أسره وقتل من قتله وشرد الباقين ة المقت نة من دار الخليف ذه الس ي ه اهللا  وآان قد حج ف ب
  .امرأة تعرف بعجوز، فحدثت المقتدر باهللا بما شاهدت منه، فانفذ إليه خلعًا وزيادة في رزقه

ى         ا إل ك وال حاجة بن ه بسبب اقتضى ذل ولم يزل أبو بكر في صحبة تكين إلى سنة ست عشرة وثلثمائة، ثم فارق
ة،           ة الرمل ه بوالي در إلي وردت آتب المقت ة ف ى الرمل ذآره، وسار إل اني عشرة،        التطويل ب نة ثم ى س ا إل ام به فأق

ي شهر        ة مصر ف اهللا والي اهرة ب فوردت آتب المقتدر إليه بوالية دمشق فسار إليها، ولم يزل بها إلى أن واله الق
اس            و العب ي أب م ول دخلها، ث م ي ًا ول ين يوم ين وثالث دة اثنت رمضان سنة إحدى وعشرين وثلثمائة، ودعي له بها م

د    أحمد بن آيغلغ الوالية ال م أعي ة، ث ثانية من قبل القاهرة أيضًا لتسع خلون من شوال سنة إحدى وعشرين وثلثمائ
ة،       اهر عن الخالف ه الق ع عم إليها أبو بكر بن محمد بن اإلخشيد من جهة الخليفة الراضي باهللا بن المقتدر بعد خل

اء     وم األربع ل مصر ي ك، ودخ ر ذل رمين وغي ة والح امية والجزري بالد الش ه ال هر  وضم إلي ن ش ين م بع بق لس
ي          اهللا ف وفي الراضي ب ى أن ت ط إل ى مصر فق رمضان المعظم سنة ثالث وعشرين وثلثمائة وقيل إنه لم يزل عل

  .سنة تسع وعشرين وثلثمائة، وتولى أخوه المقتفي ألمر اهللا فضم إليه الشام والحجاز وغير ذلك، واهللا أعلم

وك  ثم إن الراضي لقبه بإلخشيد في شهر رمضان المعظم  سنة سبع وعشرين وثلثمائة إنما لقبه بذلك ألنه لقب مل
ك      -آما سبق ذآره في أول هذه الترجمة  -فرغانة، وهو من أوالدهم وك، وآل من مل وتفسيره بالعربي ملك المل

روم قيصر،         ك ال ان، ومل رك خاق ك الت تلك الناحية لقبوا بهذا اللقب، آما لقبوا آل من ملك بالد فارس آسر، ومل
ك وملك ا ة      . لشام هرقل، وملك اليمن تبع، ملك الحبشة النجاشي، وغير ذل ة تفسيرها بالعربي ة فرنجي وقيصر آلم

ره من      ى غي ذلك عل شق عنه وسببه أن أمه ماتت في المخاض فشق بطنها وأخرج، فسمي قيصر، وآان يفتخر ب
ل إ     د قي روم، وق وك ال و أول مل طس، وه مه أغس رحم، واس ن ال رج م م يخ ه ل وك، ألن ة  المل نة الثالث ي الس ه ف ن

روم         وك ال ه، فسموا مل ابعة عشرة من ملك والربعين من ملكه ولد المسيح عيسى عليه السالم وقيل في السنة الس
  .بإسمه، واهللا أعلم



 

ي    يقظ ف ر الت ًا آثي ًا حازم ان ملك ه؛ وآ العلم علي ه وصار آ تهر ب ذا اللقب واش ابر به ى المن يد عل ه إخش ودعي ل
د     حروبه ومصالح دولته، ح ن عب د ب سن التدبير، مكرمًا للجنود شديد القوى ال يكاد يجر قوسه غيره؛ وذآر محم

ة ألف رجل،        " عيون السير"الملك الهمذاني في تاريخه الصغير الذي سماه  ى أربعمائ وي عل ان يحت إن جيشه آ
م ال  وأنه آان جبانًا، وآان له ثمانية آالف يحرسه في آل ليلة ألفان منهم، ويوآل بجانب خيمته  الخدم إذا سافر، ث

  .يثق حتى يمضي إلى خيم الفراشين فينام فيها

نة          ين من ذي الحجة س ان بق ة لثم وم الجمع ولم يزل على مملكته وسعادته إلى أن توفي في الساعة الرابعة من ي
وفي  : أربع وثالثين وثلثمائة بدمشق، وحمل تابوته إلى بيت المقدس فدفن به؛ وقال أبو الحسين الرازي نة   ت ي س ف

داد،     ائتين ببغ تين وم خمس وثالثين، واهللا أعلم؛ وآانت والدته يوم اإلثنين منتصف شهر رجب من سنة ثمان وس
  .بشارع باب الكوفة، رحمه اهللا تعالى

  .وقد تقدم ذآر آل واحد منهما في ترجمة مستقلة في هذا الكتاب -وهو أستاذ آافور اإلخشيدي وفاتك الجنون

دم              ثم قام آافور المذآو ا تق ي، آم و الحسن عل م أنوجور وأب و القاس ا أب ام، وهم ه أحسن قي ي مخدوم ر بتربية ابن
ه            دة واليت ا، وم د آل واحد منهم اريخ مول اك ت د ذآرت هن شرحه في ترجمة آافور فأغنى عن إعادته هاهنا، فق

ه، و         ى حين وفات ه إل ان من ا آ افور وم اموا   وتاريخ وفاته، على سبيل االختصار، واستوفيت حديث آ د أق أن الجن
ة؛          ذه الترجم ي ه ره ف ى ذآ ك عل ي ذل الم ف بعده أبا الفوارس أحمد بن علي بن اإلخشيد المذآور، وأحلت بقية الك

  .وآان عمر أبي الفوارس أحمد يوم ذاك إحدى عشرة سنة

ان  صاحب   وجعلوا خليفته في تدبير أموره أبا محمد الحسن بن عبيد اهللا بن طغج بن جف، وهو ابن عم أبيه، وآ
   : الرملة من بالد الشام، وهو الذي مدحه المتنبي بقصيدته التي أولها

  علمت بما بي بين تلك المعالم   أنا الئمي إن آنت وقت الوائم
  : وقال في مخلصها

 .وغن قلت لم أترك مقاال لعالم   إذا صليت لم أترك مصاال لفاتٍك
   ضعف العزائمعن ابن عبيد اهللا   وإال فخانتني القوافي وعاقنـي

  : وما أحسن قولها فيها
  ضرابًا ينشي الخيل فوق الجماجم   أرى دن ما بين الفرات وبـرقة
 عرفن الردينيات قبل المعاصـم   وطعن غطاريف آأن أآـفـهـم

 سيوف بني طغج بن جف القـاقـم   حمته على األعداء من آل جـانـب
 ن منه آرهم في المـكـارموأحس   هم المحسنون الكر في حومة الوغي
 ويحتملون الغرم عن آـل غـارم   وهو يحسنون العفو عن آل مذنـب

 أقل حياء من شفـار الـصـوارم   حييون إال أنهـم فـي نـزالـهـم
 الـبـهـائم ولكنها معـدومة فـي   ولوال احتقار األسد شبهتهـا بـهـم

  : ومنها
 ا جف من زاد قـادمآانهم م   آريم نقضت الناس لما بلغتـه
  على ترآه في عمري المتقادم   وآاد سروري ال يفي بندامتـي

   
  .وهي قصيدة طويلة من غرر القصائد

  
ي          د أب ابر بع ى المن ه عل يد، دعوا ل ه اإلخش ولما تقرر األمر على هذه القاعدة تزوج الحسن بين عبيد اهللا ابنة عم

ال على ذلك إلى يوم الجمعة لثالث عشرة ليلة خلت من شعبان    الفوارس احمد بن علي وهو بالشام، واستمر الح
ي             د جوهر المغرب ة الواصلين صحبة القائ ات المغارب ى مصر راي ة، ودخل إل  -من سنة ثمان وخمسين وثلثمائ

ة وعشرين             -المقدم ذآره  نة وعشرة أشهر وأربع ين س ًا وثالث دتها أربع يدية، وآانت م ة اإلخش وانقرضت الدول
  .يومًا
  

ي                  وآان ه الت ة عم ى ابن ام ودخل عل ى الش تولوا عل ا اس ًا من القرامطة لم ام منهزم د اهللا من الش ن عبي قد قدم اب



 

ته             ي مس ام ف ى الش م سار إل ه، ث رات وصارده وعذب ن الف ر ب تزوجها وحكم وتصرف، وقبض على الوزير جعف
د جوهر المغر    . شهر بيع اآلخر من سنة ثمانين وخمسين وثلثمائة ا سير القائ ام،       ولم ى الش الح إل ن ف ر ب ي جعف ب

ع جماعة     وملك البالد حسبما شرحته في ترجمته، أسر جعفر بن فالح أبا محمد بن عبد اهللا، وسيره إلى مصر م
د             د اهللا ق ن عبي ان اب نة تسع وخمسن، وآ ى س ادى األول ي جم من امراء الشام إلى القائد جوهر، ودخلوا مصر ف

اعات،       أساء إلى أهل مصر في مدة واليته عليهم دار سبع س ًا مشهورين مق فلما ولصوا إلى مصر ترآوهم وقوف
ع                وا م د جوهر وجعل ي مضرب القائ وا ف م أنزل نهم شيء، ث ي نفسه م م من ف والناس ينظرون إليهم، وشمت به

دايا            . المعتقلين ه ه ز، ومع واله المع ى م رًا إل ده جعف د جوهر ول ى أرسل القائ وفي السابع عشر من جمادى األول
ي مرآب    عظيمة ت وا ف جل عن الوصف، وأرسل معه المأسورين الواصلين من الشام، وفيهم ابن عبيد اهللا، وحمل

د جوهر   د     : بالنيل، وجوهر واقف ينظر إليهم، فانقلب المرآب، فصاح ابن عبيد اهللا على القائ ا الحسن، أتري ا أب ي
ر،      ثم نقوا إلى مرآب آخر، وآان: أن تغرقنا؟ فاعتذر إليه وأظهر التوجع له ى خي د عل م بع وا مقيدين، فلم أقف له

  .واهللا أعلم
  

نة إحدى          ين من شهر رجب س ة لعشر بق ثم وجدت بعدها في تاريخ العتقي أن الحسن المذآور توفي ليلة الجمع
  .وسبعين وثلثمائة، وصلى عليه العزيز نزار بن المعز المذآور في القصر بالقاهرة

  
ه أن والدة الحس ي تاريخ اني ف ر الفرغ اريخ وذآ ي الت وفي ف ه ت ة، وأن رة وثلثمائ ي عش نة اثنت ي س ذآور ف ن الم

بع     نة س ع األول س ن ربي ت م ة خل رة ليل ثالث عش وفي ل ذآور ت ي الم ن عل د ب وارس أحم ا الف ذآور، وان أب الم
  .وسبعين وثلثمائة، واهللا أعلم

  
م دال     بكسر الهمزة وسكون الخاء المعجمة وآسر الشين المعجمة وبعدها ياء ساآ: واإلخشيد ا ث اة من تحته نة مثن

  .وقد تقدم الكالم على تفسير هذه الكلمة -مهملة 
  

  .بضم الطاء المهملة وسكون الغين المعجمة وبعدها جيم: وطغج
  

  .بضم الجيم وفتحها وبعدها فاء مشددة: وجف
  

دها آاف   : ويلتكين اة     بفتح الياء الثناة من تحتها سكون الالم وآسر التاء المثناة من فوقها وبع اء مثن م ي مكسورة ث
  .من تحتها نون

  
  .وفوران بضم الفاء، وفوري بضم الفاء

  
ة خلت          وم السبت لست عشرة ليل ة ي رة الثالث وأما تكين المذآور فإنه ولي مصر ثالث مرات، وتوفي بها في الم

  .من شهر ربيع األول سنة إحدى وعشرين وثلثمائة وتوالهما بعده أبو بكر اإلخشيد آما تقدم ذآره
  

ي        اآر ف ن عس ره الحافظ اب د ذآ اريخ دمشق  "وأما أحمد بن آيغلغ فق ه مصر       " ت ر واليت تقلة وذآ ة مس ي ترجم ف
رًا           : وقال ن طغج أمي د ب دم محم م ق ه، ث ر ل ى أن خلص األم وجرت بينه وبين محمد بن تكين الخاصة حروب إل

  : هعلى مصر من قبل الراضي فسلم إليه مصر، وآان أحمد أديبًا شاعرًا، ومن شعر
   

 ك يوم الغيث لـبـث   ال يكن للكأس في آف
 غيث ساق مستحـث   أوما تـعـلـم أن ال

  : ومن شعره أيضًا
  يمج خمرًا من برد   واعطشا إلـى فـم

  بي بك من آل أحد   إن قسم الناس فحس
   

  .ومات أخوه إبراهيم بن آيغلغ في مستهل ذي القعدة سنة ثالث وثلثمائة: ثم قال
  

ة    وابنه د أنطاآي إسحاق بن إبراهيم هو الذي آان بطرابلس، وعاق بها أبا الطيب المتنبي لما قدمها من الرملة يري
  : ليمدحه فلم يفعل، وهجاه بقصيدته التي أولها
  عرضًا نظرت وخلت أني أسلم   لهوى القلوب سريرة ال تعلـم



 

  : ثم راح من عنده فبلغه موته بجبلة فقال
  هذا الدواء الذي يشفي من الحمق   ق فقلت لهـمقالوا لنا مات إسحا

اء،                  ك من الهج ر ذل ه أيضًا غي ه في ا، ول ا ذآرهم ذلك ترآن ه، فل ي ديوان ان ف ا موجودت ي قبله ذه القصيدة والت وه
  .تجاوز اهللا عنا وعنهم أجمعين

 طغرلبك

وك ا      دين طغرلبك أول مل ان هؤالء    أبو طالب محمد بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق الملقب رآن ال لسالجقة؛ آ
القوم قبل استيالئهم على المماليك يسكنون فيما وراء النهر في موضع بينه وبين بخارى مسافة عشرين فرسخًا،   
ع   وهم اتراك، وآانوا عددًا يجل عن الحصر واإلحصاء، وآانوا ال يدخلون تحت طاعة سلطان، وإذا قصدهم جم

ى   ال طاقة لهم به دخلوا المفاوز وتحصنوا بالرم بكتكين إل ال فال يصل إليهم أحد، فلما عبر السلطان محمود بن س
الى      -ما وراء النهر اء اهللا تع ره إن ش يأتي ذآ ي     -وآان سلطان خراسان وغزنة وتلك النواحي وس يم بن وجد زع

ا   ى غيره ن أرض إل ل م ة والمراوغة وينتق ى المخاتل ره عل ي أم دة، يتصرف ف ر الع وآة آثي وي الش لجوق ق س
ى                ويغير في  ه إل ه، فأمسكه وحمل ه إلي ى أقدم زل يخدعه حت م ي ه، ول تماله وجذب بالد، فاس ك ال ى تل ك عل أثناء ذل

نهم       أنهم، فم ي ش ه ف ان دولت بعض القالع واعتقله، وخرج في إعمال الحيلة في تدبير أمر أصحابه، واستشار أعي
نهم ليع            ام آل رجل م ر جيحون؛ وأشار آخرون بقطع إبه ي نه إغراقهم ف يهم الرمي والعمل     من أشار ب ذر عل ت

رقهم     ى أرض خراسان ويف بالسالح، واختلفت اآلراء في ذلك، وآخر ما وقع االتفاق عليه أن يعبر بهم جيحون إل
دة،                ة م ك الحال ى تل اموا عل تقاموا، وأق ي الطاعة واس دخلوا ف ك، ف يهم الخراج، ففعل ذل في النواحي، ويضع عل

يهم، فانفصل   فطمع فيهم العمال وظلموهم وامتدت إليهم  أيدي الناس وتهضموا جانبهم وأخذوا من أموالهم ومواش
ن                ة ب ة عضد الدول اء الدول ن به وارس اب و الف ر أب ذ األمي ا يومئ ان، وملكه الد آرم ى ب منهم ألفا بيت، ومضوا إل
وارس،      و الف ات أب ى م ام حت  بويه، فأقبل عليهم وخلع على وجوههم، وعزم على استخدامهم فلم يستتموا عشرة أي
و     ة أب وخافوا من الديلم، وهم أهل ذلك اإلقليم، فبادروا إلى قصد أصبهان ونزلوا بظاهرها، وصاحبها عالء الدول
ل        وا وقت بهم، فتواقع م ونه اع به أمره باإليق جعفر بن آاآويه، فرغب في استخدامهم، فكتب إليه السلطان محمود ي

ذي از ال ان وانح اقون أذربيج ة، وقصد الب ائفتين جماع ن الط رد م وارزم، فج ن خ ل قريب م ى جب ان إل ن بخراس
م       ود بنفسه ول م قصدهم محم السلطان محمود جيشًا وأرسله في طلبهم، فتتبعوهم في تلك المفاوز مقدار سنتين، ث

  .يزل في أثرهم حتى شردهم وشتتهم

ك    ود عقيب ذل وفي محم م ت الى      -ث اء اهللا تع ه إن ش ي ترجمت ره ف ي ذآ اريخ اآلت ي الت األمر  -ف ام ب ده   وق ده ول بع
نهم ألف    اءه م ه، فج ه إلي ان لتتوج ي بأذربيج ة الت ى الطائف الجيوش، فكتب إل تظهار ب ى االس اج إل عود، فاحت مس
لهم وشرد        ود، فراس ده محم تتهم وال ذي ش فارس، فاستخدمهم ومضى بهم إلى خراسان، فسألوه في أمر الباقين ال

م دخل          عليه لزوم الطاعة، فأجابوه إلى ذلك وأمنهم، وحضروا إلي بهم أوًال، ث د رت ده ق ان وال ا آ ى م بهم عل ه ورت
ذا           ي ه إن الشرح ف ة ف اد، وبالجمل ى الفس ادوا إل بالد وع مسعود بالد الهند الضطراب أحوالها عليه، فخلت لهم ال

  .يطول

ا وراء          واحي م ي موضعهم من ن ا ف ل آان م، ب وجرى هذا آله والسلطان طغرلبك المذآور واخوه داود ليسا معه
ر من أصحابهما، ودعت               النهر،  ق آثي ا خل ل فيه ة قت ة عظيم اه صاحب بخارى وقع ين ملكش ا وب وجرت بينهم

حاجتهما إلى اللحاق بأصحابهما الذي بخراسان فكاتبوا مسعودًا وسألوه األمان واالستخدام، فحبس الرسل وجرد   
ود وبذلوا له الطاعة وضمنوا   جيوشًا لمواقعة من بخراسان منهم، فكانت مقتلة عظيمة، ثم إنهم اعتذورا إلى مسع

ألوه أن               ا وراء النهر وس ة م رج عن الرسل الواصلين من جه وبهم وأف له أخذ خوارزم من صاحبها، فطيب قل
ة، وحمل            ك القلع ه من تل ى سؤالهم وأنزل ابهم إل ر، فأج ي أول األم يفرج عن زعيمهم الذي اعتقله أبوه محمود ف

ل ي مراس عودًا ف تأذن مس دًا فاس خ مقي ى بل ك وداودإل ه طغرلب ي أخي ا  -ة ابن دم ذآرهم لهما -المق ه، فراس أذن ل . ف
ع والة       م م رت له ع، وج اجتمع الجمي ر، ف يش آبي ًا ج ا أيض ان ومعهم ى خراس ا وصال إل ر أنهم وحاصل األم

  .خراسان ونواب مسعود في البالد أسباب يطول شرحها

وه         م، وأول شيء ملك روا به يهم وظف م استظهروا عل ان        وخالصة األمر انه ري، وآ ل ال بالد طوس، وقي من ال
ي شهر               ان، ف ابور، إحدى قواعد خراس وا نيس ل ملك ك بقلي د ذل م بع ة، ث تملكهم في سنة تسع وعشرين وأربعمائ
ذ         ي السلطنة، وأخ ه األمر والنهي ف رهم، وإلي رمضان في السنة المذآورة، وآان السلطان طغرلبك المذآور آبي

و   خ، وه ة بل ذآور مدين وه داود الم الن  أخ ب أرس د أل الى   -وال اء اهللا تع ره إن ش ي ذآ ك   -اآلت م المل ع له واتس
ى        أنهم إل ر، وعظم ش ي أول األم ه ف واقتسموا البالد، وانحاز مسعود إلى غزنة وتلك النواحي، وآانوا يخطبون ل

ن محم     ي ب ن حبيب   أن أرسلهم اإلمام القائم بأمر اهللا، وآان الرسول الذي أرسلهم إليهم القاضي أبا الحسن عل د ب



 

ثم ملك بغداد والعراق، في سادس عشر شهر رمضان     -وقد تقدم ذآره  -في الفقه" الحاوي"الماوردي، مصنف 
المعظم، سنة سبع وأربعين وأربعمائة، وأوصاهم بتقوى اهللا تعالى والعدل في الرعية والرفق بهم وبث اإلحسان   

  .إلى الناس

ين والخميس         وآان طغرلبك حليمًا آريمًا محافظًا على الص  ان يصوم اإلثن ا جماعة، وآ ي أوقاته لوات الخمس ف
أستحي من اهللا سبحانه وتعالى أن أبني لي دارًا وال أبني إلى جانبها : ويكثر من الصدقات ويبني المساجد، ويقول

روم، وآانت إذا ذاك         . مسجدًا ة ال ى ملك ن إسماعيل رسوًال إل ومن محاسنه المسطورة أنه سير الشريف ناصر ب
ك، فصلى        ا ي ذل ه ف ة، فأذنت ل وم الجمع مرأة آافرة، فاستأذنها الشريف في الصالة بجامع القسطنطينية جماعة ي

ر      ن أآب ان م ك، وآ أنكر ذل رًا ف دي صاحب مصر حاض ول المستنصر العبي ان رس ائم، وآ ام الق وخطب لإلم
  .األسباب في فساد الحال بين المصريين والروم

ك واستعفى        ولما تمهدت له البالد وملك الع ائم ذل ى الق ه، فشق عل راق وبغداد، سير إلى اإلمام القائم وخطب ابنت
دًا فزوجه   " الشذور"منه، وترددت الرسل بينهما، ذآر ذلك في  سنة ثالث وخمسين وأربعمائة، فلم يجد من ذلك ب

ة، ول        نة خمس وخمسين وأربعمائ ي س داد ف ى بغ ا سير    بها، وعقد العقد بظاهر مدينة تبريز، ثم توجه إل ا دخله م
دار          ين خامس عشر صفر ب ة اإلثن ه ليل طلب الزفاف وحمل مائة ألف دينار برسم حمل القماش ونقله، فزفت إلي
ع عن     المملكة، وجلست على سرير ملبس بالذهب، ودخل إليها السلطان فقبل األرض بين يديها ولم يكشف البرق

ه      وجهها في ذلك الوقت، وقدم لها تحفًا يقصر الوصف عن ضبط  ر علي دم وتنصرف وظه ل األرض وخ ها، وقب
  .سرور عظيم

ى          تملت عل آليف اش ا ت وا فيه ؤرخين وألف وبالجملة فأخبار الدولة السلجوقية آثيرة، وقد اعتنى بها جماعة من الم
روم    ن ي ك م ة ذل الهم، ليكشف جلي دإ ح ى مب ه عل ة إال التنبي ذه النب ان به ن اإلتي ا قصدت م رهم، وم تفاصيل أم

ة      . الوقوف عليه نة خمس وخمسين وأربعمائ وتوفي طغرلبك المذآور يوم الجمعة ثامن شهر رمضان المعظم س
ه داود  ر أخي د قب ن عن رو ودف ى م ل إل نة، ونق بعون س ره س الري، وعم ب  -ب ده أل ة ول ي ترجم ره ف يأتي ذآ وس

اك،     -أرسالن، إن شاء اهللا تعالى ة هن ي ترب ال السمعاني    وقال ابن الهمذاني في تاريخه، إنه دفن بالري ف ذا ق وآ
  .، في ترجمة السلطان سنجر المقدم ذآره"الذيل"في 

دري    ن منصور الكن ره    -وحكى وزيره محمد ب ي ذآ ال    -اآلت ه ق ه ان أنني       : عن ام آ ي المن ا بخراسان ف رأيت وأن
ادي      اد ين ة، وإذا بمن م رائحة طيب ب أنت قري  : رفعت إلى السماء، وأنا في ضباب ال أبصر معه شيئًا غير أني أش

نة، فقلت      ك سبعون س ل ل : من الباري جلت قدرته، فاسأل حاجتك لتقضى، فقلت في نفسي أسأل طول العمر، فقي
ي        : يا رب ال تكفيني، فقيل لك سبعون سنة، فقلت ر ف ن األثي يخنا اب ذا ش ر ه نة، ذآ ال تكفيني، فقيل لك سبعون س

  .تاريخه

ا     : ولما حضرته الوفاة قال اة تشد قوائهم ل ش ي مث ى إذا         إنما مثل ذبح فتضطرب، حت ا ت تظن أنه لجز الصوف، ف
وائم                ه هو أشد الق ا في ذي أن ذا المرض ال ذبح، وه ه لجز الصوف فتسمن فت تظن أن أطلقت تفرح، ثم تشد للذبح ف

تة أشهر       دار س ي صحبته إال مق ائم ف دًا    . للذبح، فمات منه، رحمه اهللا تعالى؛ ولم تقم بنت اإلمام الق م يخلف ول ول
ه  ذآرًا، فانتقل نة ست        . ملكه إلى ابن أخيه ألب أرسالن حسبما شرح في ترجمت ي س ائم ف ة الق ه ابن وماتت زوجت

  .وتسعين وأربعمائة، في سادس المحرم

دها              : وطغرلبك دة وبع اء الموح تح الب الم وف راء وسكون ال ة وضم ال ين المعجم ة وسكون الغ بضم الطاء المهمل
م  و اس رل وه ن طغ ي مرآب م م ترآ م عل و اس اف، وه ه سمي  آ دهم، وب روف عن ائر مع رك لط ة الت م بلغ عل

  .الرجل، وبك معناه األمير

  .بفتح السين المهملة وسكون الالم وضم الجيم وسكون الواو وبعدها قاف: وسلجوق

  .بضم الدال المهملة وبين القافين ألف ساآنة: ودقاق

ة      : وجيحون اء المهمل ا وضم الح ر      بفتح الجيم وسكون الياء المثناة من تحته ون، وه النه دها ن واو وبع وسكون ال
ة       ك الناحي ان من تل ا آ العظيم الفاصل ما بين خوارزم وبالد خراسان وبين بخارى وسمرقند وتلك البالد، فكل م
ه               ي الحديث أن ره ف اء ذآ ذي ج ة ال ار الجن ذآور، وهو أحد انه م النهر الم فهو ما وراء النهر، والمراد بالنهر ه



 

ار  ة أنه ا أربع رج منه اهران ن: يخ ان، فالظ ران باطن اهران ونه ران ظ ان: ه رات، والباطني ل والف يحون : الني س
  .وجيجون

ون،            : وسيحون دها ن واو وبع ة وسكون ال اء المهمل ا وضم الح اة من تحته اء المثن بفتح السين المهملة وسكون الي
ران مع عظمهما وسعة وهو وراء جيحون فيما يلي بالد الترك، وبينهما مسافة خمسة وعشرين يومًا، وهذان النه

  .عرضهما يجمدان في زمن الشتاء، وتعبر القوافل عليهما بدوابهما وأثقالهما ويقيمان آذلك مقدار ثالثة أشهر

ا       دة يقف عليه و من فائ وهذا آله وإن آان خارجًا عن مقصودنا لكنه متعلق بما نحن فيه، فانتشر الكالم، وما يخل
  .عرف صورة الحالمن آان يتوقعها ممن بعدت بالده وال ي

 ألب أرسالن

ة ألب أرسالن، وهو        أبو شجاع محمد بن جعفري بك داود بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق، الملقب عضد الدول
  .وقد تقدم في ترجمة طغرلبك طرف من أخبار والده داود المذآور -المقدم ذآره  -ابن أخي السلطان طغرلبك 

نص على تولية المر لسليمان بن داود أخي ألب  -لمذآور في ترجمته في التاريخ ا -ولما مات السلطان طغرلبك 
ه          ار علي األمر وث ليمان ب ام س دها، فق ي ول ا ف أرسالن المذآور، ولم ينص عليه إال ألن أمه آانت عنده فتبع هواه
ر، وآانت النصرة               ليمان األم تم لس م ي نهم خطوب فل تلمش، وجرت بي ة ق ه شهاب الدول أخوه ألب أرسالن وعم

  .خيه ألب أرسالنأل

ع سعة                ك م ه طغرلب م يكن لعم ا ل بالد م تح من ال ه ورهبت سطوته، وف فاستولى على الممالك، وعظمت مملكت
رداس             ن م ن صالح ب ن نصر ب ود ب ذ محم ة حلب وصاحبها يومئ ملكك عمه، وقصد بالد الشام فانتهى إلى مدين

ود  : نالكالبي، فحاصره مدة ثم جرت المصالحة بينهما، فقال ألب أرسال ال بد من دوس بساطي، فخرج إليه محم
  .ليًال ومعه أمه، فتلقاهما بالجميل وخلع عليهما وأعادهما إلى البلد ورحل عنها

ل ألب         : وقال المأموني في تاريخه ك ترآي قب ي اإلسالم مل ه ف ان وال حديث قيل إنه لم يعبر الفرات في قديم الزم
ائتي          . أرسالن، فإنه أول من عبرها من ملوك الترك د آمل عسكره م رك، وق الد الت ى قصد ب ولما عاد عزم عل

ر هو      -النهر المقدم ذآره  -ألف فارس أو يزيدون، فمد علال جيحون ه شهرًا، وعب جسرًا وأقام العسكر يعبر علي
ا     ال له دة يق ر "بنفسه أيضًا، ود السماط في بلي ي السادس من          " فرب ى شاطئ جيحون، ف دة حصن عل ك البلي ولتل

ع هر ربي ه يوسف       ش ال ل ص، ويق تحفظ الح حابه مس ه أص ة، فأحضر إلي تين وأربعمائ س وس نة خم األول، س
ة           ر أن تضرب أربع ه أم رب من ا ق دًا، فلم ه مقي الخوارزمي، وآان قد ارتكب جريمة في أمر الحصن، فحمل إلي

ذ   : أوتاد لتشد أطرافه األربعة إليها ويعذبه ثم يقتله، فقال يوسف المذآور ه ه ة؟ فغضب ألب    ومثلي يفعل ب ه المثل
ى   ًا عل ان جالس ه، وآ دًال برمي ان م أه وآ اه فأخط ده ورم ر بحل قي همًا، وأم ا س ل فيه ه وجع ذ قوس أرسالن وأخ
سريره، فنزل عنه فعثر ووقع على وجهه، فبادر يوسف المذآور وضربه بسكين آانت معه في خاصرته، فوثب  

ل       ه، فانتق ة فقتل ي رأسه بمزرب ًا، فأحضر         عليه فراش أرمني فضربه ف ة أخرى مجروح ى خيم ألب أرسالن إل
ي الحسن     ا عل ك أب اء      -وزيره نظام المل ي حرف الح ذآور ف ي          -الم اه ول ك ش ده مل ه، وجعل ول ه إلي وأوصى ب

  .وسيأتي ذآره إن شاء اهللا تعالى -عهده

د   ه تسع   ثم توفي يوم السبت عاشر الشهر المذآور، وآانت والدته سنة أربع وعشرين وأربعمائة، وآانت م ة ملك
ا آانت      ع أنه ا، م سنين وأشهرًا، ونقل إلى مرو ودفن عند قبر أبيه داود وعمه طغرلبك، ولم يدخل بغداد وال رآه
وًال    ا أم ق عليه ة أنف داد مدرس ى ببغ هدًا، ووبن ة مش ي حنيف ام أب ر اإلم ى قب ى عل ذي بن و ال ه، وه ي ملك ة ف داخل

اب  ي آت ر ف ة؛ وذآ واريخ"عظيم دة الت و" زب ه جرح ي تين، أن نة خمس وس ع األول س هر ربي لخ ش بت، س م الس
  .وعاش بعد الجراحة ثالثة أيام، واهللا أعلم

ين      نة خمس ل س ين، وقي دى وخمس نة إح ي رجب س ا ف وفي به خ، وت ان صاحب بل ه آ ه، وان ر أبي دم ذآ د تق وق
وفي ف              ل ت م بالصواب، وقي رو، واهللا أعل وفي بم ه ت ل إن ا، وقي ن به ى مرو ودف نة   وأربعمائة، ونقل إل ي صفر س

  .اثنتين وخمسين وأربعمائة، ودفن بمدرسة مرو، رحمه اهللا تعالى

  .وقد تقدم ذآر ولده تتش في حرف التاء



 

يرها، وهو     : وألب أرسالن ى تفس بفتح الهمزة وسكون الالم وبعدها ياء موحدة، وبقية االسم معروفة فال حاجة إل
  .اسم ترآي معناه شجاع أسد، فألب شجاع، وأرسالن أسد

ى        وأ روم إل وك أصحاب ال د المل تلمش ج ن ق ما شهاب الدولة قتلمش بن إسرائيل بن سلجوق، فإنه والد سليمان اب
ب      ه أل ن أخي ى اب م، وعصى عل راق العج ن ع ا م ه وغيره ا آردوآ ن جملته الع م ه حصون وق ان ل اآلن، وآ

ًا ال ي   ك     أرسالن المذآور وحاربه بالقرب من الري، فلما انجلى األمر وجد قتلمش ميت ه، وذل ان موت دري آيف آ
في المحرم من سنة ست وخمسين وأربعمائة، قيل إنه مات من الخوف، فشق ذلك على ألب أرسالن، واهللا تعالى 

  .أعلم بالصواب

 محمد بن ملكشاه السلجوقي

ة       ده تتم ة ج ي ترجم دم ف أبو شجاع محمد بن ملك شاه بن ألب أرسالن المذآور قبله، الملقب غياث الدين، وقد تق
  .نسبه فال حاجة إلى اإلعادة

نجر       اروق وس و برآي ة وه ه أوالده الثالث م مملكت اه اقتس ده ملكش وفي وال ا ت ا   -ولم دم ذآرهم د تق د  -وق ومحم
ه،      ان السلطان المشار إلي المذآور، ولم يكن لمحمد وسنجر، وهما من أم واحدة، وجود برآياروق حديث، ألنه آ

د وبرآ   ا           وهما آاألتباع له، ثم اختلف محم ع عليهم داد، وخل ى بغ ذآور وأخوه سنجر إل د الم دخل محم اروق، ف ي
ك،           ى ذل ه سنجر، فأجيب إل ه وألخي ؤمنين أن يجلس ل ر الم اإلمام المستظهر باهللا، وآان محمد قد التمس من أمي
ى سدته، ووقف سيف               ؤمنين عل ر الم اعهم وجلس أمي اب المناصب وأتب اج وحضر أرب ة الت وجلس لهما في قب

ى رأسه      الدولة صدق لم، وعل ه وس ة بن مزيد صاحب الحلة عن يمين السدة، وعلى آتفه بردة النبي صلى اهللا علي
ا، وأبس الطوق  ادة السالطين به ي جرت ع بع الت ع الس د الخل ى محم ه القضيب، وأفيض عل ين يدي ة وب العمام

راس      يفين، وأعطاه خمسة أف ه     والتاج والسوارين، وعقد له الخليفة اللواء بيده وقلده س ى أخي ع عل ا، وخل بمراآبه
ة              وا الخطب ان وترآ ك الزم ي ذل ادتهم ف داد آجاري ع امع بغ ي ج لطنة ف د بالس سنجر خلعة أمثاله، وخطب لمحم

ي تاريخه        داني ف ك الهم د المل ن عب د ب ان  : لبرآياروق لسبب اقتضى ذلك، وال حاجة لشرحه لطوله، قال محم وآ
ي   : اريخ السلجوقيةذلك في سنة خمس وتسعين وأربعمائة، وقال صاحب ت د ف أقيمت الخطبة ببغداد للسلطان محم

داني         ال الهم م ق ره؛ ث ك غي ى ذل ه عل ة، ووافق ان من   : سابع عشر ذي الحجة من سنة اثنتين وتسعين واربعمائ وآ
ذآره، سبق           اروق، وأراد أن ي دعاء للسلطان برآي ى ال غ إل ا بل داد لم االتفاق العجيب أن خطيب جامع القصر ببغ

ز، فعزل الخطيب        لسانه للسل ديوان العزي ي ال ا جرى ف طان محمد ودعا له، فأتى أصحاب برآياروق وشنعوا بم
ك            ان ذل ل، وآ ًا قالئ ة إال أيام ذه الواقع د عن ه ة السلطان محم لهذا السبب ورتبوا ولده موضعه، فلم تتأخر خطب

و   م ق ه     فأًال للسلطان محمد، وأما برآياروق فإنه آان مريضًا وانحدر إلى واسط، ث ره واستظهر، وجرى بين ي أم
  .وبين أخيه محمد مصاف على الري، وانكسر محمد، وبالجملة فإن شرح ذلك يطول

ة             نة، والمعدل ة والسيرة الحس ار الجميل ه اآلث م، ول وك السلجوقية وفحله ذآور رجل المل وآان السلطان محمد الم
  .ر في أمور الرعيةالشاملة، والبر للفقراء واأليتام، والحرب للطائفة الملحدة والنظ

ان      " تاريخ إربل"وذآره أبو البرآات ابن المستوفي في  نة ثم ع األول س وذآر أنه وصل إليها في تاسع شهر ربي
اب  : وتسعين وأربعمائة، ورحل عنها متوجهًا إلى الموصل في ثاني عشر الشهر المذآور، ثم قال ووجدت في آت

ائفتين  : طان محمد بن ملكشاهذآره اإلمام أبو حامد الغزالي في مخاطبته السل ي آدم ط : اعلم يا سلطان العالم أن بن
ر،             نفس األخي ي ال روا ف م يتفك ل، ول ر الطوي ل العم دنيا، وتمسكوا بتأمي اهد حال ال ى مش الء نظروا إل ة غف طائف
دنيا      وطائفة عقالء جعلوا النفس األخير نصب أعينهم، لينظروا إلى ماذا يكون مصيرهم، وآيف يخرجون من ال

ى           و دهم ويبق ادهم من بع ذي يترآون ألعي ا ال ورهم، وم ي قب دنيا ف يفرقونها وإيمانهم سالم، وما الذي ينزل من ال
  .عليهم وباله ونكاله

ه   -ثم إن السلطان محمدًا استقل بالمماليك بعد موت أخيه برآياروق ه     -في التاريخ المذآور في ترجمت ق ل م يب ول
ع والعشرين من      منازع وصفت له الدنيا، وأقام على ذلك مدة، ثم مرض زمانًا طويًال، وتوفي يوم الخميس الراب

ام،             تة أي ة أشهر وس نة وأربع ون س بع وثالث ره س ة أصبهان، وعم مائة بمدين ذي الحجة سنة إحدى عشرة وخمس
ا            يس بأصبهان مدرسة مثله ة، ول ة الحنفي ى الطائف ة عل ة، وهي موقوف . وهو مدفون بأصبهان في مدرسة عظيم

ره أن      -اآلتي ذآره إن شاء اهللا تعالى  -من نفسه أحضر ولده محمدًا  ولما أيس ا، وأم فقبله وبكى آل واحد منهم
ده    ال لوال اس، فق ق        : يخرج ويجلس على تخت السلطنة وينظر في أمور الن ي من طري ارك، يعن ر مب وم غي ه ي إن

ال  وم، فق لطنة     : النج ارك بالس ك فمب ا علي ك، وأم ى أبي ن عل دقت، ولك رج وج. ص اج   فخ ت بالت ى التخ س عل ل



 

ا      ك مم ر ذل دواب وغي والسوارين، ولم يخلف أحد من الملوك السلجوقية ما خلفه من الذخائر وأصناف الموال وال
  .يطول شرحه، رحمه اهللا تعالى؛ وسيأتي ذآر والده في هذا الحرف، إن شاء اهللا تعالى

وزير شرف      وتزوج اإلمام المقتفي أمر اهللا فاطمة ابنة السلطان محمد المذآو اح ال ول النك ي قب ر، وآان الوآيل ف
د،       ا مسعود العق مائة، وحضر أخوه الدين أبا القاسم علي ابن طراد الزينبي، وذلك في سنة إحدى وثالثين وخمس
ب،       رأ وتكت ا آانت تق ال إنه ونقلت فاطمة ابنة السلطان المذآورة إلى دار الخالفة للزفاف سنة أربع وثالثين، ويق

اني             ولها التدبير ا وم السبت الث ي عصمته ي اتون، وتوفيت ف درآاه خ ي الموضع المعروف ب لصائب، وسكنت ف
م     الى، واهللا أعل ا اهللا تع والعشرين من شهر ربيع اآلخر سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة، ودفنت بالرصافة، رحمه

  .بالصواب

 الملك العادل ابن أيوب

روا           ن م ن شاذي ب وب ب ي الشكر أي ن أب د ب دين، أخوه السلطان        أبو بكر محم ادل سيف ال ك الع ن، الملقب بالمل
ي              -صالح الدين، رحمهما اهللا تعالى دين ف ه صالح ال ر أخي يأتي ذآ زة، وس ي حرف الهم ده ف دم ذآر وال وقد تق

دين          د ال ه أس ه وعم ديار المصرية صحبة أخي ى ال حرف الياء إن شاء اهللا تعالى؛ وآان الملك العادل قد وصل إل
دي      : وآان يقول -ذآره المقدم  -شيرآوه ه من وال دان، فطلبت ى حرم لما عزمنا على المسير إلى مصر احتجب إل

دان؟     : يا أبا بكر إذا ملكتم مصر أعطني ملئه ذهبًا، فلما جاء إلى مصر قال: فأعطاني وقال ن الحرم ا بكر أي يا أب
ه،         ذهب وأحضرته إلي يئًا من ال ا ش ه     فرحت ومألته من الدراهم السود وجعلت أعاله ًا، فقلب ده ذهب ا رآه اعتق فلم

  .يا أبا بكر تعلمت من زغل المصريين: فظهرت الفضة السوداء، فقال

اق         وال لإلنف ه األم ام ويستدعي من ي الش ه ف ولما ملك صالح الدين الديار المصرية آان ينوب عنه في حال غيبت
اد    في الجند وغيرهم، ورأيت في بعض رسائل القاضي الفاضل أن الحمول تأخرت مد ى العم ة، فتقدم السلطان إل

ه؛    : األصبهاني أن يكتب إلى أخيه الملك العادل يستحثه على إنفاذها حتى قال ا أو من مال يسير لنا الحمل من مالن
ى القاضي الفاضل يشكو من السلطان ألجل         فلما وصل الكتاب إليه ووقف على هذا الفصل شق عليه، وآتب إل

ا أو من    : "وفي جملتهذلك، فكتب القاضي الفاضل جوابه،  وأما ما ذآره المولى من قوله يسير لنا الحمل من مالن
م من لفظة        ماله، فتلك لفظة فظة ما المقصود بها من المالك النجعة، وإنما المقصود بها من الكاتب السجعة، وآ

ذه ال         ي ه وك الضمان ف ى الممل الم، وعل ل الك د   فظة، وآلمة فيها غلظة، جبرت عي األقالم، وسدت خل ة، وق نكت
وة        ازي وق تحثاث، وصرصر الب وارع االس فات لسان القلم منها أي سكنة، وآان المملوك حاضرًا وقد خرجت ق

  ".نفس العماد قوة نفس البغاث، والسالم

دين زنكي       -ولما ملك السلطان مدينة حلب في صفر سنة تسع وسبعين وخمسمائة اد ال ة عم ي ترجم  -آما تقدم ف
ك ال  ره    -ظاهري غازي  أعطاها لولده المل دم ذآ ا وقصد           -المق ل إليه ادل، فانتق ك الع ا للمل ه أعطاه م أخذها من ث

ك الظاهري     ا للمل قلعتها يوم الجمعة الثاني والعشرين من شهر رمضان المعظم من السنة المذآورة، ثم نزل عنه
ه صالح ا     -المقدم ذآره  -غازي ابن السلطان  ين أخي ه وب ي     لمصلحة وقع االتفاق عليها بين ا ف دين، وخرج منه ل

ة  لطان قلع ا الس م أعطاه ع األول، ث ع والعشرين من شهر ربي ة السبت الراب مائة ليل انين وخمس ين وثم نة اثنت س
ز              ك العزي ك الفضل والمل ع المل ه؛ وقضاياه مشهورة م د وفات اة السلطان وبع ي حي الكرك، وتنقل في المماليك ف

ه           والملك الظاهر، فال حاجة إلى اإلطالة بشرحها؛  ان دخول ديار المصرية، وآ ة ال ه استقل بمملك وآخر األمر أن
  .القاهرة لثالث عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع اآلخر سنة ست وتسعين وخمسمائة، واستقرت له القواعد

ي   ل  "وقال أبو البرآات ابن المستوفي ف اريخ إرب ابن         " ت تح نصر اهللا المعروف ب دين أي الف ة ضياء ال ي ترجم ف
ه األثير الوزي وم           "وجدت بخطه   : ر الجزري ما مثال اهرة ومصر ي وب بالق ن أي ر اب ي بك ادل أب ك الع خطب للمل

ة حادي عشر            وم الجمع ه بحلب ي الجمعة الحادي والعشرين من شوال سنة ست وتسعين وخمسمائة، وخطب ل
الد    وملك معها البالد الشامية والشرقية وصفت له الدني. جمادى اآلخرة سنة ثمان وتسعين وخمسمائة ك ب م مل ا، ث

ر يوسف المعروف             ا المظف دين أب ده المسعود صالح ال د ول ا ول اليمن في سنة اثنتي عشرة وستمائة، وسير إليه
  .-اآلتي ذآره إن شاء اهللا تعالى  -بأطسيس ابن الملك الكامل

ى مد          تولى عل واحي، فاس ك الن ارقين وتل ي مياف ه ف وب عن وب ين ة خالط   وآان ولده الملك األوحد نجم الدين أي ين
  .وبالد أرمينية واتسعت مملكته، وذلك في سنة أربع وستمائة



 

امية،             بالد الش ك المعظم ال ديار المصرية والمل ك الكامل ال أعطى المل ين أوالده، ف مها ب ولما تمهدت له البالد قس
  .والملك األشرف البالد الشرقية، واألوحد في المواضع التي ذآرناها

ي      وآان ملكًا عظيمًا ذا رأي و ًا ف ل، حازم ر العق ة، واف معرفة تامة قد حنكته التجارب، حسن السيرة جميل الطوي
ه فخر           ى صنف ل اء، حت ى العلم ائًال إل نة م اب الس األمور صالحًا محافظًا على الصلوات في أوقاتها، متبعًا ألرب

الد خراسان و      " تأسيس التقديس"الدين الرازي آتاب  ه من ب يره إلي ه وس ان    وذآر اسمه في خطبت ه آ ة فإن بالجمل
رفتهم            التهم ومع ابتهم وبس ي نج الهم ف وك امث د من المل م يخلف أح رجًال مسعودًا، ومن سعادته أنه خلف أوالدًا ل

ين     ن عن دح اب ا م ره    -وعلة همتهم، ودانت لهم العباد وملكوا خيار البالد، ولم دم ذآ ادل بقصيدته     -المق ك الع المل
  : منها في مديح أوالده المذآورين قوله الرائية المذآور بعضها في ترجمته جاء

 ملٌك يقود إلى األعادي عسكـرا   وله البنون بكل أرض مـنـهـم
  بدرًا، وإن شهد الوغى فغضنفرا   من آل وضاح الجبين تـخـاره
 بالبيض عن سبي الحريم تأخرا   متقدٌم حتى إذا النقع انـجـلـى

 ودًا وراقوا منـظـراوتدفقوا ج   قوم زآوا أصًال وطابوا محتـدا
 ما لم يكن بدم الوقائع أحـمـرا   وتعاف خيلهم الورود بمنـهـٍل
 القـرى ويجل أن يعشو إلى نار   يعشو إلى نار الوغى شغفًا بهـا

   
ي            ذه القصيدة ف ة ه م، ومن جمل ة لجمعه ا جامع ذه لكونه وآم للشعراء فيهم من القصائد المختارة، لكن ذآرت ه

  : ل قوله ولقد أحسن فيهمدح الملك العاد
 في آل ناحية تـشـرف مـنـبـرا   العـادل الـمـلـك الـذي أسـمـاؤه

 افي أسـأل نـداه فـيهـا آـوثـرا   وبكل أرض جنة من عـدلـه الـص
 غرتان وهو يرى الغزال األعـقـرا   عدل ببيت الذئب منه علـى الـطـوى

 بـأنـه خـير الــورىشك يريب    ما في أبي بكر لمعـتـقـد الـهـدى
 وأبان طيب األصل منه الـجـوهـرا   سيف صقال المجد أخلـص مـتـنـه

 آيات سـؤدده حـديث يفـتـــرى   ما مدحه بالـمـسـتـعـار لـه وال
 في الفضل ما بين الثـريا والـثـرى   بين المـلـوك الـغـابـرين وبـينـه

  ب عن آسرى الملوك وقيصرافي الكت   نسخت خالئقه الـحـمـيدة مـا أتـى
 في الـروع زاد رصـانة وتـوقـرا   ملك إذا خفت حلـوم ذوي الـنـهـى
 وثباته يوم الوغـى أسـد الـشـرى   ثبت الجنـان تـراع مـن وثـابـتـه
 ببـديهة أغـنـتـه أن يتـفـكــرا   لفٌظ يكـاد يقـول عـمـا فـي غـد
 وعزم يحـقـر اإلسـكـنـدرا رأي   حلم تـخـف لـه الـحـلـوم وراءه

 ويصد عن قول الخنـا مـتـكـبـرا   يعفو عن الذنب العـظـيم تـكـرمـًا
 الفـرا يروى، فكل الصيد في جوف   ال تسعـمـن حـديث مـلـك غـيره

  .وبالجملة فإنها من القصائد المختارة

ام      . إلى أخرى ولما قسم البالد بين أوالده آان يتردد بينهم، وينتقل إليهم من مملكة ي الغالب يضيف بالش ان ف وآ
ألجل الفواآه والثلج والمياه الباردة، ويشتي في الديار المصرية العتدال الوقت فيها وقلة البرد، وعاش في أرغد  
اح        ي النك ه ف ان ل ًا مشويًا، وآ عيش، وآان يأآل آثيرًا خارجًا عن المعتاد، حتى يقال إنه يأآل وحده خروفًا لطيف

  .، وحاصل األمر انه آان ممتعًا في دنياهنصيب وافر

مائة  ادى اآلخرة      . وآانت والدته بدمشق في المحرم سنة أربعين، وقيل ثمان وثالثين وخمس ابع جم ي س وفي ف وت
ة      ته المعروف ى مدرس ل إل سنة خمس عشرة وستمائة بعالقين، ونقل إلى دمشق ودفن بالعلقة ثاني يوم وفاته، ثم نق

ة الت    ي الترب الى            به ودفن ف ه اهللا تع اك، رحم از من الشباك المرآب هن راه المجت ق ي ى الطري ره عل ا، وقب . ي به
دها        : وعالقين اآنة وبع ا س اة من تحته اء مثن بفتح العين المهملة وبعد األلف الم مكسورة وقاف مكسورة أيضًا وي



 

ام، و     ى ساحل الش رنح إل اء   نون، وهي قرية بظاهر دمشق من الجيدور وآان ذلك عند وصول الف قصدوا أوًال لق
ه،     وفي ب ذآور ت الملك العادل، فتوجه قدامهم إلى جهة دمشق ليتجهز ويتأهب للقائهم، فلما وصل إلى الموضع الم
ك       ي ذل هورة ف اط المش ة دمي ت وقع ديار المصرية فكان دوا ال ق، وقص ن دمش رنج ع ع الف ذ أعرض جمي فحينئ

  .روف بابن جراح في حرف الياءالتاريخ، وتاريخها مضبوط في ترجمة يحيى بن منصور المع

ة،            : وأطسيس م سين ثاني ا ث اة من تحته اء مثن دها ي ة وبع بفتح الهمزة وسكون الطاء المهملة وآسر السين المهمل
ا    : وهي آلمة ترآية معناها بالعربية ما له اسم، ويقال د، فلم ه ول إنما سمي بذلك ألن الملك الكامل ما آان يعيش ل

ه      : قال بعض الحاضرين في مجلسه من األتراكولد هذا المسعود المذآور  ان اإلنسان ال يعيش ل ا إذا آ في بالدن
  .ولد سماه أطسيس، فسماه أطسيس، والناس يقولون أقسيس بالقاف، وصوبه بالطاء، آذا قوالو واهللا أعلم

اني و         وم الخميس الث ا ي زل من قلعته دين زنكي ن العشرين  ثم ظفرت بتاريخ تسلم حلب محررًا، وهو أن عماد ال
  .من صفر، وصعد صالح الدين إليها يوم االثنين السادس والعشرين من صفر المذآور، واهللا أعلم

 الملك الكامل األيوبي

ده                  ة وال ر ترجم د سبق ف دين؛ ق ك الكامل ناصر ال ذآور، الملقب بالمل ادل الم ك الع ن المل د، اب الي محم أبو المع
تقالله بالسلطنة،       -ما تقد ذآره آ -طرف من خبره؛ ولما وصل الفرنج إلى دمياط  دأ اس ي مب آان الملك الكامل ف

زة      -وآان عند جماعة آثيرة من أآابر األمراء، وفيهم عماد الدين أحمد بن المشطوب  ي حرف الهم ذآور ف  -الم
نهم    ور  فاتفقوا مع أخيه الملك الفائز سابق الدين إبراهيم بن الملك العادل وانضموا إليه، وظهر للملك الكامل م أم

ك               ان المل اس؛ وآ ين الن ك ب تهر ذل ل، واش ك الكام ع المل ه وخل ويض السلطنة إلي ى تف تدل على أنهم عازمون عل
ى         ك حت ى ذل زل عل م ي ه، ول الكامل يداريهم لكونه في قبالة العدو، وال يمكنه المقافزة والمنافرة، وطول نفسه مع

ين  المذآور في حرف   -وصل إليه أخوه الملك المعظم صاحب دمشق  دة       -الع وم الخميس تاسع عشر ذي القع ي
ن        ة اب ذه الطائف ال، وأن رأس ه ى صورة الح اطن عل ي الب ل ف ك الكام ه المل تمائة، فأطلع نة خمس عشرة وس س

وة،   : المشطوب، فجاءه يومًا على غفلة إلى خيمته واستدعاه، فخرج إليه فقال له ي خل أريد أن أتحدث معك سرًا ف
م    فرآب فرسه وسار معه وهو جر ال له يهم، وق ق إل ا،  : يدة وقدر جر المعظم جماعة ممن يعتمد عليهم ويث اتبعون

ه           ال ل م ق يم، ث د عن المخ ى أبع ى شيء حت اد   : ولم يزل المعظم يشاغله بالحديث ويخرج معه من شيء إل ا عم ي
ك المجردين ال ألولئ ة، وق ن النفق يئًا م اه ش م أعط ا، ث ا لن ك ونشتهي أن تهبه بالد ل ذه ال دين، ه ى : ال لموه حت تس
  .تخرجوه من الرمل، فلم يسعه إال امتثال األمر النفراده وعدم القدرة على الممانعة في تلك الحال

ثم عاد المعظم إلى أخيه الكامل وعرفه صورة ما جرى، ثم جهز أخاه الملك الفائز إلى الموصل إلحضار النجدة  
ة إلخراجه       ك خديع ان ذل نجار وآ ات بس ذان الشخصان من         منها ومن بالد الشرق، فم ا خرج ه بالد، فلم من ال

العسكر تحللت عزائم من بقي من المراء الموافقين لهما، ودخلوا في طاعة الملك الكامل آرهًا ال طوعًا، وجرى  
ي قبضتهم              اط وصارت ف رنج دمي ك الف ا مل ذآره؛ ولم ة ب ى اإلطال ال حاجة إل في قضية دمياط ما هو مشهور، ف

التهم          خرجوا منها قاصدين القاهرة ان المسلمون قب ا، وآ ي بره اط ف ي دمي رة الت ومصر، ونزلوا في رأس الجزي
ه               ل لطف ه وجمي الى بمن نهم، وهو بحر أشموم، ونصر اهللا تع ل بي ة بالمنصورة، والبحر حائ في القرية المعروف

ا عشر       نة اثن ابع شهر رجب س ة س ة الجمع زلهم ليل رنج عن من ا هو مشهور، ورحل الف يهم، آم لمين عل ة المس
ي شعبان       بالد ف رنج عن ال وستمائة، وتم الصلح بينهم وبين المسلمين في حادي عشر الشهر المذآور، ورحل الف
بعة             هرًا وس ين ش ديار المصرية أربع ام وال ين الش ا ب الد اإلسالم م ي ب من السنة المذآورة، وآانت مدة إقامتهم ف

  .ذلك في ترجمة يحيى بن جراح فيكشف هناكعشرة يومًا، وآفى اهللا شرهم والحمد هللا على ذلك، وقد فصلت 

بالد،      اهم عن ال ه فنف فلما استراح خاطر الملك الكامل من جهة هذا العدو تفرغ لألمراء الذين آانوا متحاملين علي
لطانًا      ان س ا، وآ وبدد شملهم وشردهم، ودخل إلى القاهرة وشرع في عمارة البالد واستخراج األموال من جهاته

ي       عظيم القدر جميل  ًا ف اب الفضائل حازم رًا ألرب اد معاش الذآر محبًا للعلماء متمسكًا بالسنة النبوية حسن االعتق
ة جماعة من      ة جمع أموره، ال يضع الشيء إال في موضعه من غير إسراف وال إقتار؛ وآانت تبيت عنده آل ليل

ن، وهو    ان      الفضالء، ويشارآهم في مباحثاتهم، ويسألهم عن المواضع المشكلة من آل ف نهم، وآ م آواحد م معه
   : يعجبه هذا البيتان وينشدهما آثيرًا، وهما

 تصد عن مدنف حـزين   ما آنت من قبل ملك قلبي
  حللت في موضع حصين   وإنما قد طمعـت لـمـا



 

ة        ه، قب افعي، رضي اهللا عن ام الش وبنى بالقاهرة دار حديث ورتب لها وقفًا جيدًا، وآان قد بنى على ضريح اإلم
  .يمة، ودفن أمه عنده، وأجرى إليها من ماء النيل، ومدده بعيد، وغرم على ذلك جملة عظيمةعظ
  

ك الناصر صالح      -في التاريخ المذآور في ترجمته -ولما مات أخوه الملك المعظم صاحب الشام  ده المل وقام ول
ه،      ك األشرف     الدين داود مقامه، خرج الملك الكامل من الديار المصرية قاصدًا أخذ دمشق من اءه أخوه المل وج

ى أخذ دمشق      -اآلتي ذآره بعده إن شاء اهللا تعالى  -مظفر الدين موسى  ا عل د فصول جرت يطول      -فاجتمع بع
ه   -شرحها  وملك دمشق في أول شعبان سنة ست وعشرين وستمائة، وآان يوم االثنين، فلما ملكها دفعها إلى أخي

ا بنفسه         الملك األشرف، وأخذ عوضها من بالد الشرق   ين، وتوجه إليه ة ورأس ع ا وسروج والرق حران والره
  .في تاسع شهر رمضان المعظم من السنة المذآورة

  
واجتزت بحران في شوال سنة ست وعشرين وستمائة، والملك الكامل مقيم بها بعساآر الديار المصرية، وجالل 

  .ثم رجع إلى الديار المصرية الدين خوارزم شاه يوم ذاك يحاصر خالط، وآانت ألخيه الملك األشرف،
  

بالد من            ك ال ا وتل ع حصن آيفم تمائة، فأخذها م ثم تجهز في جيش عظيم وقصد آمد في سنة تسع وعشرين وس
رأ                   دين ق ن فخر ال د ب دين محم ور ال ن ن د ب تح محم ي الف ك الصالح أب ن المل ودود ب دين م الملك المسعود رآن ال

ة     ور الدول ن ن ة داود اب قمان   أرسالن بن رآن الدول ال سكمان    -س ق؛         -ويق ر جدهم أرت دم ذآ د تق ق، وق ن أرت ب
ي تاسع عشر ذي               ك الكامل ف ى المل ليمها إل ا وتس رم أمره د انب ة أن آم ده معرف أخبرني بعض أهل آمد ممن عن
ا      ذآور، دخله الحجة من السنة المذآورة، ودخلها ولده الملك الصالح نجم الدين أيوب في العشرين من الشهر الم

  .ر في مستهل المحرم سنة ثالثين وستمائةالمذآو
  

ه    -ولما مات الملك األشرف  ي ترجمت ك       -في التاريخ اآلتي ذآره إن شاء اهللا تعالى ف اه المل ده أخ ي عه جعل ول
ك          ا، وذل د مصالحة جرت بينهم ه دمشق، بع زع من الصالح إسماعيل بن الملك العادل، فقصده الملك الكامل وانت

ا وبصرى وأرض السواد          في التاسع من جمادى األ ك وأعماله ه بعلب تمائة، وأبقى ل ين وس ولى سنة خمس وثالث
ر      . وتلك البالد ا المظف دين أب ولما ملك البالد الشرقية وآمد وتلك النواحي استخلف فيها ولده الملك الصالح نجم ال

  .أيوب، واستخلف ولده األصغر الملك العادل سيف الدين أبا بكر بالديار المصرية
  
ك    وقد ك المل تقدم في ترجمة الملك العادل انه سير الملك المسعود إلى اليمن، وآان أآبر أوالد الملك الكامل، ومل

يمن      ى ال افة إل از مض الد الحج الى وب ها اهللا تع ة حرس عود مك ديار    . المس ن ال عود ع ك المس ل المل ان رحي وآ
ن م س ابع عشر رمضان المعظ ين س م االثن يمن ي ى ال ًا إل ة المصرية متوجه تمائة، ودخل مك رة وس ة إحدى عش

ا مستهل المحرم           د وملكه ا وحج، ودخل زبي ه به شرفها اهللا تعالى في الثالث من ذي العقدة من السنة، وخطب ل
تمائة، أخذها من            نة عشرين وس ع اآلخر من س ي ربي الى ف سنة اثنتي عشرة وستمائة، ودخل مكة شرفها اهللا تع

ك الكامل    الشريف حسن بن قتادة الحسني، واتسعت  ة للمل ة         . المملك وم الجع ة ي ي من حضر الخطب د حكى ل ولق
ال  ل ق ك الكام دعاء للمل ى ال ب إل ا وصل الخطي ه لم الى ان رفها اهللا تع ة ش يمن : بمك دها، وال ة وعبي صاحب مك

ادم الحرمين الشريفين، أو      ين، خ وزبيدها، ومصر وصعيدها، والجزيرة ووليدها، سلطان القبلتين، ورب العالمت
  .الي محمد الملك الكامل ناصر الدين خليل أمير المؤمنين؛ وبالجملة فق خرجا عن المقصودالمع
  
د عالء                ا من ي تنفاذه إياه الد الشرق واس د رجوعه من ب تمائة عن ين وس ة وثالث ولقد رأيته بدمشق في سنة ثالث

ت               ن ق ليمان ب ن س ج أرسالن ب ن قل ن مسعود ب ج أرسالن ب ن قل ن آيخسرو ب ن    الدين آيقباذ ب ن إسرائيل ب لمش ب
ذ بضعة عشر       ه يومئ سلجوق بن دقاق السلجوقي صاحب الروم، وهي وقعة مشهورة يطول شرحها، وفي خدمت

م يرآب،    . ملكًا منهم أخوه الملك األشرف ولم يزل في علو شانه وعظم سلطانه إلى أن مرض بعد أخذ دمشق ول
  : وآان ينشد في مرضه آثيرًا

  ف طعم الكرى فإني عليلآي   يا خليلي خبراني بـصـدق

نة           وم الخميس من رجب س ة دمشق ي ة بمدين ن بالقلع ولم يزل آذلك إلى أن توفي يوم األربعاء بعد العصر، ودف
ه     وا موت م أخف خمس وثالثين وستمائة، وآنت بدمشق يومئذ، وحضرت الصبحة يوم السبت في جامع دمشق ألنه

ى     إلى وقت صالة الجمعة، فلما حضرت الصالة قام بع رحم عل ر وت دي المنب ض الدعاة على العريشة الذي بين ي
اس ضجة                 ك الموضع، فضج الن ي ذل ادل صاحب مصر، وآنت حاضرًا ف ك الع ده المل ا لول الملك الكامل ودع

  .واحدة، وآانوا قد أحسوا بذلك، لكنهم لم يتحققوه إال ذلك اليوم



 

دين        ن شمس ال ونس ب دين ي ر ال ة السلطنة         وترتب ابن أخيه الملك الجواد مظف ي نياب ادل ف ك الع ن المل ودود اب م
ك الوقت                انوا حاضرين ذل ذين آ راء ال اق األم ك الكامل صاحب مصر، باتف ن المل ادل ب ك الع بدمشق، عن المل

  .بدمشق

بعين     نة ست وس ي س ه ف ا؛ وآانت والدت ل إليه امع، ونق ى الج باك إل ا ش امع، وله اورة للج ة مج ه ترب ى ل م بن ث
  .لعشرين من شهر ربيع األول آذا وجدته بخط من يعتني بالتاريخ، واهللا أعلموخمسمائة في الخامس وا

تمائة،           نة ست وعشرين وس ى س ادى األول ي ثالث عشر جم وتوفي ولده الملك المسعود بمكة شرفها اهللا تعالى ف
ن                در ب ن ب ه الشيخ صديق ب ال ل ة رجل من المجاورين يق ان بمك ومولده في سنة سبع وتسعين وخمسمائة، وآ
ات        ه إذا م اة أوصى أن ك المسعود الوف جناح، من أآراد بالد إربل، وآان من آبار الصالحين، فلما حضرت المل
ى     راء عل ز الفق ال يجهز بشيء من ماله، وآفنه في إزار آان أحرم فيه بالحج والعمرة سنين عديدة، وجهزه تجهي

ه    حسب قدرته، وآان أوصى انه ال يبني على قبره شيء، بل يدفن في جا ان أوصى ان نب المعلى جبانة مكة، وآ
ك " هذا قبر الفقير إلى رحمة اهللا تعالى يوسف بن محمد بن أبي بكر بن أيوب "ال يبنى على قبره  م  . ففعل به ذل ث

ه              ا فعل ك الكامل م غ المل ا بل ة، ولم ه قب ى علي ك بن د ذل اهرة بع إن عتيقة الصارم قايماز المسعودي الذي تولى الق
ه وشكره         الشيخ الذي تولى  ه الشيخ صديق آتب إلي ا فعل القاهرة بعد ذلك بنى عليه قبة، ولما بلغ الملك الكامل م

ام        : فقال ى آل أحد القي ا يجب عل ما فعلت ما أستق به الشكر، فإن هذا رجل فقير سألني القيام بأمره فساعدته بم
ال     : به من مواراة الميت، فقيل له ل؟ فق ك الكام ي إل  : تكتب جواب المل يس ل أله       ل أله أن يس د س ان ق ه حاجة، وآ ي

م        ول، واهللا أعل ا يق ان حاضرًا ويعرف م د   . حوائجه آلها، فما رد عليه الجواب؛ أخبرني بذلك آله من آ ا ول وأم
راء    ه أم الملك العادل فإنه أقام في المملكة إلى يوم الجمعة ثامن ذي القعدة سنة سبع وثالثين وستمائة، فقبض علي

ى أن      دولته بظاهر بلبيس، وط ك الجواد عل د صالح المل لبوا أخاه الملك الصالح نجم الدين أيوب، وآان الصالح ق
نة ست    أعطاه دمشق، وعوضه عنها سنجار وعانة، وقدم الصالح دمشق متملكًا لها في مستهل جمادى اآلخرة س

ك            . وثالثين وستمائة ع المل ك اتفق م دين إسماعيل صاحب بعلب اد ال ك الصالح عم ه المل م إن عم د أسد    ث المجاه
ان               اًال، وآ ى أخذ دمشق اغتي وه صاحب حمص عل دين شير آ ن أسد ال د ب الدين شير آوه بن ناصر الدين محم
ابلس     تقر بن ا اس الملك الصالح نجم الدين قد خرج منها قاصدًا الديار المصرية ليأخذها من أخيه الملك العادل، فلم

ا       وأقام بها مدة جرت هذه الكائنة في سنة سبع وثالثي ابع والعشرين من صفر، فهجم اء الس ن وستمائة، يوم الثالث
م            ع الصالح نج ان م ذي آ ا أخذت دمشق رجع العسكر ال دمشق بعساآرهما وأخذاها، وهي قضية مشهورة، فلم
ه   ن غلمان ل م ر قلي ي نف دًا ف ابلس وحي ك الصالح بن وا المل ه، وترآ ه وبني نهم أهل د م ل واح درك آ ا لي دين إليه ال

اني والعشرين من        وأتباعه، فجاء ة السبت الث ه ليل ه الملك الناصر ابن الملك المعظم صاحب الكرك، وقبض علي
ابع والعشرين        ة السبت الس ي ليل ه ف شهر ربيع األول من السنة، وأرسله إلى الكرك واعتقله بها، ثم إنه أفرج عن

ك  . من شهر رمضان المعظم من السنة المذآورة، وشرح ذلك يطول ا     واجتمع هو والمل ابلس، فم ى ن الناصر عل
ك    ه المل اءهم ومع وب ج دين أي م ال ك الصالح نج راء المل ب األم ذآور وطل اريخ الم ي الت ادل ف ك الع بض المل ق
نة             دة س ابع والعشرين من ذي القع وم األحد الس ة من ي اعة الثاني ي الس الناصر صاحب الكرك، ودخال القاهرة ف

ي         سبع وثالثين وستمائة، وآنت إذ ذاك بالقاهرة،  ه ف د دخول ا عن ه به ة واعتقل ي محف ادل ف وأدخل أخوه الملك الع
اجد،   داخل الدور السلطانية، وبسط العدل في الرعية وأحسن إلى الناس وأخرج الصدقات ورمم ما تهدم من المس

  .وسيرته طويلة

ين و                نة ثالث وأربع ى س ادى األول امن جم ين ث وم االثن ي ي ك الصالح ف ه المل ذ دمشق من عم تمائة،  ثم إنه أخ س
نة     ي س ام ف دة من         "وأبقى عليك بعلبك، ومضى بعد ذلك إلى الش ي تاسع عشر ذي القع ا ف ين ودخله ع وأربع أرب

نة، وسير   " السنة، ثم توجه إليها ست وأربعين بعد أن آان عاد إلى مصر، ودخل دمشق في أوائل شعبان من الس
صاحبها األشرف ابن صاحب حمص،   العساآر لحصار حمص، وقد آان الملك الناصر صاحب حلب أخذها من

  .ثم رجع في أوائل سنة سبع وأربعين وهو مريض

نة   وقصد الفرنج دمياط وهو مقيم بأشموم ينتظر وصولهم، وآان وصولهم إليها يوم الجمعة العشرين من صفر س
ة            ام متوالي ة أي د ثالث م األح اط ي وا دمي وم السبت، وملك زة ي ر الجي ألن العسكر   سبع وأربعين وستمائة، وملكوا ب

  .وجميع أهلها ترآوها وهربوا منها

وانتقل الملك الصالح من بأشموم إلى المنصورة، ونزل بها وهو في غاية من المرض، وأقام بها على تلك الحال  
رة،          ي الجزي ي ف دة الت ة الجدي ى القلع ذآورة، وحمل إل إلى أن توفي هناك ليلة االثنين نصف شعبان من السنة الم

ك المعظم        وترك بها في م ده المل ى أن وصل ول ة باسمه، إل سجد هناك، وأخفي موته مقدار ثالثة أشهر، والخطب
د         م بع ذآور، ث ده الم ه، وخطب لول روا موت توران شاه من حصن آيفا على البرية إلى المنصورة، فعند ذلك أظه



 

ين و      ان وأربع نة ثم ي رجب س تمائة ذلك بني له بالقاهرة إلى جنب مدراسه تربة، ونقل إليها ف ه   . س وآانت والدت
ان آخر     ي مك في الرابع والعشرين من جمادى اآلخرة سنة ثالث وستمائة، هكذا وجد بخط ابنه مكتوبًا، ورأيت ف
ع من          ي الراب د ف ه ول ان آخر أن ي مك أنه ولد في ليلة الخميس الخامس من جمادى اآلخرة من السنة المذآورة وف

  .لم؛ وأمه جارية مولدة سمراء اسمها ورد المنى، رحمه اهللا تعالىالمحرم سنة أربع وستمائة، واهللا تعالى أع

ى  دو عل ة الع ي قبال ده ف تمائة، بالمنصورة ووال بع عشرة وس نة س ة س ي ذي الحج ادل ف ك الع وآانت والدة المل
ي         ن ف اهرة، ودف ة الق تمائة بقلع ين وس دمياط، وتوفي في االعتقال يوم االثنين ثاني عشر شوال سنة خمس وأربع

  .بة شمس الدولة خارج باب النصر، رحمه اهللا تعالىتر

ي آنت            ع أن هذه الفصول ذآرت خالصتها، ولو فصلتها لطال الشرح، والمقصود االختصار وطلب اإلنجاز م
  .حاضرًا أآثر وقائعها

ك الم         ه المل ن عم ا وصل ب ة، فلم ًا بالقلع عظم  وآان للملك العادل المذآور ولد صغير يقال له الملك المغيث مقيم
ة الشوبك       ى قلع ه إل اك ونقل ة        . توران شاه إلى المنصورة سير من هن لم قلع ى المعظم متس ة عل ا جرت الكائن فلم

ا       ًا له زل مالك م ي ا، ول الكرك الملك المغيث من الشوبك وسلم إليه الكرك والشوبك وتلك النواحي، وهو اآلن ملكه
د      ك الظاهر رآن ال زل المل تمائة، فن تين وس نة إحدى وس ى س ي   إل ة القاضي مجل ي ترجم ذآور ف رس الم ين بيب

ي             " الذخائر"صاحب آتاب  ه ورى ف ال إن ه، ويق رة وحلف ل ذوًال آثي د ب ليم البل ه من تس ذل ل بالغور، وراسله وب
ا  ل               . اليمن ولم يستقص فيه ة الجب ى قلع اعة وصوله إل ه س ور، فقيض علي الطور من الغ ه ب ى منزل ه إل زل إلي فن

  .بمصر واعتقله بها

رًا    وآان للم ه أمي ي خدمت غيث ولد ينعت بالعزيز فخر الدين عثمان صغير السن، فأمره الملك الظاهر، ولم يزل ف
ا دخل    إلى أن فتح أنطاآية في شهر رمضان سنة ست وستين وستمائة، وتوجه من الشام بعد ذلك إلى مصر، فلم

  .إليها قبض عليه واعتقله، وهو اآلن معتقل بقلعة الجبل المذآور

ان           وهذه قلعة ى أوالده فك ك الظاهر يخاف عل ان المل ي أيضًا، وآ الكرك هي المذآورة في ترجمة القاضي مجل
ة                ي ترجم ا ف ا ذآرن عيد م ده الس ا جرى لول وال، ولم ذخائر واألم ا بال ذآور، ويملؤه ة الم يبالغ في تحصين القلع

  .القاضي مجلي وتوجه إلى الكرك نفعته تلك الذخائر ووجدها عونًا له على زمانه

ملكها بعد أخوه الملك  -آما ذآرناه في الترجمة المذآورة  -ولما توفي الملك السعيد ابن الملك الظاهر في الكرك 
ا   المسعود نجم الدين خضر ابن الملك الظاهر باتفاق ممن آان بها من مماليك أبيه ومن أمرائه، وهو اآلن ممتلكه

ة،     مقيم بها، ثم نزل منه باألمان بعد حصاره فيها مدة  ان نائب المملك األمير حسام الدين طرنطاي المنصوري آ
ة         ى خدم ديار المصرية إل ى ال عيد، وتوجه إل وتقدم العساآر، ونزل معه أخوه الملك العادل سالمش بعد أخيه الس
ذا الحرف،     ل ه السلطان الملك المنصور سيف الدين قالون الصالحي المذآور في ترجمة القاضي مجلي في أوائ

كنهما            فاحسن السل دة، وأس ا اإلقطاعات الجي رين، وأقطعهم اه سالمش أمي ك خضرًا وأخ ا، وجعل المل طان إليهم
ع                ان للرآوب م ه مالزم ة من أهل ي جمل ه ف ا مختلطان ب ك، وهم ى ذل بقلعة الجبل المنصور، واستمر األمر عل

  .ولديه السلطان الملك الصالح عالء الدين والملك األشرف صالح الدين خليل

ه القبض            ولم يزل " ا اقتضى الحال مع تمائة، فجرى من األمر م انين وس ان وثم األمر آذلك إلى شهور سنة ثم
ك            ا المل ل المنصورة وأم ة الجب ا بقلع ذآورين واعتقالهم دين سالمش الم در ال على األميرين نجم الدين خضر وب

ًا شديد ا   رأي الصالح بن الملك المنصور المذآور، فإنه آان ولي عهد أبيه، وآان حازم ده     . ل اة وال ي حي وفي ف وت
ذآور،              ك األشرف الم ده المل ى ول د إل ة العه ده جعل والي م إن وال تمائة، ث انين وس في شهر شعبان سنة سبع وثم
عادة       ة والس و الهم هورين بعل وك المش ن المل و م ذآورة وه انين الم بع وثم نة س وال س هر ش ي ش ك ف ده المل وقل

  .والحزم

زه بمسجد        وتوفي الملك المنصور قالون في يوم ي دهلي تمائة ف انين وس السبت من شهر ذي القعدة سنة تسع وثم
ين ى      . الت اآر إل ادت العس ه وع ه نحب رض، فقضى ب ه م ا، فعرض ل ى عك زاة إل ة الغ ى ني رج عل د خ ان ق وآ

  .مستقرها

ه،           عادة من ر س وك أآث ي المل ر ف م ي بالد، ول ل وال ع المعاق وال  واستقل ولده السلطان الملك األشرف بالمملكة يجم
وم      . أعلى همة وال أآرم نفسًا وال أآثر وفاء لمن خدمه والذ به ام ي وفي أيام الملك المنصور فتحت طرابلس الش



 

رًا بالسيف،          ا قه اآره، وفتحه ا بنفسه وعس ان نازله تمائة، وآ انين وس ان وثم نة ثم ع اآلخر س اء تاسع ربي الثالث
ك         واستولى القتل واألسر والنهب على أهلها، وملك ما جاور م إن المل ك، ث ر ذل رون وغي ل والبت ة جبي ها من قلع

وم،      ي ي ا ف ا، فنازله األشرف المذآور بعد استقالله بالملك بمدة يسيرة خرج بنفسه وجمع عساآره وتوجه إلى عك
الجند والمتطوعة وغيرهم وسائر البالد، ويسر : وآان خروجه من مصر في يوم، واجتمع على عكا جميع الناس

وم من الشهر        اهللا فتحها في ي اعة من الي ل الس ي مث وم الجمعة سابع عشر جمادى األولى سنة تسعين وستمائة، ف
ن           دين يوسف ب ام صالح ال ي أي لمين ف الذي أخذت فيه من السلمين، إال أن الشهر آان األولى، وأخذت من المس

دين             ك األشرف صالح ال مائة، وأن السلطان المل انين وخمس نة سبع وثم ي اآلخرة س ا    أيوب ف ا منه أخرج أهله
دين،                 ام صالح ال ي أي ا ف ا ملكوه لمين لم ا من المس ان فيه ذي آ وا بال رنج عمل ذلك الف وقتلهم جميعًا بالسيف، وآ

لما أخذت من صالح الدين ملكها صالح الدين وقتل المسلمون  . فانظروا إلى هذا االتفاق العجيب في أمور آثيرة
ا المسلمو   بحان           بها ثم قتل الكافرون بها، ثم ملكه ى، فس ادى األول ابع عشر جم ة س وم الجمع اعة من ي اني س ن ث

  .مقدر األمور

ان ال تتطرق               ا حصنان عظيم روت وعثليت وهم ي بي ان ف ا، فهرب من آ ثم انحلت عزائم الفرنج عن أخذ عك
م ي      . األوهام إليهما، وملكها المسلمون بحول اهللا وقوته من غير منازع ا فل روت وحيف وا أيضًا صيدا وبي ق  وملك ب

  ".للفرنج على الساحل الشامي قلعة وال بلد وال قرية وال جزيرة إال وملك المسلمون ذلك جميعه والحمد هللا وحده

ه اهللا         تمائة رحم ين وس ان وأربع نة ثم وتوفي المعظم توران شاه يوم االثنين السابع والعشرين من المحرم من س
  .تعالى، واهللا تعالى أعلم

وبي أب -ب  ل األي ك الكام ديار    المل دين صاحب ال ل ناصر ال ك الكام ب المل ر الملق ي بك ن أب د ب الي محم و المع
دًا     . المصرية اس مسعودًا مؤي ى الن خطب له أخوته وأهل بيته في بالدهم وضربوا السكة باسمه؛ وآان محبوبًا إل

اة               . في الحروب  الى وف ده اهللا تع ا يري ق لم نة خمس عشرة اتف ي صفر س اط ف ى دمي رنج عل زل الف ا ن ده   ولم وال
حسبما هو مشروح   -العادل، وجرت أمور مع ذلك أوجبت خروج السلطان ومن معه من المخيم ليًال إلى أشموم 

ي     " الفرنج"وآان  -في ترجمة عماد الدين أحمد بن المشطوب المذآور في حرف الهمزة  اط ف اروا عن دمي قد س
ا     ه، وبينهم وا مقابل اجيقهم وجروخهم       الفارس والراجل، وقصدوا الملك الكامل فنزل م يرمون بمن بحر أشموم وه

اه أخوه الكامل                ديار المصرية، فوصل الشرف وتلق م يملكون ال اس أنه وا وآل الن لمين، وتيقن اآر المس إلى عس
ي            وا ف اق أن يبعث ع االتف افرين، ووق ى األعداء الك وا النصرة عل لمين وتوقع والمعظم، واستبشروا به وآافة المس

ا     بحر المحلة أسطوًال يدخ ر عليه ل إلى بحر دمياط ليمنع الميرة عن الفرنج، وأمر السلطان بنصب الجسور وعب
ه،   ي زيادت ل ف ان الني ا؛ وآ ل عليه روا الني ا، وآس ون عليه رنج مخيم ي الف اح الت رة، شرمس ى جزي لمون إل المس

دة ضيقة إن أرادوا           ة واح ر جه لكونها، غي ة يس رنج جه ق للف م يب ك األرض، ول ر تل اء أآث ى  فرآب الم ود إل الع
ك الكامل       لوا السلطان المل ة، فراس دمياط، وعبرت العساآر وملكوا الطريق، ولم يبق لهم خالص، وأيقنوا بالهلك
ديهم من أسرى         ي أي يهم إطالق من ف يبذلون له النزول عن دمياط على أن يؤمنهم، فأجابهم إلى ذلك، وشرط عل

اط    المسلمين، وأخذ منهم رهائن ملوآهم على تسليم البلد،  لم السلطان دمي وتقرر بينهم صلح مدة ثمان سنين، وتس
يوم األربعاء إلحدى عشرة ليلة بقيت من جرب، فكانت مدة ملك الفرنج لها سنة وعشرة أشهر وأربعة وعشرين  
بقوا                 و س ي البحر فل دة ف رنج نج لموها وصلت الف ا تس لمين لم ًا مشهودًا؛ ومن العجيب أن المس ان يوم يومًا؛ وآ

ان مفعوالً   المسلمين إل رًا آ ا من        . يها المتنعوا من تسليم دمياط ليقضي اهللا أم م يجدوا فيه ا المسلمون ل ا دخله فلم
ات   ًا بحيث        . أهلها إال آحادًا، فبعضهم سار عنها باختياره، وبعضهم م د حصنوها تحصينًا عظيم رنج ق ان الف وآ

ى     ق إل الى الح بحانه وتع اد اهللا س ا؛ وأع رام وال يوصل إليه ت ال ت ود  بقي اهللا المحم ه، ف ى أرباب ابه ورده إل نص
اهم شره        دو، وآف ذا الع ة ه ك الكامل    . المشكور على ما أنعم به على اإلسالم والمسلمين من آف عادي ة للمل منقب

انه بسبب             : جرت في هذه النوبة د ألهج لس ه اهللا، ق نهم، لعن ًا م ق أن علج اط اتف ة دمي ى مدين لما وقع الحصار عل
د    النبي صلى اهللا عليه  ره ق ان أم وسلم، معلنًا به على خنادقهم، ومنكيًا لمن يليهم من حرس اإلسالم ورجالهم، وآ

تقم    الى ين استفحل، وداء اشتهاره بهذه العظيمة قد أعضل، وقد جعل هذا األمر ديدن جهاده، وذهب عنه أن اهللا تع
ا أعالج       فلما آانت الوقعة المشهورة في شعبان من   . لنفسه من عتو هذا اللعين وعناده ي أسر فيه نة عشرة الت س

ذا     ارس، عرف ه الكفر وآنودهم، وأفاء اهللا على أهل دينه عدوهم وعديدهم، واستولى منهم على ما يناهز ألفي ف
اد السموات يتفطرن      ذي تك العلج في جملة من اشتمل عليه االستيالء منهم حصرًا وعدًا، وعوجل بعقوبة آفره ال

ال ه ر الجب ه وتنشق األرض وتخ ك  من لطان المل عر الس قاقه، أش ه، وخرست شقاشق ش ي وثاق ا صفد ف دا؛ فلم
أوى    ي هي م يم الت ى الجح ه إل اق بروح افر، واللح ذا الك ل ه ل بموضعه، فتنوعت المشورات بصورة قت الكام
اآنها أفضل       ى س ة، عل ة النبوي الفاجر، فصمم الملك الكامل على إرسال هذا العلج مع من يوصله إلى والي المدين

ين     . ة والسالم، وإشعاره بأمره، وأن يباشر بذلك المحل الشريف تطهير األرض من آفرهالصال يم ب ا وصل أق فم
ل       ذآورة، وقي نة الم د الفطر من الس ا رسول   : يدي الضريح المطهر، ونوجي ذلك المحل األطهر، وذلك في عي ي



 

ل     : اهللا د أرس ل     هذا عدو هللا وعدوك، والمصرح في ملة آفره بسبك وسبب صاحبك، ق د سلطان مصر ليقت ه محم
رة لمن انتهك        ه عب ك، ورام أن يجعل زل إلي بين يديك، ويشكر اهللا لما وفقه من مجاهدة الشرك الذين آفروا بما أن
ى طوائف    ه عل ون بنصر اهللا لدين رح المؤمن يوف، وف ا ضربًا بالس دي المناي ه أي ك، فتهادت رأ علي ك واجت حرمت

  . رب العالمينالشرك وأن رغمت منها األنوف، والحمد هللا

د           ه من مزي ة ب ى النعم ا عل ذي م ق ال رور  : ال جرم أنه بعد وفاته أثيب على هذا المقصد السديد، والتوفي أن االنب
رنج    الد الف ك الكامل صداقة             -ملك صقلية وغيرها من ب ين المل ه وب وآهم خطرًا وآانت بين ر مل وم أآب وهو الي

ه   ومهاداة يألف بها إلى أن تأآدت له محبته وصا ه وعادت ده من     -ر ذبه عن بالده من طوائف الكفر ديدن ان عن آ
ال    ه، وق األسرى المأخوذين من مدينة ميرقة من الغرب عند استيالئه عليها جماعة، فأحضرهم االنبرور بين يدي

ره،     : له د قب ودهم عن يا حجاج، قد أعتقتكم عن الملك الكامل؛ وسيرهم مع قصاد تقودهم إلى عكا وأمرهم بحب قي
  .إطالق سبيلهمو

ين من          ك لتسع بق ه، وذل ة من ي الساعة الثاني وآانت وفاته بدمشق يوم األربعاء آخر النهار، ودفن يوم الخميس ف
  .شهر رجب سنة خمس وثالثين وستمائة بالكالسة رحمه اهللا تعالى

ده ف     ي آانت بي ان    ولما توفي آان ولده الملك الصالح نجم الدين أيوب بالبالد الشرقية، وهي الت ده، وآ اة وال ي حي
اة        ؤ صاحب الموصل وف دين لؤل در ال غ ب ا بل ديار المصرية؛ ولم ر بال و بك دين أب يف ال ادل س ك الع ده المل ول
يهم                ا، فأرسل عل ا وزحف إليه دين، فنازله م ال ك الصالح نج ا المل دًا حصارها، وبه نجار مري السلطان، قصد س

ا معه        ع م ى جمي تولوا عل م واس أوقعوا به ادوا         الخوارزمية، ف م انق ا أنه م جرت مراسالت آخره ال، ث م من األثق
  .ألمره، ودخلوا في طاعته؛ وآانت هذه الواقعة من الوقائع العجيبة

ن    ة م اعة الخامس ي الس ا ف ى دمشق ودخله ذآور إل ك الصالح الم رة وصل المل ادى اآلخ تهل جم ان مس ا آ ولم
بما شرحناه      النهار، وقد تقدم في ترجمة بهاء الدين زهير المذآور طرف من ديار المصرية، حس حديثه وملكه لل

  .ثم

 محمد بن عبد اهللا بن طاهر

ي             ر، ول ن أمي ر اب و أمي اعرًا، وه ًا ش يخًا فاضًال وأديب ان ش أبو العباس محمد بن عبد اهللا بن طاهر الخزاعي؛ آ
  .لتإمارة بغداد في أيام المتكل، وآان مألفًا ألهل العلم والدب؛ وقد أسند حديثًا عن أبي الص

  : آانت ألبي حاجة إلى محمد بن عبد اهللا بن طاهر فكتب إليه: قال أحمد بن يزيد المهلبي

 مقاًال له فضل على القول واسع   أال مبلغ عني األمير مـحـمـدًا
 وإن هي لم تمكن فعذرك واسع   لنا حاجة إن أمكنتك قضـيتـهـا
  اهللا مانع فلست بمعطي الناس ما   فأنت وإن آنت الجواد بـعـينـه

 القواطـع وإال فقد تنبو السيوف   فإن يور زند الطاهري فبالحرى

ال آل من حضر      : وقيل آان الحسن بن وهب عند محمد بن عبد اهللا بن طاهر فعرضت لها سحابة ومطرت، فق
   : فيها شيئًا، فقال الحسن

  عارض المرزمان فيها السماآا   هطلتنا السماء هطـًال دارآـًا
 يا زناد السمـاء مـن أوراآـا   برق إذ تـوقـد فـيهـاقلت لل

 فهو العارض الذي استبكاهـا   أحببت نـأيتـه فـجـفـاآـا
 اس في جوده، فلست هنـاآـا   أم تشبهت باألمير أبي الـعـب

   
ر    : قال إبراهيم بن عرفة دة انكسف القم ي   في سنة ثالث وخمسين ومائتين إلحدى عشرة ليلة خلت من ذي القع ف

تد       ه واش ي حلق ه خراج ف أول الليل حتى ذهب أآثره فلما انتصف الليل مات محمد بن عبد اهللا بن طاهر، وآان ب
  : حتى عولج بالفتائل؛ وفي وفاته يقول أخوه عبد اهللا بن عبد اهللا بن طاهر



 

   
  زال عنها السرادق الممدود   هد رآن الخالفة الموطـود
 عميد نجلى البدر واألميروا   آسف البدر واألمير جميعًا
  .ودفن في مقابر قرش رحمه اهللا تعالى

 الوزير ابن الزيات

ًال         ان رج ده أب ان ج ر لمعتصم؛ آ ات، وزي أبو جعفر محمد بن عبد الملك بن أبان بن حمزة، المعروف بابن الزي
داد، فسمت        ى بغ ذآور   من أهل جبل من قرية آان بها يقال لها الدسكرة يجلب الزيت من مواضعه إل د الم بمحم

النحو       -على ما سيأتي ذآره فيه  -همته  ًا ب ًا عالم ًا فاضًال بليغ وآان من أهل األدب الظاهر والفضل الباهر، أديب
  .واللغة

اؤه        ان أصحابه وجلس ام المعتصم آ ي أي داد ف دم بغ ا ق ازني لم ان الم ا عثم ن هرون الكاتب أن أب ون ب ر ميم ذآ
إذ  ان         يخوضون بين يديه في علم النحو، ف و عثم م أب ول له ه الشك يق ع في ا يق وا فيم ى     : ا اختلف ذا الفت ى ه وا إل ابعث

ذي            ه بالصواب ال ون ويصدر جواب ه، فيفعل وا جواب ألوه واعرف ذآور، فاس ك الم الكاتب؛ يعني محمد بن عبد المل
  .يرتضيه أبو عثمان ويوقفهم عليه

نجم      " اءطبقات الشعر"وقد ذآر دعبل بن علي الخزاعي المقدم ذآره في آتاب  ن الم د اهللا هرون ب و عب وذآره أب
  .وأورد له من شعره عدة مقاطيع" البارع"في آتاب  -اآلتي ذآره إن شاء اهللا تعالى  -

ى                  ورد عل ر المعتصم، ف ن شاذي البصري وزي ار ب ن عم د ب ان أحم اب، وآ ة الكت ره من جمل ي أول أم وآان ف
ا الكأل؟           المعتصم آتاب من بعض العمال فقرأه الوزير عليه، وآان ه المعتصم، م ال ل إل، فق ر الك اب ذآ ي الكت ف

ال المعتصم   : فقال األدب، فق امي؟    : ال أعلم، وآان قليل المعرفة ب ر ع ة أمي ووزي ان المعتصم ضعيف    ! خليف وآ
ه     : الكتابة، ثم قال ال ل ه فق أدخلوه إلي ذآور، ف ا  : أبصروا من بالباب من الكتاب، فوجدوا محمد بن عبد الملك الم م

يم              الكأل؟  ي تقس و الحشيش، وشرع ف بس فه إذا ي و الخال، ف ًا فه ان رطب إن آ فقال الكأل العشب على اإلطالق، ف
  .أنواع النبات، فعلم المعتصم فضله، فاستوزره وحكمه وبسط يده

  .وقد ذآرنا ما آان بينه وبين القاضي أحمد بن أبي داود اإليادي في ترجمته

ك          وحكى أبو عبد اهللا البيمارستاني أن أبا  د المل ن عب د ب ى محم ن مسعدة آتب إل حفص الكرماني آاتب عمرو ب
ذآور ات الم ه،   : الزي ره غرس ي ثم ه ويجتن اء أس تتم بن ى ليس قى، وإذا أسس بن ن إذا غرس س ك مم د فإن ا بع أم

ا            اء م دارك بن وس، فت ى اليب د عطش وأشفى عل دي ق وبناؤك في ودي وقد وهى وشارف الدروس، وغرسك عن
ى يمدح      : فقال البيمارستاني أسست وسقي ما غرست، ذا المعن ي ه ال ف فحدثت بذلك أبا عبد الرحمن العطوي، فق

واس، صنعة   ي ن وان أب ي دي ات ف م وجدت األبي ك، ث ن برم د ب ن خال ى ب ن يحي ن موسى ب ران ب ن عم د ب محم
  : األصبهاني، وهي

 ــاســـافعـل الـجـمـيل وعـلـمـوه الــنـ   إن الـبـرامـكة الـكـرام تـعـــلـــمـــوا
 ال يهـدمـون لـمـا بــنـــوه أســـاســـا   آانـوا إذا غـرسـوا سـقـــوا وإذا بـــنـــوا

 جعـلـوا لـهـا طـول الـبـقـاء لـبــاســـا  وإذا هـم صـنـعـوا الـصـنـائع فـي الـــورى
 آأس المودة من جفائك آاسا     فعالم تسقيني وأنت سقيتني

 اإلينـــاســـا؟ أن الـقـطـيعة تــوحـــش   ال ترىآنستني متفضًال، أف
   

  .وقد تقدم في ترجمة عبد المحسن الصوري هذا المعنى أيضًا
  

  : والبن الزيات المذآور أشعار رائقة، فمن ذلك قوله
  وآفوا عن مالحظة المالح   سماعًا يا عباد اللـه مـنـي
 احوأوله يهيج بـالـمـز   فإن الحب آخره الـمـنـايا
 ونم فالليل مسود الجـنـاح   وقالوا دع مراقبة الـثـريا



 

 أفرق بين ليلي والصبـاح   فقلت وهل أفاق القلب حتى

   : وله على ما نقلته من خط بعض األفاضل

 معتٍد ال عـدمـتـه   ظالم ما عـلـمـتـه
 تنع حـين رمـتـه   مطمع في الوصال مم
 مـتـهء بما قد آتـ   قال إذ أفصح البـكـا
 بدم مـا رحـمـتـه   لو بكى طول عمـره
 ه وغيظ آظـمـتـه   رب هم طويت فـي
 والهوى ما سئمـتـه   وحياة سـئمـتـهـا

   
أن ابن الزيات المذآور آان يعشق جارية من جواري القيان، فبيعت من رجل   " تاريخ بغداد"وذآر الخطيب في 

  : الزيات حتى غشي عليه، ثم إنه أنشأ يقولفذهل عقل ابن : من أهل خراسان، فأخرجها، قال
 وطول رعيته للنجم في السـدف   يا طول ساعات ليل العاشق الدنف
 آأنما الجسم مـنـه دقة األلـف   ماذا أوارى ثيابي من أخي حرق
 إال لطول الذي القى من األسف   ماذا قال يا أسفا يعقوب من آمـد
 ولـيقـف ستدل على الزياتفلي   من سهر أن يرى ميت الهوى دنفا

  
ألم             " البارع"ومن شعره ما ذآره في آتاب  ا فيت ان يبكي عليه نين، وآ ان س ن ثم ه اب د خلفت ل ه، وق ي جاريت يرث

  : بسببه وهو
 بعيد الكرى عينـاه تـنـسـكـبـان   أال من رأى الطفل المـفـارق أمـه
 ـتـجـيانيبيتان تحت الـلـيل ينـن   رأى آل أم وابـنـهـا غـير أمـه

 بالبـل قـلـب دائم الـخـفـقـان   وبات وحيدًا في الفـراش تـجـيبـه
 جليد، فمن للصبر بـابـن ثـمـان؟   فهبني أطلت الصبر عنهـا ألنـنـي

 الـحـدثـان وال يأتسي بالناس فـي   ضعيف القوى ال يعرف الصبر جسمه
  

  .وله ديوان رسائل جيد
  

  : ة واحسن في مصف خطه وبالغته، وقال في آخرهاومدحه البحتري بقصيدته الدالي
 لك من بـين سـيد ومـسـود   ورأى الخلق مجمعين على فض
 بـالـتـقـلـيد م وقال الجهال   عرف العالمون فضلك بـالـع

  
اطيع يعبث     ه مق وألبي تمام فيه مدائح وجماعة من شعراء عصره، وإلبراهيم بن العباس الصولي المقدم ذآره في

  : ها، فمن ذلك قولهبه في
 إلى ظل آباء من العز شامـخ   أخ آنت آوي منه عند إدرآاره
  فأقلعن منه عن ظلوم وصارخ   سعت نوب األيام بيني وبـينـه
 آملتمٍس إطفاءه نار نـافـخ   وإني وإعدادي لدهري محمـدًا

  : ومن ذلك قوله أيضًا
  يرهافأوقدت عن طعن علي سع   دعوتك عن بلوى ألمت ضرورة

 نصـيرهـا آداعيٍة عند القبور   وإني إذا أدعوك عنـد مـلـمة
  : له أيضًا فيه

  وقصر قليًال عن مدى غلوائكما   أبا جعفر خف نبوة بـعـد دولة
 آرجائكمـا فإن رجائي في غٍد   فإن يك هذا اليوم يومًا حويتـه

  



 

  : وله فيه أيضًا
  ا المروءاتأزرت بن! ويحك   :قلت لها حين أآثرت عذلي

 ال تسألي عنهم فقد مـاتـوا   :فأين السراة؟ قلت لها: قالت
 هذا وزير اإلمــام زيات   :ولم ذاك؟ قلت لهـا: قالت
  : وله فيه أيضًا

 بمنع لقد فارقته ومعي قـدري   لئن صدرت بي زورة عن محمد
  صيانته عن مثل معروفه شكري   أليست يدًا عندي لمثل مـحـمـد

  : يه أيضًاوله ف
 فأصبحت ذا يسر وقد آنت ذا عسر   فإن تكن الدنـيا أنـالـتـك ثـروة
  من اللؤم آانت تحت ثوب من الفقر   فقد آشف اإلثراء منـك خـالئفـًا

  : وله فيه أيضًا
 أم من يريد إخاءه مجـانـا   من يشتري مني إخاء محمد
 انـاآـ وله مناه آائنًا مـن   أم من يخلص من إخاء محمد

   
  .وله أشياء غير ذلك، وما زالت األشراف تهجي وتمدح

  
ادي            ي داود اإلي ن أب د ب ك، وهو القاضي أحم د ذل ه بع دم   -وفيه يقول بعضهم، وال أذآره اآلن، ثم ظفرت ب المق

  : وآان ابن الزيات المذآور قد هجاه بتسعين بيتًا، فعمل القاضي أحمد فيه بيتين وهما -ذآره 
 جمعك معناهن في بـيت   بيتًا سدىأحسن من تسعين 

 وضر الزيت تغسل عنه   ما أحوج الملك إلى مطرٍة
   
ي  " العقد"ونسب صاحب   اني "هذين البيتين إلى علي بن الهجم، واألول حكاه ف م؛   " األغ الى أعل ه  "واهللا تع فأجاب

  : ابن الزيات عن بيتيه بقوله، معرضًا بأن بعض أجداد القاضي آان يبيع القار
  نفسك قد عرضت للموت   أيها الطامع في هجونا يا

 أحسابنا معروفة البـيت   الزيت ال يزري بأحسابنـا
 "حتى غسلنا القار بالزيت   قيرتم الملك فلم نـنـقـه

  
  : ولما مات المعتصم وقام باألمر ولده الواثق هارون أنشد ابن الزيات المذآور

 لخير مدفـون في خير قبر   قد قلت إذ غيبوك وامصرفوا
 مثلك إال بمـثـل هـارون   لن يحبر اللـه أمة فـقـدت

   
ه     ًا مغلظة أن وأقره الواثق على ما آان عليه في أيام المعتصم، بعد أن آان متسخطًا عليه في أيام أبيه وحلف يمين

وا            ة، فكتب أمر البيع ق ب ا يتعل وا م اب أن يكتب ر الكت ي أم ا ول ه، فلم وه،      ينكبه إذا صار األمر إلي ا آتب م يرض م فل
ال       ه وق ر عن يمين ا، فكف ات عليه ة عن     : فكتب ابن الزيات نسخة رضيها، وأمر بتحرير المكاتب ال والفدي عن الم

ر،         . اليمين عوض، وليس عن الملك وابن الزيات عوض ه شيء آثي ي نفسه من ان ف ولى المتوآل آ فلما مات وت
ق   فسخط عليه بعد واليته بأربعين يومًا، فقبض عليه وا ات الواث ستصفى أمواله، وآان سبب قبضه عليه أنه لما م

ة المتوآل       ذآور بتولي ن دواد الم د اب باهللا أخو المتوآل أشار محمد المذآور بتولية ولد الواثق وأشار القاضي أحم
ى                  دخل عل ق ي ام الواث ي أي ان المتوآل ف ه وآ ين عيني ه ب ردة وقبل ده وألبسه الب ه بي ى عمم د حت وقام في ذلك وقع

ه،            ال ك علي د المتوآل ذل ق فحق ى قلب الواث ذلك إل رب ب ان يتق وزير المذآور فيتجهمه ويغلظ عليه في الكالم، وآ
ه         د يغري ئن، وجعل القاضي أحم ه، فاستوزره ليطم فلما ولي الخالفة خشي إن نكبه عاجًال أن يستر أمواله فيفوت

ه وضياعه    -أتي ذآره آما سي -ويجد لذلك عنده موقعًا، فلما قبض عليه ومات في التنور  لم يجد من جميع أمالآ
د      ال للقاضي أحم ه عوضًا، وق ي  : وذخائره إال ما آانت قيمته مائة ألف دينار، فندم على ذلك ولم يجد عن أطعمتن

  .في باطل وحملتني على شخص لم أجد عنه عوضًا
  

ى  ددة إل اميره المح د وأطراف مس ن حدي ورًا م ذ تن د اتخ ذآور ق ات الم ن الزي ان اب ل  وآ ة مث ل، وهي قائم داخ
ا        األموال، فكيفم وبين ب دواوين المطل اب ال ه المصادرين وأرب ان يعذب في ه، وآ ام وزارت ي أي ال، ف رؤوس المس



 

بقه أحد        م يس م ل ذلك أشد األل انقلب واحد منهم أو تحرك من حرارة العقوبة تدخل المسامير في جسمه، فيجدون ل
ه     : أيها الوزير ارحمني، فيقول لهإلى هذه المعاقبة، وآان إذا قال أحد منهم  ا اعتقل ة، فلم ي الطبيع الرحمة خور ف

ال   د فق ه      : المتوآل أمر بإدخاله في التنور، قيده بخمسة عشر رطًال من الحدي ال ل ي، فق ؤمنين ارحمن ر الم ا أمي : ي
  : لرحمة خور في الطبيعة، آما آان يقول للناس، فطلب دواة وبطاقة فأحضرتا إليه فكتب

  آأنه ما تريك العين في النوم   فمن يوم إلى يومهي السبيل 
 قـوم دنيا تنقل من قوم إلى   ال تجزعن، رويدًا إنهـا دول

   
ه         اؤوا إلي ه، فج ر بإخراج ا المتوآل أم ا قرأه وسيرها إلى المتوآل، فاشتعل عنها ولم يقف عليها إال في الغد، فلم

ائتين،    ين وم ان القبض           فوجدوه ميتًا، وذلك في سنة ثالث وثالث ًا، وآ ين يوم ور أربع ي التن ه ف دة إقامت وآانت م
  .عليه لثمان مضين من صفر من السنة المذآورة

  
  : ولما مات وجد في التنور مكتوب بخطه قد خطه بالفحم على جانب لتنور يقول

 يرشـد الـصـب إلـيه   من لـه عـهـد بـنـوم
 دل عـينـي عـلــيه   رحـم الـلـه رحـيمـًا

  ونامت عين من هنت لديه   عــينـــيسهـرت 
   

ه     : وقال أحمد األحوال ل، فقلت ل د ثقي ي حدي ز  : لما قبض على ابن الزيات تلطفت إلى أن وصلت إليه فرأيته ف يع
  : علي ما أرى، فقال

 وعفاها ومحا منظرهـا   سل ديار الحي من غيرها
  صيرت معروفها منكرها   وهي الدنيا إذا ما أقبلـت

 نحمد اهللا آـذا قـدرهـا   لدنيا آـظـل مـائلإنما ا
   

ه   ه خادم ال            : ولما جعل في التنور قال ل د، فق ك حام يس ل ه ول ا صرت إلي ى م د صرت إل ا سيدي، ق ع   : ي ا نف وم
  .صدقت، رحمه اهللا تعالى: ذآرك لهم هذه الساعة، فقال: البرامكة صنعهم؟ فقال

  
ات  ن الزي وزير اب دًا وفاضًال ب ال اعرًا مجي ان ش مآ اس وه ي العب ن بن اء م ة خلف يًال، وزر لثالث المعتصم :  نب

ال لم ق ن س عيد ب ا حكى الصولي عن س ه م ان سبب وزارت ل، وآ ق والمتوآ ل عن : والواث اب من الجب ورد آت
ار       ن عم د ب ال ألحم رة الكأل فق ك         : المعتصم بوصف خصب السنة وآث د المل ن عب دعا اب ه، ف م يعرف ا الكأل؟ فل م

ال  م: وسأله عنه فقال ا رطب من النبات فهو آأل، وإذا جف فهو حشيش، ويسمى أول ما ينبت الرطب والبقل، فق
ان          : ألحمد توزره؛ وآ م اس ًا ث ه أيام ي، فعرض علي ذا يعرض عل أنت انظر في األمور والدواوين واألعمال، وه

  .محمد المذآور قبل ذلك يلي أمور المطبخ والفرش
  

ي             وآان الواثق لما ولي أمر أن يقوم جمي ن أب ان اب د، فك ك رخصة ألح ي ذل م يجعل ف ات، ول ن الزي اس الب ع الن
ن               ر، فصنع اب اُال لألم ي دار السلطان، وامتث ه ف ام ل ة من القي ه أنف داود يستعجل صالة الضحى إذا أحس بقدوم

  : الزيات
 وأراه ينسك بعـدهـا ويصـوم   صلى الضحى لما استقاد عداوتي

 تك تقعـد تـارة وتـقـومترآ   ال تأمنـن عـداوة مـسـمـوة
   

  .وقد سبق شيء من خبره معه في ترجمته
  

  : ومن شعر محمد المذآور في جارته أم ابنه عمر، وقد ماتت
 فقلت وهل غير الفؤاد لها قبر   يقول لي الخالن لو زرت قبرها
  ولم أبلغ السن التي معها الصبر   على حين لم أحدث فاجهل فقدها

   
  .قتصر منه على هذا القدر ففيه آفايةوشعره آله نخب، ون

  
رق ألحد وال                ة ال ي ذآور شديد القسوة صعب العريك د الم ان محم ال؛ وآ ر الم ان آثي ه آ ًا إال ان وآان أبوه زيات



 

ول ان يق ه، وآ ه: يرحم رب الجوار من ه بق ة رجل توسل إلي ى رقع ًا عل ع يوم ة، ووق ي الطبيع ة خور ف : الرحم
  .انالجوار للحيطان، والتعطف للنسو

  
ع من             ور تمن ى داخل التن ا إل د أطرافه امير من حدي ه مس فلما أراد المتوآل قتله أحضره وأحضر تنور خشب في

ه   ن أسباط          -يكون فيه من الحرآة، آان محمد اتخذه ليعذب فيه من يطالب ه اب ك وعذب في وهو أول من عمل ذل
ال -المصري  د : وق ات بع ه، فم اجلس في اس، ف ي الن ك حكمك ف ا في ين أجرين ة وثالث نة ثالث ي س ك ف الث وذل ث

  : ومائتين؛ وقيل إنه آتب في التنور بفحمه
  يرشد الصب إليه   من له عهد بنـوم
 دل عيني علـيه   رحم اهللا رحيمـًا

  .ودفن لم يعمق قبره فنبشته الكالب وأآلته، رحمه اهللا تعالى

ال . آدت أآون: يقولوآان الجاحظ منقطعًا إليه فخاف أن يؤخذ مع أسبابه، فغاب وآان  : وحكى ابن أبي العيناء ق
د      ي محم ن أب د اب آنت عند ابن أبي داود بعد قتل ابن الزيات فجيء بالجاحظ مقيدًا وآان في أسبابه وناحيته، وعن

ة   ذلك  "بن منصور، وهو إذ ذاك يلي قضاء فارس وخورستان، فقال ابن أبي داواد للجاحظ، ما تأويل هذه اآلي وآ
تالوتها تأويلها أعز اهللا القاضي،   : فقال - 102-: هود". ذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديدأخذ ربك إذا أخ

ال    : فقال دني؟ فق ي أو ليزي ره       : جيئوا بحداد، فقال اعز اهللا القاضي، ليفك عن داد وغم ك، فجيء بالح ل ليفك عن ب
ي   : الجاحظ وقالبعض أهل المجلس أن يعنف بساق الجاحظ ويطيل أسره قليًال، ففعل، فلطمه  اعمل عمل شهر ف

ي   يوم وعمل يوم في ساعة وعمل ساعة في لحظة، فإن الغرر على ساقي وليس يجذع وال ساجة، فضحك ابن أب
  .أنا أثق بظرفه وال أثق بدينه: داود وأهل المجلس منه، وقال ابن أبي داود لمحمد بن منصور

 أبو الفضل ابن العميد

ده،           أبو الفضل محمد بن العميد أبي  د لقب وال د، والعمي ابن العمي ب، المعروف ب د الكات ن محم عبد اهللا الحسين ب
  .لقبوه بذلك على عادة أهل خراسان في إجرائه مجرى التعظيم، وآان فيه فضل وأدب وله ترسل

ة     د عضد الدول دم   -وأما ولده أبو الفضل فإنه آان وزير رآن الدولة أبي علي الحسن بن بويه الديلمي وال د تق  وق
ان      -ذآرهما  ة، وآ ان وعشرين وثلثمائ وتولى وزارته عقيب موت وزيره أبي علي ابن القمي، وذلك في سنة ثم

ان يسمى الجاحظ                 ه، وآ ي زمان د ف ه أح ه في م يقارب ا األدب والترسل فل فة والنجوم، وأم وم الفلس ي عل متوسعًا ف
اد   الثاني، وآان آامل الرياسة جليل المقدار، من بعض أتباعه الصاحب ا ن عب ره    -ب دم ذآ وألجل صحبته    -المق

  .قيل له الصاحب، وآان له في الرسائل اليد البيضاء

د           : آان يقال": اليتيمة"قال الثعالبي في آتاب  ر عب دم ذآ د تق د، وق ابن العمي د، وختمت ب د الحمي ة بعب بدئت الكتاب
  .الحميد

ه  ال ل ه ق ع إلي ا رج داد، فلم ى بغ افر إل د س اد ق ن عب ان الصاحب اب ال: وآ دتها؟ فق بالد، : آيف وج ي ال داد ف بغ
  .وآان سائسًا مدبرًا للملك قائمًا بحقوقه" األستاذ"آاألستاذ في العباد، وآان يقال له 

ي، ورد    وقصد جماعة من مشاهير الشعراء من البالد الشاسعة، ومدحوه بأحسن المدائح، فمنهم أبو الطيب المتنب
  : التي أولها عليه وهو بأرجان، ومدحه بقصائد إحداهما

  وبكاك إن لم يجر دمعك أو جرى   باد هوالك صبرت أو لم تصبـرا
   

  : ومنها عند مخلصها
  عزمي الذي يذر الوشيج مكسرا   أرجان أيتهـا الـجـياد فـإنـه

 ما شق آوآبك العجاج األآدرا   لو آنت أفعل ما اشتهيت فعالـه
 بحـر جـوهـراأليممن أجل    أمي أبا الفضل المبر، ألـيتـي
 مقصـرا من أآون مقصرا أو   أفتى برؤيته األنام وحـاش لـي



 

   
  : ومنها

 شاهدت رسطاليس واإلسكنـدرا   من مبلغ األعراب أني بعـدهـا
  من ينحر البدر النضار لمن قرى   ومللت نحر عشارها فأضافنـي
 متملكًا متبـديًا مـتـحـضـرا   وسمعت بطليموس دارس آتبـه

 رد اإلله نفوسهم واألعـصـرا   ت آل الفاضلـين آـأنـمـاولقي
 مـؤخـرا وأتى فذلك إذا أتـيت   نسقوا لنا نسق الحساب مقـدمـا

   
  .أعطاه ثالثة آالف دينار": عيون السير"وقال ابن الهمداني في آتاب . وهي من القصائد المختارة

  
ا ذآ      ى م ددة عل اب    وقد استعمل أرجان بتخفيف الراء، وهي مش ي آت ي   " الصحاح "ره الجوهري ف ازمي ف والح

ماه     "آتاب  رق مس ق لفظه وافت ا اتف اب     " م ي آت واليقي ف ن الج ي       ". المعرب "واب ذه القصيدة ف ره ه د سبق ذآ وق
ا توجه       ا، فلم م ينشده إياه ترجمة أبي الفضل جعفر بن الفرات، وأن المتنبي نظمها فيه وهو بمصر، فلم يرضه ل

  .ن العميدإلى بالد فارس صرفها الب
  

ره   -وآان أبو نصر عبد العزيز بن نباتة السعدي  ي         -المقدم ذآ الري وامتدحه بقصيدته الت ه وهو ب د ورد علي ق
  : أولها

 ولـهـيب أنـفـاس حـرار   برح اشـتـياق وادآـــار
 ترفض عن نـوم مـطـار   ومـدامـع عـبـراتـهــا
 ريمن الهـمـوم ومـا يوا   للـه قـلـبـي مـا يجــن

  ب وما انقضى وصب الخمار   لقد انقضى سكـر الـشـبـا
 ر وما سلوت عن الصغـار   وآبرت عن وصل الصـغـا

 باب الرصافة وابـتـكـاري   سقيًا لـتـغـلـيسـي إلـى
 نشوان مـسـحـوب اإلزار   أيام أخطـر فـي الـصـبـا
 ة وفي حدائقها اعتـمـاري   حجي إلى حجـر الـصـرا

 داري طاني ودار الـلـهـو   ن الـلـــذات أوومـواطـ
  : ومنها

 سوى معاقرة العـقـار   لم يبق لـي عـيش يلـذ
 ت بهن ألحان القمـاري   حسبي بألحـان قـمـر

 د تضاءلت ديم القطـار   وإذا استهل ابن العمـي
  صفو السبيك من النصار   خرق صفت أخـالقـه
 اج الـبـحـارهبه بأمو   فكأنـمـا رفـدت مـوا
 نشر الخزامى والعرار   وآأن نـشـر حـديثـه
 رق راحتاه في نـثـار   وآأنـنـا مـمـا تـف

 سب صدره ليل السرار   آلف بحفظ السـر تـح
  : ومنها

 ر تنال بالهمـم الـكـبـار   إن الكـبـار مـن األمـو
  ت هواجس النفس السواري   وإلى أبي الفضـل اتـبـع

   
ه    فتأخرت  ة حال صلته عنه، فشفع هذه القصيدة بأخرى وأتبعها برقعة، فلم يزده ابن العميد على اإلهمال مع ورق

التي ورد عليها إلى بابه، فتوسل إلى أن دخل عليه يوم المجلس وهو حفل بأعيان الدولة ومقدمي أرباب الديوان، 
وى     أيها الرئيس، إني لزمتك : فوقف بين يديه وأشار إليه بيده، وقال ل، وأآلت الن ك ذل النع لزوم الظل، وذللت ل

تهم، وصدقوني      وم نصحوني فاغتشش المحرق انتظارًا لصلتك، واهللا ما بي من الحرمان، ولكن شماتة األعداء، ق
دم         ى ن د نظم إال عل ر بع ديح ومن نث فاتهمتهم، فبأي وجه ألقاهم وبأي حجة أقاومهم؟ ولم أحصل من مديح بعد م



 

انوا من                مؤلم ويأس مسقم؟ فإن ه آ دحوا ب ا م ى م ذين تحسدهم عل ا هي؟ إن ال أين هي وم ة ف آان للنجاح عالم
ن           ًا، فحار اب ورهم شعاعًا، وأشرفهم بقاع نامًا وأن م س طينتك، وإن الذين هجوا آانوا مثلك، فزاحم بمنكبك أعظه

ال      ه وق ع رأس م رف اعة ث اطرق س ول، ف ا يق در م م ي ده ول د وش ن اإلطال  : العمي ت يضيق ع ذا وق ي ه نم ف ة م
ة  ا  : االستزادة، وعن اإلطالة مني في المعذرة، وإذا تواهبنا ما دفعنا إليه استأنفنا ما نتحامد عليه، فقال ابن نبات أيه

ن         يم، فاستشاط اب ي إذا مطل لئ ر، والغن ذ ده الرئيس، هذه نفثة صدر دوي منذ زمان، وفضلة لسان قد خرس من
ذا العتب    : العميد، وقال توجبت ه ا اس ى            واهللا م د من دون ذا حت افرت العمي د ن الى، ولق ق اهللا تع من أحد من خل

ا     ك، وإن بعض م ك، وال صنيعتي فأغضي علي ي فاحتمل ي نعمت ائم، ولست ول اج ق ائم ولج ري ع ى ق ا إل دفعن
اب وال استدعيتك برسول، وال     أقررته في مسامعي ينقض مرة الحليم ويبدد شمل الصبر، هذا وما استقدمتك بكت

دحي  ألتك م ةس ن نبات ال اب ك تقريضي؛ فق تدعيتني  : وال آلفت اب وال اس تقدمتني بكت ا اس رئيس م ا ال صدقت أيه
ك وقلت   اطبني أحد   : برسول، وال سألتني مدحك وال آلفتني تقريضك، ولكن جلست في صدر ديوانك بأبهت ال يخ

يم األ        ة وزع إني آاتب رآن الدول ام السياسة، ف يم    إال بالرياسة، وال ينازعني خلق في أحك اء والحضرة، والق ولي
ي                 د مغضبًا وأسرع ف ن العمي ار اب ال، فث دعني بلسان المق م ت ك دعوتني بلسان الحال ول ة، فكأن بمصالح المملك
ارًا              دار م ي صحن ال ة وهو ف ن نبات اس، وسمع اب اج الن صحن داره إلى أن دخل حجرته، وتقوض المجلس وم

تريه   واهللا إن سف التراب والمشي على الجمر أهون : يقول ه، ومش من هذا، فلعن اهللا األدب إذا آان بائعه مهينًا ل
ه،                . مماسكًا فيه ان من ا آ ار م ل آث ه ويزي ذر إلي د ليعت ه التمسه من الغ ه حلم اب إلي د وث ن العمي فلما سكن غيظ اب

  .فكأنما غاص في سمع األرض وبصرها، فكانت حسرة في قلب ابن العميد إلى أن مات
   

م أر          ثم إني وجدت هذه القصيد ة فل ن نبات وان اب ة، وآشفت دي ن نبات ر اب ى غي ة وصورة هذا المجلس منسوبين إل
ذه القصيدة     " الوزيرين"هذه القصيدة فيه، واهللا أعلم بالصواب، ثم وجدت في آتاب  دي ه ان التوحي تأليف أبي حي

ي ا       وي المنطيق دادي اللغ اب البغ ي الثي ابن أب روف ب ين المع ن الحس رزاق ب د ال د عب ي محم ذه  ألب اعر، وه لش
  .المخاطبة لشاعر آخر من أهل الكرخ يعرف بممويه واهللا أعلم

  
ان           ه، وآ ة لدي ة العلي ه الرتب ه، ول ن بوي ة اب وآان أبو الفرج أحمد بن محمد الكاتب مكينًا عند مخدومه رآن الدول

  : ابن العميد ال يوفيه حقه من اإلآرام، فعاتبه مرارًا فلم يفد، فكتب إليه
 أآسبك التيه علـى الـمـعـدم   فـمـا بـالـهمالك مـوفـور 

 جئنا تطاولت ولـم تـتـمـم؟   ولم إذا جئت نـهـضـنـا وإن
 نقـول قـدم طـرفـه قــدم   وإن خرجنا لم تقل مـثـل مـا
 مثل الذي تعـلـم لـم يعـلـم   إن آنت ذا علم فمـن ذا الـذي
 نـسـمونحن من دونك في الم   ولست في الغـارب مـن دولة
 أنت فلم نصغر ولم تـعـظـم   وقد ولينـا وعـزلـنـا آـمـا
  فصل على اإلنصاف أو فاصرم   تكافأت أحـوالـنـا آـلـهـا

  : وللصاحب ابن عباد فيه مدائح آثيرة، وآان ابن العميد قد قدم مرة إلى أصبهان والصاحب فيها فكتب إليه
 قلت البشارة إن سلـم   قالوا ربيعك قـد قـدم
  ء أم الربيع أخو الكرم   أهو الربيع أخو الشتـا
 أمن المقل من العـدم   قالوا الذي بـنـوالـه

 د إذًا، فقالوا لي نعـم   قلت الرئيس ابن العمي

   : وآان ابن العميد آثير اإلعجاب بقول بعضهم

 مجاف وقد قامت عليه الـوالئد   وجاءت إلى ستر على الباب بيننا
 بوحي تؤديه إليه الـقـصـائد   وهو يقرع قلبهـالتسمع شعري 

 الـقـالئد له نفسًا تنقد مـنـه   إذا سمعت مني لطيفًا تنفـسـت
   

اب         ي آت ابي ف ن الص ره اب ا ذآ وى م ه، س ى أثبت ه حت ه من ت علي ذي وقف ي ال ا أعجبن عر، وم د ش ن العمي والب
  : ، وهو قوله"الوزراء"

 ي تحب رؤيتهاسوداء عين   رأيت في الوجه طاقة بقيت



 

 باهللا إال رحمت وحدتـهـا   فقلت للبض إذ تروعـهـا
 تكون فيه البيضاء ضرتها   فقل لبث السوداء في وطٍن

   
  ": المنتخل"وذآر له األمير أبو الفضل الميكالي في آتاب 

 عد واأل قارب ال تقـارب   آخ الـرجـال مـن األبـا
  لعقاربرب بل أضر من ا   إن األقارب آـالـعـقـا

ه اهللا                 ة، رحم تين وثلثمائ نة س داد، س ل ببغ الري، وقي ي المحرم ب ل ف ي صفر، وقي ذآور ف د الم ن العمي وتوفي اب
  .تعالى

  
اب    ي آت وزراء "وذآر أبو الحسين هالل بن المحسن بن إبراهيم الصابي ف نة تسع وخمسين       " ال ي س وفي ف ه ت أن

  .، واهللا أعلم"لتاجيا"وثلثمائة، وآذا قال جده إبراهيم الصابي في آتاب 
  

أله         ائل س ال لس ذه، وق ى ه ذه إل لمه ه ا  : وآان أبو الفضل ابن العميد يعتاده القولنج تارة والنقرس أخرى، تس أيهم
و      : أصعب عليك وأشق؟ قال ولنج وددت ل ي الق إذا عارضني النقرس فكأني بين فكي سبع يمضغني، وإذا اعتران

ال        إنه رأى أآار: استبدلت النقرس عنه، ويقال ه، فق د أمعن من بن وق زًا ببصل ول و  : ًا في بستان يأآل خب وددت ل
  .وهذه شيمة الدنيا، قل أن تصفو من الشوائب: آنت آهذا األآار آآل ما أشتهي؛ قلت

  
ان            د أن آ دًا بع اك أح ر هن م ي ه فل د وفات اب داره بع ى ب ورأيت في بعض المجاميع أن الصاحب بن عباد عبر عل

  : ناس، فأنشدالدهليز يغص من زحام ال
 أين ذاك الحجاب والحجـاب   أيها الربع لم عالك اآتـئاب
 فهو اليوم في التراب تـراب   أين من آان يفرغ الدهر منه
  مات موالي فاعتراني اآتئاب   قل بال رقبة وغير احتـشـام

   
اس الضبي     " اليميني"ثم رأيت في آتاب  ي العب ى أب بها إل ال  للعتبي هذه األبيات، وقد نس م ق ي    : ، ث ا ألب ال إنه ويق

ات   بكر الخوارزمي، وقد اجتاز بباب الصاحب ابن عباد، وال يمكن أن تكون على هذا التقدير للخوارزمي ألنه م
  .قبل الصاحب آما تقدم ذآره

  
  : رأيت بالري دار قوم لم يبق منها إال رسم بابها، وعليه مكتوب: ومثل هذه الحكاية ما حكاه علي بن سليمان قال

 فهذه الدار من عجـائبـهـا   اعجب لصرف الزمان معتبرا
 قد سطع النور في جوانبهـا   عهدي بها بالملـوك زاهـية
 ما أوحش الدار بعد صاحبها   تبدلت وحشة بسـاآـنـهـا

   
يالً       ان جل وزارة، وآ ي دست ال ه ف يًال   ولما مات رتب مخدومه رآن الدولة ولده ذا الكفايتين أبا الفتح عليًا مكان نب

دائح                اء م ه أثن ي ديوان ة الموجودة ف ات الخمسة الدالي ي األبي ه المتنب ذي آتب إلي سريًا فضائل وفواضل، وهو ال
ال " اليتيمة"وذآره الثعالبي في . والده، وال حاجة إلى ذآرها تهديه      : في ترجمة والده، وق ه يس ى صديق ل آتب إل

ا سيدي   أطال -قد اغتنمت الليلة "خمرًا مستورًا عن والده  دهر، وانتهزت فرصة        -اهللا بقاءك ي دة من عين ال رق
دنا             دام، ع داء الم ذا النظام، بإه ا ه م تحفظ علين إن ل ا، ف من فرص العمر، وانتظمت مع أصحابي في سمط الثري

ى أن          . وذآر له مقاطيع من الشعر  " آبنات نعش والسالم ة إل ي وزارة رآن الدول ذآور ف تح الم و الف زل أب م ي ول
اد منافسة،               توفي مؤيد ن عب ين الصاحب اب ه وب دة، وآانت بين دة مدي ك م ى ذل ام عل الدولة فاستوزره أيضًا، وأق

نة          : ويقال ي بعض شهور س ه ف ر واإلعراض، وقبض علي ه التنك إنه أغرى قلب مؤيد الدولة عليه، فظهر له من
ه  البي  . ست وستين وثلثمائة، وله في اعتقاله أبيات شرح فيها حال ال الثع ا : وق ه      اجت ة أنف ي العقوب ه وقطع ف ح مال

ا       -وقطع يديه : وقال غيره -وجز لحيته  ع م ذل جمي و ب ه ول فلما أيس من نفسه وعلم أنه ال مخلص له مما هو في
ده من                    ه ولوال ان ل ا آ ع م ذآرة بجمي ا ت ة فيه ا رقع ه واستخرج منه ة آانت علي ق جيب جب ده، فت ه ي تحتوي علي

ه  : فلما علم أنها احترقت قال للموآل به الذخائر والدفائن، وألقاها في النار، ى    . افعل ما أمرت ب واهللا ال يصل إل ف
د           وم األح ه ي ان القبض علي ف، وآ ى تل ذاب حت واع الع صاحبك من أموالنا درهم واحد، فما زال يعرضه على أن

  .ثامن عشر ربيع اآلخر سنة ست وستين وثلثمائة، وآانت والدته سنة سبع وثلثمائة
  

 -خراسان في سنة خمس وخمسين وثلثمائة أيام الغزاة من الري بعد الحادثة التي جرت هناك ولما انصرف أهل 



 

ه            -وهي واقعة مشهورة ودفع اهللا شرها  ائط عظيم دار مخدوم اء ح ي بن د ف ن العمي و الفضل اب رئيس أب شرع ال
ال   : رآن الدولة، فقال له عارض الجيش ا يق ذا آم د      : ه ن العمي ال اب د الضراط، فق ئال      :الشد بع د، ل ذا أيضًا جي ه

  .تنفلت أخرى، فاستحسن منه هذا الجواب
  

  : وفيه يقول بعض أصحابه
 قل المعين لكم وذل الناصـر   آل العميد وآل برمك ما لكـم
  إن الزمان هو الخؤون الغادر   آان الزمان يحبكم فبـدا لـه

   
  .هناك في حرف الهمزة وقد تقدم ذآره في ترجمته فينظر -وتولى موضعه الصاحب ابن عباد 

  
  : وآان أبو الفتح المذآور قبل أن يقتل بمدة قد لهج بإنشاد هذين البيتين

  رحلوا عنها وخلوها لنا   دخل الدنيا أناس قبلنـا
 ونخليها لقوم بعـدنـا   ونزلناها آما قد نزلـوا

  : ومن المنسوب إلى أبي الفتح ابن العميد
 بين المقصر والغـالـي: فلت لهم   آيف تحبـهـا؟: يقول لي الواشون

 هوى لم يهوه قط أمثـالـي: فقلت   ولوال حذاري منهم لصـدقـتـهـم
  ترى ما بي وتسأل عن حالي: فقلت   مالك واجمـا؟: وآم من شفيق قال

   
ماه         ًا س د وضع آتاب دادي ق دي البغ د التوحي وزيرين  "وآان أبو حيان علي بن محم ي    " مثالب ال ضمنه معايب أب

ا من      تهر عنهم ا اش الفضل ابن العميد المذآور والصاحب ابن عباد، وتحامل عليهما وعدد نقائصهما، وسلبهما م
ه أحد إال    الفضائل واإلفضال، وبالغ في التعصب عليهما وما انصفهما، وهذا الكتاب من الكتب المحدودة، ما ملك

ه  وتعكست أحواله، ولقد جربت ذلك وجربه غيري على ما أخبرني من   ق ب ذآور فاضًال      . أث ان الم و حي ان أب وآ
اب الصديق      ذخائر وآت منصفًا له من الكتب المشهور اإلمتاع والمؤانسة في مجلدين، وآتاب وآتاب البصائر وال

اب          د أيضًا، وآت ي مجل اب المقابسات ف وزيرين  "والصداقة في مجلد واحد أيضًا وآت د    " مثالب ال د واح ي مجل ف
  ".الصديق والصداقة"دًا في السنة األربعمائة، ذآر في آتاب أيضًا، وغير ذلك، وآان موجو

  
دها  : والتوحيدي بفتح التاء المثناة من فوقها وسكون الواو وآسر الحاء المهملة وسكون الياء المثناة من تحتها وبع

ره، لكن يق      بة، ال السمعاني وال غي ال إن دال مهملة، ولم أر أحدًا ممن وضع آتب األنساب تعرض إلى هذه النس
  : أباه آان يبيع التوحيد ببغداد، وهو نوع من التمر بالعراق، وعليه حمل بعض من شرح ديوان المتنبي قوله

  هن فيه أحلى من التوحيد   يترشفن من فمي رشفات
  .واهللا أعلم بالصواب

 ابن مقلة

ا        ال ف ولى بعض أعم ره يت ي أول أم ان ف ا،   أبو علي بن الحسين بن مقلة الكاتب المشهور؛ آ ي خراجه رس ويجب
نة   وتنقلت أحواله إلى أن استوزره اإلمام المقتدر باهللا، وخلع عليه ألربع عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع األول س
اني عشرة              نة ثم ى س ادى األول ة بقيت من جم ع عشرة ليل اء ألرب وم األربع ست عشرة وثلثمائة، وقبض عليه ي

ارس رسوًال        وثلثمائة، ثم نفاه إلى بالد فارس بعد أن صاد ى ف ه إل اهللا، فأرسل إلي اهر ب ره، ثم استوزره اإلمام الق
نة عشرين                د األضحى من س وم الخميس عي رة ي ارس بك ة من ف ن نقل ه، فوصل اب يجيء به، ورتب له نائبًا عن
ر،          ة الخب ن مقل غ اب ه، وبل ى الفتك ب ق عل وثلثمائة، وخلع عليه، ولم يزل وزيره حتى اتهمه بمعاضدة علي بن بلي

  .ستتر في أول شعبان من سنة إحدى وعشرين وثلثمائةفا

اقوت      ن ي ر ب ان المظف رين وآ ين وعش نة اثنت ن س ى م ادى األول ن جم ون م اهللا، لست خل ي الرضي ب ا ول ولم
ان                 ع الغلم ذآور م اقوت الم رر ي وزير وحشة، فق ي ال ي عل ين أب ه وب ى أمور الراضي، وآانت بين مستحوذًا عل

ا      الحجرية أنه إذا جاء الوزير  ر، فلم ذا األم ا سره ه أبو علي قبضوا عليه، وأن الخليفة ال يخالفهم في ذلك، وربم
ى          لوا إل ه وأرس ذآور فقبضوا علي اقوت الم ن ي م اب حصل الوزير في دهليز دار الخالفة وثب الغلمان عليه ومعه

رد جوابهم وهو يستص       ك، ف ا   الراضي يعرفونه صورة الحال، وعددوا له ذنوبًا وأسبابًا تقضي ذل م فيم وب رأيه
ق                 ة، واتف ع وعشرين وثلثمائ نة أرب ى س ادى األول ة بقيت من جم ع عشرة ليل ين ألرب وم االثن ي ي فعلوه، وذلك ف



 

ه       لم إلي وزارة، وس ده الراضي ال رأيهم على تفويض الوزارة إلى عبد الرحمن بن عيسى بن داود بن الجراح، فقل
ر، وأخذ خطه     أبا علي بن مقلة، فضربه بالمقارع وجرى عليه من الم كاره بالتعليق وغيره من العقوبة شيء آثي

  .بألف ألف ينار، ثم خلص وجلس بطاًال في داره

ثم إن أبا بكر محمد بن رائق استولى على الخالفة، وخرج عن طاعتها فانفذ إليه الراضي واستماله، وفوض إليه 
ر أن يخطب      تدبير المملكة وجعله أمير األمراء ورد إليه تدبير أعمال الخراج وا واحي، وأم ع الن ي جيم لضياع ف

ة                 ن مقل ى أمالك اب اط عل اره؛ واحت ى حسب اختي أنه وتصرف عل ره وعظم ش وي أم ابر، فق ع المن له على جمي
راج عن      ى اإلف ي معن المذآور وضياعه وأمالك ولده أبي الحسين، فحضر إليه ابن مقلة وإلى آاتبه وتذلل لهما ف

ذآور من آل       أمالآه، فلم يحصل منهما إال على  ق الم ابن رائ المواعيد، فلما رأى ابن مقلة ذلك أخذ في السعي ب
وزارة      ده ال ك وقل ل ذل ى فع ه مت ه أن ه، وضمن ل بض علي اآه والق ه بإمس ير علي ى الراضي يش ب إل ة، وآت جه

ديم    نجم الن ارون الم ن ه ي ب د عل ى ي ه عل ت مكاتبت ار، وآان ة ألف ألف دين ه ثلثمائ تخرج ل ره  -اس دم ذآ  -المق
ا   فأطمعه الراضي باإلجابة إلى ما سأل، وترددت الرسائل بينهما في ذلك، فلما استوثق ابن مقلة من الراضي اتفق
دة،         ة واح ي من شهر رمضان ليل د بق على أن ينحدر إليه سرًا ويقيم عنده إلى أن يتم التدبير، فرآب من داره وق

م       واختار هذا الطالع ألن القمر يكون تحت الشعاع، وهو يصلح  ة ل ى دار الخليف ا وصل إل تورة، فلم لألمور المس
ه                ا جرى، وان ره بم ق، وأخب ن رائ ى اب د إل ي حجره، ووجه الراضي من غ ه ف يمكنه من الوصول إليه، واعتقل

  .احتال على ابن مقلة حتى حصله في أسره وترددت بينهما المكاتبات في ذلك

ة، اظهر      نة ست وعشرين وثلثمائ ال،         فلما آان رابع عشر شوال س ة وأخرجه من االعقت ن مقل ر اب الراضي أم
ا            ي آتب به ى الت ده اليمن تمس قطع ي د ال ق ق ن رائ وحضر حاجب ابن رائق وجماعة من القواد وتقابال، وآان اب
ك                ى ذل دم الراضي عل م ن ه، ث ى محبس ى ورد إل ده اليمن ة قطعت ي ي المقابل ا ف تلك المطالعة، فلما انتهى آالمهم

رئ   وأمر األطباء بمالزمته للمداواة، فالزموه حتى برئ، وآان ذلك نتيجة دعاء أبي الحسن محمد بن شنبوذ المق
  .وذلك من عجيب االتفاق -وقد تقدم ذآر سبب ذلك في ترجمته  -عليه بقطع اليد 

ه      ه لمعالجت دخل علي ان ي ب، وآ ي     : وقال أبو الحسن ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة الطبي ه ف آنت إذا دخلت علي
ا  ك الح ده       تل ى ي وح عل م ين تتاره وسالمته، فتطيب نفسه، ث ه اس ي الحسين، فأعرف ده أب ألني عن أحوال ول ل يس

ليه              : ويبكي ويقول دي اللصوص؟ فأس ا تقطع أي ين، تقطع آم ريم دفعت رآن الك ا الق اء وآتبت به ا الخلف خدمت به
   : هذا انتهاء المكروه وخاتمة القطوع فينشدني ويقول: وأقول له

 فإن البعض من بعض قريب   ضك فابك بعضاإذا ما مات بع
   

ال   وزارة وق ا     : ثم عاد وراسل الراضي من الحبس بعد قطع يده وأطمعه في المال وطلب ال يس مم د ل إن قطع الي
  .يمنع الوزارة، وآان يشد القلم على ساعده ويكتب به

  
ي الحبس   ولما قدم بحكم الترآي من بغداد، وآان من المنتمين إلى ابن رائق أمر بقطع  لسانه أيضًا فقطع، وأقام ف

ة      ده اليسرى جذب ذب بي مدة طويلة ثم لحقه ذرب، ولم يكن له من يخدمه، فكان يستقي الماء لنفسه من البئر، فيجت
ا        . وبفمه األخرى ده والشكوى من المناصحة وعدم تلقيه اء ي وله أشعار في شرح حاله وما انتهى أمره إليه ورث

  : بالقبول، فمن ذلك قوله
 ت بأيمانهم فبـانـت يمـينـي   ما سئمت الحياة لكـن تـوثـق
 حرموني دنياهم بـعـد دينـي   بعت ديني لهم بدنـياي حـتـى

 حفظ أرواحهم فما حفظـونـي   ولقد حطمت ما استطعت بجهدي
 فـبـينـي يا حياتي بانت يميني   ليس بعد الـيمـين لـذة عـيش

   
  : ًاومن المنسوب إلى ابن مقلة أيض

 ر وال شامخًا إذا واتانـي   لست ذا ذلة إذا عضني الده
 سد ماء جار مع اإلخـوان   أنا نار في مرتقى نفس الحا

   
  : وفي الوزير المذآور يقول بعضهم

   وقالوا العزل للوزراء حيض لحاه اهللا من أمر بغيض



 

الـــمـــحـــيض من الـالئي يئسـن مـن  ولكن الوزير أبا علي
   

  " يتيمة الدهر"ومن شعره أيضًا ما قاله الثعالبي في 
 في شامخ من عزه المترفـع   وإذا رأيت فتى بأعلـى رتـبة

 الموضـع ما آان أوالني بهذا   قالت لي النفس العروف بقدرها
   

ة، و      ان وعشرين وثلثمائ نة ثم ن  ولم يزل على هذه الحال إلى أن توفي في موضعه يوم األحد عاشر شوال، س دف
  .في مكانه، ثم نبش بعد زمان وسلم إلى أهله

  
ه اهللا             داد، رحم ائتين، ببغ بعين وم ين وس نة اثنت ين من شوال س وآانت والدته يوم الخميس بعد العصر، لتسع بق

  .تعالى
  

ى           وفيين إل ة من خط الك ذه الطريق ل ه ه أول من نق وقد تقدم طرف من خبره في ترجمة ابن البواب الكاتب، وأن
ذه الصو ح   ه ه ونق ع طريقت واب تب ن الب واب، وأن اب ن الب ة اب ي ترجم ذآور ف ى الخالف الم وه، عل و وأخ رة ه

  .أسلوبه
  

رت،     : والبن مقلة ألفاظ منقولة مستعملة، فمن ذلك قوله إذا أحببت تهالكت، وإذا أبغضت أهلكت، وإذا رضيت آث
ا     يعجبني من يقول الشعر تأدبًا ال : ومن آالمه أيضًا. وإذا غضبت أثرت ًا ال تطلب اء تطرب اطى الغن با، ويتع . تكس

ه       -المتقدم ذآره  -وآان ابن الرومي الشاعر . وله آل معنى مليح في النظم والنثر ة في ة المقول يمدحه فمن معاين
  : قوله

   
 له الرقاب ودانت خوفـه األمـم   إن يخدم القلم السيف الذي خضعت
 ما يجري به القلـم ما زال يتبع   فالموت، والموت ال شيء يعادلـه
 أن السيوف لها مذ أرهفت خـدم   آذا قضى اهللا لألقالم مذ بـريت
 القلـم ما يزال يتبع ما يجري به   وآل صاحب سـيف دائمـًا أبـدًا

ده          يح، ومول ه صاحب الخط المل ًا، والصحيح أن ًا بارع وآان أخوه أبو عبد اهللا الحسن بن علي بن مقلة آاتبًا أديب
ائتين      يوم األرب بعين وم ان وس نة ثم نة       . عاء طلوع الفجر، سلخ شهر رمضان س ع اآلخر س ي شهر ربي وفي ف وت

  .ثمان وثلثين وثلثمائة، رحمه اهللا تعالى

ي      ر ف ن عساآر ذآ اريخ دمشق  "وأما ابن رائق، فإن الحافظ اب نة سبع وعشرين        " ت ي ذي الحجة س دمها ف ه ق أن
اهللا وال  ى            وثلثمائة وذآر أن اإلمام المقتفي ب م توجه إل يدي، ث د اهللا اإلخش ن عب در ب ا ب ه أمر دمشق، وأخرج منه

فهزمه اإلخشيد فرجع إلى دمشق، ثم توجه  -المقدم ذآره  -مصر، وتواقع هو وصاحبها محمد بن طغج اإلخشيد 
ة الحسن     - إلى بغداد وقتل بالموصل سنة ثالثين وثلثمائة، وقيل أن بني حمدان قتلوه بالموصل، قتله ناصر الدول

  .-المقدم ذآره 

 ابن بقية

ز               ن مع ار ب ة بختي ر عز الدول ة، وزي ي، الملقب نصير الدول ن عل ة ب ن بقي الوزير أبو الطاهر محمد بن محمد ب
ة عز    . آان من جلة الرؤساء، أآابر الوزراء، وأعيان الكرماء -المقدم ذآره  -الدولة بن بويه  ر ترجم وقد تقدم ف

ال         الدولة طرف من خبره في قضية الش ان، فق م آ ي السمع آ ة ف : مع، وأن الشماع لما سئل عن راتب عز الدول
آان راتب وزيره محمد بن بقية ألف من في آل شهر، فإذا آان هذا راتب الشمع خاصة مع قلة الحاجة إليه، فكم 

  يكون غيره مما تشتد الحاجة إليه؟ 

د   وآان من أهل أوانا من أعمال بغداد، وآان في أول أمره قد توصل إ ة وال لى أن صار صاحب مطبخ معز الدول
  .عز الدولة، ثم تنقل إلى غيرها من الخدم



 

ه توصل           ان في ه، وآ ه ألبي ده، ورعى خدمت ه عن ولما مات معز الدولة وأفضى األمر إلى عز الدولة حسنت حال
نة اثن       ون من ذي الحجة س ال خل بع لي تين   وسعة صدر، وتقدم إلى أن استوزره عز الدولة يوم االثنين لس ين وس ت

  .وثلثمائة

ة،                ه عضد الدول ن عم ة اب ى محارب ه عل ه حمل ك يطول شرحه؛ وحاصله أن ثم إنه قبض عليه لسبب اقتضى ذل
ب     ان الطبي و غس ول أب ك يق ي ذل ورته، وف ه ومش ى رأي ك إل ة، فنسب ذل ز الدول ر ع واز وآس ى األه ا عل فالتقي

  : بالبصرة

 حتى تدمـرايدبر أمر الملك    أقام على األهواز خمسين ليلة
 وأوسطه بلوى وآخره خـرا   فدبر أمرًا آان أوله عـمـى

   
ة واسط، وسمل           ة بمدين نة ست وستين وثلثمائ وآان قبضه يوم االثنين لثالث عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة س

ا                . عينيه ولزم بيته ه آ ا أن ه أمور يسوءه سماعها، منه ه عن ن بوي ة اب غ عضد الدول ه يبل دة وزارت ي م ان ف ن وآ
داد،           نانير ببغ دد برسم الس ع الغ ان يبي ر آ ا بك يسميه أبا بكر الغددي تشبيهًا له برجل أشقر أزرق أنمش يسمى أب
ن      ين اب ه وب ان بين وآان عضد الدولة بهذه الحلية وآان الوزير يفعل ذلك تقربًا إلى قلب مخدومه عز الدولة لما آ

ا     -ما وصفناه في ترجمته آ -عمه عضد الدولة من العداوة، فلما قتل عز الدولة  داد ودخله ة بغ وملك عضد الدول
ي      ك ف داد، وذل طلب ابن بقية المذآور وألقاه تحت أرجل الفيلة، فلما قتل صلبه بحضرة البيمارستان العضدي ببغ

  .يوم الجمعة لست خلون من شوال سنة سبع وستين وثلثمائة، رحمه اهللا تعالى
  

د أن        ": يرعيون الس"وقال ابن الهمذاني في آتاب  ذآور، بع ة الم ن بقي ه اب ن بوي ار اب لما استوزر عز الدولة بختي
اس    ال الن ًا            : آان يتولى أمر المطبخ، ق ي عشرين يوم ع ف ه، وخل ه عيوب وزارة، وستر آرم ى ال من الغضارة إل

ى       : عشرين ألف خلعة، قال أبو إسحاق الصابي ا عل ة خلعه بس خلع ا ل الي، وآلم رأيته وهو يشرب في بعض اللي
ه  أ ه مغنيت دعها          : حد الحاضرين، فزادت على مائتي خلعة، فقالت ل ا ت ابير م اب زن ذه الثي ي ه وزير ف ا سيدي ال ي

ه بالناصح،        . تثبت على جسمك، فضحك وأمر لها بحقة حلي ع لقب ام المطي إن اإلم ين، ف وهو أول وزير لقب بلقب
  .ولقبه ولده الطائع بنصير الدولة

  
ة    ولما جرت الحرب بين عز الدولة و ى عضد الدول ابن عمه عضد الدولة قبض عز الدولة عليه وسمله وحمله إل

اب الطاق،          د داره بب م صلبه عن ه، ث ة فقتل مسموًال، فشهره عضد الدولة وعلى رأسه برنس، ثم أمر بطرحه للفيل
داد      . وعمره نيف وخمسون سنة دول ببغ اري أحد الع ن يعقوب األنب  ولما صلب رثاه أبو الحسن محمد بن عمر ب

  : بقوله
 لحق أنت إحدى المعـجـزات   علو في الحياة وفي المـمـات
 وفود نـداك أيام الـصـالت   آأن الناس حولك حين قـامـوا

 وآلـهـم قـيام لـلـصـالة   آأنك قائم فـيهـم خـطـيبـًا
 آمدهما إليهـم بـالـهـبـات   مددت يديك نحوهم احـتـفـاء

 م عالك من بعد المـمـاتيض   ولما ضاق بطن األرض عن أن
 عن الكفان ثوب الـسـافـيات   أصاروا الجو قبرك واستنابـوا
 بحـفـاظ وحـراس ثـقـات   لعظمك في النفوس تبيت ترعى

 آذلـك آـنـت أيام الـحـياة   وتشعل عندك الـنـيران لـيًال
 عالها في السنين الماضـيات   رآبت مطية مـن قـبـل زيد

 تباعد عنك تـعـيير الـعـداة   ـيهـا تـأسوتلك فـضـيلة ف
 تمكن من عناق المكـرمـات   ولم أر قبل جذعك قط جـذعـا
 فأنت قتيل ثـأر الـنـائبـات   أسأت إلى النوائب فاستـثـارت
 فعاد مطالبًا لـك بـالـتـرات   وآنت تجير من صرف الليالي
 ئاتإلينا من عـظـيم الـسـي   وصير دهرك اإلحسـان فـيه
 مضيت تفرقوا بالمنحـسـات   وآنت لمعشر سعدًا، فـلـمـا
 يخفف بالدمـوع الـجـاريات   غليل باطن لـك فـي فـؤادي



 

 لفرضك والحقوق الواجبـات   ولو أني قدرت عـلـى قـيام
 ونحت بها خالف النـائحـات   مألت األرض من نظم القوافي

 ن الجـنـاةمخافة أن أعد م   ولكني أصبر عنك نفـسـي
  ألنك نصب هطل الهاطالت   وما لك تربة فأقول تسقـى
 برحمات غـواد رائحـات   عليك تحية الرحمن تـتـرى

   
اء     -ولم يزل ابن بقية مصلوبًا إلى أن توفي عضد الدولة  ي حرف الف أنزل   -في التاريخ المذآور في ترجمته ف ف
  : ابن األنباري صاحب المرثية المذآورة عن الخشبة، ودفن في موضعه، فقال فيه أبو الحسن

 باءوا بإثمك ثم استرجعوا نـدمـا   ولم يلحقوا بك عارًا إذ صلبت بلى
 وأنهم نصبوا من سؤدد عـلـمـا   وأيقنوا أنهم في فعلهم غـلـطـوا

 بدفنه دفنوا األفضال والكـرمـا   فاسترجعوك وواروا منك طود عال
 منقسمـا ما زال مالك بين الناس   مـالئن بليت فال يبلى نداك فيك آ

   
داد،    ": تاريخ دمشق"قال الحافظ ابن عساآر في  ي شوارع بغ لما صنع أبو الحسن المرثية التائية آتبها ورماها ف

ى أن يكون هو المصلوب                 ه تمن ين يدي ا أنشدت ب ة، فلم ى عضد الدول ر إل ى أن وصل الخب اء، إل فتداولتها األدب
ان،    علي بهذا: دونه، فقال ه األم الرجل، فطلب سنة آاملة، واتصل الخبر بالصاحب ابن عباد وهو بالري فكتب ل

ال     : فلما سمع أبو الحسن ابن األنباري بذآر األمان قصد حضرته فقال له ات؟ ق ذه األبي ل ه ال  : أنت القائ م، ق : نع
  : أنشدنيها من فيك، فلما أنشد

 تتمكن من عناق المكرما   ولم أر قبل جذعك قط جذعا
   

ة    : قام إليه الصاحب وعاتقه وقبل فاه، وأنفذ إلى عضد الدولة، فلما مثل بين يديه قال له ى مرثي ك عل ما الذي حمل
ي الشموع،     : حقوق سلفت وأياد مضت، فجاش الحزن في قلبي فرثيت، فقال: عدوي؟ فقال هل يحضرك شيء ف

  : والشموع تزهر بين يديه، فأنشأ يقول
  من النار في آل رأس سنانا   آأن الشموع وقد أظهـرت
 تضرع تطلب منك األمانـا   أصابع أعدائك الـخـائفـين

   
  .فلما سمعها خلع عليه وأعطاه فرسًا وبدرة؛ انتهى آالم الحافظ ابن عساآر رحمه اهللا

  
  : قوله في األبيات: قلت

  عالها في السنين الماضيات   رآبت مطية من قبـل زيد
   

د    زيد هذا هو أبو الح ان ق ه، وآ سين زيد بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، رضي اهللا عن
ر            ن عم ه يوسف ب ى نفسه، فبعث إلي ا إل ة، ودع ظهر في أيام هشام بن عبد الملك في سنة اثنتين وعشرين ومائ

نهم بسهم فأصابه ف     ات، وصلب بكناسة    الثقفي والي العراقين يومئذ جيشًا مقدمه العباس المري، فرماه رجل م م
ين        : وقال ابن قانع. الكوفة، ونقل رأسه إلى البالد نة اثنت ل س ة، وقي نة إحدى وعشرين ومائ آان ذلك في صفر س

اب    . وعشرين ومائة في صفر أيضًا، بالكوفة، ولزيد من العمر اثنان وأربعون سنة يومئذ ي آت ي ف وقال ابن الكلب
ي رضي اهللا عن   ": جمهرة النسب" ن عل د           إن زيد ب ك عن ان ذل ه أصحابه، وآ ه فاحتمل ي جبهت ا أصابه سهم ف هم

اب   . المساء، ثم دعوا الحجام فانتزع النشابة وسالت نفسه، رضي اهللا عنه ي آت راء  "وذآر أبو عمرو الكندي ف أم
ون          " مصر د لعشر خل وم األح ًا ي ي خطيب ن عل د ب رأس زي أن أبا الحكم ابن أبي األبيض العبسي قدم إلى مصر ب

ين        من جمادى  ذي ب ي المسجد، وهو صاحب المشهد ال اآلخرة سنة اثنتين وعشرين ومائة، واجتمع إليه الناس ف
  .إن رأسه مدفون به، واهللا أعلم بالصواب: مصر وبرآة قارون، بالقرب من جامع ابن طولون يقال

  
ن أح   ازني،  وقتل ولده يحيى بن زيد سنة خمس وعشرين ومائة، وقصته مشهورة بالجوزخان، قتله سالم ب وز الم

ا       . وقيل جهم بن صفوان صاحب الجهمية ا مثله ي بابه م يعمل ف ه ل ى أن ر   . وهذه القصيدة اتفق العلماء عل د ذآ وق
دم               اوس مق ن آ ذر اب ا صلب األفشين خي ا المعتصم لم دح به ي م ي قصيدته الت أبو تمام أيضًا حال المصلوبين ف

  : م مشهورة، فمنها قولهقواده وبابك ومازيار في سنة ست وعشرين ومائتين، وقصته



 

 إذ صار بابـك جـار مـازيارولقد شفى األحشاء من برحائهـا
 آاثنين ثان إذ هما في الـغـار   ثانية في آبد السماء ولـم يكـن
 عن ناطس خبرًا من األخبـار   وآأنما اتنبذا لـكـيمـا يطـويا

 ـارأيدي السموم مدارعًا من ق   سود اللباس آأنما نسجت لـهـم
 قيدت لهم من مربط النـجـار   بكروا وأسروا في متون ضوامر

 أبدًا على سفر من األسفار   ال يبرجون ومن رآهم خالهم
   

  : وقبل هذا في وصف األفشين خاصة
  رمقوا الهالل عشية اإلفطار   رمقوا أعالي جذعه فكأنمـا

   
ذر         واألفشين مشهور فال حاجة إلى. وهي من القصائد الطنانة ا، واسمه خي زة وفتحه  -ضبطه، وهو بكسر الهم

دها راء   ه يتصحف      -بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح الذال المعجمة وبع ه ألن ا قيدت وإنم
  .على آثير من الناس بحيدر، بالحاء المهملة

  
  : ومن شعر أبي الحسن األنباري المذآور في الباقلي األخضر قوله

 بأقماع حكت تقليم ظـفـر   رد في غلف درفصوص زم
 لها لونان من بيض وخضر   وقد خلع الربيع لـه ثـيابـا

   
  .إنه من المقلين في الشعر، رحمه اهللا تعالى: وقال" تاريخ بغداد"وقد ذآره الخطيب في 

 الوزير فخر الملك

ة أ   اء الدول ة،        أبو غالب محمد بن علي بن خلف، الملقب فخر الملك، وزير به ن بوي ة ب ن عضد الدول ي نصر ب ب
ه       . وبعد وفاته وزر لولده سلطان الدولة أبي شجاع فناخسرو ذآور من أعظم وزراء آل بوي ك الم وآان فخر المل

اد      ن عب د والصاحب ب ا    -على اإلطالق بعد أبي الفضل محمد بن العمي دم ذآرهم ان أصله من واسط،      -المق وآ
ح مجال الهمة جم الفضائل واإلضال جزيل العطايا والنوال، قصد جماعة   وأبوه صيرفيًا، وآان واسع النعمة فسي

ره    -من أعيان الشعراء ومدحوه، وقرضوه بنخب المدائح، منهم أبو نصر عبد العزيز بن نباتة الشاعر  دم ذآ المق
  : له فيه قصائد مختارة، منها قصيدته النونية التي من جملتها يقول -

  ر الملك ليس له قرينوفخ   لكل فتى قرين حين يسمو
 الضـمـين بما أملته فأنا   أنخ بجنابه واحكم عـلـيه

   
م يرضها،            ازة ل ذه القصيدة، فأجازه إج د ه ك بع دح فخر المل أخبرني بعض علماء األدب أن بعض الشعراء امت

ق      : فجاء الشعر إلى نباتة، وقال له ا يلي ة بضمانك، فتعطي م ل قصيدتي،   أنت غررتني، وأنا ما مدحته إال ثق بمث
  .فأعطاه من عنده شيئًا رضي به، بلغ ذلك فخر الملك، فسير البن نباتة جملة مستكثرة لهذا السبب

  
  : ويقرب من معنى هذين البيتين في شدة الوثوق بالعطاء قول المتنبي

  لخلناك قد أعطيت من قوة الوهم   وثقنا بأن تعطي فلو لم تجد لـنـا
   

  : ًا أن بعض الشعراء مدح بعض األآابر بقصيدة، فلما أصبح آتب إليهويحكى في هذا المعنى أيض
  عاجلتني رقاع أهل الديون   لم أعالجك بالرقاع إلى أن
  ت مليًا فأصبحوا يرفعوني   علموا أنني بمدحك أمسـي

   
الى      -ومن جملة مداحه المهيار بن مرزويه الكاتب الشاعر المشهور    اء اهللا تع ره إن ش يأتي ذآ ول    -وس ه يق وفي

  : قصيدته الرائية التي منها
  أمات الهم أم عاش السرور   أرى آبدي وقد بردت قليًال



 

 أستجـير بفخر الملك منها   أم األيام خافتـنـي ألنـي
   

اب   ة،    " الفخري "ومدائحه آثيرة، وألجله صنف أبو بكر محمد بن الحسن الحاسب الكرجي آت ر والمقابل ي الجب ف
  .في الحساب "الكافي"وآتاب 

  
ا             ا بهالك شخص، فلم ذآور قصة سعى فيه ك الم ى فخر المل ع إل ورأيت في بعض المجاميع أن رجًال شيخًا رف

ا  ا مجرى         : "وقف فخر الملك عليها قلبها وآتب في ظهره إن آنت أجريته السعاية قبيحة وإن آانت صحيحة، ف
ل من م       اذ اهللا أن نقب ربح، ومع ر من ال ارة من         النصح، فخسرانك فيها أآث ي خف ك ف وال أن ي مستور، ول وك ف هت

  ".شيبك لقابلناك بما يشبه مقالك، ونردع به أمثالك، فاآتم هذا العيب، واتق من يعلم الغيب، والسالم
  

  : لألشرف بن فخر الملك قوله" تتمة يتيمة الدهر"وذآر أبو منصور الثعالبي في آتاب 
 لم أر فيه قمر الكوآـب   مر بي الموآب لكنـنـي

  ما ألمير الحسن لم يرآب   قل ألمير الجيش يا سيدي
   

ذآور        ة الم ه سلطان الدول ه مخدوم م علي ومحاسن فخر الملك آثيرة، ولم يزل في عزه وجاهه وحرمته إلى أن نق
ين من    بسبب اقتضى ذلك، فحبسه ثم قتله بسفح جبل قريب من األهواز، يوم السبت، وقيل يوم الثالثاء، لثالث بق

د            شهر ربيع م أعي ه، ث ره وأآلت ه فنبشت الكالب قب ي دفن م يستقص ف األول سنة سبع وأربعمائة، ودفن هناك، ول
و   . دفن رمته، فشفع فيه بعض أصحابه فنقلت عظامه إلى مشهد هناك فدفنت فيه في سنة ثمان وأربعمائة ال أب وق

ي  ن القادسي ف د ب د اهللا أحم وزراء"عب ار ال د": أخب ك ق وزير فخر المل ان ال ات فعوقب  وآ ل بعض الواجب أهم
ة      ه ليل ا، فلقي سريعًا، وذلك أن بعض خواصه قتل رجًال ظلمًا، فتصدت له زوجة المقتول تستغيث، فلم يلتفت إليه

ه      ارة، فقالت ل د حضر للزي ا          : في مشهد باب التبن وق ك وال تلتفت إليه ا إلي ي أرفعه ك، القصص الت ا فخر المل ي
ال        صرت أرفعها إلى اهللا، وأنا منتظرة ه ق ا قبض علي ه، فلم ع من جهت ا خرج،    : خروج التوقي ال شك أن توقيعه

ه                   ه وخزائن ى أموال د أحيط عل اه، وق ى خرآ ه إل ه وعدل ب م قبض علي ة، ث ى مضرب سلطان الدول تدعي إل واس
ون ألف      ار ونيف وثالث وآراعه وولده وأصحابه، وقتل في التاريخ المذآور أعاله وأخذ من ماله ستمائة ألف دين

  .ار، وقيل إنه وجد له ألف ألف ومائتا ألف دينار منطبعةدين
  

د         ا يري ال لم ر، الفع بحان اللطيف الخبي ا فس ه هاهن . ورثاه الشريف الرضي بأبيات ما اخترت منها شيئًا حتى أثبت
توفى             د اس ة، وق ع وخمسين وثلثمائ نة أرب ع اآلخر س ومولده بواسط يوم الخميس الثاني والعشرين من شهر ربي

  .بن الصابي أخباره في تاريخه، واهللا تعالى أعلم بالصوابهالل ا

 أبو نصر ابن جهير

ل وحزم      ان ذا رأي وعق ي؛ آ أبو نصر محمد بن محمد بن جهير، المقلب فخر الملك مؤيد الدين الموصلي الثعلب
د،              ى آم ل إل ه وانتق م صرف عن ب، ث ديوان بحل اظر ال وتدبير، خرج من الموصل ألمر يطول شرحه، وصار ن
ردي صاحب       روان الك ن م د ب ة أحم ر نصر الدول ى أن وزر لألمي م توصل إل اًال، ث ة بط دة طويل ا م ام به وأق

ى      -وقد تقدم ذآر ذلك في ترجمة نصر الدولة  -ميافارقين وديار بكر  زل عل م ي ر، ول وآان نافذ الكلم مطاع األم
ا   ام ب ه وزاد      ذلك إلى أن توفي نصر الدولة في التاريخ المذآور في ترجمته، وق ل علي دين، فأقب ده نظام ال ألمر ول

  .في إآرامه فرتب أمور دولته وأجراها على األوضاع التي آانت في أيام أبيه

ذل                   زل يتوصل ويب م ي أمر اهللا، ول ائم ب ام الق ان يكاتب اإلم ك، وآ ى ذل داد، فعمل عل ى بغ ه التوجه إل ثم خطر ل
ي  ى          األموال حتى خرج إليه نقيب النقباء ابن طراد الزينب م إل م خرج لوداعه، ويم ره ث ا أراد تقري ه م رر مع ، فق

ن             ائم اب ي الغن دًال من أب ائم ب ولى وزارة الق ا ت ا بلغه ه، فلم در علي بغداد، وأرسل ابن مروان خلفه من يرده فلم يق
أقره             أمر اهللا ف دي ب ده المقت ولى ول ائم، وت وفي الق ى أن ت ا إل ة، ودام فيه دراست في سنة أربع وخمسين وأربعمائ
ك،             وزير نظام المل ارة ال ن دراست، بإش ائم اب و الغن ر أب ة األمي وم عرف على الوزارة مدة سنين، ثم عزله عنها ي
وآان ولده عميد الدولة شرف الدين أبو منصور محمد ينوب عنه فيها، فلما عزل والده خرج هو نظام الملك أبي 

لجوقي    ره واس   -الحسن وزير ملكشاه بن ألب أرسالن الس دم ذآ داد،        المق ى بغ اد إل ه وع ه مع ترضاه وأصلح حال
  .وتولى الوزارة مكان أبيه



 

ى            ه عل د ل اه، فعق تدعائه إي ذآور باس اه الم ة السلطان ملكش ى جه وخرج أبوه فخر الدولة في سنة ست وسبعين إل
وان   ره   -ديار بكر، وسار معه األمير أرتق بن أآسب صاحب حل دم ذآ راد       -المق ان واألآ ي جماعة من الترآم ف

وه    واأل م فت أب مراء، فلما وصلوا إلى ديار بكر فتح ولده أبو القاسم زعيم الرؤساء مدينة آمد بعد حصار شديد، ث
ام          ن نظ ر منصور ب ي المظف ة أب فخر الدولة ميافارقين بعد ثالثة أشهر من فتح آمد وآان أخذها من ناصر الدول

بعين     نة تسع وس ة الدين، واستولى على أموال بني مروان وذلك في س ًا     . وأربعمائ اق أن منجم ومن عجيب االتف
ويخرج على دولتك رجل قد أحسنت إليه، فيأخذ : حضر إلى ابن مروان نصر الدولة، وحكم له بأشياء، ثم قال له

ذا،        : الملك من أوالدك، فأفكر ساعة ثم رفع رأسه إلى فخر الدولة وقال و الشيخ ه ول صحيحًا فه ذا الق ان ه إن آ
ا،     ثم أقبل عليه وأوصاه  ا ذآرن ه آم ى يدي على أوالده، فكان األمر آما قال، فإنه وصل إلى البالد وآان فتحها عل
  .والشرح في ذلك يطول

و منصور       نهم أب ان الشعراء، فم وآان رئيسًا جليًال، خرج من بيتهم جماعة من الوزراء والرؤساء، ومدحهم أعي
وزارة قصيدة، وهي من     علي بن الحسن المعروف بصردر، أنفذ إلى فخر الملك المذآور  من واسط عند تقلده ال

  : مشاهير القصائد، وأولها

  وحاجة نفس ليس يقضى يسيرها   لجاجة قلب ما يفيق غـرورهـا
 صحائف ملقاة ونحن سطورهـا   وقفنا صفوفًا في الديار آأنـهـا
  نظيرها: أهذا الذي تهوى؟ فقلت   :يقول خليلي والظباء سـوانـح

 لقد خالفت أعجازها وصدورهـا   ادهـا وعـيونـهـالئن شابهت أجي
 ويدنو على ذعر إلينا نـفـورهـا   فيا عجبًا منهـا يصـد أنـيسـهـا
 تيقن أن الـزائرين صـقـورهـا   وما ذاك إال أن غـزالن عـامـر
 على القلب حتى ساعدتها بدورهـا   ألم يكفها ما قد جنته شمـوسـهـا
 فما بالها تدعو نـزال ذآـورهـا   إناثهـا نكصنا على األعقاب خوف

 أتلك سهام أم آـؤوس تـديرهـا   وواهللا ما أدري غداة نـظـرنـنـا
 وإن آن من مر فأين سرورهـا؟   فإن آن من نبل فأين حفـيفـهـا؟
  فقد أذنت لي في الوصول خدورها   أيا صاحبي استأذنا لي خـمـرهـا
 فهل أنا إال آالـخـيال يزورهـا   هباها تجافت عن خليل يروعـهـا
 أما هذه فوق الرآائب حـورهـا   وقد قلتما لي ليس في األرض جنة

 لها الصدر سجن وهو فيه أسيرها   فال تحسبا قلبي طليقـًا فـإنـمـا
 إذا آان ما بين الشفاه غـديرهـا   يعز على الهيم الخوامـس وردهـا
 ثـغـورهـا لت حتى قبلتـكتوس   أراك الحمى قل لي بـأي وسـيلة

   
  : ومن مديحها

  وما آان يرجى بعثها ونشورها   أعدت إلى جسم الوزارة روحه
 وهذا الزمان قرؤها طهورها   أقامت زمانًا عند غيرك طامثـًا
 وينوعها مردوة مستعـيرهـا   من الحق أن يحبى بها مستحقها
 مشيرهـا طالقأشار عليها بال   إذا ملك الحسناء من ليس آفؤها

   
د              اهللا ق دري ب ان المقت زل، وآ د الع ة بع نة إحدى وستين وأربعمائ ي صفر س وأنشده أيضًا لما عاد إلى الوزارة ف

  : أعاده إلى الوزارة بعد العزل وقبل الخروج إلى السلطان ملكشاه، فعمل فيه صردر هذه القصيدة
  وأنت من آل الورى أولى به   قد رجع الحق إلى نصـابـه
 ثم أعادتـه إلـى قـرابـه   ما آنت إال السيف سلـتـه يد
 رونقه يغنيه عن ضـرابـه   هزته حتى أبصرته صارمـًا
 ما استودعت إال إلى أربابـه   أآرم بها وزارة ما سلـمـت
 شوق أخي الشيب إلى شبابه   مشوقة إليك مذ فارقـتـهـا



 

 ابـهأن يدرك البارق في سح   مثلك محسود ولكن معـجـز
 يخرج ليثًا خادرًا من غابـه   حاولها قوم ومن هـذا الـذي
 في خيسه بظفـره ونـابـه   يدمى أبو األشبال من زاحمه
 إهـابـه ما خلع األرقم من   وهل سمعت او رأيت البسـًا

   
  : ومنها

 أن ليس للجو سوى عقـابـه   تيقنوا لما راوهـا صـعـبة
 عد السرار ليلة احتجـابـهب   إن الهالل يرتجي طلـوعـه

 وإن طواها الليل في جنابـه   والشمس ال يؤيس من طلوعها
 للمرء أحلى أثر اغتـرابـه   ما أطيب األوطان إال انـهـا
 والخلد لإلنسان في مـآبـه   آم عودة دلت على دوامـهـا
 ما لجج الغائض في طالبـه   لو قرب الدر على جالـبـه

 لم تكن التيجان في حسـابـه   أصـدافـهولو أقام الزمـًا 
 إال وراء الهول من عبـابـه   ما لؤلؤ البحر وال مرجـانـه

   
  .وهي قصيدة طويلة اقتصرنا منها على هذا القدر

  
د                  وزارة بع ى ال اد إل ا ع و إسحاق الصابي لم ه أب ا إلي ات آتبه ة أبي ن أردشير ثالث ابور ب ة س وقد سبق في ترجم

  .هذا الباب مثلها العزل، ولم يعمل في
  

ة المشهورة،       ات الحائي ه عمل األبي وممن مدحه أيضًا القائد أبو الرضا الفضل بن منصور الشريف الفارقي، وفي
  : وهي

 ولست أدهى إال من النصـح   يا قالة الشعر قد نصحت لكم
 ذاك أمور طويلة الـشـرح   قد ذهب الدهر بالكرام وفـي
  ظرف وجوهًا في غاية القبح   وأنتم تمدحون بالحـسـن وال
 قد طبعت نفسه على الشـحوتطلبون السماح من رجـل
 ألنكم تكذبون فـي الـمـدح   من أجل ذا تحرمون آـدآـم

 يعثر فيه الرجـاء سـمـح   صونوا القوافي فما أرى أحدًا
 فكذبوني بـواحـد سـمـح   فإن شككتم فيما أقول لـكـم
 تعرك أذن الزمان بالملح   هسوى الوزير الذي رياست

   
ل          ي شهر رجب، وقي ا ف وفي به ة بالموصل؛ وت وآانت والدة فخر الدولة المذآور في سنة ثمان وتسعين وثلثمائ
ا عرض          ة الموصل يفصل بينهم ي قبال ل ف في المحرم، سنة ثالث وثمانين وأربعمائة ودفن في تل توبة، وهو ت

  .الشط، رحمه اهللا تعالى
  

ك                 وآان قد عاد إ ا مل أول م ة، ف انين وأربعمائ ين وثم نة اثنت ي س اه أيضًا ف ة ملكش ًا من جه ة متولي ار ربيع ى دي ل
ع،                 ة أجم ار ربيع ابور ودي ة والخ ك الموصل وسنجار والرحب م مل نة، ث ذه الس ي شهر رمضان من ه نصيبين ف

  .وخطب به على منابرها نيابة عن الموصل إلى أن توفي
  

ذآور      ة الم د الدول ده عمي ا ول ال           وأم ي تاريخه فق داني ف ك الهم د المل ن عب د ب ره محم د ذآ ار   : فق ه الوق انتشر عن
رة وصالت             ه رسوم آثي ان علي نهم، وآ ين م اء ووزر الثن ة من الخلف دم ثالث رأي، وخ ة وجودة ال ة والعف والهيب

ور  جمة، وآان نظام الملك يصفه دائمًا بأوصاف عظيمة، ويشاهدها بعين الكافي الشهم، ويأخذ رأيه في أه  م األم
ا،              ع ضنه به ه آانت محفوظة م إن آلمات د، ف ر الزائ اب بأشد من الكب ويقدمه على الكفاة والصدور، ولم يكن يع
ن الصباغ         ي نصر اب ام أب د الشيخ اإلم ه لول : ومن آلمة بكلمة قامت عنده مقام بلوغ األمل، فمن جملة ذلك ما قال

  .ابن الهمداني اشتغل وتأدب، وإال آنت صباغًا بغير أب، انتهى آالمه



 

ي        ا بسبب المصاهرة، وف د إليه م أعي وآان نظام الملم الوزير قد زوجه زبيدة ابنته، وآان قد عزل عن الوزارة ث
  : -المقدم ذآره  -ذلك يقول الشريف أبو يعلى ابن الهبارية 

   
 وإن تعاظم واستولى لمـنـصـبـه   قل للوزير وال تفزعـك هـيبـتـه

  فاشكر حرًا صرت موالنا الوزير به   توزرت ثـانـيةلوال ابنة الشيخ ما اس
   

ذ  ن منق امة ب ال  -ووجدت بخط أس ري ق اعر المع زول الش ي مه ن أب ابق ب ره أن الس دم ذآ راق : المق دخلت الع
ام  ي بعض األ ي ي ف ال ل ة، فق ابن الهباري م   : واجتمعت ب زل ث د ع ان ق ر، وآ ن جهي وزير اب دم ال ا لنخ امض بن

ه         :استوزر، قال السابق ر وجه ا تغي ا قرأه ة صغيرة، فلم ه رقع فدهلت معه حتى وقفنا بين يدية الوزير، فدفع إلي
ال     : ورأيت فيه الشر، وخرجنا من مجلسه فقلت  ة؟ فق ي الرقع ان ف ا آ ك،      : م ي ورقبت ر، الساعة تضرب رقبت خي

اب   . نآان ما آا: أنا رجل غريب صحبتك هذه األيام، وسعيت في هالآي، فقال: فأشفقت وقلقت، وقلت فقصدنا ب
ال واب، فق ا الب رج فردن دار لنخ ابق: ال ال الس ا، فق رت بمنعكم ي  : أم ا يعرفن ام م ل الش ن أه ب م ا رجل غري أن

اس من   : الوزير، إنما القصد هذا، فقال البواب ال تطول فما إلى خروجك من سبيل، فأيقنت بالهالك، فلما خف الن
انير   : وقال الدار خرج إليه غالم معه قرطاس فيه خمسون دينارًا قد شكرنا فاشكر، فانصرفنا، ودفع لي عشرة دن

  .ما آان في الرقعة؟ فأنشدني البيتين المذآورين، فآليت أن ال أصحبه بعدها: منها، فقلت
  

ذيل "لكنه غير مرضي، وذآره ابن السمعاني في آتاب " الخريدة"ولعميد الدولة شعر ذآره في  ق   "ال ؛ ومدحه خل
  : يه يقول صردر المذآور قصيدته العينية المشهورة التي أولهاآثير من شعراء عصره، وف

 وهوى النفوس مع الهوادج يرفـع   قد بان عذرك والخـلـيط مـودع
 أترى البدور بكـل واد تـطـلـع   لك حيثما سمت الرآـائب لـفـتة

 أحشاء مرعى والمآقي مـكـرع   في الظاعنين من الحمى ظبي له ال
 حذرًا عليه من العيون الـبـرقـع   ال رقـيبـهممنوع أطراف الجمـ

 فارتاع فهو لكل حـبـل يقـطـع   عهد الحبائل صـائدات شـبـهـه
 حرم الكالم له لسانـي األصـبـع   لم يدر حامـي سـربـه أنـي إذا

 تـسـمـع بتحية منه فـعـينـي   وإذا الطيوف إلى المضاجع أرسلت
   

  : رر الشعر، وقوله فيهاوهذه القصيدة طويلة، وهي من غ
  فارتاع فهو لكل حبل يقطع   عهد الحبائل صائدات شبهه

   
  : نظير قول ابن الحمارة األندلسي

 وآان قليًال فـي لـيال قـالئل   عن النوم سل عينًا به طال عهدها
  رأى هدبها فارتاع خوف الحبائل   إذا ظن وآرًا مقلتي طائر الكرى

   
ويجوز أن يكون . من اآلخر، ألني لم أقف على تاريخ وفاة ابن الحمارة حتى أعرف عصرهوال أدري أيهما أخذ 

ذ أحدهما من اآلخر           ر أن يأخ ى من غي ذا المعن ى ه وارد عل ذآور عز      . ذلك بطريق الت ة الم د الدول وعزل عمي
ي شوال من ا    ه   الدولن الوزارة وحبس وقيد في شهر رمضان المعظم سنة اثنتين وأربعمائة، وتوفي ف نة، وإلي لس

  : آتب أبو الكرم ابن العالف الشاعر قوله
 فعال المسيء من المحسن   ولوال مدائحنـا لـم تـبـن

 فهال احتجبت عن األلسـن   فهبك احتجبت عن الناظرين
   

تين      ين وس نة اثنت ي س وتوفيت زوجته بنت نظام الملك المذآور في شعبان سنة سبعين وأربعمائة وآان تزوجها ف
  .وتوفي سنة ثالث وتسعين في حصن مقابل لتل بها.ائةوأربعم

  
  : ولصردر أيضًا في زعيم الرؤساء أبي القاسم ابن فخر الدولة قصيدته القافية التي أولها

 هل بين هذين بقاء للحدق   صبحها الدمع ومساها الرق
   



 

يم      ولى زع ا، وت ان به ن فخر      وهي بديعة مختارة مشهورة فال حاجة إلى التطويل في االتي و القاسم اب اء أب الرؤس
  .الدولة وزارة اإلمام المستظهر باهللا، في شعبان من سنة ست وتسعين وأربعمائة، ولقبه نظام وقيل قوام، الدين

  
ال السمعاني     : وجهير دها راء، وق ا وبع يم، وهو    : بفتح الجيم وآسر الهاء وسكون الياء الثمناة من تحته بضم الج

ى جهوري الصوت، واهللا         غلط، يقال رجل جهير بين الج ر الصوت بمعن ال أيضًا جهي هارة، أي ذو منظر، ويق
  .تعالى أعلم بالصواب

 ظهير الدين الروذراوري

روذراوري األصل       دين، ال ر ال ب ظهي راهيم، الملق ن إب د اهللا ب ن عب د ب ن محم ين ب ن الحس د ب جاع محم و ش أب
أمر       األهوازي المولد؛ قرأ الفقه على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، دي ب ام المقت وزارة لإلم ي ال وقرأ األدب، وول

نة ست         ي س ك ف ة، وذل ه فخر الدول اهللا بعد عزل عميد الدولة أبي منصور ابن جهير المذآور قبله في ترجمة أبي
ر    ن جهي د اب . وسبعين وأربعمائة، وعزل عنها يوم الخميس تاسع عشر صفر سنة أربع وثمانين وأربعمائة، وأعي

  : ع التوقيع بعزله أنشدولما قرأ أبو شجا

  وفارقها وليس له صديق   توالها وليس لـه عـدو
   

ك             ان ذل ه، وآ دعوا ل ة تصافحه وت ه العام امع، وانثالت علي ى الج وخرج بع عزله ماشيًا يوم الجمعة من داره إل
ي  سببًا إللزامه بالقعود في داره، ثم خرج إلى روذراور وهي موطنه قديمًا، فأقام هناك مدة، ثم  خرج إلى الحج ف

لم من                 م يس ذة، فل رب الرب ه بق ذي هو في ى الرآب ال ة، وخرجت العرب عل انين وأربعمائ الموسم سنة سبع وثم
ادى               ي النصف من جم وفي ف ى أن ت لم، إل ه وس ة رسول اهللا صلى اهللا علي د الحج بمدين الرفقة سواه، وجاور بع

ن رسول اهللا          اآلخرة سنة ثمان وثمانين وأربعمائة، ودفن بالبقيع عند  ه السالم اب راهيم علي ر إب ا قب ي فيه ة الت القب
  .صلى اهللا عليع وسلم؛ وآانت والدته سنة سبع وثالثين وأربعمائة رحمه اهللا تعالى

  
ي       : في حقه" الخريدة"قال العماد الكاتب في  م يكن ف ان، ول ه أنضر األ زم وآان عصره أحسن العصور، وزمان

ان    دين وق ر ال دنيا، ال            الوزراء من يحفظ أم ي أمور ال هًال ف ور الشرع، س ي أم ديدًا ف ه، صعبًا ش ون الشريعة مثل
  .تأخذه في اهللا لومة الئم

  
ال م ق ي : ث ذاني ف ن الهم ره اب ذيل"ذآ ال" ال ى  : فق ة عل ا برآ دولتين، وأعظمه عادة لل ام س ى األي ه أوف آانت أيام

ي نظره    الرعية، وأعمها أمنًا وأشملها رخصًا وأآملها صحة، لم يغادها بؤس ولم تشبها مخافة، وقامت للخالفة ف
  .من الحشمة واإلحترام، ما أعادت سالف األيام، وآان أحسن الناس خطًا ولفظًا

  
ال " الذيل"وذآره الحافظ ابن السمعاني في  ة ورأي صائب،          : فق ر ورزان ل واف ى فضل آامل وعق ان يرجع إل آ

ة األدب، وصرف عن    داد         وآان له شعر رقيق مطبوع، أدرآته حرف ل من بغ ت، فانتق زوم البي وزارة وآلف ل ال
ه، وزرت     ى حين وفات إلى جوار النبي صلى اهللا عليه وسلم، وأقام بالمدينة على ساآنها أفضل الصالة والسالم إل

ك        د ذل ال السمعاني بع م ق البقيع؛ ث لم، ب سمعت من   : قبره غير مرة عند قبر إبراهيم ابن نبينا، صلى اهللا عليه وس
ي صلى اهللا          أثق به يقول ى مسجد النب دنيا حمل إل ه من ال إن الوزير أبا شجاع وقت أن قرب أمره وحان ارتحال

ال    رة وبكى وق الى     : عليه وسلم، فوقف عند الحظي بحانه وتع ال اهللا س ا رسول اهللا، ق وا أنفسهم     : "ي م ظلم و أنه ول
اً   ًا رحيم ذنوبي      -14-: نساء ال" جاءوك فاستغفروا اهللا واستغفر لهم الرسول لوجدوا اهللا تواب ًا ب د جئتك معترف ولق

  .وجرائمي أرجو شفاعتك، وبكى ورجع وتوفي من يومه
  

  : وله شعر حسن مجموع في ديوان، فمن ذلك قوله
  فيها بكت بالدمع أو فاضت دما   ألعذبن العين غير مـفـكـر
  حتى يعود على الجفون محرما   وألهجرن من الـرقـاد لـذيذه

 لو لم تكن نظرت لكنت مسلما   بائل فـتـنةهي أوقعتني في ح
 أظلما وهي التي بدأت فكانت   سفكت دمي ألسفكن دموعهـا

   
  : وإلى هذا المعنى ينظر قول بعضهم



 

  وال تعدى في الصنيعيا عين ما ظلم الفؤاد
 فمحا سوادك بالدموع   جرعته مر الـهـوى

   
  : وله أيضًا

 في القلب مني لوعة وغليلو   وإني ألبدي في هواك تجلـدًا
  ترى صحة بالمرء وهو عليل   فال تحسبي أني سلوت فربمـا

   
  : وله أيضًا

 بغـير لـقـاء؟ إن ذا لـشـديد   أيذهب جل العمر بيني وبينـكـم
 لـسـعـيد على فاقتي إني إذًا   فإن يسمح الدهر الخؤون بوصلكم

اب  ى آت ًال عل ل ذي م"وعم ارب األم أليف أب"تج اريخ  ، ت و الت كويه، وه روف بمس د المع ن محم د ب ي أحم ي عل
  .المشهور بأيدي الناس

ة        : وقال محمد بن عبد الملك الهمداني في تاريخه ه والرأف اره وإعزاز أهل دين وإظه ي ال بس ف وظهر منه من التل
يئًا              ى يكتب ش ه حت ان ال يخرج من بيت ادلين؛ وآ ه عدل الع ا أذآر ب رآن   بهم واألخذ على أيدي الظلمة م من الق

ا تيسر       ي المصحف م رأ ف ه وضياعه واقطاعه         . العظيم ويق ائر أمالآ ي س ه الظاهرة ف اة أموال ؤدي زآ ان ي وآ
ام وهو عراة    : وعرضت عليه رقعة فيها. ويتصدق سرًا إن الدار الفالنية بدرب القيار، فيها إمراة معها أربعة أيت

ه وحلف    مر واآسهم وأشبعهم،: جياع، فاستدعى صاحبًا له وقال له ع أثواب ود     : وخل ى تع تها وال دفئت حت ال لبس
  .ولم يزل يرعد إلى أن جاء صاحبه وأخبره بذلك؛ وآانت له مبار آثيرة. إلي وتخبرني أنك آسوتهم وأشبعتهم

ا راء أخرى،      : والروذراوري ي آخره ا ألف ف بضم الراء وسكون الواو والذال المعجمة وفتح الراء والواو بينهم
  .روذراور، وهي بليدة بنواحي همذان، واهللا تعالى أعلم هذه النسبة على

 عميد الملك الكندري

ة          ودًا وسخاء وآتاب دهر ج ان من رجال ال دري؛ آ أبونصر محمد بن منصور بن محمد، الملقب عميد الملك الكن
ة   -المقدم ذآره  -وشهامة، واستوزره السلطان طغرلبك السلجوقي  م   ونال عنده الرتبة العالية والمنزل ة، ول الجليل

ي    يكن أحد من أصحابه معه آالم، وهو أول وزير آان لهذه الدولة، ولم تكن له منقبة إال صحبة إمام الحرمين أب
ره المسعاني   " نهاية المطلب"المعالي عبد الملك ابن الشيخ أبي محمد الجويني الفقيه الشافعي صاحب  على ما ذآ

بالد     -قال  فإنه" الذيل"في ترجمة أبي المعالي في آتاب  ي ال ه ف بعد اإلطناب في وصف إمام الحرمين وذآر تنقل
ابر من        : ثم قال - ي حضرته باألآ ه ويلتقي ف وخرج إلى بغداد وصحب العميد الكندري أبا نصر مدة يطوف مع

  .العلماء ويناظرهم، وتحنك بهم حتى تهذب في النظر، وشاع ذآره

نة ست و ي س ه ف ي تاريخ ر ف ن األثي يخنا اب ره ش الوذآ ة وق ين وأربعمائ ديد : خمس ان ش ذآور آ وزير الم إن ال
التعصب على الشافعية آثير الوقيعة في الشافعي، رضي اهللا عنه، حتى بلغ من تعصبه أنه خاطب السلطان ألب   
انف       يهم األشعرية، ف نهم وأضاف إل أرسالن السلجوقي في لعن الرافضة على منابر خراسان، فأذن في ذلك، فلع

ام   من ذلك أئمة خر ام إم اسان، منهم أبو القاسم القشيري وإمام الحرمين الجويني وغيرهما، ففارقوا خراسان، وأق
ة      ة النظامي ا جاءت الدول الحرمين بمكة شرفها اهللا تعالى أربع سنين يدرس ويفتي، فلهذا قيل له إمام الحرمين فلم

  .في الشافعي، فإن صح فقد أفلحأحضر من انتزح منهم وأآرمهم وأحسن إليهم؛ وقيل إنه تاب عن الوقيعة 

اخرزي     و الحسن الب  -وآان عميد الملك ممدحًا مقصدًا للشعراء، مدحه جماعة من أآابر شعراء عصره، منهم أب
ن الفضل، الكاتب المعروف بصردر           -المقدم ذآره  ي ب ن عل ن الحسين ب دم   -والرئيس أبو منصور علي ب المق
  : ، وهيوفيه يقول قصيدته النونية -ذآره أيضًا 

 ام هذه شيم الظـبـاء الـعـين   أآـذا يجـازى ود آـل قـرين
 إن التأسي روح آـل حـزين   قصوا علي حديث من قتل الهوى
 بمصارع العذري والمجـنـون   ولئن آتمتم مشفقين لـقـد درى



 

 بل ثم شهوة أنـفـس وعـيون   فوق الرآاب وال أطيل مشبهـا
 هزؤًا عند البان مثل غصونـي   هزت قدوهدهم وقالت للصـبـا
 حصباؤه من لؤلؤ مـكـنـون   ووراء ذياك المقـبـل مـورد

 منظومة أو حانة الـزرجـون   إما بيوت النحل بين شفاهـهـم
 ذات الشمال بهـا وذات يمـين   ترمي بعينيك الفجاج مقـلـبـًا

 من بارق حيًا علـى جـيرون   لو آنت زرقاء اليمامة ما رأت
 أرقي بـلـيل ذوائب وقـرون   كواك من ليل التمام وإنـمـاش

 فالدمع دمعي والحنين حنينـي   ومعنف في الوجد قلت له اتـئد
 جاه الصبا وشفاعة العشـرين   ما نافعي إذ آان ليس بنافعـي
 ماانت أول حازم مـفـتـون   ال تطرقن خجًال لـلـومة الئم

 واي بين جوانحي يعصينـيوه   أأسومهم، وهم األجانب، طاعة
 فبأي حكم يقتضون رسهونـي   ديني على ظبياته ما يقتـضـى
 حتى لقد طالبتـه بـضـمـين   وخشيت من قلبي الفرار إليهـم

 إن العزيز عذابه بـالـهـون   آل الـنـكـال أطـيق إال ذلة
 عار علـى دنـياهـم والـدين   يا عين مثل قذاك رؤية معشـر

 متكونون من الحما المسنـون   اإلنسـان إال أنـهـملم يشبهوا 
 طهرتها فنزحت ماء جفونـي   نجس العيون فإن رأيتهم مقلتي
 وهم إذا عدوا الفضائل دونـي   أنا إن هم حسبوا الذخائر دونهم
 عادت إلي بصفقة المغـبـون   ال يشمت الحساد أن مطامعـي
  في الضمر آالعرجونأبصرته    ما يستدير البدر إال بـعـدمـا

 واليم قاذف فلكي المشـحـون   هذا الطريق اللحب زاجر ناقتي
 ظفرًا بفأل الطائر المـيمـون   فإذا عميد الملك حلى ربـعـه
 مرحت بأزهر شامخ العرنـين   ملك إذا ما العزم حـث جـياده
 إال اقتضاني بالسجود جبـينـي   بأغر ما أبصرت نور جبـينـه

 والسرج بدر دجى وليث عرين   واظر في نواحي دستـهتجلو الن
 شكر الغني ودعوة المسكـينعمت فضائله البرية فالتـقـى
 أصالت جود أم قضـاء ديون   قالوا وقد شنوا عـلـيه غـارة

 منه الكنوز إلـى يدي قـارون   لو آان في الزمن القديم تظلمت
 ن علمه المخزونفاستوهبوا م   أما خزائن مالـه فـمـبـاحة

 طلب وليس األجر بالمـنـون   ما الرزق محتاجًا بعرصته إلى
 أني بـرؤيتـه أبـر يمـينـي   أقسمت أن ألقى المكارم عالمـًا
 من رهبة، وبسالة مـن لـين   ساس األمور فليس يخلي رغبة
 ومضاؤه في حده المسـنـون   آالسيف رونق أثره في متنـه

 مسك وعنصر غيره من طين   ذاتـه شهدت عاله أن عنصـر
   

ذه       و منصبه، وه ه وعل وآان إنشاده إياه هذه القصيدة عند وصول عميد الملك إلى العراق، وهو في دست وزارت
ذه   القصيدة من الشعر الفائق المختار وقد أثبتها بكمالها ما خال ثالثة أبيات فإنها لم تعجبني فأهملتها، وقد وازن ه

  : وازنه بقصيدته التي أولها -المقدم ذآره  -الشعراء منهم ابن التعاويذي القصيدة جماعة من 
 فقف المطي برملتي يبـرين   إن آان دينك في الصبابة ديني

   



 

وال     الى، ول ه اهللا تع وهي القصيدة النادرة، وأرسلها من العراق إلى الشام ممتدحًا بها السلطان صالح الدين، رحم
م ذ   ا، ث ن              خوف اإلطالة ألثبته ه أيضًا اب اك؛ ووازن وب فتطلب هن ن أي دين يوسف ب ة صالح ال ي ترجم ا ف آرته

  : بقصيدته التي أولها -المقدم ذآره  -المعلم 
  وهو الخلي من الظباء العين   ما وقفة الحادي على يبـرين

   
ا        ة فم ه أيضًا، وبالجمل ا األبل د وازنه ن   وهي أيضًا قصيدة جيدة، وقد ذآرت بعضها في ترجمته، وق ا إال اب قاربه

ة     . التعاويذي، وقد خرجنا عن المقصود، ولكن انتشر الكالم فلم يكن بد من استيفائه ي دول ك ف د المل ولم يزل عمي
ه    -طغرلبك عظيم الجاه والحرمة، إلى أن توفي طغرلبك  ي ترجمت ذآور ف ن      -في التاريخ الم ة اب ي المملك ام ف وق

ره    -أخيه ألب أرسالن    دم ذآ ى   -المق أقره عل اه            ف ى خوارزم ش يره إل ه س م إن ه، ث ه ورتبت ي إآرام ه وزاد ف حال
ر           ر، فخاف تغي ك الخب د المل غ عمي اس فبل ين الن ك ب ليخطب له ابنته، فأرجف أعداؤه أنه خطبها لنفسه، وشاع ذل
ل      قلب مخدومه عليه، فعمد إلى لحيته فحلقها وإلى مذاآيره فجبها، فكان ذلك سبب سالمته من ألب أرسالن، وقي

  : السلطان خصاه، فلما فعل ذلك عمل أبو الحسن علي بن الحسن الباخرزي المذآور في ترجمته قولهإن 
  سمة الفحول وآان قرمًا صائًال   قالوا محا السلطان عنه بعدآـم
 لما اغتدى من أنثييه عـاطـًال   قلت اسكتوا فاآلن زاد فحـولة
 تـاصـالمسـ أنثى، لذلك جده   فالفحل يأنف أن يسمى بعضـه

   
  .وهذا من المعاني الغريبة البديعة

  
ثم إن ألب أرسالن عزله من الوزارة في المحرم من سنة ست وخمسين وأربعمائة لسبب يطول شرحه، وفوض   

ابور     .الوزارة إلى نظام الملك أبي علي الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي المقدم ذآره ك بنيس د المل وحبس عمي
نقله إلى مرو الروذ وحبسه في داره، فكان في حجرة تلك الدار عياله، وآانت له بنت  في دار عميد خراسان، ثم 

اب الحجرة واغتسل وصلى             ق ب ه وأغل ه وودع عيال ل دخل الحجرة وأخرج آفن واحدة ال غير، فلما أحس بالقت
ال  وب       : رآعتين، وأعطى الذي هم بقتله مائة دينار نيسابورية وق ذا الث ي ه ي ف ك أن تكفنن لته   حقي علي ذي غس ال

الده  ال لج زم، وق اء زم ك : بم ام المل وزير نظ ل لل وزراء، وأصحاب   : ق ل ال راك قت ت، علمت األت ا فعل ئس م ب
ة؛                   وم القيام ى ي ا إل ا ووزر من عمل به ه وزره يئة فعلي نة س ا، ومن سن س ع فيه واة وق ر مه الديوان، ومن حف

  .ورضي بقضاء اهللا الحتوم
  

نة، فعمل    وقتل يوم األحد سادس عشر ذي الحجة س نة خمس وخمسين وأربعمائة وعمره يومئذ نيف وأربعون س
  .في ذلك الباخرزي الشاعر المذآور مخاطبًا للسلطان ألب أرسالن

 وبوأه من ملكه آنفـًا رحـبـا   وعمك أدناه وأعلى مـحـلـه
 العقـبـى فخوله الدنيا وخولته   قضى آل مولى منكما حق عبده

ذاآ  ت م ه دفن ب أن ن العجائ ه    وم در، وجمجمت ه آن ده بقريت ن جس روذ، ودف رو ال ه بم ق دم وارزم، واري يره بخ
رة     ك عب ودماغه بنيسابور، وحشيت سوأته بالتين ونقلت إلى آرمان، وآان نظام الملك هناك، ودفنت ثم، وفي ذل

  .لمن اعتبر، بعد أن آان رئيس عصره، رحمه اهللا تعالى

دال   : والكندري ة من          بضم الكاف وسكون النون وضم ال در، وهي قري ى آن بة إل ذه النس دها راء، ه ة وبع المهمل
اء       -قرى طريثيت  ة وسكون الي اء المثلث بضم الطاء المهملة وفتح الراء وسكون الياء المثناة من تحتها وآسر الث

ة   اء مثلث دها ث ًا وبع ا أيض ن تحته اة م اء   -المثن ن العلم ة م ا جماع ابور، خرج منه واحي نيس ن ن ورة م وهي آ
  .، واهللا تعالى أعلم بالصوابوغيرهم

 الوزير الجواد جمال الدين

ر صاحب               الجواد األصفهاني، وزي دين المعورف ب ال ال ي منصور، الملقب جم ن أب ي ب ن عل أبو جعفر محمد ب
اآلتي ذآره إن شاء اهللا تعالى  -الموصل؛ آان جده أبو منصور فهادًا للسلطان ملكشاه بن ألب أرسالن السلجوقي 

ده  أدب ول دين    فت ال ال ه جم د ل ا ول ابر، فلم ة وصاهر األآ ي مناصب علي دم ف ره وخ تهر أم ه، فاش مت همت وس
اه       ن ملكش د ب ن محم ود ب ره    -المذآور عني بتأديبه وتهذيبه، ثم ترتب في ديوان العرض للسلطان محم ي ذآ اآلت

الى   اء اهللا تع نقر        -إن ش ن آق س ي ب ك زنك ولى أتاب ا ت ه، فلم دت طريقت ه وحم رت آفايت ره  -فظه دم ذآ  -المق



 

ه،       واله نصيبين، فظهرت آفايت ا، ف الموصل وما واالها استخدم جمال الدين المذآور وقربه واستصحبه معه إليه
وأضاف إليه الرحبة، فأبان عن آفاية وعفة، وآان من خواصه وأآبر ندمائه، فجعله مشرف مملكته آلها وحكمه 

ك          وآان الوزير يومئذ ضياء ا . تحكيمًا ال مزيد عليه توزره أتاب وثي، اس ن الخضر الكفرت رام ب ا سعيد به دين أب ل
ه،    ى وزارت نكي في سنة ثمان وعشرين وخمسمائة، وتوفي خامس شعبان سنة ست وثالثين وخمسمائة، وهو عل

  .وتولى الوزارة بعده أبو الرضى ابن صدقة، وجمال الدين المذآور على وظائفه

ه         وآان جمال الدين دمث األخالق، حسن المحاضر   ذآور وأعجب ك زنكي الم ى أتاب ة، فخف عل ول المفاآه ة مقب
ه        ر من م يظه ه، ول ه وزارد مال حديثه ومحاورته، وجعله من ندمائه، وعول عليه في آخر مدته في أشراف ديوان

ر    ة جعب ه      -في أيام أتابك زنكي آرم وال جود وال تظاهر بموجود، فلما قتل على قلع ي ترجمت دم ف ا تق أراد  -آم
راء،    بعض العس كر قتل الوزير المذآور ونهب ماله، فتعرضوا له ورموا خيمته بالنشاب، فحماه جماعة من األم

ك زنكي      ن أتاب ره    -وتوجه بالعسكر إلى الموصل، فرتبه سيف الدين غازي ب دم ذآ ه، وفوض     -المق ي وزارت ف
د          ر ال د مظف ين وال ن بكتك ي ب دين عل ن ال ى زي ل   األمور وتدبير أحوال الدولة إليه وإل دم    -ين صاحب إرب د تق وق

زل      -طرف من خبره فير ترجمة ولده في حرف الكاف  م ي ده، ول فظهر حينئذ جود الوزير المذآور وانبسطت ي
ال  "يعطي ويبذل األموال ويبالغ في اإلنفاق حتى عرف بالجواد، وصار ذلك آالعلم عليه، حتى ال يقال له إال  جم

ن صغير القيسراني الشاعر          ومدحه جماعة من الشعراء،". الدين الجواد ن نصر ب د ب تهم محم دم   -من جمل المق
  : ذآره فإنه قصده بقصيدته المشهورة التي أولها

 القلـب مهًا وردت عين الحياة من   سقى اهللا بالزوراء من جانب الغربي
   

  .وهي من القصائد الطنانة
  

ى أعاله،   وأثر آثار جميلة، وأجرى الماء إلى عرفات أيام الموسم من مكان ب عيد، وعمل الدرج من أسفل الدبل إل
ة          ى مك نة إل ي آل س ان يحمل ف وبنى سور مدينة الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وما آان خرب من مسجده، وآ
وم   شرفها اهللا تعالى والمدينة على ساآنها أفضل الصالة والسالم من األموال والكسوات للفقراء والمنقطعين ما يق

ى      بهم مدة سنة آاملة،  ر حت ي فعل الخي وع ف وآان له ديوان مرتب باسم أرباب الرسوم والقصاد ال غير، ولقد تن
ى           بالد عل ان إقطاعه عشر مغل ال ه شيء، وآ ق ل جاء في زمنه بالموصل غالء مفرط فواسى الناس حتى لم يب

اره،      ه بقي ًا فناول ه يوم ه   جاري عادة وزراء الدولة السلجوقية، فأخبر بعض وآالئه أنه دخل علي ال ل ذا   : وق ع ه ب
ى رأسك، وإذا بعت        : واصرف ثمنه إلى المحاويج، فقال له الوآيل ذي عل ار وال ذا البقي إنه لم يبق عندك سوى ه

ًا      : هذا ربما تحتاج إلى تغيير البقيار فال تجد ما تلبسه، فقال له ا ال أجد وقت رى، وربم ا ت إن هذا الوقت صعب آم
ه؛          أصنع فيه الخير آهذا الوقت، وأما البق ار وتصدق بثمن اع البقي ل وب رًا، فخرج الوآي يار فإني أجد عوضه آثي

  .وله من هذه النوادر أشياء آثيرة
  

ه غازي    ه       -وأقام على هذه الحال إلى أن توفي مخدوم ي ترجمت ذآور ف اريخ الم ي الت ده      -ف األمر من بع ام ب وق
الى      -أخوه قطب الدين مودود  اء اهللا تع ره إن ش يأتي ذآ ل         فاستولى  -وس تكثر إقطاعه وثق ه اس م إن دة، ث ه م علي

ان وخمسين وخمسمائة        نة ثم رد س دين صاحب      . عليه أمره، فقبض عليه في شهر رجب الف ن ال ار زي ي أخب وف
ر من      . إربل طرف من خبر قبضه وحبسه في قلعة الموصل ي العشر األخي وفي ف ولم يزل مسجونًا بها إلى أن ت

نة تس  عبان، س ل ش م، وقي هر رمضان المعظ ن  ش هودًا م ًا مش ان يوم ه، وآ مائة، وصلي علي ين وخمس ع وخمس
ة   ى مك ل إل م نق تين، ث نة س ى بعض س ن بالموصل إل ه، ودف ام حول جنازت  -ضجيج الضعفاء واألرامل واأليت

الى  ها اهللا تع انوا     -حرس ات، وآ ل عرف ى جب ة إل ة الوقف ه ليل د أن صعدوا ب ان بع ة، وآ ول الكعب ه ح ف ب وطي
اع        يطوفون به آل يوم مر ًا مشهودًا من اجتم ة يوم ه مك وم دخول ارًا مدة مقامهم بمكة، شرفها اهللا تعالى، وآان ي

دد               نه ويع ذآر محاس ه شخص مرتب ي ان مع وم، وآ ك الي ل ذل دهم مث د عن م يعه الخلق والبكاء عليه، ويقال إنه ل
  : قف وأنشدمآثره، إذا وصلوا به إلى المزارات والمواضع المعظمة، فلما انتهوا به إلى الكعبة و

 جاءك يسعى آعبة الجـود   يا آعبة اإلسالم هذا الـذي
 لم يخل يومًا غير مقصود   قصدت في العام وهذا الذي

   
ه حول حجرة          ة، وطيف ب د أن أدخل المدين البقيع بع ثم حمل إلى مدينة الرسول صلى اهللا عليه وسلم ودفن بها ب

  : الذي آان مرتبًا معه، فقال الرسول صلى اهللا عليه وسلم مرارًا وأنشد الشخص
  سرى جوده فوق الرآاب ونائله   سرى نعشه فوق الرقاب وطالما
 أرامـلـه عليه وبالنادي فتبكي   يمر على الوادي فتثني رمالـه



 

   
ره إن   -وهذان البيتان من جملة القصيدة المذآورة في ترجمة المقلد بن نصر بن منفذ الشيزري : قلت وسيأتي ذآ

اء       . ؛ رحمه اهللا تعالى- تعالى شاء اهللا اء الفضالء البلغ دين، من األدب وآان ولده أبو الحسن علي الملقب جالل ال
ر    ابن األثي روف ب ارك المع عادات المب و الس دين أب د ال ه مج ه، وجمع اد في ائل أج وان رس ه دي ت ل اء، رأي الكرم

امع األصول   زري صاحب ج ره   -الج دم ذآ د تق واهري   -وق اب الج ماه آت وي  وس الء المول ن اإلم ي م والآلل
ه، وهو            ". الوزيري الجاللي اءه علي ائله وإنش ي رس ه، يمل ين يدي ًا ب ره آاتب ي أول أم ذآور ف وآان مجد الدين الم

ذآور وتقريضه،        دين الم ي وصف جالل ال آاتب يده، وقد أشار مجد الدين إلى ذلك في أول هذا الكتاب، وبالغ ف
ره    -وذآر أنه آان بينه وبين حيص بيص  وفضله على آل من تقدم من الفصحاء، دم ذآ ات،   -الشاعر المق مكاتب

  .ولوال خوف اإلطالة لذآرت بعض رسائله
  

وفي جملة ما ذآره أن حيص بيص آتب إليه على يد رجل عليه دين رسالة مختصرة، فأتيت بها لقصرها، وهي  
  ".لملهوف من أعظم الذخائر، والسالمالكرم غامر والذآر سائر، والعون على الخطوب أآرم ناصر، وإغاثة ا"

  
ين     -وآان جال الدين المذآور وزير سيف الدين غازي بن قطب الدين مودو،  ي حرف الغ وقد تقدم ذآره أيضًا ف

-.  
  

ة         ى المدين ل إل م نق ى الموصل ث وتوفي جال الدين المذآور سنة أربع وسبعين وخمسمائة، بمدينة دنيسر وحمل إل
  .والسالم، ودفن بها في تربة والده، رحمه اهللا تعالى على ساآنها أفضل الصالة

  
دها راء، وهي       : ودنيسر ة وبع تح السين المهمل ا وف بضم الدال المهملة وفتح النون، وسكون الياء المثناة من تحته

ات،               ع الطرق ات، وهي مجم ع الجه ا التجار من جمي ين نصيبين ورأس عين، تطرقه ة ب الجزيرة الفراتي مدينة ب
ي األسماء        : لها ولهذا قيل ادة العجم ف دنيا، وع اه رأس ال دنيسر، وهي لفظ مرآب عجمي، وأصله دنياسر، ومعن

  .المضافة أن يؤخروا المضاف عن المضاف إليه، وسر بالعجمي رأس
  

واو         : والكفر توثي الوزير المذآور ا وسكون ال اة من فوقه اء المثن راء وضم الت بفتح الكاف وسكون الفاء وفتح ال
ين رأس عين ودارا، واهللا            وبعدها ث ة ب رة الفراتي ال الجزي ة من أعم ا وهي قري ى آفرتوث بة إل اء مثلثة، هذه النس

  .أعلم بالصواب

 العماد األصفهاني الكاتب

ي    ن عل أبو عبد اهللا محمد بن صفي الدين أبي الفرج محمد بن نفيس الدين أبي الرجا حامد بن محمد بن عبد اهللا ب
زة        -معروف بابن أخي العزيز بن محمود بن هبة اهللا ال ي حرف الهم ز ف ه العزي ر عم المعروف  . -وقد تقدم ذآ

  .بأله، الملقب عماد الدين، الكاتب األصبهاني

ه من       ون األدب، ول ن الخالف وفن آان العماد المذآور فقيهًا شافعي المذهب، تفقه بالمدرسة النظامية زمانًا، وأتق
ى الشيخ    . شرحه الشعر والرسائل ما يغني عن اإلطالة في ه عل وآان قد نشأ بأصبهان وقد بغداد في حداثته، وتفق

ن          ة اهللا ب ن هب ي ب ي الحسن عل أبي منصور سعيد بن محمد بن الزاز مدرس النظامية، وسمع بها الحديث من أب
ر       ي بك ي السمرقندي وأب ن عل عبد السالم وأبي منصور محمد بن عبد الملك بن جيرون وأبي المكارم المبارك ب

  .حمد بن علي بن األشقر، وغيرهم، وأقام بها مدةأ

زل           م ي م بواسط، ول واله النظر بالبصرة ث داد، ف رة ببغ ولما تخرج ومهر تعلق بالوزير عون الدين يحيى بن هبي
الى    -ماشي الحال مدة حياته، فلما توفي  اء اهللا تع تشتت شمل أتباعه     -في التاريخ اآلتي ذآره في ترجمته إن ش

ة دمشق،      والمنتسبين  ى مدين ل إل م انتق إليه ونال المكروه بعضهم، وأقام العماد مدة في هيش منكد وجفن مسهد، ث
ن         ود ب و القاسم محم دين أب ور ال ادل ن فوصلها في شعبان سنة اثنتين وستين خمسمائة، وسلطانها يومئذ الملك الع

الى   -أتابك زنك  ا و    -اآلتي ذآره إن شاء اهللا تع ولي أموره ا ومت و       وحاآمه دين أب ال ال ا القاضي آم دبير دولته ت
ن الشهرزوري     د اب ره    -الفضل محم دم ذآ ي الخالف،           -المق ألة ف ه مس ه وحضر مجالسه، وذآر لدي فتعرف ب

ان يعرف             الى، وآ ا اهللا تع دين رحمهم د السلطان صالح ال وب وال و الشكر أي وعرفه األمير الكبير نجم الدين أب
دين          عمه العزيز من قلعة تكريب فأحسن إل ه السلطان صالح ال ل، وعرف ان واألماث د األعي زه عن ه ومي يه وأآرم

ه         ي آتاب ك ف اد ذل ة، وذآر العم رق الشامي  "من جهة والده، ومدحه في ذلك الوقت بدمشق المحروس وأورد " الب
ه فض  . القصيدة التي مدحه بها يومئذ ائله ثم إن القاضي آمال الدين نوه بذآره عند السلطان نور الدين، وعدد علي



 

ه        : قال العماد. وأهله لكتابة اإلنشاء ي ب دمت ل ي، وال تق أني وال وظيفت يس من ش فبقيت متحيرًا في الدخول فيما ل
ا باشرها          . دربة داء، فلم ي االبت ا ف ها فجبن عنه د مارس ولقد آانت مواد هذه الصناعة عتيدة عنده، لكنه لم يكن ق

ان ب؛ وآ ا بالغرائ ى فيه ا وأت اد فيه ه، وأج ين  هانت علي ه وب ة أيضًا، وحصل بين ة العجمي ائل باللغ ينشئ الرس
يره     صالح الدين في تلك المدة مودة أآيدة وامتزاج تام، وعلت منزلته عند نور العين، وصار صاحب سره، وس
ي               ه ف ة ب دريس المدرسة المعروف ه ت اد فوض إلي ا ع تنجد، ولم ام المس ام اإلم ي أي إلى دار السالم بغداد رسوًال ف

نة            دمشق، أعن ي س ديوان ف ي إشراف ال ه ف م رتب تين وخمسمائة، ث بع وس نة س ي العماد، وذلك في شهر رجب س
دين    ور ال اء اهللا       -ثمان وستين، ولم يزل مستقيم الحال رخي البال، إلى أن توفي ن ره إن ش ي ذآ اريخ اآلت ي الت ف

الى  ه جم  -تع تولى علي ان صغيرًا فاس ه وآ ماعيل مقام ك الصالح إس ده المل ام ول اد وق ون العم انوا يكره ة آ اع
ا مرضًا              ى الموصل ومرض به داد فوصل إل افر قاصدًا بغ ه وس ا هو في فضايقوه وأخافوه إلى أن ترك جميع م

  .شديدًا

راق وعزم            ه عن قصد الع انثنى عزم ديار المصرية ألخذ دمشق، ف ثم بلغه خروج السلطان صالح الدين من ال
ع      ة،         على العود إلى الشام وخرج من الموصل راب ق البري مائة، وسلك طري بعين وخمس نة س ى س ادى األول جم

ة      لم قلع د تس ه وق فوصل إلى دمشق في ثامن جمادى اآلخرة وصالح الدين يومئذ نازل على حلب، ثم قصد خدمت
حمص في شعبان من السنة، فحضر بين يديه وأنشده قصيدة أطال نفسه فيها، ثم لزم الباب ينزل لنزول السلطان  

دائح ويعرض           ويرحل لرحيله، ي آل وقت م فاستمر على عطلته مديدة، وهو يغشى مجالس السلطان وينشده ف
ه وقرب              د علي تكتبه واعتم ه واس ي سلك جماعت ه ف ى نظم ك حت ى ذل زل عل عليه ويقرب بصحبته القديمة، ولم ي

ي مضمارهم   ان  . منه، فصار من جملة الصدور المعدودين واألماثل المشهورين، يضاهي الوزراء ويجري ف وآ
اد مالزم     القاضي الفاضل في أآثر أوقاته ينقطع عن خدمة السلطان ويتوفر على مصالح الديار المصرية، والعم

  .الباب بالشام وغيره وهو صاحب السر المكتوم

دهر  "جعله ذيًال على " خريدة القصر وجريدة العصر"آتاب : وصنف التصانيف النافعة، من ذلك ة ال أليف  " زين ت
د بن علي الوراق الحظيري، والحظيري جعل آتابه ذيًال على دمية القصر وعصر أهل العصر    أبي المعالي سع

ى       ًال عل ه ذي اخرزي جعل آتاب دهر  "للباخرزي، والب ة ال ؤلفين،        " يتيم ة الم دم ذآر هؤالء الثالث د تق البي، وق للثع
يأتي ذ  -لهارون بن علي المنجم " البارع"والثعالبي جعل آتابه ذيًال على آتاب  الى    وس اء اهللا تع ره إن ش د   -آ وق

ع   مائة، وجم بعين وخمس ين وس نة اثنت ى س ة إل ة الخامس د المائ انوا بع ذين آ عراء ال ه الش ي خريدت اد ف ر العم ذآ
ذا           ي ه ادر الخامي، وأحسن ف دًا إال الن رك أح م يت شعراء العراق والعجم والشام والجزيرة ومصر والمغرب، ول

  .الكتاب، وهو في عشر مجلدات

ه من         " البرق الشامي"اب وصنف آت ذآر نفسه وصورة انتقال ه ب دأ في اريخ، وب في سبع مجلدات، وهو مجموع ت
ة السلطان صالح               ه بخدم ة تعلق ود، وآيفي دين محم ورد ال ة السلطان ن ي خدم ه ف العراق إلى الشام، وما جرى ل

ي   " رق الشاميالب"الدين، وذآر شيئًا من الفتوحات بالشام، وهو من الكتب الممتعة، وإنما سماه  ه ف ألنه شبه أوقات
  .تلك األيام بالبرق الخاطف لطيبها وسرعة انقضائها

تح القدسي  "وصنف آتاب  اب          " الفتح القدسي في الف دس، وصنف آت تح البيت المق ة ف دين، يتضمن آيفي ي مجل ف
ذيل" ى ال يل عل ى " الس ًال عل ه ذي ذيل"جعل ه  " ال ل ب ذي ذي ره ال دم ذآ معاني المق ن الس اريخ "الب دادت أليف " بغ ت

ه               ى آتاب ًال عل ه ذي ه فوجدت ي وقفت علي م إن د سمعت ث ذا آنت ق افظ، هك دة القصر  "الخطيب البغدادي الح " خري
ة السلجوقية   "المذآور، وصنف آتاب  ار الدول وان     " نصرة الفترة وعصره الفطرة في أخب ائل ودي وان رس ه دي ول

  .غير جميعه دوبيتشعر في أربع مجلدات، ونفسه في قصائده طويل، وله ديوان ص

ًا وهو راآب         ه يوم ه لقي ه أن وآان بينه وبين القاضي الفاضل مكاتبات ومحاورات لطاف، فمن ذلك ما يحكى عن
ه الفاضل   : على فرس، فقال له ال ل ًا وصحيحًا        : سر فال آبا بك الفرس، فق رأ مقلوب ا يق ذا مم اد، وه دام عال العم

ك،          واجتمعا يومًا في موآب السلطان، وقد ان.سواء ا من ذل ا سد الفضاء، فتعجب رة الفرسان م ار لكث تشر من الغب
   : فأنشد العماد في الحال

 مما أثـارتـه الـسـنـابـك   أمـا الـغـبـار فـإنـــه
 لكن أنار بـه الـسـنـابـك   والـجـو مـنـه مـظـلـم
  الرحيم فلست أخشى مس نابك   يا دهـر لـي عـــبـــد

   



 

  .في األبيات الثالثة، وهو في غاية الحسنوقد اتفق له الجناس 
  

ه         ه، فكتب إلي ي طريق مائة ورآب البحر ف وآان القاضي الفاضل قد حج من مصر في سنة أربع وسبعين وخمس
دى،   : العماد ة الن طوبى للحجر والحجون من ذي الحجر والحجا، منيل الجدا ومنير الدحى، ولندي الكعبة من آعب

ى رؤي     وللهدايا المشعرات من مشعر  يم، ومت ر للحط ار القف الهدى، وللمقام الكريم من مقام الكريم، ومن حاط فق
ى عكاظه،                 د عادي قس إل ر؟ لق ر الب ى رآب البحر البحر، وسلك الب زم؟ ومت اتح زم اتم م هرم في الحرم، وح

  .ولقبلة يستقبلها قبلة القبول واإلقبال، والسالم
   

إن المشهور         لقد أبدع في هذه الرسالة وما أودعها من الص يس لحفاظه، ف ه ق ي قول ط ف ه غل ناعة، لكن الظاهر أن
ذآرت                ا نحن بصدده ل ال عم ة واالنتق وال خوف اإلطال ب، ول نهم لق د م ة أخوة لكل واح أنس الحافظ، وهم أربع

  .قصتهم
  

ة من             ي جمل اد ف ان العم ز جماعة من أصحابه وآ ديوان العزي ل ال ولما توفي الوزير عون الدين بن هبيرة اعتق
يس             ا ن رئ دين ب ن عضد ال دين ب اد ال ى عم دة، فكتب من الحبس إل عتقل، ألنه آان ينوب عنه في واسط تلك الم

  : الرؤساء، وآان حينئذ أستاذ الدار المستنجدية، وذلك في شعبان سنة ستين وخمسمائة من قصيدة
 أولوا جميلكم جمـيل والئه   عالم حبس وليكم: قل لإلمام

 خلى أبوك سبيله بـدعـائه   يهأوليس إذ حبس الغمام ول
   

ه      ي صلى اهللا علي م النب فأمر بإطالقه، وهذا معنى مليح غريب، وفيه إشارة إلى قضية العباس بن عبد المطلب ع
ه وأمحلت األرض، فخرج   ن خالفت ي زم د انقطع ف إن الغيث ق ه، ف ن الخطاب رضي اهللا عن ر ب ع عم لم م وس

ال لالستسقاء ومعه العباس والناس، فلما وق ا          : ف للدعاء ق قينا، وإن ا فتس لنا إليك بنبين ا توس ا إذا قحطن ا آن م إن الله
ي           . نتوسل إليك اليوم بعم نبينا فاسقنا، فسقوا ه يل ًا ألن د الوسمي، وسمي ولي أتي بع ذي ي و المطر ال وأما الوي فه

ات، وهو منسوب إل       : الوسمي، والوسمي م األرض بالنب ه يس ذلك ألن د   مطر الربيع األول، وسمي ب م، وق ى الوس
  : جمعها المتنبي في بيت واحد وهو

  بغير ولي آان نائلها الوسمي   أمنعمة بالعود الظبية الـتـي
   

وفي السلطان     : يعني أنه لم تكن لزيارتها األولى ثانية ى أن ت ه إل ولم يزل العماد الكاتب على مكانته ورفعة منزلت
ه وت     الى، فاختلت أحوال ه اهللا تع ه           صالح الدين، رحم زم بيت ًا، فل ًا مفتوح ه باب ي وجه م يجد ف عطلت أوصاله، ول

ل  ي أوائ د ساق ف تغال بالتصانيف، وق ى االش ل عل امي"وأقب رق الش ك" الب ن ذل ًا م ن . طرف ة اب ي ترجم د ف وتق
  .التعاويذي ما دار بينهما في طلب الفروة والرسالة والقصيدة وجوابهما

  
مائة بأصبهان     وآانت والدته يوم االثنين ثاني جمادى اآلخر نة تسع عشرة وخمس وفي  . ة، وقيل في شعبان، س وت

ابر الصوفية خارج      ي مق يوم االثنين مستهل شهر رمضان المعظم سنة سبع وتسعين وخمسمائة بدمشق، ودفن ف
  .باب النصر، رحمه اهللا تعالى

  
  : نشدهأخبرني بعض الرؤساء ممن آان مالزمه في مدة مرضه أنه آان إذا دخل عليه أحٌد يعوده أ

 أين أين المضـيف؟   أنا ضيف بربعـكـم
  مات من آنت أعرف   أنكرتني معـارفـي

   
بفتح الهمزة وضم الالم وسكون الهاء، وهو اسم عجمي معناه بالعربي العقاب، وهو الطائر المعروف، وقد : وأله

افده طائر آخر من       ذي يس ل إن الثعلب     قيل إن العقاب ال يوجد فيه ذآر بل جميعه أنثى، وإن ال ر جنسه، وقي غي
  .يسافده، وهذا من العجائب

  
  : والبن عنين الشاعر المقدم ذآره في هجو شخص يقال له ابن سيده

  معروفة وله ب مجهول   ما أنت إال آالعقاب فأمه
  

  .وهذه إشارة إلى ما نحن فيه، واهللا تعالى أعلم بالصواب



 

 الفارابي الفيلسوف

ن طر  د ب ن محم د ب و نصر محم ي   أب هور، صاحب التصانيف ف يم المش ي الحك ارابي الترآ غ الف ن أوزل ان ب خ
ه،              ي فنون ه ف غ رتبت يهم من بل م يكن ف لمين، ول ر فالسفة المس المنطق والموسيقى وغيرهما من العلوم، وهو أآب

ي تصانيفه   -المقدم ذآره  -والرئيس أبو علي ابن سينا  ًا    . بكتبه تخرج وبكالمه انتفع ف ًال ترآي ان رج ي   وآ د ف ول
فار         -وسيأتي الكالم عليها في آخر الترجمة إن شاء اهللا تعالى  -بلده ونشأ بها  ه األس ده وتنقلت ب م خرج من بل ث

ه        ي فتعلم ي اللسان العرب ي، فشرع ف إلى أن وصل إلى بغداد، وهو يعرف اللسان الترآي وعدة لغات غير العرب
  .وأتقنه غاية اإلتقان، ثم اشتغل بعلوم الحكمة

ن           ولما  ه ف اس علي رأ الن ان يق ر، وآ يم المشهور، وهو شيخ آبي دخل بغداد آان بها أبو بشر متى بن يونس الحك
المنطق، وهو     تغلين ب المنطق، وله إذ ذاك صيت عظيم وشهرة وافية، ويجتمع في حلقته آل يوم المئون من المش

ي   م يكن      يقرأ آتاب أرسطاطاليس في المنطق ويملي على تالمذته شرحه، فكتب عنه ف فرًا، ول بعون س شرحه س
ي تصانيفه                 تعمل ف ان يس ارة، وآ ه لطيف اإلش ي تواليف ارة ف ان حسن العب ه، وآ ي فن ه ف في ذلك الوقت أحد مثل

ن      ذا الف اء ه ال بعض علم ة          : البسط والذليل، حتى ق اني الجزل يم المع ق تفه ارابي أخذ طري ا نصر الف ا أرى أب م
  .مذآور، وآان أبو نصر يحضر حلقته في غمار تالمذتهباأللفاظ السهلة إال من أبي بشر يعني ال

ًا       ه طرف ذ عن م النصراني، فأخ فأقام أبو نصر آذلك برهة ثم ارتحل إلى مدينة حران وفيها يوحنا بن حيالن الحك
ر        ع آتب أرسطاطاليس وتمه اول جمي فة، وتن من المنطق أيضًا، ثم أنه قفل راجعًا إلى بغداد وقرأ بها علوم الفلس

وب    " آتاب النفس"راج معانيها والوقوف على أغراضه فيها، ويقال إنه وجد في استخ ه مكت ألرسطاطاليس وعلي
ول     . إني قرأت هذا الكتاب مائتي مرة: بخط أبي نصر الفارابي ان يق ه آ ه أن ل عن رأت  : ونق " السماع الطبيعي  "ق

اس   : عنه أنه سئل ويروى. ألرسطاطاليس الحكيم أربعين مرة، وأرى أني محتاج إلى معاودة قراءته م الن من أعل
  .لو أدرآته لكنت أآبر تالمذته: بهذا الشأن أنت أم أرسطاطاليس؟ فقال

اب     ي آت ي ف ن صاعد القرطب رحمن ب د ال ن عب د ب ن أحم م صاعد ب و القاس ره أب اء"وذآ ات الحكم ال" طبق : فق
ن حيالن الم     ا ب ام      الفارابي فيلسوف المسلمين بالحقيقة، أخذ صناعة المنطق عن يوحن ي أي ة السالم ف وفى بمدين ت

ا،               ا وشرح غامضها وآشف سرها وقرب تناوله ق له ي التحقي يهم ف ى عل المقتدر، فبذ جميع أهل اإلسالم وأرب
ره من                  دي وغي ا الكن ا أعي ى م ًا عل ارة، منبه ة اإلش ارة لطيف ي آتب صحيحة العب ا، ف ه منه اج إلي وجميع ما يحت

ا وعرف      صناعة التحليل وأنحاء التعاليم، وأوضح ال اع به اد وجوه االنتف قول فيها عن مواد المنطق الخمسة، وأف
ة           ة والنهاي ة الكافي ك الغاي ي ذل ه ف ا، فجاءت آتب ادة منه طرق استعمالها، وآيف تصرف صورة القياس في آل م
ه      ه وال ذهب أحد مذهب الفاضلة، ثم له بعد هذا آتاب شريف في إحصاء العلوم والتعريف بأغراضها لم يسبق إلي

ه                ف يئًا من تواليف ك ش د ذل ن صاعد؛ وذآر بع ه، انتهى آالم اب داء ب ا عن االهت وم آله يه وال يستغني طالب العل
  .ومقاصده فيها

ه، وألف          اق أهل زمان ه وف رز في ى أن ب ه إل ولم يزل أبو نصر ببغداد مكبًا على االشتغال بهذا العلم والتحصيل ل
قم بها، ثم توجه إلى مصر، وقد ذآر أبو بصر في آتابه الموسوم  بها معظم آتبه، ثم سافر منها إلى دمشق، ولم ي

ذ سيف          لطانها يومئ ا، وس ام به ى دمشق وأق اد إل بالسياسة المدنية، أنه ابتدأ بتأليفه في بغداد وأآمله بمصر، ثم ع
  .الدولة بن حمدان، فأحسن إليه

ان مجلس  ة وآ ى سيف الدول ا ورد عل ا نصر لم اميع أن أب ي يعض المج ت ف ع ورأي ي جمي ع الفضالء ف ه مجم
ة     ه سيف الدول ال ل ال  : المعارف فأدخل عليه وهو بزي األتراك، وآان ذلك زيه دائمًا، فوقف، فق د، فق حيث  : اقع

ى             : أنا أم حيث أنت؟ فقال ه حت ه في ة وزاحم ند سيف الدول ى مس ى انتهى إل اس حت اب الن حيث أنت، فتخطى رق
ال         أخرجه عنه، وآان على رأس سيف الدولة مماليك ه أحد، فق ل أن يعرف ه ق ارهم ب ، وله معهم لسان خاص يس

و       : لهم بذلك اللسان ه أب ال ل ه، فق اخرقوا ب ا ف إن هذا الشيخ قد أساء األدب، وإني مسائله عن أشياء إن لم يوف به
ان ذلك اللس ه : نصر ب ال ل ه وق ة من ا، فعجب سيف الدول ور بعواقبه إن األم ر، اصبر ف ا األمي ذا : أيه أتسحن ه

ي    . نعم أحسن أآثر من سبعين لسانًا، فعظم عنده: ن؟ فقالاللسا ي المجلس ف ثم أخذ يتكلم مع العلماء الحاضرين ف
ه،                 ا يقول ون م ذوا يكتب م أخ تكلم وحده، ث ي ي ى صمت الكل وبق م يسفل حت و وآالمه ه يعل آل فن، فلم يزل آالم

ال ال، : هل لك في أن تأآل؟ فقال: فصرفهم سيف الدولة وخال به، فقال له ال   : فق ال : فهل تشرب؟ فق فهل  : ال، فق
م           : تسمع؟ فقال أنواع المالهي، فل ذه الصناعة ب ي ه اهر ف ان، فحضر آل م نعم، فأمر سيف الدولة بإحضار القي

ة : يحرك أحد منهم آلته إال وعابه أبو نصر وقال له ذه الصناعة      : أخطأت، فقال له سيف الدول ي ه وهل تحسن ف
ا آل    نعم، ثم أخرج م: شيئًا؟ فقال ن سوطه خريطة ففتحها وأخرج منها عيدانًا ورآبها، ثم لعب بها، فضحك منه



 

ا      ر ترآيبه ا وغي م فكه من آان في المجلس، ثم فكها ورآبها ترآيبًا آخر وضرب بها فبكي آل من في المجلس، ث
  .حرآها فنام آل من في المجلس حتى البواب، فترآهم نيامًا وخرج

ذا الترآيب      ويحكى أن اآللة المسماة القان ا ه ردًا بنفسه ال يجالس     . ون من وضعه، وهو أول من رآبه ان منف وآ
ه     ه، وينتاب اك آتب الناس، وآان مدة مقامه بدمشق ال يكون غالبًا إال عند مجتمع ماء أو مشتبك رياض، ويؤلف هن

ءت أآثر تصانيفه  وآان أآثر تصنيفه في الرقاع، ولم يصنف في الكراريس إال القليل، فلذلك جا. المشتغلون عليه
أمر مكسب وال مسكن،          . فصوًال وتعاليق، ويوجد بعضها ناقصًا مبتورًا ل ب دنيا ال يحتف ي ال اس ف د الن واآن أزه

ه     ا لقناعت ذي اقتصر عليه ى    . وأجرى عليه سيف الدولة آل يوم من بيت المال أربعة دراهم، وهو ال زل عل م ي ول
د       ذلك إلى أن توفي في سنة تسع وثالثين وثلثمائة  ة من خواصه، وق ي أربع ة ف بدمشق، وصلى عليه سيف الدول

  .ناهز ثمانين سنة، ودفن بظاهر دمشق خارج باب الصغير، رحمه اهللا تعالى

  ".طبقات األطباء"وتوفي متى بن يونس ببغداد في خالفة الراضي، هكذا حكاه ابن صاعد القرطبي في 

  : لم صحتها، وهيوظفرت في مجموع بأبيات منسوبة إلى الفارابي، وال أع

 وآن للـحـقـائق فـي حـيز   أخي خـل حـيز ذي بـاطـل
  وما المرء في األرض بالمعجز   فما الـدار دار مـقـام لـنـا
 أقل من الكـلـم الـمـوجـز   ينافـس هـدا لـهـذا عـلـى

 على نقطة وقع مسـتـوفـز   وهل نحن إال خطوط وقـعـن
 مـرآـز فما ذا التنافس فـي   محيط السمـوات أولـى بـنـا

دار      " الخريدة"ورأيت هذه األبيات في  دادي ال ارقي البغ ك الف د المل ن عب اد   . منسوبة إلى الشيخ محمد ب ال العم وق
دة"مؤلف  وفي  ": الخري مائة، وت تين وخمس نة إحدى وس امن عشر شهر رجب، س ة ث وم الجمع ه ي ع ب ه اجتم إن

  .بسنيات بعد ذلك

  .هملة وسكون الراء وفتح الخاء المعجمة وبعد األلف نونبفتح الطاء الم: وطرخان

  .بفتح الهمزة وسكون الواو وفتح الزاي والالم وبعدها غين معجمة، وهما من أسماء الترك: وأوزلغ

ذا     : والفارابي ي ه اراب، وتسمى ف بفتح الفاء والراء وبينهما ألف وبعد األلف الثانية باء موحدة، هذه النسبة إلى ف
م، وهي      -بضم الهزة وسكون الطاء المهملة وبين الراءين ألف ساآنة  -رار الزمان أط ذا االس ا ه وقد غلب عليه

ه، وهي     مدينة فوق الشاش، قريبة من مدينة بالساغون، وجميع أهلها على مذهب اإلمام الشافعي، رضي اهللا عن
  .وهي من أطراف بالد فارس قاعدة من قواعد مدن الترك، ويقال له فاراب الداخلة، ولهم فاراب الخارجة،

ون،   : وبالساغون دها ن بفتح الباء الموحدة والالم ألف والسين المهملة وبعد األلف غين معجمة ثم واوا ساآنة وبع
ره    -وهي بلدة في ثغور الترك وراء نهر سيحون   دم ذآ القرب من آاشغر    -المق د    : وآاشغر . ب تح الكاف وبع بف

ي تخوم الصين؛           األلف شين معجمة ساآنة ثم غين معجم دن العظام ف ا راء، وهي من الم ة مفتوحة وفي آخره
  .واهللا تعالى أعلم بالصواب

 ابن زآريا الرازي

ري     " تاريخ األطباء"أبو بكر محمد بن زآريا الرازي الطبيب المشهور؛ ذآر ابن جلجل في  تان ال ر مارس ه دب أن
ال    ومن أخباره أنه آان يض. في أيام المكتفي-ثم مارستان بغداد  ه ق ا التحى وجه اة ل  : رب بالعود ويغني، فلم نج

ا        ى دراسة آتب الطب والفلسفة، فقرأه غناء يخرج من بين شارب ولحية ال يستظرف، فنزع عن ذلك وأقبل عل
ي     قيم، وألف ف قراءة رجل متعقب على مؤلفيها، فبلغ من معرفة غوائرها الغاية، واعتقد الصحيح منها وعلل الس

  .الطب آتبًا آثيرة

ا            : قال غيرهو ًا فيه ذه الصناعة حاذق ًا له ان متقن ك العصر، وآ ي ذل ه ف آان إمام وقته في علم الطب والمشار إلي
اب       ك آت ن ذل ة، فم ب النافع ا الكت ه، وصنف فيه ذها عن ي أخ ال ف ه الرح د إلي ا، تش اعها وقوانينه ًا بأوض عارف



 

ه       وهو من الكتب الكبار، يدخل في مقدار ثلثين مجلدًا، وهو" الحاوي" ه والرجوع إلي ل من ي التنق عمدة األطباء ف
د االختالف   اب   . عن ا آت امع"ومنه ة     "الج ار النافع و أيضًا من الكتب الكب اب  . ، وه وهو أيضًا  " األعصاب "وآت

ع      -عل صغر حجه     -المختصر المشهور، وهو  " المنصوري"آبير، وله أيضًا آتاب  ارة، جم من الكتب المخت
ن إسماعيل         فيه بين العمل والعلم ويحتاج  ن نصر ب وح ب ن ن إليه آل أحد، وآان قد صنفه ألبي صالح منصور ب

اج   بن أحمد بن أسد بن سامان، أحد الملوك السامانية، فنسب الكتاب إليه، وله غير ذلك تصانيف آثيرة وآلها يحت
  .إليها

دواء  مهما قدرت أن تعالج باألغذية فال تعالج باألدوية، مهما قدرت أن تعالج بد: ومن آالمه واء مفرد فال تعالج ب
ه  : مرآب؛ من آالمه ة    : إذا آان الطبيب عالمًا والمريض مطيعًا فما أقل لبث العلة؛ ومن آالم ي أول العل الج ف ع
  .بما ال تسقط به القوة

اب  ي آت وخي ف ر القاضي التن دة"وذآ د الش رج بع اه اهللا بأيسر سبب " الف الؤه بمرض عاف تد ب ن اش اب م ي ب ف
رازي              أن غالم: وأقاله ر ال ا بك ه، فاستدعى أب ي طريق ك ف ه ذل ان لحق دم، وآ ان ينفث ال ري وآ ًا من بغداد قدم ال

رازي مجسه،               د، فأخذ ال ا يج ه م ا ينفث ووصف ل أراه م الطبيب المشهور بالحذق، صاحب الكتب المصنفة، ف
م ة، ول ى سل وال قرح ل عل ه دلي م ل م يق ه، فل ك ب داء ذل ذ ابت ه من ه واستوصف حال ة،  ورأى قارورت يعرف العل

ه   : واستنظر الرجل لينظر في األمر، فقامت على العليل القيامة وقال هذا أيأس لي من الحياة لحذق الطبيب وجهل
ه     أخبر أن ه، ف بالعلة، فازداد ما به من األلم، فولد الفكر للرزاي أن عاد إليه فسأله عن المياه التي شربها في طريق

د      شرب من مستنقعات وصهاريج، فقام في ن اء وق ي الم ة آانت ف فس الرازي بحدة الخاطر وجودة الذآاء أن علق
رأ، ولكن   : حصلت في معدته وأن ذلك الدم من فعلها وقال له إذا آان في غد جئتك فعالجتك ولم أنصرف حتى تب

نعم؛ فانصرف الرازي فجمع ملء مرآنين آبيرين من  : بشرط أن تأمر غلمانك أن يطيعوني فبك لم آمرهم، فقال
وا    : ال أستطيع، فقال للغلمان: ابلع، فقال: لب فأحضرهما في غد معه فأراه إياهما وقال لهطح أنيموه، ففعل خذوه ف

دده     ه ويه أله ببلع به ذلك، وطرحوه على قفاه وفتحوا فاه وأقبل الرازي يدس الطحلب في حلقه ويكبسه شديدًا ويس
ال   بأن يضرب، إلى أن أبلعه آارهًا أحد المرآنين بأسره، وال ى أن ق رجل يستغيث فال ينفعه مع الرازي شيء، إل

ه              : العليل إذا في ة ف رازي قذف ذف، فتأمل ال يء فق ه، فذرعه الق ي حلق ا يكبسه ف ي م الساعة أقذف، فزاد الرازي ف
ل     علقة، وإذا هي لما وصل إليها الطحلب قربت إليه بالطبع وترآت موضعها والتفت على الطحلب ونهض العلي

  .معافى

نة من               ولم يزل  ين س د جاوز أربع ان ق ه آ ا شرع في ه لم ال إن ر، يق ى آب ه عل رئيس هذا الشان، وآان اشتغاله ب
  .العمر، وطال عكره فعمي في آخر مدته، وتوفي سنة إحدى عشرة وثلثمائة، رحمه اهللا تعالى

فردوس " وآان اشتغاله بالطب على الحكيم أبي الحسن علي بن ربن الطبري صاحب التصانيف المشهورة، منها
  .وقد تقدم الكالم على الرازي. وآان مسيحيًا ثم أسلم. وغيره" الحكمة

ان   وأما الملوك السامانية فكانوا سالطين ما وراء النهر وخراسان، وآانوا أحسن الملوك سيرة، ومن ولي منهم آ
ك من    يقال له سلطان السالطين، ال ينعت إال به، وصار آالعلم لهم، وآان يغلب عليهم العدل وال م، ومل دين والعل

بكتكين   ن س ود ب لطان محم ة الس تهم إال بدول م تنقرض دول ة، ول نهم جماع الى  -بي اء اهللا تع ره إن ش ي ذآ  -اآلت
  .وآانت مدة واليتهم مائة سنة وسنتين وستة أشهر وعشرة أيام

ه ال   د صنف ل ان ق ة وآ تين وثلثمائ نة خمس وس وال س ي ش ذآور ف ي صالح منصور الم اة أب رازي وآانت وف
  .المذآور الكتاب المذآور في حال صغره، ليشتغل به

اب   خة آت ت نس م رأي ره"المنصوري"ث ى ظه و   : ، وعل مه ه اب باس ذا الكت رازي ه م ال ذي وس أن المنصور ال
و صالح، واهللا        ه أب ان، وآنيت ان وخراس المنصور بن إسحاق بن أحمد بن نوح من ولد بهرام آوس صاحب آرم

  .أعلم بالصواب

ن ح  ره    -لجل  وحكى اب دم ذآ ي تاريخه أيضاً    -المق ي        : ف ًا ف ذآور آتاب ذآور صنف لمنصور الم رازي الم أن ال
ه            ال ل ار وق ألف دين اه ب ه وحب ه وشكره علي اب، فأعجب ه الكت دفع ل : إثبات صناعة الكيمياء، وقصد به من بغداد ف

ؤن، ويحاج    إن ذل: أريد أن تخرج هذا الذي ذآرت في هذا الكتاب إلى الفعل، فقال له الرازي ه الم ك مما يتمون ل
ه منصور     ال ل ة، فق ه     : إلى آالت وعقاقير صحيحة، وإلى إحكام صنعة ذلك آله، وآل ذلك آلف ا احتجت إلي آل م

فلما حقق عليه آع . من اآلالت، ومما يليق بالصناعة أحضره لك آامًال حتى تخرج عما ضمنته آتابك إلى العمل



 

بها   : ه منصورفقال ل. عن مباشرة ذلك وعجز عن عمله ما اعتقدت أن حكيمًا يرضى بتحليل الكذب في آتب ينس
  .إلى الحكمة، يشغل بها قلوب الناس ويتعبهم فيما ال يعود عليهم من ذلك منفعة

ذب،     : ثم قال له د الك ى تخلي قد آافأتك على قصدك وتعبك بما صار إليك من األلف دينار، وال بد من معاقبتك عل
ان  فحمل السوط على رأسه، ث م أمر أن يضرب بالكتاب على رأسه حتى يتقطع، ثم جهزه وسير به إلى بغداد، فك

  .قد رأيت الدنيا: ذلك الضرب سبب نزول الماء إلى عينيه، ولم يسمح بقدحهما وقال

  .وآانت وفاة والده أبي محمد نوح بن نصر في شعر ربيع اآلخر سنة ثالث وأربعين وثلثمائة

  .نصر بن إسماعيل في رجب سنة إحدى وثالثين وثلثمائةوآانت وفاة جده أبي الحسن 

وآانت وفاة جد أبيه أبي إبراهيم إسماعيل بن احمد في صفر ليلة الثالثاء ألربع عشرة ليلة خلت منه، سنة خمس  
  .وتسعين ومائتين ببخاري؛ ومولده سنة أربع وثالثين ومائتين بفرغانة، وآن يكتب الحديث ويكرم العلماء

  .أحمد بن أسد بن سامان سنة خمسين ومائتين بفرغانة، رحمهم اهللا تعالىوآانت وفاة 

ًا عن المقصور،     -بفتح السين المهملة والميم وبينهما ألف وبعد األلف الثانية نون : وسامان وهذا وإن آان خارج
  .لكن مساق الكالم جره، وفيه فائدة ال يستغنى عنها، واهللا أعلم بالصواب

 ابن شاآر

م  أبو عبد اهللا  بن موسى بن شاآر؛ أحد األخوة الثالثة الذي ينسب إليهم حيل بن موسى، وهم مشهورون بها، واس
أنها،     ي ش أخويه أحمد والحسن، وآانت لهم همة عالة في تحصيل العلوم القديمة وآتب األوائل، وأتعبوا أنفسهم ف

ني،      وأنفذوا إلى بالد الروم من أخرجها لهم، وأحضروا النقلة من األصقاع ا ذل الس دة بالب اآن البعي لشاسعة واألم
يقى والنجوم، وهو     : وآان الغالب عليهم من العلوم. فأظهروا عجائب الحكمة ات والموس الهندسة والحيل والحرآ

ه من أحسن الكتب                . األقل ه فوجدت د وقفت علي ة، ولق ى آل غريب ادر يشتمل عل اب عجيب ن ل آت ولهم في الحي
  .وأمتعها، وهو مجلد واحد

ى الفعل            ومما وة إل ة اإلسالم وأخرجوه من الق ي مل ه ف ى       -اختصوا ب دمون عل اب األرصاد المتق ان أرب وإن آ
ان مغرى     -اإلسالم قد فعلوه، لكنه لم يقل إن أحدًا من أهل هذه الملة تصدى له وفعله، إال هم  أمون آ وهو أن الم

رو  ة وعش رة األرض أربع ه أن دور آ ا، ورأى في ل وتحقيقه وم األوائ خ، بعل ال فرس ة أمي ل ثالث ل، آ ن ألف مي
ل   فيكون المجموع ثمانية آالف فرسخ، بحيث لو وضع طرف حبل على أي نقطة آانت من األرض، وأدرنا الحب
إذا مسحنا          ل، ف ا الحب ك الموضع من األرض، والتقى طرف على آرة األرض حتى انتهينا بالطرف اآلخر إلى ذل

  .لذلك الحبل آان طوله أربعة وعشرين ألف مي

الوا       ه فق ذآورين عن ي موسى الم ذا قطعي   : فأراد المأمون أن يقف على حقيقة ذلك، فسأل بن م، ه ال . نع د  : فق أري
اوية    منكم أن تعملوا الطريق الذي ذآره المتقدمون حتى نبصر هل يتحرر ذلك أم ال، فسألوا عن األراضي المتس

م جماعة ممن      صحراء سنجار في غاية االستواء : في أي البالد هي؟ فقيل لهم ذوا معه ة، فأخ وآذلك وطأة الكوف
ى الصحراء                اءوا إل نجار، وج ى س وا إل ذه الصناعة، وخرج رفتهم به ى مع رآن إل والهم، وي ى أق أمون إل يثق الم
ك الموضع              ي ذل بعض اآلالت، وضربوا ف مالي ب اع القطب الش ا وأخذوا ارتف ي موضع منه المذآورة، فوقفوا ف

ين واليسار          وتدًا وربطوا فيه حبًال طويًال ى اليم ر انحراف إل ى االستواء من غي مالية عل ، ثم مشوا إلى جهة الش
ة الشمال     . حسب اإلمكان ى جه فلما فرغ الحبل نصبوا في األرض وتدًا آخر وربطوا فيه حبًال طويًال، ومشوا إل

اع القطب ال   د    أيضًا آفعلهم األول؛ ولم يزل ذلك دأبهم، حتى انتهوا إلى موضع أخذوا فيه ارتف ذآور، فوجدوه ق م
ي    يًال وثلث زاد على االرتفاع األول درجة، فمسحوا ذلك القدر الذي قدروه من األرض بالحبل، فبلغ ستة وستين م

  .ميل، فعلموا أن آل درجة من درج الفلك، يقابلها من سطح األرض ستة وستون ميًال وثلثان

ه   ى         ثم عادوا إلى الموضع الذي ضربوا فيه الوتد األول وشدوا في وا عل وب، ومش ة الجن ى جه وا إل بًال وتوجه ح
مال   ة الش ي جه وا ف ًا عمل وا عام تقامة، وعمل ي   : االس ال الت ى فرغت الحب ال، حت د الحب اد وش ن نصب األوت م

استعملوها في جهة الشمال، ثم أخذوا االرتفاع فوجدوا القطب الشمالي قد نقص عن ارتفاعه األول درجة، فصح  
ه     حسابهم وحققوا ما قصدوه م ه حقيقت ر ل ة ظه م الهيئ وم   . ن ذلك، وهذا إذا وقف عليه من له يد في عل ومن المعل



 

ون درجة، فتكون        رج ثالث ًا، وآل ب أن عدد درج الفلك ثلثمائة وستون درجة، ألن الفلك مقسوم باثني عشر برج
ين           يًال وثلث ي ست وستين م ك ف دد درج الفل ي ه   -الجملة ثلثمائة وستين درجة، فضربوا ع ي حصة آل   أي الت

  .فكانت الجملة أربعة وعشرين ألف ميل، وهي ثمانية آالف فرسخ، وهذا محقق ال شك فيه -درجة 

ة من استخراج                  ي الكتب القديم ا رآه ف ًا لم ان موفق ا صنعوا، وآ روه بم أمون وأخب ى الم و موسى إل اد بن فلما ع
وا            ة وفعل ى أرض الكوف ي موضع آخر، فسيرهم إل ك ف ق ذل ق      األوائل، طلب تحقي نجار، فتواف ي س وا ف ا فعل آم

ر       ي بك ة أب ي ترجم ه ف الحسابان، فعلم المأمون صحة ما حرره القدماء في ذلك، وهذا الفصل هو الذي أشرت إلي
  .لوال التطويل لبينت ذلك: محمد بن يحيى الصولي وقلت

  .وآانت لبني موسى المذآورين أوضاع نادرة غريبة، ولوال اإلطالة لذآرت شيئًا منها

  .محمد المذآور في شهر ربيع األول سنة تسع وخمسين ومائتين، رحمه اهللا تعالى؛ واهللا أعلم بالصواب وتوفي

 البتاني الحاسب

ه    زيج، الصابي؛ ل هور صاحب ال نجم المش اني الحاسب، الم ي األصل البت ابر الحران ن ج د ب د اهللا محم و عب أب
ة،    وأول ما ابتدأ بالرصد. األعمال العجيبة واألرصاد المتقنة في سنة أربع وستين ومائتين، إلى سنة ست وثلثمائ

ائتين        نة تسع وتسعين وم ي زيجه لس ة ف ى         . وأثبت الكواآب الثابت دل عل ال ت ه، وأعم ي فن د عصره ف ان أوح وآ
ه ه قصر  . غزارة فضله وسع علم ال ل داد، بموضع يق ن بغ ه م د رجوع ة، عن رة وثلثمائ بع عش نة س وفي س وت

  .لكن اسمه يدل على إسالمهالحضر، ولم أعلم أنه أسلم، 

اب      : وهو نسختان " الزيج"وله من التصانيف  ة أجود وآت ة، والثاني ى وثاني ين      "أول ا ب روج فيم الع الب ة مط معرف
ي   " أرباع الفلك الة ف دار االتصاالت  "ورس دار           "مق ق أق ي تحقي الة ف ك، ورس اع الفل ع أرب ه أرب اب شرح في ، وآت

  .وغير ذلكاالتصاالت، وشرح أربع مقاالت بطليموس، 

د      : والبتاني ا وبع اة من فوقه اء المثن بفتح الباء الموحدة، وقال أبو محمد هبة اهللا بن األآفاني بكسرها، وبتشديد الت
  .األلف نون، هذه النسبة إلى بتان، وهي ناحية من أعمال حران

الق  : والحضر ة، ب ين    بفتح الحاء المهملة وسكون الضاد المعجمة وبعدها راء، وهي مدينة قديم ت؛ ب رب من تكري
د          ذ البل رس، وأخ وك الف ن بابك أول مل دجلة والفرات في البرية، وآان صاحبها الساطرون، فحاصره أردشير ب

  : وقتله، وفي ذلك يقول أبو داود اإليادي، واسمه حارثة بن حجاج، وقيل حنظلة بن شرقي

 ر على رب أهله الساطـرون   وأرى الموت قد تدلى من الحض
 ونعيم وجـوهـر مـكـنـون   ام من بعـد مـلـكصرعته األي

   : وذآره أيضًا عدي بن زيد العبادي في قوله

 لة تجبى إليه والخـابـور   وأخو الحضر إذ بناه وإذ دج
   

يرة             ي س ام ف ن هش ره اب ذي ذآ اف وهو ال ابور ذو األآت ذي حصروه س وجاء ذآره في السعر آثيرًا، وقيل إن ال
  . عليه وسلم، واألول أصحسيدنا رسول اهللا صلى اهللا

  
بفتح السن المهملة وبعد األلف طاء مهملة مكسور ثم راء مضمومة ثم واو ساآنة وبعدها نون وهو : والساطرون

زاي            -لفظ سرياني، ومعناه الملك، واسمه ضيزن  تح ال ا وف اة من تحته اء المثن ة وسكون الي تح الصاد المعجم بف
  .بن معاوية -وبعدها نون 

  
وا      ا: وضيزن ف، وإذا اجتمع وك الطوائ ان من مل سم صنم آان في الجاهلية وبه سمي الرجل، وهو قضاعي، وآ

  .لحرب غيرهم تقدم عليهم، لعظمته عندهم



 

  
ا نضيرة           ال له ة يق ان للساطرون ابن ه، وآ در علي ون    -فأقام أردشير على حصره أربع سنين وهو ال يق تح الن بف

  : وفيها يقول الشاعر -ة من تحتها وفتح الراء وبعدها هاء ساآنة وآسر الضاد المعجمة وسكون الياء المثنا
 الثـرثـار باع منها فجانب   أقفر الحضر من نضير فالمر

ى           ربض، فحاضت نضيرة فأنزلت إل ى ال ا إل رأة أنزلوه وآانت في غاية الجمال، وآانت عادتهم إذا حاضت الم
ا       ربض الحضر، فأشرفت ذات يوم فأبصرت أردشير وآان من أ ه أن يتزوجه ه، فأرسلت إلي جمل الرجال فهويت

تح      ى ف ه حت ه علي ذي دلت بب ال ي الس وا ف م اختلف ت، ث ا طلب ا م زم له ه، والت ترطت علي ه الحصن، واش تح ل وتف
ذ                 ى تؤخ تح حت ه ال يف م أن ي علمه ان ف ي الحصن، وآ ان ف ى طلسم آ ه عل ا دلت ري أنه الحصن، والذي قاله الطب

ع          حمامة ورقاء وتخضب رجالها بحي ى سور الحصن، فيق زل عل ة فتن م ترسل الحمام اء، ث ض جارية بكر زرق
ه  اد أهل ه أب تباح الحصن وخرب ك واس ير ذل تح الحصن، ففعل أردش م فيف ا"الطلس اطرون أباه ل الس ار " وقت وس

د       ها فوج تش فراش دعا بالشمع، فف بنضيرة وتزوجها، فينما هي نائمة على فراشها ليًال إذ جعلت تتململ ال تنام، ف
ان يفرش   : فما آان أبوك يصنع بك؟ قالت: نعم، قال: أهذا الذي أسهرك؟ قال: عليه ورق آس، فقال لها أردشير آ

فكان جزاء  : لي الديباج ويلبسني الحرير ويطعمني المخ والزبد وشهد أبكار النحل، ويسقيني الخمر الصافي، قال
ى       أبيك ما صنعت به؟ أنت إلي بذلك أسرع، ثم أمر بها فربطت قرو م رآض الفرس حت رس، ث ذنب ف ن رأسها ب

ا      . قتلها ه، إنم د طال الكالم في والحضر إلى اآلن آثاره باقية، وفيه بقايا عمائر، لكنه لم يسكن منذ ذلك الوقت؛ وق
  .هي حكاية غريبة فأحببت إثباتها

اريخ ال      ي الت ال   ورأيت في تاريخ آخر أنه دخل بغداد وخرج منها وتوفي في الطريق بقصر الحضر ف ذآور، ق م
  .قصر الحضر بقرب سامرا من أبنية المعتصم، واهللا تعالى أعلم": المشترك"ياقوت الحموي في آتابه 

 أبو الوفاء المهندس

اهير      ة المش أبو الوفاء محمد بن محمد بن يحيى بن إسماعيل بن العباس البوزجاني الحاسب المشهور؛ أحد األئم
ن     في علم الهندسة، وله فيه استخراجات غري تح موسى ب و الف بة لم يسبق بها، وآان شيخنا العالمة آمال الدين أب

ا    يونس، تغمده اهللا برحمته وهو القيم بهذا الفن، يبالغ في وصف آتبه ويعتمد عليها في أآثر مطالعاته، ويحتج بم
  .وله في استخراج األوتار تصنيف جيد نافع. وآان عنده من تواليفه عدة آتب. يقوله

ة بوزجان        وآانت والدته ة، بمدين ان وعشرين وثلثمائ نة ثم بضم  : يوم األربعاء مستهل شهر رمضان المعظم س
  .الباء الموحدة وسكون الواو والزاي وفتح الجيم وبعد األلف نون، وهي بليدة بخراسان بين هراة ونيسابور

  .وآان قد قدم العراق سنة ثمان وأربعين وثلثمائة

ذآر       " الفهرست"هذه الصورة في آتاب وآنت وقفت على تاريخ والدته على  م ي ديم، ول ن الن رج اب ي الف تأليف أب
إن       . تاريخ وفاته ه، ف ر ب اة لعي أظف اريخ الوف فكتبت هذه الترجمة، وذآرت تاريخ الوالدة، فأخليت بياضًا ألجل ت

اب       ي أول الكت ه ف ا ذآرت اة آم اة     . قصدي في هذا التاريخ إنما هو ذآر الوف اريخ الوف ي وجدت ت م إن اريخ    ث ي ت ف
ر   . شيخنا ابن األثير قد ذآرها في السنة المذآورة فألحقتها اة أآث وآان بين شروعي في هذا التاريخ وظفري بالوف

  .من عشرين سنة، واهللا تعالى أعلم

 الزمخرشي صاحب الكشاف

دي  ير والح ي التفس ر ف ام الكبي وارزمي الزمخشري، اإلم ر الخ ن عم د ب ن محم ر ب ن عم ود ب م محم و القاس ث أب
ه        ي فنون ه الرحال ف د إلي ع، تش ا دف ي     . والنحو واللغة وعلم البيان؛ آان إمام عصره من غير م أخذ النحو عن أب

ة  ا : مضر منصور، وصنف التصانيف البديع اف"منه ه   " الكش ه مثل م يصنف قبل ز، ل رآن العزي ير الق ي تفس ف
" أساس البالغة  "في تفسير الحديث، و  " قالفائ"في العربية و" المفرد والمرآب"و" المحاجاة بالمسائل النحوية"و

" النصائح الصغار "و" النصائح الكبار"و" متشابه أسامي الرواة"و" ربيع األبرار وفصوص األحبار"في اللغة، و
ر، و       "و" ضالة الناشد والرائض في علم الفرائض"و ق آثي ى بشرحه خل د اعتن ي النحو وق وذج "المفصل ف " األنم

و، و ي النح ف"ف رد والمؤل و، و "المف ي النح ائل"ف ه، و" رؤوس المس ي الفق يبويه"ف اب س ات آت رح أبي " ش
ة  "و" المستقصى في أمثال العرب "و ال  "و" صميم العربي ل  "و" سوائر األمث ان التمثي ي    "و" دوي ان ف قائق النعم ش

م الحدود  "في العروض، و " القسطاس"رضي اهللا عنه، و" شافي العي من آالم الشافعي"و" حقائق النعمان " معج



 

ائل "و" مقدمة اآلداب"في األصول، و" لمنهاجا"و وان الشعر  "و" ديوان الرس الة الناصحة  "و" دي الي  " الرس واألم
في غرة شهر رمضان سنة ثالث عشرة وخمسمائة،    " المفصل"في آل فن وغير ذلك؛ وآان شروعه في تأليف 

  .وفرغ منه في غرة المحرم سنة خمس عشرة وخمسمائة

ه   وآان قد سافر إلى مكة، حرسه ال ل م     " جار اهللا "ا اهللا تعالى، وجاور بها زمانًا، فصار يق ذا االس ان ه ذلك، وآ ل
ان       . علمًا عليه ي جاون خشب، وآ ان يمشي ف وسمعت من بعض المشايخ أن إحدى رجليه آانت ساقطة، وأنه آ

ي الطريق فسقطت م             ديد ف رد ش ر وب ج آثي بالد خوارزم أصابه ثل فاره ب ه  سبب سقوطها أنه آان في بعض أس ن
م            م يعل ًا من أن يظن من ل ك خوف ة ذل ى حقيق وا عل رجله، وأنه آان بيده محضر فيه شهادة خلق آثير ممن اطلع
بالد فتسقط، خصوصًا                ك ال ي تل ي األطراف ف ؤثر ف ا ي رًا م رد آثي ثلج والب ة، وال صورة الحال أنها قطعت لريب

رًا ممن سقطت     ًا آثي م         خوارزم، فإنها في غاية البرد، ولقد شاهدت خلق تبعده من ل ذا السبب، فال يس أطرافهم به
  .يعهده

أله عن              دامغاني س ي ال ه الحنف ع بالفقي داد واجتم ا دخل بغ أخرين أن الزمخشري لم ورأيت في تاريخ بعض المت
ه، وأفلت          : سبب قطع رجله، فقال ي رجل ه بخيط ف ي صباي أمسكت عصفورًا وربطت دعاء الوالدة، وذلك أني ف

ال          من يدي، فأدرآته وقد دخل ذلك وق دتي ل يط، فتألمت وال ي الخ ه ف ه فانقطعت رجل قطع اهللا  : في خرق، فجذبت
ة         م، فسقطت عن الداب ى بخارى لطلب العل رجل األبعد آما قطعت رجله؛ فلما وصلت إلى سن الطلب رحلت إل

  .فانكسرت الرجل وعملت علي عمًال أوجب قطعها؛ واهللا أعلم بالصحة

تأذن            وآان الزمخشري المذآور معتزلي ا ه واس ان إذا قصد صاحبًا ل ه آ ه أن ل عن ى نق ه، حت العتقاد متظاهرًا ب
اب     : عليه في الدخول يقول لمن يأخذ له اإلذن ي بالب و القاسم المعتزل ه أب اب    . قل ل ا صنف آت " الكشاف "وأول م

اس وال   متى ترآته على هذه الهيئة : فيقال إنه قيل له" الحمد هللا الذي خلق القرآن"آتب استفتاح الخطبة  هجره الن
ك يطول،        " الحمد هللا الذي جعل القرآن"يرغب أحد فيه، فغيره بقوله  ي ذل ق، والبحث ف ى خل دهم بمعن وجعل عن
  .وهذا إصالح الناس ال إصالح المصنف" الحمد هللا الذي أنزل القرآن"ورأيت في آثير من النسخ 

ره، رحم       دم ذآ لفي المق د الس ن محم ه من اإلسكندرية،       وآان الحافظ أبو الطاهر أحمد ب د آتب إلي الى، ق ه اهللا تع
ل،         ا ال يشفي الغلي ه بم رد جزاب وهو يومئذ مجاور بمكة حرسها اهللا تعالى، يستجيره في مسموعاته ومصانفه، ف
ا    ي آخره ه ف : فلما آان في العام الثاني آتب إليه أيضًا مع الحجاج استجازه أخرى اقتراح فيها مقصوده، ثم قال ل

في   وال يحوج، أدام ا يش ه بم م يجب نة الماضية قل ي الس ه ف د آاتب دة، وق افة بعي ة، فالمس ى المراجع ه، إل اهللا توفيق
ل   ر الجزي ك ألج ي ذل ه ف ل، ول تدعاء    . الغلي ت االس ل لكتب وف التطوي وال خ ه، ول ري جواب ه الزمخش ب إلي فكت

ماء،    ما مثلي مع أعالم العلماء إال آمثل ال"والجواب، لكن نقتصر على بعض الجواب وهو  ع مصابيح الس سها م
ع     اث م باق، والبغ والجهام الصفر من الرهام مع الغوادي الغامرة للقيعان واآلآام، والسكيت المخلف مع خيل الس
ا   الطير العتاق، وما التقيت بالعالمة، إال شبه الرقم بالعالمة، والعلم مدينة أحد بابيها الدارية، والثاني الرواية، وأن

م    في آال البابين ذو ب ناد، ل ة اإلس ضاعة مزجاة، ظلي فيه أقلص من ظل حصاة، أما الرواية فحديثة الميالد، قريب
فاها        ل ش ا، وبرض ال يب غ أفواه د ال يبل ة فثم م  " تستند إلى علماء نحارير، وال إلى أعالم المشاهير، وأما الدراي ث

اطيع من      ال يغرنكم قول فالن في وال قول فالن وعدد جماعة من الشعراء   : آتب بعد هذا دحوه بمق والفضالء م
ا آتب             رغ من إيراده ا ف ا، فلم ا هن ا ه ان به ى االتي نهم     "الشعر، وأوردها آلها، وال حاجة إل زاز م ك اعت إن ذل ف

فقة     غ الش لمين ويبل بالظاهر المموه، وجهل بالباطن المشوه، ولعل الذي غرهم مني ما رأوا من حسن منصح للمس
نه  امع ع ع المط تفيدين، وقط ى المس ن    عل ى ع ا عل رب به نفس وال زة ال يهم، وع نائع عل ار والص ادة المب م، وإف

بوني        ي ونس ونهم، وغلطوا ف ي عي اإلسفاف للدنيات، واإلقبال على خويصتي، واإلعراض عما يغنيني، فجللت ف
ي       الى، ف ه اهللا تع ال الحسن البصري، رحم  إلى ما لست منه قبيل وال دبير، وما أنا فيا أقول بهاضٍم لنفسي آما ق

احص     ": وليتكم ولست بخيرآم"أبكر الصديق رضوان اهللا عليه بقوله  ا صدقت الف إن المؤمن ليهضم نفسه، وإنم
ري،      ع أم ه طل عني وعن آنه روايتي ودرايتي ومن لقيت وأخذت عنه، وما بلغ علمي وقصارى فضلي، وأطلعت

ه نجمي وشجري     ة     و. وأفضيت إليه بخبية سري، وألقيت إليه عجري وبجري، وأعلمت ة مجهول د فقري ا الموال أم
ول      الى، يق ه اهللا تع ي، رحم ي فسأل عن اسمها       : من قرى خوارزم تسمى زمخشر، وسمعت أب ا أعراب از به اجت

يالد شهر اهللا الصم          : واسم آبيرها، فقيل له ا؛ وقت الم م به م يلم ي شر ورد، ول زمخشر والرداد، فقال ال خير ف
و    ة، واهللا المحم تين وأربعمائ ه وأصحابه     في عام سبع وس د وآل ه محم د     " د، والمصلى علي ازة، وق ذا آخر اإلج ه

  .أطال الكالم فيها، ولم يصرح له بمقصوده فيها، وما أعلم هل أجازه بعد ذلك أم ال

ي    ا ف وبيني وبينه في الرواية شخص واحد، فإنه أجاز زينب بنت الشعري، ولي منها إجازة آما تقدم في ترجمته
  .حرف الزاي



 

ائ عره الس ن ش ي  وم معاني ف ره الس د ذآ ه، وق ذيل"ر قول ال" ال الء  : ق وارزمي إم ود الخ ن محم د ب دني أحم أنش
  : أنشدنا محمود بن عمر الزمخشري لنفسه بخوارزم، وذآر األبيات وهي: بسمرقند، فقال

 وما تطلبين النجل من أعين البـقـر   أال قل لسعدي ما لنا فيك من وطـر
 عيونهم واهللا يجزي من اقـتـصـر   فإنا اقتصرنا بـالـذين تـضـايقـت
 ولم أر في الدنيا صفاء بـال آـدر   مليح ولكـن عـنـده آـل جـفـوة

 إلى جنب حوض فيه للماء منحـدر   ولم أنس إذ غازلتـه قـرب روضة
 أردت به ورد الخدود وما شـعـر   جـئنـي بـورد وإنـمـا: فقلت له
 هيهات ما لي منـتـظـر: لت لهفق   انتظرني رجع طرٍف أجيء به: فقال
 حـضـر فقلت له، إني قنعت بمـا   وال ورد سوى الخد حـاضـر: فقال

   
  : ومن شعره يرثي شيخه أبا مضر منصورًا المذآور أوًال

  تساقط من عينيك سمطين سمطين؟   ما هـذه الـدرر الـتـي: وقائله
 عينـي ط منأبو مضر أذني تساق   هو الدر الذي آان قد حشـا: فقلت

   
ا متعاصرين،      -المقدم ذآره  -وهذا مثل قول القاضي أبي بكر الرجاني  ا آان وال أعلم أيهما أخذ من اآلخر ألنهم

  : وهو
 لما أسر به إلى مودعي   لم يبكني إال حديث فراقكم
  في مسمعي أجريته من مدمعيهو ذلك الـدر الـذي أدعـتـم

   
  : ة طويلة بديعة؛ ومن المنسوب إلى القاضي الفاضل في هذا المعنىوهذان البيتان من جملة قصدي

 آف الولةى ووفت ثمنـي   ال تزدني نـظـرة ثـانـية
  ال جحدت العب ما أودعتني   لك في قلبي حديث مـودع
 بعض ما أودعته في أذني   خذه من جفني عقـودًا إنـه

   
رة    عند تفسير " الكشاف"ومما أنشده لغيره في آتابه  ي سورة البق إن اهللا ال يستحي أن يضرب   "قول اهللا تعالى ف
  : أنشدت لبعضهم: فإنه قال" 26: البقرة" "مثًال ما بعوضة فما فوقها

 في ظلمة الليل البهيم األلـيل   يا من يرى مد البعوض جناحها
 والمخ في تلك العظام النحـل   ويرى عروق نياطها في نحرها

 األول ما آان منه في الزمان   ـاتـهاغفر لعبٍد تاب من فرط
   

ال  ى      : وآان بعض الفضالء قد أنشدني هذه األبيات بمدينة حلب وق ذآور أوصى أن تكتب عل إن الزمخشري الم
  : لوح قبره هذه البيات، ثم أنشدني ذلك الفاضل الرئيس بيتين وذآر أن صاحبهما أوصى أن يكتبا على قبره وهما

 وللضيف حق عنـد آـل آـريم   ثرىإلهي قد أصبحت ضيفك في ال
 عـظـيم عظيم وال يفرى بغـير   فهب لي ذنوبي في قراي فإنـهـا

  : وأخبرني بعض األصحاب أنه رأى بجزيرة سواآن تربة ملكها عزيز الدولة ريحان وعلى قبره مكتوب
   

 قصر بي عن بلوغه األجل   يا أيها الناس آان لي أمـل
 امكنه قبل موته العـمـل   فليتـق الـلـه ربـه جـل

 آل إلى ما نقلت ينـتـقـل   ما أنا وحدي نقلت حيث ترى
   

ة بومخشر         تين وأربعمائ بع وس نة س . وآانت والدة الزمخشري يوم الربعاء السابع والعشرين من شهر رجب س
ه اهللا             ة، رحم د رجوعه من مك ة خوارزم، بع ين وخمسمائة، بجرجاني ان وثالث نة ثم ة س الى  وتوفي ليلة عرف  تع

  : ورثاه بعضهم بأبيات، ومن جملتها



 

 محمـود حزنًا لفرقة جار اهللافأرض مكة تذري الدمع مقلتها

رة من           : وزمخشر ة آبي دها راء، وهي قري ة وبع تح الشين المعجم ة وف اء المعجم بفتح الزاي والميم وسكون الخ
  .قرى خوارزم

اة من   بضمن الجيم األولى وفتح الثانية وسكون ال: وجرجانية راء بينهما وبعد األلف نون مكسورة وبعدها ياء مثن
  .تحتها مفتوحة مشددة ثم هاء ساآنة، وهي قضبة خوارزم

دان "قال ياقوت الحموي في آتاب  ى            ": البل ة، وهي عل ا الجرجاني ل له د عربت فقي انج، وق تهم آرآ م بلغ ال له يق
  .شاطء جيحون، واهللا تعالى أعلم بالصواب

 القاضي األصبهاني

ا التميمي الصبهاني، المعورف بالقاضي،                أ ي الرج ن أب د اهللا ب ن عب ي طالب ب ن أب ي ب ن عل ود ب بو طالب محم
ره   -صاحب الطريقة في الخالف، تفقه على الشهيد محمد بن يحي  ه       -المقدم ذآ ي الخالف، وصنف في رع ف وب

ي          ا ب ع فيه ه، وجم ر نظرائ ى أآث زه عل ه وتبري دة     التعليقة التي شهدت بفضله وتحقيق ان عم ق، وآ ه والتحقي ن الفق
ق    ه خل المدرسين في إلقاء الدروس عليها ومن لم يذآرها فإنما آان لقصور فهمه عن إدراك دقائقها، واشتغل علي

اهير    اء مش ًا،            . آثير وانتفعوا به، وصاروا علم وم خطيب ي العل ًا ف ان متفنن د الطولى، وآ وعظ الي ي ال ه ف ان ل وآ
  .في شوال سنة خمس وثمانين وخمسمائة، رحمه اهللا تعالىخطب ودرس بأصبهان مدة؛ وتوفي 

 محمود بن سبكتكين

ا    اهللا لم أبو القاسم محمود بن ناصر الدولة أبي منصور سبكتكين، الملقب أوًال سيف الدولة، ثم لقبه اإلمام القادر ب
  .واشتهر به" يمين الدولة وأمين الملة"سلطنه بعد موت أبيه 

ة       وآان والده سبكتكين قد ور ي ترجم ذآورين ف امانية الم وك الس د مدينة بخارى في أيام نوح بن منصور أحد مل
ه       ه وعلي ين، وهو حاجب ن البتك أبي بكر محمد بن زآريا الرازي الطبيب، وآان وروده في صحبة أبي إسحاق اب

اع          ى اليف اع إل ه اإلرتف ة بالشهامة والصرامة، وتوسموا في ك الدول و    و. مدار أموره، فعرفه أرآان تل ا خرج أب لم
ي   ه ف ى جملت بكتكين بانصارفه عل ر س ه انصرف األمي دًا أبي ادًا مس ا وس ًا عليه ة والي ى غزن ذآور إل إسحاق الم
ه     ق من ذوي قرابت زعامة رجاله ومراعاة ما وراء بابه، فلم يلبث أبو إسحاق بعد موافاتها أن قضى نحبه، ولم يب

اقهم واجتمعت         من يصلح لمكانته واحتاج الناس إلى من يتولى أمور  ع اتف م وق ذلك، ث يمن يصلح ل اختلفوا ف هم، ف
  .آلمتهم على تأمير األمير سبكتكين، فبايعوه على ذلك، وانقادوا لحكمه

ين           ه وب ا، وجرت بين رة منه ًا آثي افتتح قالع د، ف فلما تمكن واستحكم شرع في الغزاة واإلغارة على أطراف الهن
ة بست،   . أشفقت النفوس من هيبتهالهنود وعظم جريدته، وعمرت أرض خزائنه، و وآان من جملة فتوحاته ناحي

ك                ًا لمل ان آاتب ه آ ره، فإن دم ذآ د البستي الشاعر المق ن محم تح ب و الف وآان من جملة ما استفاده من صفاياها أب
ك           ه، وشرح ذل ه بأحوال وره، وأسر إلي ي أم ه ف د علي الناحية المذآورة، واسمه بابي نور، فلما تعلق بخدمته اعتم

  .يطول

ة فخرج          ى غزن تاق إل ا، واش وآخر األمر أن األمير سبكتكين آان قد وصل إلى مدينة بلخ من طوس فمرض به
ه            ل تابوت ة، ونق انين وثلثمائ نة سبع وثم ي شعبان س ك ف إليها في تلك الحال، فمات في الطريق قبل وصوله، وذل

  : بستي المذآور بقولهإلى غزنة، ورثاه جماعة من شعراء عصره منهم آاتبه أبو الفتح الب

  والدو لة حياه ربـه بـالـكـرامة                     قلت إذ مات ناصر الدين 

  ! هكذا هكذا تكون الـقـيامة                : وتداعيت جموعه بافـتـراق

  : واجتاز بعض األفاضل بداره بعد موته وقد تشعثت، فأنشد

  فقد هجت لي شوقًا قديمًا وما تـدري                عليك سالم اهللا من مـنـزل قـفـر



 

  صروف الردى تبلي مغاتيك في شهر            عهدتك مذ شهـر جـديدًا ولـم أخـل 

أمر              ه ب ال وأوصى إلي ى األعم تخلفه عل ده إسماعيل، واس ده ول ده من بع ي عه وآان األمير المذآور قد جعل ول
ه   ى طاعت ر         أوالده وعياله، وجمع وجوه حجابه وقواده عل م واعتب ى سرير السلطنة، وتحك ه، وجلس عل ومتابعت

بيوت األموال، وآان أخوه السلطان محمود بخراسان مقيمًا بمدينة بلخ وإسماعيل بغزنة، فلما بلغه نعي أبيه آتب 
ه   ال ل دًا           : إلى أخيه إسماعيل والطفه في القول وق ا آنت بعي ده وأن ك آنت عن ي إال لكون تخلفك دون م يس ي ل إن أب

الميراث وتكون أنت           عنه، و وال ب لو أوقف المر على حضوري لفاتت مقاصده، ومن المصلحة أن نتقاسم األم
ا    اس اخالفن مكانك بغزنة وأنا بخراسان، وندبر األمور زنتفق على المصالح آيال يطمع فينا عدو، ومتى ظهر للن

البوه  قلت حرمتنا، فأبى إسماعيل من موافقته على ذلك وآان فيه لين ورخاوة، فطمع  فيه الجند وتشغبوا عليه وط
  .باألموال فاستنفد في مرضاتهم الخزائن

ه    ى موافقت ثم خرج محمود إلى هراة وجدد مكاتبة أخيه، وهو ال يزداد إال اعتياصًا، فدعا محمود عمه بغراجق إل
ه  فأجابه؛ وآان أخوه أبو المظفر نصر بن سبكتكين أميرًا بناحية بست، فنهض إليه وعرض عليه اإلن قاياد لمتابعت

يم            ي جيش عظ ا ف ه، فنازلهم ا مع ة وهم اه إسماعيل بغزن فلم يتوقف عليه، فلما قوي جأشه بعمه وأخيه قصد أخ
ي طلب      م تلطف ف وجم غفير وحاصرها، واشتد القتال عليها ففتحها، وانحاز إسماعيل إلى قلعتها متحصنًا بها، ث

ي     زل ف ة          األمان من أخيه محمود فأجابه إلى سؤاله، ون ي غزن اتيح الخزائن، ورتب ف ه مف لم من ة وتس م أمان حك
  .النواب واألآفاء وانحدر إلى بلخ

ه              ي نفسه أن ان ف ا آ أله عم ه، فس ره ب د ظف ي مجلس األنس بع وآان السلطان محمود قد اجتمع بأخيه إسماعيل ف
ال           ى أن ق ه سالمة صدره ونشوة السكر عل ه، فحملت ر ب و ظف ي عزمي إن   : يعتمد في حقه ل ان ف ى    آ أسيرك إل

بعض القالع موسعًا عليك فيما تقترحه من دار وغلمان وجوار ورزق على قدر الكفاية، فعامله بجنس ما آان قد 
  .نواه له، وسيره إلى بعض الحصون وأوصى عليه الوالي أن يمكنه من جميع ما يشتهي

ا و    واب لصاحب م ي     ولما انتظم األمر للسسلطان محمود، آان في بعض بالد خراسان ن وك بن راء النهر من مل
ة               الد خراسان وانقطعت الدول ك ب يهم، ومل ا عل نهم حروب انتصر فيه ود وبي ين السلطان محم سامان، فجرى ب
ة       اهللا خلع ادر ب ام الق ه اإلم ير ل ك، وس ه المل تتب ل ة، واس انين وثلثمائ ع وثم نة تس ي س ك ف ا، وذل امانية منه الس

راء خراسان سماطين    السلطنة، ولقبه باأللقاب المذآورة في أول تر جمته، وتبوأ سرير المملكة، وقام بين يديه أم
نهم    د م مقيمين برسم الخدمة، وملتزمين حكم الهيبة، وأجلهم بعد اإلذن العام على مجلس األندلس، وأمر لكل واح

ه    م يسمع بمثل ور  واتسعت األ . ولسائر غلمانه ووجوه أوليائه وحاشيته من الخلع والصالت ونفائس األمتعة ما ل م
د    ام غزو الهن م  . عن آخرها في آنف إيالته، واستوسقت األعمال في ضمن آفالته، وفرض على نفسه في آل ع ث

  .إنه ملك سجستان في سنة ثالث وتسعين وثلثمائة، بدخول قوادها ووالة أمرها في طاعته من غير قتال

ي اإلسالم ر           ه ف م تبلغ ى حيث ل ى انتهى إل د حت الد الهن ة،        ولم يزل يفتح في ب ه قط سورة وال آي ل ب م تت ة، ول اي
ه يطول شرحه     د آتب      . فرحض عنها أدناس الشرك وبنى بها مساجد وجوامع، وتفصيل حال الد الهن تح ب ا ف ولم

إلى الديوان العزيز ببغداد آتابًا يذآر فيه ما فتحه اهللا تعالى على يديه من بالد الهند، وأنه آسر الصنم المعروف   
اء           وذآر في آتبه أ. بسومنات ه إذا ش د، وأن ا يري م م اء ويحك ا يش ن هذا الصنم عند الهنود يحي ويميت ويفعل م

دون        ة فيزي رة الحرآ واء وآث ه طيب اله أبرأ من جميع العلل، وربما آان يتفق لشقوتهم إبالل عليل يقصده فيوافق
ًا    نهم انتعاش ال   به افتنانًا ويقصدونه من أقاصي البالد رجاًال ورآبانًا، ومن لم يصادف م ذنب وق م   : احتج بال ه ل إن

ى مذهب    يخلص له الطاعة، ولم يستحق منه اإلجابة، ويزعمون أن األرواح إذا فارقت األجسام اجتمعت لديه عل
اد              ذا االعتق م ه انوا بحك ه، وآ در طاقت ى ق ه عل ادة ل د البحر وجزره عب أهل التناسخ، فينشئها فيمن يشاء، وأن م

د     . آل فج عميق، ويتحفونه بكل مال نفيس يحجونه من آل صقيع بعيد، ويأتونه من ند والهن الد الس ي ب ولم يبق ف
ائره             ه وذخ ه من أموال ا عز علي ذا الصنم بم ى ه على تباعد أقطارها وتفاوت أديانها ملك وال سوقة إال تقرب إل

ي خد    وال، وف ه  حتى بلغت أوقافه عشرة آالف قرية مشهورة في تلك البقاع، وامتألت خزائنه من أصناف األم مت
ة              ه، وثلثمائ ورود علي د ال اهم عن ون رؤوس حجيجه ولح ة رجل يحلق ه، وثلثمائ من البراهمة ألف رجل يخدمون
ة من هؤالء      رجل وخمسمائة امرأة يغنون ويرقصون عند بابه، ويجري من مال األوقاف المرصدة له لكل طائف

  .رزق معلوم

اه وصعوبة المسالك        وآان بين المسلمين وبين القلعة التي فيها الصنم مسيرة شه  ة المي ازة موصوفة بقل ي مف ر ف
دد               ين ع ارة من ب دة مخت ارس جري ين ألف ف ي ثالث ود ف ا السلطان محم واستيالء الرمل على طرقها، فسار إليه
ة           ي ثالث ا ف ًا وفتحوه ة وجدوها حصنًا منيع ى القلع آثير، وأنفق عليهم من األموال ما ال يحصى؛ فلما وصلوا إل



 

وا بيت  ام، ودخل ه،  أي رة محيطة بعرش دة آثي ذهب المرصع بأصناف الجوهر ع ن األصنام ال ه م الصنم وحول
ود عن       ألهم محم ة، فس ين حلق يزعمون أنها المالئكة، وأحرق المسلمون الصنم المذآور فوجدوا في أذنه نيفًا وثلث

لصنم يعبد منذ أآثر من  آل حلقة عبادة ألف سنة، وآانوا يقولون بقدم العالم ويزعمون أن هذا ا: معنى ذلك فقالوا
  .ثالثين ألف سنة، وآلما عبدوه ألف سنة علقوا في أذنه حلقة، وبالجملة فإن شرح ذلك يطول

ة   وذآر شيخنا ابن األثير في تاريخه أن بعض الملوك بقالع الهند أهدى له هدايا آثيرة من جملتها طائر على هيئ
إذا حك         القمري، من خاصيته أنه إذا حضر الطعام وفيه سم دمعت اء وتحجر؛ ف ا م عينا هذا الطائر وجرى منه

  .ووضع على الجراحات الواسعة لحمها، ذآر ذلك في سنة أربع عشرة وأربعمائة

ماه   اب س ي آت روف ف ي الفاضل المع ار العتب د الجب ن عب د ب و النصر محم يرته أب ع س د جم ي"وق و " اليمين وه
ك الشرق  ذآور مل لطان الم ه أن الس ي أول ر ف يم مشهور، وذآ ام اإلقل ه، النتظ الم ويدي ن الع ه، والصدر م بجنبي

ي قبضة                ا العريضة ف يحة وواليته ا الفس ه وحصول ممالكه ي حوزة ملك ه من الثالث والخامس ف الرابع بما يلي
ان     ات الزم ملكه، ومصير أمرائها وذوي األ لقاب الملوآية من عظمائها تحت حمايته وجبايته، واسدرائهم من آف

ه، واحتراسهم   بظل واليته ورعا ديار     -يته، وإذعان ملوك األرض لعزته، وارتياعهم بفائض هيبت اذف ال ى تق عل
ره، واقشعرارهم لمهب             -وتحاجز األنجاد واألغوار  د ذآ ا عن د تحت جيوبه تخفاء الهن اجئ رآضته، واس من ف

الم،   دة الك انه عق اه الرضاع، وانحلت عن لس د وجف ذ لفظه المه ان م د آ ن أرضه، وق اح م تغنى عن الري واس
الي     ى مع ة إل دود الهم نان، مم يف والس نفس بالس غوف ال رآن، مش ذآر والق ان بال غول اللس ام مش ارة باإلفه اإلش
رًا،         ه خب ى يقتل م حت ا ال يعل ألم لم تكد، ي األمور، معقود األمنية بسياسة الجمهور، لعبه مع األتراب جد، وجده مس

  .ويحزن لما يحزن حتى يدمثه قسرًا وقهرًا

ك الجويني        وذآر إ د المل الي عب و المع ام الحرمين أب ره    -م دم ذآ ماه      -المق ذي س ه ال ي آتاب ي    "ف ق ف مغيث الخل
ار األحق   م       " اختي ًا بعل ان مولع ه، وآ ة، رضي اهللا عن ي حنيف ى مذهب أب ان عل ذآور آ ودًا الم لطان محم أن الس

ًا     الحديث، وآانوا يسمعون الحيث من الشيوخ بين يديه، وهو يسمع، وآان يستفس ا موافق ث، فوجد أآثره ر الحادي
الم         نهم الك تمس م رو، وال ي م ريقين ف لمذهب الشافعي رضي اهللا عنه، فوقع في خلده حكة، فجمع الفقهاء من الف
افعي،   في ترجيح أحد المذهبين على اآلخر، فوقع االتفاق على أن يصلوا بين يديه رآعتين على مذهب اإلمام الش

نهما،       رضي اهللا عنه، وعلى مذهب أبي ا هو أحس ار م حنيفة، رضي اهللا عنه، لينظر فيه السلطان، ويتفكر ويخت
ة،     -وقد تقدم ذآره  -فصلى القفال المروزي  تقبال القبل ترة واس بطهارة مسبغة وشرائط معتبرة من الطهارة والس

ام    هذه صالة : وأتى باألرآان والهيئات والسنن واآلداب والفرائض على وجه الكمال والتمام، وقال ال يجوز اإلم
ب   د آل بس جل ه، فل ة رضي اهللا عن و حنيف ا يجوز أب ى م ين عل م صلى رآعت ه، ث ا رضي اهللا عن افعي دونه الش
ذباب            ه ال ع علي ازة، واجتم ي المف ي صميم الصيف ف ان ف ر، وآ مدبوغًا ولطخ ربعه بالنجاسة، وتوضأ بنبيذ التم

ة     تقبل القبل م اس ًا، ث ر         والبعوض، وآان وضوءه منكسًا منعكس ي الوضوء، وآب ة ف ر ني ، وأحرم بالصالة من غي
ي            وع، وتشهد، وضرط ف ر رآ ر فصل ومن غي ديك من غي بالفارسية دو برآك سبز، ثم نقر نقرتين آنقرات ال

ذه الصالة            : آخره، من غير نية السالم، وقال م تكن ه و ل ال السلطان، ل ة، فق ي حنيف ذه صالة أب أيها السلطان، ه
ة،   صالة أبي حنيفة لقتلك، أل ي حنيف ن مثل هذه الصالة ال يجوزها ذو دين، فأنكرت الحنفية أن تكون هذه صلة أب

ى        ًا، فوجدت الصالة عل ذهبين جميع رأ الم فأمر القفال بإحضار آتب أبي حنيفة، وأمر السلطان نصرانيًا آاتبًا يق
افعي رضي   مذهب أبي حنيفة على ما حكاه القفال، فأعرض السلطان عن مذهب أبي حنيفة، وتمسك بم  ذهب الش

  .اهللا عنه؛ انتهى آالم إمام الحرمين

تين      دى وس نة إح وراء س ة عاش ده ليل ير، ومول ن الس ن أحس يرته م رة، وس ود آثي لطان محم ب الس ت مناق وآان
ة          . وثلثمائة ين وعشرين وأربعمائ ل اثنت نة إحدى، وقي وتوفي في شهر ربيع اآلخر، وقيل حادي عشر صفر، س

  .بغزنة، رحمه اهللا تعالى

ان              يهم، وآ وال ف اق األم رهم بإنف ة، وغم ه الكلم ه، اجتمعت علي د بوصية من أبي وقام باألمر من بعده ولده محم
وة نفسه                ه لق اس إلي ال الن له، وم د، فراس ه محم د استتب أمر أخي ابور وق دم نيس ًا، فق أخوه أبو سعيد مسعود غائب

وي      وتمام هيبته، وزعم أن اإلمام القادر باهللا قلده خراسان، ول ه سوارًا، فق ه وطوق ع علي قبه الناصر لدين اهللا وخل
ذلك ره ل ك      . أم ة المل د وتولي زل محم ى ع د عل أجمع الجن الذه، ف ي م ًا ف دبير منهمك يء الت ذه س د ه ان محم وآ

  .المسعود، ففعلوا ذلك، وقبضوا على محمد وحملوه إلى قلعة ووآلوا به

اد  . طوب يطول شرحهاواستقر الملك لألمير مسعود، وجرى له مع بني سلجوق خ وله في ترجمة المعتمد بن عب
ي        . حكاية في المنام، فلتننظر هناك دم ف د تق و سلجوق، وق ة بن ى المملك وقتل سنة ثالثين وأربعمائة، واستولى عل



 

وا   ترجمة السلطان طغرلبك السلجوقي طرف من الخبر، وآيفية ما اعتمده السلطان محمود في حقهم، وآيف تغلب
  .على األمر

ب ة   : كتكينوس اف الثاني ا والك ن فوقه اة م اء المثن ر الت اف وآس كون الك دة وس اء الموح ة والب ين المهمل بضم الس
  .وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها نون

رحمن " مدهامتان"ورقتان خضراوان، وهو معنى قوله تعالى في سورة الرحمن " دو برآك سبز"وتفسر   64: ال
  .واهللا تعالى أعلم

 ن السلجوقيمغيث الدي

وك السلجوقية المشاهير،      أبو القاسم محمود بن ملكشاه بن ألب أرسالن السلجوقي، الملقب مغيث الدين، أحد المل
دم طرف من              الى، وتق اء اهللا تع نهم إن ش ره م ده وغي ر ج يأتي ذآ ه وس وقد تقدم ذآر والده وجماعة من أهل بيت

  .اني عن العماد الكاتبخبره في ترجمة العزيز أبي نصر أحمد بن حامد األصبه

وك            ادة المل اري ع ى ج داد عل ة بغ ا بمدين ه به ب ل ده، وخط اة وال د وف لطنة بع ذآور الس م الم و القاس ولى أب ت
اهللا،           ة المستظهر ب ي خالف ي عشرة وخمسمائة، ف نة اثنت السلجوقية، يوم الجمعة الثالث والعشرين من المحرم س

التواريخ    وهو يومئذ في سن الحلم، وآان متوقدًا ذآاء،  ًا ب ال، عارف قوي المعرفة بالعربية، حافظًا لألشعار واألمث
راق ومدحه      والسير، شديد الميل إلى أهل العلم والخير، وآان حيص بيص الشاعر المقدم ذآره قد قصده من الع

  : بقصيدته الدالية المشهورة التي أولها

 طال السرى وتشكت وخدك البيد   ألق الحدائج ترع الضمر القـود
 فالنبت أغيد والسلطان محمـود   يا ساري الليل ال جذب وال فرق

  فالمورد الضنك فيه الشاء والسيد   قيل تألفت األضـداد خـيفـتـه

  .وهي طويلة ومن غرر القصائد، وأجازه عليها جائزة سنية

ز      -وآان قد تزوج بنتي عمه السلطان سنجر، المقدم ذآره  ة العزي ي ترجم األصبهاني، واحدة   حسبما شرحناه ف
اعي،      ة الفق ة وظيف بعد األخرى، وآانت السلطنة في أواخر أيامه قد ضعفت وقلت أموالها، حتى عجزوا عن إقام
داد،    فدفعوا له يومًا بعض صناديق الخزانة حتى باعها وصرف ثمنها في حاجته، وآان في آخر مدته قد دخل بغ

ه المرض، و تد ب ق واش ي الطري ا، فمرض ف م خرج منه نة خمس ث يس خامس عشر شوال س وم الخم وفي ي ت
  .وعشرين وخمسمائة، رحمه اهللا تعالى

ا  . وذآر ابن األزرق الفارقي في تاريخه أنه مات خامس عشر شوال سنة أربع وعشرين بباب أصبهان، ودفن به
اء اهللا ت       ره إن ش يأتي ذآ ولى أخوه مسعود وس الى  وولي السلطنة أخوه طغرلبك، ومات سنة سبع وعشرين، وت ع

ين صاحب     ن بلتك وابنه محمد شاه بن محمود بن محمد هو الذي حاصر بغداد ومعه زين الدين أبو الحسن علي ب
مائة      نة ثالث وخمسين وخمس ك    -إربل في سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة، وقال شيخنا ابن األثير في س ال ذل ق

ابكي     روف باألت غير المع ه الص ي تاريخ ذآور ف    : -ف اه الم د ش ات محم ين    وم ع وخمس نة أرب ة س ي ذي الحج
ي حرف     ل ف دين صاحب إرب ر ال ده مظف ة ول ي ترجم ذآور ف ذآور م دين الم ن ال اة زي اريخ وف مائة، وت وخمس

  .الكاف؛ ومات محمد شاه بباب همذان، ومولده في شهر ربيع اآلخر سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة

 الملك العادل نور الدين

نكي بن آق سنقر، الملقب الملك العادل نور الدين، قد تقدم ذآر أبيه في حرف  أبو القاسم محمود بن عماد الدين ز
  .الزاي

ل     -حسبما تقدم ذآره في ترجمته  -ولما حاصر أبوه قلعة جعبر  ا قت ه، فلم آان ولده نور الدين المذآور في خدمت
ي  أبو سار نور الدين وفي خدمته صالح الدين محمد بن أيوب اليغيساني وعساآر الشام إل ى مدينة حلب فملكها ف



 

ين      -وملك أخوه سيف الدين غازي  . ذلك التاريخ ي حرف الغ ذآور ف ك        -الم ا من تل ا وااله ة الموصل وم مدين
  .النواحي

اج            ن ت د ب دين محم ال ال ن جم ق اب عيد أب و س ديم أب ثم إنه نزل على دمشق محاصرًا لها وصاحبها يومئذ مجير ال
ي حرف    -وهو أتابك الملك دقاق بن تتش الملوك بوري بن ظهير الدين طغتكين،  المقدم ذآره في ترجمة تتش ف

ذآور،             -التاء  د تاسع الشهر الم وم األح ا ي ين وخمسمائة، وملكه نة تسع وأربع وآان نزوله عليها ثالث صفر س
وعوض مجير الدين أبق عن دمشق حمص ثم أخذها منه وعوضه عنها بالس، فانتقل إليها وأقام بها مدة ثم قصد 

  .غداد في أيام اإلمام المقتفيب

ك          ين األتاب دين طغتك ر ال ه ظهي ق جد أبي د اهللا عتي ة      -وآان أتابكه معين الدين أثر بن عب ي ترجم ره ف دم ذآ المق
  .تتش السلجوقي، وقد سبق ذآر ظهير الدين طغتكين األتابك هناك أيضًا

ك،    ثم استوزر نور الدين محمود على بقية بالد الشام من حماة وبعلبك،  ين ذل ا وب وهو الذي بنى سورها، منبج م
دة من      ي ذي القع وافتتح من بالد الروم عدة حصون منها مرعش وبهسنا وتلك األطراف، وآان فتحه لمرعش ف
ا        ان فتحه رنج حارم، وآ الد الف سنة ثمان وستين وخمسمائة ولبهسنا في ذي الحجة من السنة، وافتتح أيضًا من ب

نة تسع     ى خمسين             في أواخر شهر رمضان س ه عل د عدت ا تزي ك م ر ذل اس وغي تح أعزاز وباني مائة، وف وخمس
  .حصنًا

ره    -ثم سير األمير أسد الدين شيرآوه  دم ذآ ي           -المق دين ف ا السلطان صالح ال ات، وملكه ى مصر ثالث دفع إل
شرحها،   الدفعة الثالثة نيابة عنه، وضرب باسمه السكة والخطبة، وهي قضية مشهورة فال حاجة إلى اإلطالة في

  .وسيأتي ذلك في ترجمة صالح الدين إن شاء اهللا تعالى

ر         الى، آثي بيل اهللا تع ي س دًا ف ر، مجاه وآان ملكًا عادًال زاهدًا عابدًا ورعًا، متمسكًا بالشريعة مائًال إلى أهل الخي
د  الصدقات، بنى المدارس بجميع بالد الشام الكبار مثل دمشق وحلب وحماة وحمص وبعلبك ومنبج والر حبة، وق

ا            ه م وري ورتب ل امع الن ة الموصل الج ى بمدين ي عصرون، وبن تقدم ذلك في ترجمة الشيخ شرف الدين بن أب
يكفيه، وبحماة الجامع الذي على نهر العاصي، وجامع الرها وجامع منبج، وبيمارستان دمشق، ودار الحديث بها 

  .أيضًا، وله من المناقب والمآثر والمفاخر ما يستغرق الوصف

دم                 الع اإلسماعيلية ومق دين صاحب ق د الملقب راشد ال ن محم ليمان ب ن س ي الحسن سنان ب ين أب وآان بينه وب
دين     ور ال ه ن الفرقة الباطنية بالشام، وإليه تنسب الطائفة السنانية، مكاتبات ومحاورات بسبب المجاورة، فكتب إلي

ك،        ده لسبب اقتضى ذل ه ويتوع دده في الة،        في بعض األزمنة آتابًا يته ًا ورس ه أبيات نان فكتب جواب ى س فشق عل
  : وهما

  ال قام مصرع جنبي حين تصرعه   ياذا الذي بقراع السـيف هـددنـا
 واستيقظت ألسود البر أضبـعـه   قام الحمام إلى الـبـازي يهـدده

 إصبـعـه يكفيه ما قد تالقي منه   أضحى يسد فم األفعى بإصبـعـه
   

ى تفاصيله وجمل ا عل ل، وقفن ي أذن في ة تطن ف ن ذباب اهللا العجب م ه، في ه وعمل ن قول ه م ددنا ب ا ه ا م ه، وعلمن
م من ناصرين، أو للحق              ان له ا آ ه وم دمرنا علي وم آخرون، ف ك ق وبعوضة تعد في التماثيل، ولقد قالها من قبل

ي   قطع رأسي،   تدحضون، وللباطل تنصرون؟ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وأما ما صدر من قولك ف
األعراض،     زل ب وقلعك لقالعي من الجبال الرواسي، فتلك أماني آاذبة، وخياالت غير صائبة، فإن الجواهر ال ت
اهر    ى الظ دنا إل ريف؟ وإن ع ي وش عيف، ودن وي وض ين ق م ب األمراض، آ محل ب رواح ال تض ا أن ال آم

ه      والمحسوسات، وعدلنا عن البواطن والمعقوالت، فنا أسوة برسول اهللا صلى   ي قول لم ف ه وس ا أوذي  "اهللا علي م
ا زال، وهللا               " نبي ما أوذيت  ا حال، واألمر م يعته، والحال م ه وش ه، وأهل بيت ى عترت ا جرى عل تم م د علم ولق

الحمد في اآلخرة واألولى إذ نحن مظلومون ال ظالمون، ومغضوبون ال غاضبون، وإذا جاء الحق زهق الباطل   
ى حياض   إن الباطل آان زهوقاًً، ولقد علمت م ظاهر حالنا، وآيفية رجالنا، وما يتمنونه من الفوت، ويتقربون به إل

ة  " قل فتمنوا الموت إن آنتم صادقين، وال يتمنونه أبدًا بما قدمت أيديهم واهللا عليم بالظالمين"الموت،   7-6الجمع
درع ل      : وفي أمثال العامة السائرة ًا، وت ا جلباب ئ للبالي ددون بالشط؟ فهي ك     أو للبط ته ًا، فألظهرن علي ا أثواب لرزاي

  .منك، وألفتتنهم فيك عنك، فتكون آالباحث عن حتفه بظلفه، والجادع مارن أنفه بكفه، وما ذلك على اهللا بعزيز



 

  
ذا، وهي         ى ه ادة عل ي نسخة زي إذا  : وهذه الرسالة نقلت من خط القاضي الفاضل على هذه الصورة، ورأيت ف ف

ي    وقفت على آتابنا هذا فكن ألمرنا ب م؛ ورأيت ف المرصاد، إلى السلطان صالح الدين يوسف بن أيوب، واهللا أعل
  : بعض النسخ زيادة بيت في أول األبيات الثالثة، وهو

  ما مر قط على سمعي توقعه   يا للرجال ألمر هال مفظعـه
  

  : وآتب سنان المذآور مرة أخرى إليه، وقد جرت بينهما وحشة
 بيوتك فيها واشمخر عمودها   بنا نلت هذا الملك حتى تأثلـت

 مغارسها منا، وفينا حديدهـا   فأصبحت ترمينا بنبل بنا استوى

نة                 ابع عشر شوال س وع الشمس س د طل د عن وم األح ه ي رة؛ وآانت والدت دين آثي ور ال وبالجملة فإن محاسن ن
نة تسع وستين وخمسمائة،            اء حادي عشر شوال س وم األربع وفي ي مائة؛ وت ة دمشق،    إحدى عشرة وخمس بقلع

ا روجع      ًا فم ان مهيب امتنع، وآ الزم       . بقلعة الخوانيق، وأشار عليه األطباء بالفصد ف ان ي ة آ ي بيت بالقلع ن ف ودف
اب سوق الخواصين، وسمعت من                د ب أها عن ي أنش ته الت ه بمدرس ى تربت ل إل م نق الجلوس فيه والمبيت أيضًا، ث

  .تجاب، ولقد جربت ذلك فصح، رحمه اهللا تعالىإن الدعاء عند قبره مس: جماعة من أهل دمشق يقولون

ماه          ذي س ر ال ي تاريخه الكبي ر اجزري ف ابن األ ثي وذآر شيخنا عز الدين أبو الحسن علي بن محمد المعروف ب
نة    " الكامل" ي الس راد ف في سنة ثمان وخمسين وخمسمائة أن نور الدين المذآور نزل في البقيعة تحت حصن الك

رنج             المذآورة محاصرًا لحصن اجتمع من الف اآره، ف ع عس ي جمي ى قصد طرابلس وهو ف ًا عل األآراد، وعازم
ور   خلق آثير وآبسوهم في النهار والمسلمون في غفلة عنهم، فلم يتمكنوا من االستعداد لهم وهربوا منهم، ونجا ن

ين الف    ه وب دار  الدين بنفسه وهي وقعة مشهورة معروفة، ونزل على بحيرة قدس بالقرب من حمص، وبين رنج مق
يهم        ود إل م يع ه ث وى جيش ا ليق رة وأنفقه وال الكثي بالد وأحضروا األم ة ال ب وبقي ى حل ير إل خ، فس ة فراس أربع

اء والصوفية    : فيستوفي الثار، فقال له بعض أصحابه ى الفقه إن في بالدك إدرارات وصدقات وصالت آثيرة عل
ال     والقراء، ولو استعنت بها في هذا الوقت لكان أصلح، فغضب من ديدًا وق ك غضبًا ش ي ال أرجو النصر    : ذل إن

ى فراشي                ائم عل ا ن ي وأن اتلون عن وم يق ون وتنصرون بضعفائكم، آيف أقطع صالت ق ا ترزق إال بأولئك، فإنم
ي             م نصيب ف وم له د تصيب وتخطئ؟ وهؤالء الق ي إال بسهام ق ل عن بسهام ال تخطئ، وأصرفها إلى من ال يقات

  .غيرهم؟بيت المال فكيف يحل ان أعطيه 

  .وآان أسمر اللون طويل القامة حسن الصورة، ليس بوجهه شعر سوى ذقنه

ام        نة، فق وه إحدى عشرة س ات أب وآان قد عهد بالملك إلى ولده الملك الصالح عماد الدين إسماعيل وعمره يوم م
بعين          نة س تهل المحرم س ة مس وم الجمع ا ي وخمسمائة،  باألمر من بعده، وانتقل من دمشق إلى حلب ودخل قلعته

ب،       ة حل ه سوى مدين ق علي وخرج السلطان صالح الدين من مصر، وملك دمشق وغيرها من بالد الشام، ولم يب
مائة،  بعين وخمس بع وس نة س ن رجب س ة الخامس والعشرين م وم الجمع وفي ي ى أن ت ا إل زل الصالح به م ي ول

ذآورة، وحدث    وآان مبدأ مرضه في تاسع. وذآروا أنه لم يبلغ عشرين سنة، واهللا أعلم شهر رجب من السنة الم
نًا               ان محس ه آ ه ألن فوا علي اس، وتأس وب الن ي قل ع عظيم ف ه وق ان لموت ى، وآ له قولنج في مستهل جمادى األول
ة، وهو مشهور                  ه تحت القلع ى رباطه المعروف ب ل إل م نق ة، ث ي القلع ذي ف ام ال ي المق ن ف محمود السيرة، ودف

  .هناك، رحمه اهللا تعالى

ي بعض         وتوفي مجي ه ف ذا وجدت ي داره، آ ن ف داد، ودف مائة ببغ ر الدين أبق المذآور في سنة أربع وستين وخمس
ك، واهللا         ين وخمسمائة ببعلب ع وثالث نة أرب عبان س امن ش المسودات التي بخطي، واهللا أعلم، ومولده يوم الجمعة ث

  .تعالى أعلم

 مروان بن أبي حفصة

أبي حفصة سليمان بن يحيى ابن أبي حفصة يزيد، الشاعر المشهور؛    مروان بن -وقيل أبو الهندام  -أبو السمط 
ذ، فجعل         ى يومئ ه أبل دار، ألن وم ال ه ي آان جده أبو حفصة مولى مروان بن الحكم بن أبي العاصي الموي، فأعتق

ان من  عتقه جزاءه، وقيل إن أبا حفصة آان يهوديًا طبيبًا أسلم على يد مروان بن الحكم ويزعم أهل المدينة أنه آ
ن حجر الشاعر     موالي اسموأل بن عادياء اليهودي المشهور بالوفاء صاحب القصة المشهورة مع امرئ القيس ب



 

ن    روان ب ه لم ه، ووهب ان رضي اهللا عن تراه عثم الم فاش و غ ن اصطخر وه بي م ا حفصة س هور، وأن أب المش
  .الحكم

داد         دم بغ ة، وق ذآور من أهل اليمام ان       ومروان بن أبي حفصة الشاعر الم يد، وآ ارون الرش دح المهدي وه وم
ن سيف   . يتقرب إلى الرشيد بهجاء العلويين، ومروان المذآور من الشعراء المجيدين، والفحول المقدمين حكى اب

  : لما أنشد مروان بن أبي حفصة المهدي قصيدته التي يقول فيها: عن أبي خليفة عن ابن سالم قال

 هر بعد شهر نواصلـهمسير ش   إليك قسمنا النصف من صلواتنا
 لديك ولكن أهنأ العيش عاجلـه   فال نحن نخشى أن يخيب رجاؤنا

   
ال         ت؟ ق ذه من بي م قصيدتك ه ت، آ ال   : فقال له المهدي، قف بحيث أن ًا، ق تم     : سبعون بيت ًا، ال ت ك سبعون ألف فل

و الع      ره أب ي    إنشادك حتى يحضر المال، فأحضر المال، فأنشد القصيدة وقبضه وانصرف وذآ ز ف ن المعت ابس ب
ى      : فقال في حقه" طبقات الشعراء"آتاب  ا عل ي فضل به وأجود ما قاله مروان قصديته الغراء الالمية، وهي الت

شعراء زمانه، يمدح فيها معن بن زائدة الشيباني، ويقال إنه أخذ منه عليها ماًال آثيرًا ال يقدر قدره، ولم ينل أحد  
اء بسبب      من الشعراء الماضين ما ناله مروان بشعره، فمما ناله ضربة واحدة ثلثمائة ألف درهم من بعض الخلف
  .بيت واحد؛ انتهى آالم ابن المعتز

  
ي                ديحها وهو ف بعض م أتي ب ذآرتها، ولكن ن ة ل وال خوف اإلطال ًا ول تين بيت اهز الس ة تن والقصيدة الالمية طويل

  : أثنائها
 خفان أشـبـلأسود لهم في بطن    بنو مطر يوم اللـقـاء آـأنـهـم

 لجارهم بين السمـاآـين مـنـزل   هم يمنعون الجار حتـى آـأنـمـا
 حـين يسـأل" ال"حرام عليه قول    في القول حتـى آـأنـه" ال"تجنب 

 فال نحن ندري أي يوميه أفـضـل   تشابه يوماه عـلـينـا فـأشـكـال
 مـحـجـلوما منهمـا إال أغـر    أيوم نداه الغـمـر أم يوم بـؤسـه

 آأولهم فـي الـجـاهـلـية أول   بهاليل في اإلسالم سادوا ولم يكـن
  أجابوا، وإن أعطوا أصابوا وأجزلوا   هم القوم إن قالوا أصابوا، وإن دعوا

 وإن أحسنوا في النائبات وأجملـوا   وما يستطيع الفاعلون فـعـالـهـم
 أثـقـل ا لدى الوزنوأحالمهم منه   تالث بأمثال الجبـال حـبـالـهـم

   
هذا لعمري عز الدولة السحر الحالل المنقح لفظًا ومعنى، وحقه أن يفضل على شعراء عصره وغيرهم، وله في 

  .مدائح معن المذآور ومرائيه آل معنى بديع، وسيأتي شيء من ذلك في أخبار معن إن شاء اهللا تعالى
  

دة  ن زائ ن ب ن مع راحيل ب ًا عن ش ز أيض ن المعت ال وحكى اب ه ق د : أن ن خال ى ب ة ليحي ق مك ي طري عرضت ف
ال شراحيل    إني ألسير تحت    : البرمكي، وهو في قبة، وعديله القاضي أبو يوسف الحنفي وهما يريدان الحج، ق ف

ا           ي بيت منه د ف ن خال ى ب ه يحي ال ل م  : القبة إذ عرض له رجل من بني أسد في شارة حسنة، فأنشده شعرًا، فق أل
ول، وأنشده األ         : أيها الرجل؟ ثم قالأنهك عن مثل هذا البيت  ذي يق ول ال ل آق يا أخا بني أسد، إذا قلت الشعر فق

داً         ات ج ه األبي د أعجبت و يوسف، وق ه القاضي أب ا       : بيات الالمية المقدم ذآرها، فقال ل ا أب ات ي ذه البي ل ه من قائ
ي  : حت القبة، قال شراحيل يقولها مروان بن أبي حفصة يمدح بها أبا هذا الفتى الذي ت: الفضل؟ فقال يحيى فرمقن

ي     ال ل ق وق ي عتي ك قلت        : أبو يوسف بعينيه وأنا راآب على فرس ل الي وقرب اك اهللا تع ى حي ا فت ا  : من أنت ي أن
ال شراحبيل       يباني، ق دة الش ن زائ ك            : شراحبيل بن معن ب ي من تل ر لعين ط آانت أق ي ساعة ق ا أتت عل واهللا م ف

  .الساعة ارتياحًا وسرورًا
  

  : لدًا لمروان بن أبي حفصة المذآور دخل على شراحبيل المذآور فأنشدهويحكى أن و
  يا أآرم الناس من عجم ومن عرب   أبا شراحيل من مـعـن بـن زائدة
 فأعطيني مثل نا أعطى أبوك أبي   أعطي أبوك أبي ماًال فعـاش بـه
 الـذهـب إال وأعطاه قنطارًا من   ما حل قط أبي أرضًا أبوك بـهـا

   



 

  .أعطاه شراحيل قنطارًا من الذهبف
  

ا                ة الشاعر المشهور لم ن أوس المعروف بالحطيئ ة جرول ب ي مليك روى عن أب ا ي ة م ذه الحكاي ومما يقارب ه
  : اعتقله عمر بن الخطاب، رضي اهللا عنه، لبذاءة لسانه وآثرة هجوه الناس، آتب إليه من االعتقال

   ماء وال شجرحمر الحواصل ال   ماذا تقول ألفراخ بـذي مـرخ
 فارحم عليك سالم اهللا يا عمـر   ألقيت آاسبهم في قعر مظلـمة

 ألقت إليك مقاليد النهي البشـر   أنت اإلمام الذي من بعد صاحبه
 لكن ألنفسهم قد آانـت األثـر   ما آثروك بها إذا قدموك لـهـا

   
ة        يا أمي: فأطلقه، وشرط عليه أن يكف لسانه عن الناس، فقال له  ن عالث ة ب ى علقم ًا إل ي آتاب ر المؤمنين اآتب ل

ًا بحوران، وهو من األجواد المشهورين           ة مقيم ان علقم ن    -ألقصده به، فقد منعتني التكسب بشعري وآ ال اب ق
ن        ه، اب ه األحوص لصغر عيني ال ل الكلبي في آتاب جمهرة النسب هو علقمة بن عالثة بن عوف بن ربيعة، ويق

ن هوزان      جعفر بن آالب بن ربيعة ر ب ن بك ه      -بن عامر بن صعصعة بن معاوية ب ر، رضي اهللا عن ان عم وآ
ة  : استعمله على حوران، فامتنع عمر رضي اهللا عنه من ذلك، فقيل له با أمير المؤمنين وما عليك من ذلك؟ علقم

ا أ . ليس من عمالك فتخشى من ذلك أن تأثم، وإنما هو رجل من المسلمين تشفع بك غليه راد، فمضى  فكتب له بم
  : الحطيئة بالكتاب، فصادف علقمة قد مات والناس منصرفون من قبره، وابنه حاضر، فوقف عليه ثم أنشد

 بحوران أمسى علقته الحـبـائل   لعمري لنعم المرء من آل جعفـر
 فما في حياة بعد موتـك طـائل   فإن تحي ال أملل حياتي، وإن تمت

 قـالئل وبين الغـنـى إال لـيال   وما آان بيني لو لقيتك سـالـمـًا

ه  : آم ظننت أن علقمة آان يعطيك لو وجدته حيًا؟ فقال: فقال له ابنه مائة ناقة يتبعها مائة من أوالدها، فأعطاه ابن
  .إياها

ة   والبيتان األخيران من هذه الثالثة وجدتهما في ديوان النابغة الذبياني، واسمه زياد بن معاوية بن جابر، من جمل
  .يدة يرثي بها النعمان بن أبي شمر الغسانيقص

نة خمس               ه س ذآرها، وآانت والدت اب ب ى اإلطن ال حاجة إل رة، ف نه آثي وادره ومحاس وأخبار ابن أبي حفصة ون
  .وتوفي سنة إحدى وثمانين ومائة ببغداد، ودفن بمقبرة نصر بن مالك الخزاعي، رحمه اهللا تعالى. ومائة

ان من شعراء       وحفيده مروان األصغر، وهو أبو ذآور، وآ ر الم السمط مروان بن أبي الجنوب ابن مروان األآب
ن ثابت          " الكامل"عصره المشاهير المقدمين، وذآر المبرد في آتاب  ن حسان ب رحمن ب د ال ار عب ًا من أخب طرف

ه   : األنصاري ثم قال ال ل ي، فق ال   : ويروي أن عبد الرحمن المذآور لدغه زنبور فجاء أباه يبك ك؟ ق ا ب سعني  ل: م
ي الشعر آل      : قلت الشعر واهللا؟ ثم قال بعد ذلك: طائر آأنه ملتف في بردي حبرة، فقال أبوه انوا ف وم آ وأعرق ق

ذر       : حسان، فإنهم آانوا يعدون ستة في نسق آلهم شاعر، وهم ن المن ن ثابت ب ن حسان ب سعيد بن عبد الرحمن ب
ت آل واحد منهم شاعر يتوارثونه آابرًا عن آابر، فإنهم أهل بي: بن حرام، وبعد هؤالء في الوقت آل أبي حفصة

دي، وإن الشعر           ة الجع د النابغ ا من ول ال إنه ون، يق ويحيى ابن أبي حفصة آنيته أبو جميل، وأمه تحيا بنت ميم
ى الفصاحة     ل عل أتي إلى أبي حفصة بذلك السبب، وآل واحد من هؤالء آان يضرب بلسانه أرنبة أنفه، وهو دلي

  .تعالى أعلم والبالغة، واهللا

 مسلم صاحب الصحيح

ة             ابوري صاحب الصحيح؛ أحد األئم اذ القشيري النيس ن آوش ن ورد ب لم ب ن مس أبو الحسين مسلم بن الحجاج ب
د       ابوري وأحم ى النيس ن يحي ى ب الحفاظ وأعالم المحدثين، رحل إلى الحجاز والعراق والشام ومصر، وسمع يحي

ن       د اهللا ب ة وعب ن راهوي ا،           بن حنبل وإسحاق ب ه أهله روى عن رة ف ر م داد غي دم بغ رهم، وق ي وغي لمة القعنب مس
  .وآخر قدومه إليها في سنة تسع وخمسين ومائتين، وروى عنه الترمذي وآان من التقات



 

ول     ن الحجاج يق لم ب ة ألف حديث         : وقال محمد الماسرجسي، سمعت مس ند الصحيح من ثلثمائ ذا المس صنفت ه
م الحديث     : سابوريوقال الحافظ أبو علي الني. مسموعة ي عل لم ف اب مس ال  . ما تحت أديم السماء أصح من آت وق

  .آان مسلم يناضل عن البخاري، حتى أوحش ما بينه وبين محمد بن يحيى الذهلي بسببه: الخطيب البغدادي

افظ  ا          : وقال أبو عبد اهللا محمد بن يعقوب الح ه، فلم لم من االختالف إلي ر مس ابور أآث ا استوطن البخاري نيس  لم
ى         ه، حت اس من االختالف إلي ع الن ه، ومن وقع بين محمد بن يحيى والبخاري ما وقع في مسألة اللفظ، ونادى علي
ى         أنهي إل ه، ف م يتخلف عن زيارت ه ل هجر وخرج من نيسابور في تلك المحنة، قطعه أآثر الناس غير مسلم، فإن

م يرجع   محمد بن يحيى أن مسلم بن الحجاج على مذهبه قديمًا وحديثًا وأنه  عوتب على ذلك بالحجاز والعراق ول
ه  ي آخر مجلس ال ف ى ق ن يحي د اب وم مجلس محم ان ي ا آ ه، فلم ه أن يحضر : عن ال يحل ل اللفظ ف ال ب ن ق أال م

ان آتب            ا آ ع آل م ه، وجم اس وخرج من مجلس ى روؤس الن مجلسنا، فأخذ مسلم الرداء فوق عمامته، وقام عل
  .مد بن يحيى، فاستحكمت بذلك الوحشة وتخلف عنه وعن زيارتهمنه وبعث به على ظهر حمال إلى باب مح

ين من    وتوفي مسلم المذآور عشية يوم األحد ودفن بنصر أباذ ظاهر نيسابور يوم االثنين لخمس، وقيل لست، بق
  .شهر رجب الفرد سنة إحدى وستين ومائتين بنيسابور، وعمره خمس وخمسون سنة

م أر أح       ب، ول ي بعض الكت ه ف ذا وجدت د        هك د بع ه ول وا أن ره، وأجمع دير عم ده وال تق اظ يضبط مول دًا من الحف
ال          . المائتين ه ق ي أن ده، وغالب ظن ذآر مول ابن الصالح ي ان المعروف ب : وآان شيخنا تقي الدين أبو عمرو عثم

اب             ك من آت ل ذل ائتين، نق نة ست وم ي س إذا هو ف اء  "سنة اثنتين ومائتين، ثم آشفت ما قاله ابن الصالح ف علم
ه، وملكت    " ألمصارا ل من تصنيف الحاآم أبي عبد اهللا بن البيع النيسابوري الحافظ، ووقعت على الكتاب الذي نق

النسخة التي نقل منها أيضًا، وآانت ملكه، وبيعت في ترآته ووصلت إلي وملكتها، وصورة ما قاله بإن مسلم بن 
ن خمس وخمسين      الحجاج توفي بنيسابور لخمس بقين من شهر رجب الفرد سنة إحدى  ائتين، وهو اب وستين وم
  .سنة، فتكون والدته في سنة ست ومائتين، واهللا أعلم،رحمه اهللا تعالى

  .وقد تقدم الكالم على القشيري صاحب الرسالة فأغنى عن اإلعادة

ذه       ن ذؤيب ال ارس ب ن ف د اب لي وأما محمد بن يحيى المذآور فهو أبو عبد اهللا محمد بن يحيى بن عبد اهللا ابن خال
ن ماجة           ائي واب و داود والترمذي والنس لم وأب ه البخاري ومس ان، روى عن النيسابوري، وآان أحد الحفاظ األعي

ابور شعث       . القزويني، وآان ثقة مأمونًا ة نيس ا دخل البخاري مدين وآان سبب الوحشة بينه وبين البخاري أنه لم
ه، ف        د سمع من ان ق ظ، وآ ق اللف ألة خل ي        عليه محمد بن يحيى في مس ه ف ه، وروى عن ة عن رك الرواي ه ت م يمكن ل

الصوم والطب والجنائز والعتق وغير ذلك مقدار ثالثين موضعًا، ولم يصرح بإسمه فيقول حدثنا محمد بن يحيى 
د          : الذهلي، بل يقول ى ج به أيضًا إل ده وينس ى ج به إل د اهللا فينس ن عب حدثنا محمد، وال يزيد عليه، ويقول محمد ب

  .لمذآور سنة اثنتين، وقيل سبع، وقيل ثمان وخمسين ومائتين رحمه اهللا تعالى، واهللا أعلمأبيه، وتوفي محمد ا

 مسعود الطريثيثي

دين؛           افعي، الملقب قطب ال ه الش ي الفقي ابوري الطريثيث ن طاهر النيس أبو المعالي مسعود بن محمد بن مسعود ب
د، ورأى     ر واح ن غي ث م مع الحي ا، وس ى أئمته رو عل ابور وم ه بنيس يري، ودرس   تفق ا نصر القش تاذ أب االس

ويني ة عن الج ابور نياب ة بنيس ة الناظمي داد  . بالمدرس دم بغ ده، وق ى وال ريم واألدب عل رآن الك رأ الق د ق ان ق وآ
ول، ودرس      ه قب ا وحصل ل ووعظ بها وتكلم في المسائل فأحسن، وقدم دمشق سنة أربعين وخمسمائة، ووعظ به

ره   بالمدرسة المجاهدية ثم بالزاوية ال غربية من جامع دمشق بعد موت الفقيه أبي الفتح نصر اهللا المصيصي؛ وذآ
  ".تاريخ دمشق"الحافظ ابن عساآر في 

م    ثم خرج إلى حلب وتولى التدريس مدة في المدرستين اللتين بناهما له نور الدين محمود وأسد الدين شيرآوه، ث
ق ودرس   ى دمش ع إل م رج ا، ث دريس به ولى الت ذان وت ى هم ة   مضى إل رد برئاس دث، وتف ة وح ة الغري بالزاوي

  .أصحاب الشافعي رضي اهللا عنه

اب   ًا صالحًا، صنف آت ان عالم ادي"وآ ه   " اله ذي علي القول ال ه إال ب أت في م ي افع ل و مختصر ن ه، وه ي الفق ف
ا أوالده الصغار          ه، وحفظه ي أمور دين ه ف اج إلي ا يحت الفتوى، وجمع للسلطان صالح الدين عقيدة تجمع جميع م

ه  ": سيرة السلطان   "حتى تترسخ في أذهانهم من الصغر، قال بهاء الدين ابن شداد في  ي السلطان    -ورأيت  -يعن
  .وهو يأخذها عليهم، وهو يقرؤونها بين يديه من حفظهم



 

ي الثالث عشر من شهر      . وآان متواضعًا قليل التصنع مطرحًا للتكليف؛ وآانت والدته سنة خمس وخمسمائة، ف
ه   رجب الفرد؛ و توفي في آخر يوم من شهر رمضان المعظم، سنة ثمان وسبعين وخمسمائة بدمشق، وصلي علي

ر       ره غي ي دمشق، وزرت قب يوم العيد، وآان نهار الجمعة، ودفن بالمقبرة التي أنشأها جوار مقبر الصوفية غرب
  .مرة، رحمه اهللا تعالى

ه، وهي من      وآان والده من طريثت، وقد تقدم الكالم عليها في ترجمة عميد  ى إعادت الملك الكندري فال حاجة إل
  .نواحي نيسابور

  : أنشدنا الشيخ قطب الدين لبعضهم: وقال بعض أصحابه

  أال آذبوا فالنار تذآو وتخـمـد          يقولون إن الحب آالنار في الحشا

  ندى فهي ال تخبو وال تتـوقـد              وما هي إال جذوة مس عودهـا 

  .أعلم بالصوابواهللا تعالى 

 الشريف البياضي الشاعر

رزاق البياضي، الشاعر المشهور،          د ال ن عب ن الحسن ب الشريف أبو جعفر مسعود بن عبد العزيز بن المحسن ب
ن    اس ب هكذا وجدته بخط بعض الحفاظ المتقينن، ورأيت في أول ديوانه أنه أبو جعفر مسعود بن المحسن بن العب

  .لعباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي، واهللا أعلم بالصوابمحمد بن علي بن عبد اهللا بن ا

دائح         ه من الم يس في ة، ول ة الرق ي غاي وهو من الشعراء الممجيدين في المتأخرين، وديوان شعره صغير، وهو ف
  : إال اليسير، فمن أحسن شعره قصديته القافية التي أولها

 منك نفـاق مع ما بقلبك فهو   إن غاض دمعك والرآاب تساق
 لك يا لديغ هـواهـم تـرياق   ال تحبسن ماء الجفون فـإنـه
 مغر، وظاهر عذله إشـفـاق   واحذر مصاحبة العذول فإنـه
 وعلى متون غصونهـا أوراق   ال يبعدن زمن مضـت أيامـه

 غض الخود وخمرنـا األرياق   أيام نرجسنا العيون ووردنـا ال
 آانت تقام لطيبـهـا أسـواق   مولنا بزوراء العراق مـواسـ

 يشـتـاق ذاك الزمان فمثلـه   فلئن بكت عيني دمًا شوقًا إلـى
   

  : ومنها
  ما آان طعم هوى المالح يذاق   أين األغيلمة األولى لـوالهـم
 أجسامهم ونصولهـا األحـداق   وآأنما أرماحهم بـأآـفـهـم

 سـيرهـاإطـالقال يرتجى أل   شنوا اإلغارة في القلوب بأعين
 أسراء حـتـى درت اآلمـاق   واستعذبوا ماء الجفون فعذبوا ال
 يراق أو لي دم يوم الـفـراق   ونمى الحديث بأنهم نذروا دمي

   
  : وله، وهو مما يغني به

  قي ولي طرف مطير   آيف يذوي عشب أشوا
 فأنا العـبـد األسـير   إن يكن في العشق حر
 فأنا ذاك الـفـقـير   أو على الحسن زآـاة

   
  : وله وآتبها على مروحة



 

 إن لحنوا فيه يكون آسـاديوارحمتا لي أن حللت بمجلس
   

  : وله أيضًا
 إلى الصباح بال خوف وال حـذر   يا ليلة بات فيها البدر معتنـقـي
 ووجهه عوض فيها عن القمـر   آالمه الدر يغني عن آواآبـهـا

  سمعي وطرفي إذ أنذرت بالسحر   ـاسـنـهفبينما أنا أرعي في مح
 وأي عيب لها أشنى من القصـر   ولم يكن عيبها إال تقـاصـرهـا
 والبـصـر أمددتها بسواد القلب   وودت لو أنها طالت علـي ولـو

   
  : والبيت األخير منها ينظر إلى قول أبي العالء بن سليمان المعري، وهو

  وزيد فيه سواد القلب والبصر   يود أن ظالم الـلـيل دام لـه
  

ة صر در الشاعر           ي ترجم ان ف ه بيت دم ل د تق ذا األسلوب، وق وم     . وشعره آله على ه ذآور ي وفي الباضي الم وت
رز     اب أب رة ب ن بمقب داد، ودف ة ببغ تين وأربعمائ ان وس نة ثم دة س ر ذي القع ادس عش اء س ه  . الثالث ل ل ا قي وإنم

ا            البياضي ألن أحد أجداداه آان في مجلس  وادًا، م د لبسوا س انوا ق يين، وآ ع جماعة من العباس اء م بعض الخلف
  .من ذلك البياضي؟ فثبت اإلسم عليه واشتهر به: عداه، فإنه آان قد لبس بياضًا فقال الخليفة

  
ن           " األلقاب"وذآر ابن الجوزي في آتاب  د اهللا ب ن عب د ب ن محم ن عيسى ب د اب ة هو محم أن صاحب هذه الواقع

ورأيت بخط  .  بن العباس بن عبد المطلب، رضي اهللا عنهم أجمعين، وهو الذي يقال له البياضيعلي بن عبد اهللا
  أن الذي لقبه بهذا اللقب هو الخليفة الراضي باهللا، واهللا -المقدم ذآره  -أسامة بن منقذ 

 غياث الدين السلجوقي

ن ألب أرسالن السلجوقي، الملقب           اه ب م ملكش د ب ن محم وك السلجوقية      أبو الفتح مسعود ب دين، أحد مل اث ال غي
  .المشاهير وقد تقدم ذآر والده وأخيه محمود وجماعة من أهل بيته

ه صاحب             وتكين وجعل ن الت ودود اب ر م ى األمي مائة إل نة خمس وخمس ي س آان مسعود المذآور قد سلمه والده ف
نقر ا  ي حرف     -لبرسقي  الموصل ليربيه، فلما قتل مودود في سنة سبع وخمسمائة وتولى األمير آق س ذآور ف الم

  .مكانه سلمه والده إليه أيضًا، ثم أرسله من بعده إلى جيوش بك أتابك الموصل أيضًا -الهمزة 

ره    -فلما توفي والده وتولى موضعه ولده محمود  دم ذآ ذآور الخروج         -المق ك يحسن لمسعود الم أخذ جيوش ب
ك ح         ى ذل زل عل م ي ي السلطنة، ول ه ف ود وأطعم اه،        على أخيه محم ا، وقصد أخ تكثر منه اآر واس ع العس ى جم ت

ذه                 ي ه ل ف ود، وقت ان النصر لمحم ع عشرة وخمسمائة، وآ نة أرب ع األول س ي ربي ذان ف القرب من هم والتقيا ب
  .وقد سبق شيء من خبره في حرف الحاء -الواقعة األستاذ أبو إسماعيل الطغرائي 

تقل بال ذآور واس عود الم وال وتقلبت بمس ت األح م انتقل داد، ث مائة، ودخل بغ ان وعشرين وخمس نة ثم لطنة س س
ة   ي ترجم ره ف دم ذآ د تق د، وق ر المسترش ان وزي ذي آ اني ال د القاش ن خال و شروان ب دين أن واستوزر شرف ال
ه   الحريري صاحب المقامات؛ وآان سلطانًا عادًال لين الجانب آبير النفس، فرق مملكته على أصحابه، ولم يكن ل

م ر االس لطنة غي ن الس ي  م ك زنك ك أن أتاب ن ذل اس، فم ع الن اط م زاح واالنبس ر الم ان حسن األخالق آثي ، وآ
الة، فوصل           ي رس م الشهرزوري ف ن القاس د اهللا ب ن عب د ب صاحب الموصل أرسل إليه القاضي آمال الدين محم

ه وأذ      ى خيمت اد إل رب فع ارب أذان امغ ى ق وزير حت ة ال ى خيم ًا عل ف يوم كر، فوق ي العس ه ف ام مع ه وأق ن إلي
ن هو؟           دين من أي ال ال أله آم ه، فس ه فصلى مع المغرب وهو في الطريق، فرأى إنسانًا فقيهًا في خيمة، فنزل إلي

ة    : القضاة ثالثة: أنا قاضي مدنية آذا، فقال له آمال الدين: فقال ي الجن قاضيان في النار وهو أنا وأنت، وقاض ف
ا       فلما آ. وهو من ال يعرف أبواب هؤالء الظلمة وال يراهم دين، فلم ال ال ان من الغد أرسل السلطان وأحضر آم

ال : القضاة ثالثة، فقال آمال الدين: دخل عليه ورآه ضحك وقال ا أسعد من ال     : نعم يا موالنا، فق واهللا صدقت، م
  .يرانا وال نراه، ثم أمر به فقضيت حاجته وأعاده من يومه



 

ى السلطان، فوقف     : تقول ألخرى ومن ذلك أنه اجتاز يومًا في بعض أطراف بغداد فسمع امرأة تعالي انظري إل
ل      : وقال ه، وقت ر ب اوأه أحد وظف يقف حتى تجيء هذه الست تنظر إلينا وله مناقب آثيرة وآان مع لين جانبه ما ن

ين       ه وب ع بين د وق ان ق من األمراء األآابر خلقًا آثيرًا، ومن جملة من قتل الخليفتان المسترشد باهللا والراشد ألنه آ
ي  الخلي فة المسترشد وحشة قبل استقالله في السلطنة، فلما استقل استطال نوابه على العراق، وعارضوا الخليفة ف

ًا      ع جيش ذان، فجم أمالآه، فقويت الوحشة بينهما، وتجهز المسترشد وخرج لمحارتبه، وآان السلطان مسعود بهم
وأسر هو وأرباب دولته، وأخذه السلطان   عظيمًا وخرج للقائه، وتصافا بالقرب من همذان فكسر عسكر الخليفة، 

ن صدقة،     يس ب مسعود مأسورًا وطاف به بالد أذربيجان، وقتل على باب المراغة، حسبما شرحناه في ترجمة دب
  .وهو الذي خلع الراشد وأقام المقتفي آما هو مشهور

ا      ثم أقبل مسعود على االشتغال باللذات واالنعكاف على مواصلة وجوه الراحات، متكًال  ه م ى السعادة تعمل ل عل
نة     ادى اآلخرة، س يؤثره، إلى أن حدث له القيء وعلى الغثيان، واستمر به ذلك إلى أن توفي في حادي عشر جم
عادة            ه س ات مع ذان وم ذآور بهم اني والعشرين من الشهر الم اء، الث سبع وأربعين وخمسمائة، وقيل يوم األربع

  : بها وال يلتفت إليهاالبيت السلجوقي فلم تقم له بعد راية يعتد 

  ولكنه بنيان قوم تهدمـا         فما آان قيس هلكه واحد

  .ودفن في مدرسة بناها جمال الدين إقبال الخادم

ذان           : وقال ابن األزرق الفارقي في تاريخه  ى هم ذآورة، وسار إل نة الم ي الس داد، ف ذآور ببغ رأيت السلطان الم
ن صدقة       ومات بباب همذان، وحمل إلى أصبهان رحمه  يس ب ة دب ي ترجم ره ف اهللا تعالى، وقد تقدم شيء من خب

  .صاحب الحلة

  .ومولده يوم الجمعة، لثالث خلون من ذي القعدة، سنة اثنتين وخمسمائة

داد،        -المقدم ذآره  -ولما ولي السلطنة جرت بينه وبين عمه سنجر  ذآور ببغ ه الم د عم ه بع منازعة، ثم خطب ل
  .ة خلت من صفر سنة سبع وعشرين وخمسمائة واهللا أعلميوم الجمعة الثنتي عشرة ليل

 عز الدين مسعود صاحب الموصل

ك صاحب       نقر، أتاب ن آق س ي اب دين زنك اد ال ن عم ودود ب دين م ن قطب ال عود ب ر، مس و المظف تح وأب و الف أب
رهم       -الموصل، الملقب عز الدين  اه وغي دين أرسالن ش ور ال ده ن من أهل    قد تقدم خبر جده وجد أبيه، وخبر ول

دين غازي     -بيته، وسيأتي ذآر أبيه في هذا الحرف إن شاء اهللا تعالى   -ولما توفي والده قام بالملك ولده سيف ال
ذآور عقيب     -المقدم ذآره  نجار الم أنه أآبر اإلخوة، وآان قد خلف هذين الولدين، وعماد الدين زنكي صاحب س

  .ترجمة جده عماد الدين زنكي

ذآو  دين الم ز ال ان ع ديار    وآ ن ال دين م لطان صالح ال رج الس ا خ ازي؛ ولم ه غ ام أخي ي أي وش ف دم الجي ر مق
ود       دين محم ور ال ادل ن ك الع ره    -المصرية بعد وفاة المل دم ذآ ى حلب وحاصرها،        -المق دم إل وأخذ دمشق وتق

ام تعدى األ            ى الش ى استحوذ عل ه مت أنه، واستشعر أن ره وعظم ش تفحل أم ر  خاف غازي منه، وعلم أنه قد اس م
لطان، وضرب        اء الس د لق ار يري ذآور، وس عودًا الم دين مس ز ال اه ع ه أخ دم علي ًا وق ًا عظيم ز جيش ه، فجه إلي
نة             رد س تهل رجب الف ي مس ك ف ب، وذل المصاف معه ليرده على البالد فلما بلغ السلطان خروجه رحل عن حل

د      وآان قد أخذ البلد في جمادى. سبعين وخمسمائة، وسار إلى حمص وأخذ قلعتها ذآورة بع نة الم األولى من الس
ن      ك الصالح إسماعيل اب خروجه من دمشق قاصدًا حلب، ووصل عز الدين مسعود إلى حلب لينجد ابن عمه المل

  .نور الدين، صاحب حلب

ى عز              م، فانضم إل ى بالده اه من خوفهم عل ا ذآرن ان غرضهم م اطن آ هذا آان في الصورة الظاهرة، وفي الب
  .وخرج في جمع آثير الدين مسعود عسكر حلب

ي أن يصالحوه          د ف لوه، واجته لهم وراس اة، وراس رون حم ى ق ولما عرف السلطان مسيرهم سار حتى وافاهم عل
ى          ر، والقضاء يجر إل ر والمقصود األوف ه الغرض األآب فلم يفعلوا، ورأوا أن ضرب المصاف معه ربما نالوا ب

دين وأسر السلطان    أمور ال يشعرون بها، فقام المصاف بين العسكرين، وقض ى اهللا تعالى أن انكسر جيش عز ال



 

ذه     ذآورة، وه نة الم جماعة من أمرائه ثم أطلقهم، وذلك يوم األحد التاسع عشر من شهر رمضان المعظم من الس
  .الواقعة من الوقائع المشهورة

ك الص   ى   ثم سار السلطان عقيب الكسر إلى حلب ونزل عليها، وهي الدفعة الثانية، فصالحه المل الح إسماعيل عل
  .أخذ المعرة وآفرطاب وبارين ثم رحل عنها

  .وشرح ذلك يطول، وتتمة هذه القضية مذآورة في ترجمة أخيه سيف الدين غازي

م             ده، ول ك من بع ذآور بالمل دين الم ه، استقل عز ال ي ترجمت ذآور ف ولما توفي أخوه سيف الدين في التاريخ الم
اة     يزل إلى أن حضرت الملك الصالح إسماع  دين الوف ور ال ن ن ور         -يل ب ه ن ة أبي ي ترجم ذآور ف اريخ الم ي الت ف

ا    -الدين  اد، فلم فأوصى بمملكة حلب وما معها البن عمه عز الدين مسعود المذآور، واستخلف له المراء واألجن
ان       بقه فيأخذه، وآ دين أن يس وصوله   توفي وبلغ الخبر عز الدين مسعودًا، بادر متوجهًا إليها خوفًا من صالح ال

ا من الخزائن                ا به ى م ة واستولى عل بعين وخمسمائة، وصعد القلع بع وس نة س عبان س إليها في العشرين من ش
  .والحواصل، وتزوج أم الملك الصالح في خامس شوال من السنة، وأقام بها إلى سادس عشر شوال

ح علي       دين، وأل ب صالح ال ن جان اف م ام والموصل، وخ ظ الش ه حف ه ال يمكن م أن م عل ب  ث ي طل راء ف ه األم
ه   نهم عطن ب، وضاق ع ي المطال ه ف ادات، وتبسطوا علي از . الزي دين قايم د ال ره مجاه ى أم تولي عل ان المس وآ

ن            -المقدم ذآره في حرف القاف  -الزيني  ن زي دين ب ر ال ده، ومظف دين ول ر ال ا مظف فرحل عن حلب وخلف به
دين زنكي صاحب      المذآور في حرف الكاف؛ ولما وصل إلى  -الدين صاحب إربل  اد ال الرقة لقيه بها أخوه عم

دين       ب، وسير عز ال لم حل سنجار، فقرر معه مقايضة حلب بسنجار وتحالفا على ذلك، وسير عماد الدين من يتس
  .من يتسلم سنجار

رر الصلح        د تق ان ق ب، وآ ة حل وفي ثالث عشر المحرم سنة ثمان وسبعين وخمسمائة، صعد عماد الدين إلى قلع
د   روم،               بين عز ال يج أرسالن صاحب ال د قل ى ي دين، عل ين صالح ال ك الصالح، وب ه المل ن عم ذآور واب ين الم

اهان           ن ش اه ب روخ ش دين ف ه عز ال ن أخي وصعد السلطان صالح الدين إلى الديار المصرية، واستناب بدمشق اب
ى دمشق      .شاه بن أيوب، فلما بلغه خبر وفاة الملك الصالح وهذه األمور المتجددة عاد إلى الشام ان وصوله إل وآ

ى           ثهم عل رنج يح ى الف دين مسعود وصل إل في سابع عشر صفر سنة ثمان وسبعين، وبلغه بها أن رسول عز ال
ي      ذ ف قتال السلطان ويبعثهم على قصده، فعلم أنه قد غدر به ونكث اليمين، فعزم على قصد حلب والموصل وأخ

ه    التأ هب للحرب، فبلغ عماد الدين صاحب حلب ذلك، فسي تدعي من ك ويس ر إلى أخيه صاحب الموصل يعلمه ذل
  .العساآر

بعين   ان وس نة ثم ى س ادى األول اني عشر جم ي ث ب، ف ى حل زل عل دين من دمشق ون لطان صالح ال فسار الس
دين  . وخمسمائة، وأقام عليها ثالثة أيام ثم رحل في الحادي والعشرين من الشهر، ثم جاءه مظفر الدين بن زين ال

دين     صاحب إربل، وآ ان يوم ذلك في خدمة صاحب الموصل وهو صاحب حران، وآان قد استوحش من عز ال
ي     از الزين دين قايم د ال ن مجاه اف م عود صاحب الموصل وخ اف   -مس رف الق ي ح ذآور ف ى  -الم أ إل فالتج

ر      ه، فعب ا علي السلطان صالح الدين وقطع الفرات وعبر إليه، وقوى عزمه على قصد بالد الجزيرة وسهل أمره
ا،              ابور وأقطعه الد الخ ى ب م أشحن عل ة ونصيبين وسروج، ث ا والرق ذ الره رات، وأخ السلطان صالح الدين الف
بعين وخمسمائة ليحاصرها،             ان وس نة ثم وم الخميس حادي عشر رجب س ا ي وتوجه إلى الموصل، ونزل عليه

ق أخذه    الده وإضعاف     فأقام أيامًا، وعلم أنه بلد عظيم ال يتحصل منه شيء بالمحاصرة، وان طري ذ قالعه وب أخ
أهله على طول الزمان، فرحل عنها ونزل على سنجار في سادس عشر شعبان من السنة، وأخذها في ثاني شهر 

  .وشرح ذلك يطول -المقدم ذآره  -رمضان المعظم، وأعطاها البن أخيه الملك المظفر تقي الدين عمر 

ى حرا       ان وصوله إل ام فك ى الش ة الموصل،        وخالصة األمر أنه رجع إل ى منازل اد إل م ع دة ث ي أول ذي القع ن ف
ا جماعة من     وآان وصوله إليها في أول شهر ربيع األول سنة إحدى وثمانين، ونزلت إليه والدة عز الدين ومعه

ن مسعود  اه ب دين أرسالن ش ور ال ه ن ك وابن ي أتاب اء بن زة  -نس ي حرف الهم ره ف د سبق ذآ ه  -وق وطلبت من
د        المصالحة، فردها خائبة ا بع دم عليه ذار ن ذر بأع ظنًا منه أن عز الدين أرسلها عجزًا عن حفظ الموصل، واعت

اه   ذلك، وبذل أهل الموصل نفوسهم في القتال لكونه رد النساء والولد بالخيبة، فأقام عليها إلى أن أتاه خبر وفاة ش
ه       ام مملوآ ي صاحب خالط، وقي ده،      أرمن ناصر الدين محمد بن إبراهيم بن سكمان القطب األمر من بع بكتمر ب

ا يرضيه        ا م ه وأن يعوضه عنه ليمها إلي ه تس وم الخميس       . وطمع في خالط، وقرر مع اه أرمن ي اة ش وآانت وف
  .تاسع شهر ربيع اآلخر من السنة المذآورة



 

ي     فرحل السلطان صالح الدين عن الموصل لهذا السبب في العشرين من الشهر المذآور وتوجه نحو خالط، وف
يرآوه وهو       مقدمته مظ دين ش د ال ن أس د ب فر الدين صاحب إربل وهو يوم ذاك صاحب حران وناصر الدين محم

ر  ر لتقري ى بكتم ير الرسل إل ن خالط، وس القرب م ي هي ب دة الت ة، البلي وا بالطوان دين، فنزل م صالح ال ن ع اب
رب من خالط     القاعدة، فوصلت الرسل إليه وشمس الدين بهلوان بن الذآر صاحب أذربيجان وعراق العجم قد ق

دين فصالحه                ى السلطان صالح ال بالد إل لم ال ه وإال س م يرجع عن ه إن ل ه أن ر يعرف ه بكتم ليحاصرها، فبعث إلي
ان     ليم خالط، وآ ن تس ه م ا قال ذر عم دين يعت لطان صالح ال ى الس ر إل ير بكتم ه، وس ع عن ه ورج ه ابنت وزوج

االً     ا قت رها، فقاتله ارقين يحاص ى مياف زل عل د ن لطان ق ع      الس ي التاس ة ف لح بالخديع ن ص ذها ع م أخ ديدًا، ث ش
ن            ن آرماس ب ي ب ن الب ازي ب دين ايغ ان صاحبها قطب ال والعشرين من جمادى األولى من السنة المذآورة، وآ
ا         ذها من واليه ي أخ ع ف ل صغير، فطم غازي بن أرتق، فمات وترآها لولده حسام الدين بولق أرسالن، وهو طف

  .فأخذها

ر                ولما أيس السلطان   ه آف ال ل ا بموضع يق دًا عنه زل بعي ة، ون ة الثالث ى الموصل، وهي الدفع اد إل من خالط ع
ي   زمار، فأقام به مدة، وآان الحر شديدًا، فمرض السلطان مرضًا شديدًا أشفى على الموت، فرحل طالبًا حران ف

ق ا   . مستهل شوال من السنة ه رقي لطان وأن ز الفرصة    ولما علم عز الدين مسعود المذآور بمرض الس ب، انته لقل
اء      -وسير القاضي بهاء الدين بن شداد  ي حرف الي الى ف ب،      -اآلتي ذآره إن شاء اهللا تع دين الربي اء ال ه به ومع

ل للصحة،    فوصال إلى حران في الرسالة والتماس الصلح، فأجاب إلى ذلك، وحلف يوم عرفة من السنة وقد تماث
  .اهللا تعالى، ثم رحل إلى الشامولم يتغير عن تلك اليمين إلى أن مات رحمه 

ابع والعشرين من شعبان            ي الس وفي ف ى أن ت ك إل ى ذل زل عل وأمن حينئذ عز الدين مسعود وطابت نفسه، ولم ي
افعية          . سنة تسع وثمانين وخمسمائة بعلى اإلسهال اء الش ى الفقه ا عل رة وقفه ى بالموصل مدرسة آبي د بن وآان ق

ة هي بداخلها، رحمه اهللا تعالى؛ ورأيت المدرسة والتربة، وهي من أحسن    والحنفية، فدفن بهذه المدرسة في ترب
  .المدارس والترب، ومدرسة ولده نور الدين أرسالن شاه في قبالتها، وبينهما ساحة آبيرة

دين    -وقد تقدم ذآره في حرف الهمزة  -ولما مات خلف ولده نور الدين المذآور  ور ال اريخ    -ولما مات ن ي الت ف
ك المنصور             -ي ترجمته المذآور ف تح مسعود، واآلخر المل و الف دين أب اهر عز ال ك الق خلف ولدين أحدهما المل

اهر         ك الق أعطى المل ا، ف بالد بينهم م ال اة قس رته الوف ا حض ي ولم دين زنك اد ال ر   -عم و األآب ل  -وه الموص
  .وأعمالها، وأعطى عماد الدين الشوش والعقر وتلك النواحي

انت والدته في سنة تسعين وخمسمائة بالموصل، وتوفي بها فجأة ليلة االثنين لثالث بقين من فأما الملك القاهر فك
  .شهر ربيع اآلخر سنة خمس عشرة وستمائة، وآان قد بنى مدرسة أيضًا فدفن بها

ل وأما عماد الدين فإنه أخذ بعد موت أخيه الملك القاهر قلعة العمادية، ثم أخذت منه، وهي من أحسن القالع بجب  
دين            ر ال ه مظف ان زوج ابن ل، وآ ى إرب ل إل ا، وانتق ا يجاوره الع مم الهكارية من أعمال الموصل، وآذلك عدة ق
ر    دين ألم صاحب إربل، فأقام بها زمانًا، وآنا في جواره، وآان من أحسن الناس صورة، ثم قبض عليه مظفر ال

الى   اآل -يطول شرحه، وسيره إلى سنجار الملك األشرف ابن الملك العادل  اء اهللا تع ه    -تي ذآره إن ش أفرج عن ف
ى أن      ام إل ا، وأق ل إليه الملك األشرف، وعاد إلى أربل، وقايضه مظفر الدين عن العقر بشهرزور وأعمالها، فانتق

  .توفي في حدود سنة ثالثين وستمائة، وخلف ولدًا أقام بعده قليًال ثم مات، رحمهما اهللا تعالى

ده      ولما مات عز الدين مسعود بن أ اة ج ي حي ا ف رسالن شاه خلف ولدين نور الدين أرسالن شاه، وآان سمي علي
  .أرسالن شاه، فلما مات جده نور الدين سموه باسمه، وناصر الدين محمد

  .فتولى بعده نور الدين المذآور، وآان تقدير عمره عشر سنين، وبقي بعد أبيه قليًال وتوفي في بقية السنة

  .ن محمود، واملدبر ألمر المملكة بدر الدين لؤلؤ الذي ملك الموصل فيما بعدوتولى أخوه بعده ناصر الدي

  .وتوفي بهلوان بن الذآر المذآور، في سلخ ذي الحجة سنة إحدى وثمانين وخمسمائة، رحمه اهللا تعالى

ن ب       بعين وخمسمائة، بنقجوان، ودف نة س ا  وتوفي والده شمس الدين الذآراألتابك في أواخر شهر ربيع اآلخر س ه
  .رحمه اهللا تعالى؛ وآان أتابك السلطان أرسالن شاه بن طغرلبك بن محمد بن ملكشاه بن محمد السلجوقي



 

  .وبعد الذآر بمقدار شهر توفي أرسالن شاه المذآور بهمذان ودفن بها رحمه اهللا تعالى

ًا آبي      ان ملك انين وخمسمائة، وآ ذآر    وقتل قزل بن الذآر المذآور في أوائل شعبان سنة سبع وثم ن ال رًا، وهو اب
  .واهللا تعالى أعلم بالصواب. المذآور، رحمهم اهللا تعالى أجمعين

ي         اني الصنعاني؛ ول الوالء، اليم ل القيسي ب الوالء، وقي مطرف الصنعاني أبو أيوب مطرف بن مازن، الكناني ب
رة، وروى        ة آثي ن جريح وجماع ز ب د العزي ن عب ك ب د المل يمن، وحدث عن عب ام القضاء بصنعاء ال ه اإلم عن

  .الشافعي رضي اهللا عنه، وخلق آثير

ال : واختلفوا في روايته ذاب : فنقل عن يحيى بن معين أنه سئل عنه فق ائي  . آ ال النس يس     : وق ازن ل ن م مطرف ب
ده      : وقال السعدي. بثقة ا عن ى م ى يبل ه حت ي حدث ن      . مطرف بن مازن الصنعاني يتثبت ف د ب اتم محم و ح ال أب وق

افعي وأهل          مطرف بن : حبان البستي ه الش ن جريح، روى عن روي عن معمر واب يمن ي مازن الكناني قاضي ال
د الخواص            ه إال عن ة عن ره، وال تجوز الرواي م ي م يكتب عمن ل العراق، وآان يحدث بما لم يسمع، ويروي ما ل

ه        : وقال حاجب ابن سليمان. لإلعتبار فقط ًال صالحًا، وذآر عن ان رج ازن قاضي صنعاء وآ  آان مطرف بن م
اني أحاديث من    . حكاية في إبراره قسم من أقسم على أمر شنيع يفعله به وذآر أبو أحمد عبد اهللا بن عدي الجرج

يئًا  : رواية مطرف بن مازن وقال لمطرف غير ما ذآرت أفراد يتفرد بها عمن يرويها عنه، ولم أر فيما يرويه ش
  .منكرًا

ال أخبرنا أبو س: وقال أبو بكر أحمد بن الحسين البهقي افعي     : عيد قال، حدثنا أبو العباس ق ال الش ع ق ا الربي أخبرن
ه  ال      : رضي اهللا عن دي حسن، وق ك عن ى المصحف وذل تحلف عل اق من يس ام اآلف ان من حك د آ ي : وق وأخبرن

ه        افعي؛ رضي اهللا عن ال الش ى المصحف ق : مطرف بن مازن بإسناد ال أحفظه أن ابن الزبير أمر بأن يحلف عل
ازن    ورأيت مطرفًا بصنعا ن م ء اليمن يحلف على المصحف، وقال غيره، قال الشافعي رضي اهللا عنه ورأيت اب

  .يغلط باليمين بالمصحف -وهو قاضي صنعاء  -

ارون                وفي ه يد، وت ارون الرش ة ه ي أواخر خالف ه ف بج، وآانت وفات ل بمن ة، وقي ذآور بالرق وتوفي مطرف الم
ة    الرشيد ليلة السبت لثالث خلون من جمادى اآلخرة سن وم الجمع ه ي ة ثالث وتسعين ومائة بطوس، وآانت واليت

  .ألربع عشرة ليلة بقيت من ربيع األول سنة سبعين ومائة، رحمه اهللا تعالى

حاق         ا إس يخ أب ره أن الش ى ذآ ي عل ذي حملن رهم، وال ى ذآ اج إل ذين أحت اهير ال ن المش يس م رف ل ذا مط وه
ي   اب  الشيرازي، رحمه اهللا تعالى، ذآره في آتاب ذآره ف ي فصل        " المهذب "آت دعاوى ف ي ال ين ف اب اليم ي ب ف

ن       : "التغليظ، فقال ه عن مطرف أن اب افعي رضي اهللا عن وإن حلف بالمصحف وما فيه من القرآن فقد حكى الش
افعي رضي         : الزبير آان يحلف على المصحف، قال ال الش ى المصحف، ق ًا بصنعاء يستحلف عل ورأيت مطرف

ه        ". المهذب "م صاحب  انتهى آال  " وهو حسن : اهللا عنه ذآور وال يعرف ألون عن مطرف الم اء يس ورأيت الفقه
اطيش      ن ب ي الرضى ب أحد، حتى غلط فيه صاحبنا عماد الدين أبو المجد إسماعيل بن أبي البرآات هبة اهللا بن أب

ى       ذي وضعه عل ه ال ي آتاب افعي ف ه الش ال    " المهذب "الموصلي الفقي ه فق ى غريب ه والكالم عل ماء رجال ي أس  :ف
شخص يموت   ! يعني للهجرة، فيا هللا العجب " وتوفي سنة سبع وثمانين"ثم قال " مطرف بن عبد اهللا بن الشخير"

ن           د موت اب ة بع نة خمسين ومائ افعي س د الش ه؟ ومول في هذا التاريخ آيف يمكن أن يراه الشافعي رضي اهللا عن
ظن : حكى تاريخ وفاته آان يمكن أن يقال الشخير بثالث وستين سنة، وما أدري آيف وقع هذا الغلط؟ فلو أنه ما

  .أنه أدرآه الشافعي

ًا    ه مرتب ولما انتهيت في هذه الترجمة إلى هذا الموضع رأيت في تاريخ أبي الحسين عبد الباقي بن قانع الذي جعل
ي           وفي ف ه ت ه األول من أن ا قال ق م ذا يواف ة، وه على السنين أن مطرف بن مازن توفي سنة إحدى وتسعين ومائ

  .واخر خالفة هارون الرشيدأ

يم       د العظ د عب و محم دين أب والذي أفادني هذه الترجمة على الصورة المحكية في األول هو الشيخ الحافظ زآي ال
  .المنذري، نفع اهللا به

اء    : ومطرف دها ف راء المكسورة وبع ى      . بضم الميم وفتح الطاء المهملة وتشديد ال اقي معروف فال حاجة إل والب
  .ضبطه وتقييده



 

دان   وأما مطرف الذي ذآره عماد الدين فهو أبو عبد اهللا مطرف بن عبد اهللا بن الشخير بن عوف بن آعب بن رق
ن     ن حفصة ب بن الحريش بن آعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن منصور بن عكرمة ب

ده عب    ان لوال ان مطرف من     قيس عيالن بن مضر بن معد بن عدنان، الحرشي، آان فقيهًا، وآ د اهللا صحبة، وآ
ال     ي مسجد البصرة، وق : أعبد الناس وأنسكهم، فذآروا أنه وقع بينه وبين رجل منازعة، فرفع يديه، وآان ذلك ف

ات،            ى صرع الرجل فم ه حت رغ مطرف من آالم م يف اه، فل اللهم إني أسألك أال يقوم من مجلسه حتى تكفيني إي
ال الق   ك           : اضي وأخذ مطرف وقدموه إلى القاضي، فق د ذل ان بع ه، فك ه فأجاب اهللا دعوت ا علي ا دع ه، وإنم م يقتل ل

الى   : تتقى دعوته، ومات في سنة سبع وثمانين للهجرة وقيل غير ذلك وقال ابن قانع سنة خمس وتسعين، واهللا تع
  .أعلم بالصواب

 الواعظ الروزي

واعظ ا        ادي، ال ي منصور العب ن أب دين،     أبو منصور المظفر بن أبي الحسين أزدشير ب لمروزي الملقب قطب ال
المعروف باألمير؛ آان من أهل مرو، وله اليد الطولى في الوعظ والتذآير وحسن العبارة، ومارس هذا الفن من  
ه الكل       ك العصر، وشهد ل صغره إلى آبره، ومهر فيه حتى صار ممن يضرب به المثل في ذلك وصار عين ذل

  .بالفضل وحيازة قصب السبق

د        وقدم بغداد فأقام  ًا، وحظي عن وًال تام ق قب ي من الخل بها قريبًا من ثالث سنين يعقد له فيها مجالس الوعظ، ولق
اه السلجوقي        ك ش ن مل ة السلطان سنجر ب ره    -اإلمام المقتفي ألمر اهللا، ثم خرج منها رسوًال إلى جه دم ذآ  -المق

ع    فوصل إلى خراسان، ثم عاد إلى بغداد، وخرج منها إلى خوزستان في رسالة فم ي سلخ ربي ات بعسكر مكرم ف
ي         ا ف ن به داد، ودف ى بغ ه إل ل تابوت مائة، وحم ين وخمس بع وأربع نة س ين، س ل االثن يس، وقي وم الخم ر ي اآلخ

  .الشونيزية في حظيرة الشيخ الجنيد بن محمد العبد الصالح، رضي اهللا عنه

ي نصر اهللا   ومولده في شهر رمضان سنة إحدى وتسعين وأربعمائة، وسمع الحد يث الكثير بن يسابور من أبي عل
ه               ا، وروي عن افر الفارسي وغيرهم د الغ ظ عب ن االحف د اهللا إسماعيل ب ي عب نامي وأب ان الخش ن عثم بن أحمد ب

ه      ال عن و سعد السمعاني، وق ياء،             : الحافظ أب ه أش ه، رأيت من ي دين ه ف ًا ب م يكن موثوق ان صحيح السماع، ول آ
  .لخمر، سامحه اهللا تعالى وعفا عنهوطالعت بخطه رسالة جمعها في إباحة شرب ا

عين             ف وتس نة ني وفي س يرة ت ن الس وعظ حس يح ال ان مل ًا، وآ األمير أيض رف ب ين يع و الحس ده أب ان وال وآ
  .وأربعمائة، رحمهما اهللا تعالى

ة   : والعبادي اد، وهي قري  بفتح العين المهملة وتشديد الباء الموحدة وبعد األلف دال مهملة هذه النسبة إلى سنج عب
  .من قرى مرو

ا              : وسنج نج، منه ا س ال له رة يق ة آبي رو أيضًا قري ال م يم؛ وبأعم دها ج ون وبع بكسر السين المهملة وسكون الن
ا موضع          -وقد تقدم ذآره في حرف الحاء  -الفقيه أبو علي النجي  اك، فال يظن ظان أنهم ى سنج هن وتكلمنا عل

  .اب هذا الفنواحد، بل هما قريتان، وقد نبه على ذلك جماعة من أرب

  .وأما أزدشير فقد تقدم الكالم على ضبطه في ترجمة الوزير سابور، فال حاجة إلى إعادته، واهللا تعالى أعلم

 موفق الدين العيالني المصري

ي        ي، الحنبل رزاق العيالن د ال ن عب اهض ب أبو العز مظفر بن إبراهيم بن جماعة بن علي بن شامي بن أحمد بن ن
لدين، الشاعر المشهور المصري؛ آان أديبًا عروضيًا شاعرًا مجيدًا، صنف في العروض  المذهب الملقب موفق ا

  : مختصرًا جيدًا دل على حذقه فيه، وله ديوان شعر رائق، وآان ضريرًا، فمن شعره

 ظبيًا آحيل الطرف ألمى   قالوا عشقت وأنت أعمـى
 فنقول قد شغفتك هـمـا   وحاله مـا عـاينـتـهـا

 م فما أطاف وال ألـمـا   ي الـمـنـاوخياله بك ف
 د، وأنت لم تنظره، سهما   من أين أرسل لـلـفـؤا



 

 حتى آساك هواه سقمـا   ومتـى رأيت جـمـالـه
 وبه تـنـم إذا تـنـمـى   والعين داعـية الـهـوى
 ت لوصفه نثرًا ونظمـا   وبـأي جـارحة وصـل
 ـاي العشق إنصاتًا وفهم   فأجبـت إنـي مـوسـو

  ع، وال أرى ذات المسمى   أهوى بجارحة الـسـمـا
   

  : ولقد أذآرتني هذه األبيات أبياتًا لرجل ضرير أيضًا، والشيء بالشيء يذآر، وهي هذه
  يا قوم ما أعجب هذا الضرير   وغادة قـالـت ألتـرابـهـا

 :فقلت والدمع بعيني غـزير   أيعشق اإلنسـان مـا ال يرى
 فإنها قد مثلت في الضمـير   رأت شخصها إن لم تكن عيني

   
ة    ومثل هذا أيضًا قول المهذب عمر بن محمد المعروف بابن الشحنة الموصلي األديب الشاعر المشهور من جمل

  : قصيدة طويلة مدح بها السلطان صالح الدين يوسف بن أيوب، والبيت المقصود قوله
 واألذن تعشق قبل العين أحيانًا سمعت بها،  وإني امرؤ أحـبـبـتـكـم لـمـكـارم

   
  : وقد أخذ هذا المعنى من قول بشاربن برد الشاعر المقدم ذآره

  سمعت بها، واألذن آالعين تعشق   وإني امرؤ أحببتكم لـمـكـارم
   

ى مصر، فخرج               ام إل اد من الش د ع ابن شكر، ق ي، عرف ب ن عل د اهللا ب وآان الوزير صفي الدين أبو محمد عب
أخره        أصحابه ل ذر من ت ات، يعت ذه األبي ه ه ذآور إلي لقائه إلى الخشبي المنزلة المجاورة للعباسة، فكتب مظفر الم

  : عن الخروج إليه وهي
 نلقى الوزير جميعًا ذوي الرتـب   قالوا إلى الخشبي سرنا على عجل
  لم أخش من تعب ألقى وال نصب   :ولم تسر أيها األعمى، فقلت لهم

 والخشـب فخفت أجمع بين النار   لبي لوحـشـتـهوإنما النار في ق
   

  .وهذا المعنى مطروق لكنه استعمله حسنًا
  

ا صورته   : وأخبرني أحد أصحابه أن شخصًا يقال له أصلحك اهللا  : رأيت في بعض تواليف أبي العالء المعري م
داً   ك        وأبقاك، لقد آان من الواجب أن تأتينا اليوم إلى منزلنا الخالي، لكي نحدث عه ا مثل ن األخالء، فم ا زي ك ي ب

ى        : من غير عهدًا أو غفل؛ وسأله ه عل ر فهل أبيات ان أآث إن آ ر؟ ف من أي األبحر هذا؟ وهل هو بيت واحد أم أآث
ال  ه             : روي واحد أم هي مختلفة الروي؟ ق ك قلت ل ر ذل ي المخب ال ل ا ق ه بجواب حسن، فلم م أجاب ه، ث أفكر في : ف
ه،          اصبر علي حتى أنظر فيه وال تقل ما ه يخرج من بحر الرجز، وهو المجزوء من قاله، ثم أفكرت فيه فوجدت

د العروضيين،        تعمالها عن ى صورة يسوغ اس وتشتمل هذه الكلمات على أربع أبيات على روي الكالم، وهي عل
ر صورة       ا لتظه ان به ومن ال يكون له معرفة بهذا الفن فإنه ينكرها، ألجل قطع الموصول منها، وال بد من اإلتي

  : ذلك، وهي
 قاك لقد آان من ال   أصلحك الـلـه وأب
 وم إلى منزلنـا ال   واجب أن تأتينا الـي
 دًا بك يا زين األخل   خالي لكي نحدث عه
 غير عهدًا أو غفل   الء فما مثلـك مـن

   
ا استخرجته عر             تعملة، فلم ه من األشعار المس اة، ال ألن ذا الشأن للمعاي ذآره أهل ه ا ي ك    وهذا إنم ى ذل ضته عل

  .هكذا قاله مظفر األعمى: الشخص فقال
  

الى،   ه اهللا تع ذري المحدث المصري، رحم وي المن د الق ن عب يم ب د العظ د عب و محم دين أب يخ زآي ال ال الش وق
ك             ناء المل ن س ى القاضي السعيد ب ه دخل عل  -أخبرني األديب موفق الدين مظفر الضرير الشاعر المصري أن



 

ام     : فقال لي: قال -اء اهللا تعالى، واسمه هبة اهللاوسيأتي ذآره إن ش: قلت ي أي ت، ول يا أديب، قد صنعت نصف بي
  : وما هو؟ فأنشدني: أفكر فيه، وال يأتي لي تمامه، فقلت

  بياض عذارى من سواد عذاره
   

  : قد حصل تمامه وأنشدت: فقلت: قال مظفر
  آما جل ناري فيه من جلناره

   
  .أقوم وإال يعمل المقطوع من آيسي: فقلت في نفسيفاستحسنه، وجعل يعمل عليه، 

  
  .وبالجملة فقد خرجنا عن المقصود، لكن الكالم يسوق بعضه بعضًا

  
  : وآتب مظفر المذآور لتقي الدين، ومدحه جماعة هو منهم، فخلع على الجميع ولم يخلع عليه

  مظفر الشاعر األعمى حليف ضنى   العبد مملوك مـوالنـا وخـادمـه
 رقًا، وينهي إليه بعد آـل هـنـا   األرض إجالًال لـمـالـكـه يقبل

 أنـا به وما منهم يعـقـوب غـير   أن القميص جميع الناس قد بصروا
   

  : وله يوم رمي الشواني
 هذي شوانـيك تـرمـي يوم سـراء   يا أيها الملـك الـمـسـرور آمـلـه
  حر وانقضت على الماءطاردت من الب   آأنما هي قـعـبـان بـهـا ظـمـأ

   
  : وله في يوم لعبها

  مثل الشواهين بين السهل والجبل   موالي هذه الشواني في مالعبها
 البلل نفض العقاب جناحهيا من   تسقي مجاذيفها ماء وتنفـضـه

   
  : وله يصف فانوس الجامع العتيق بمصر
  آوآبعلى جامع ابن العاص أعاله    أرى علـمـًا لـلـنـاس ينـصـب
 على رمح زنجي سنـان مـذهـب   وما هو في الظلـمـاء إال آـأنـه
 مع الليل تلهي آل مـن يتـرقـب   ومن عجب أن الثـريا سـمـاؤهـا
 وطورًا يحييها بـكـاس تـلـهـب   فطورًا تحـييه بـبـاقة نـرجـس
 بفانوس نار نحـوهـا يتـطـلـب   وما اللـيل إال قـانـص لـغـزالة

 يهـرب إذا قربت منـه الـغـزالة   ر صيدًا على البعـد قـبـلـهولم أ

  .وشعره آثير

ين وخمسمائة بمصر     ا   . وآانت والدة مظفر المذآور لخمس بقين من جمادى اآلخرة سنة أربع وأربع وفي به وت
  . تعالىسحر يوم السبت التاسع من المحرم سنة ثالث وعشرين وستمائة، ودفن من الغد بسفح المقطم، رحمه اهللا

يس عيالن،       ى ق بة إل ذه النس والعيالني، بفتح العين المهملة وسكون الياء المثناة من تحتها وبعد الالم ألف نون، ه
نهم          اذا؟ فم ي عيالن م وا ف د اختلف يس عالن فق وقيل قيس بن عيالن بن مضر بن نزار بن عدنان، فمن قال إنه ق

ل اس  : من قال د حضنه صغيرًا،           هو اسم فرس آان له فأضيف إليه، وقي ان ق ل اسم رجل آ ه، وقي ان ل م آلب آ
ة        يس آب ه ق ال ل اء الموحدة       -وإنما أضيف إلى عيالن ألنه آان في عصره شخص يق ديد الب  -بضم الكاف وتش

ل إن      د قي م، وق وهو اسم فرس آنت له أيضًا، فكان آل واحد منهما يضاف إلى ما له ليتميز عن اآلخر، واهللا أعل
مه ا   يالن اس يس ع اس ق النون  -لن اس   -ب و إلي و أخ اء  -وه م      -بالي لم، واهللا أعل ه وس لى اهللا علي ي ص د النب ج

  .بالصواب
  



 

 الهرا النحوي

ه الكسائي وروى               رأ علي ن آعب القرظي؛ ق د ب والي محم وفي، من م را النحوي الك لم اله أبو مسلم معاذ بن مس
ي الن   رة، وصنف ف ات آثي راءات حكاي ي الق ه ف ت عن ه، وحكي ديث عن ن  الح يء م ه ش ر ل م يظه رًا، ول و آثي ح

اة ه شهر آشعر النح يع، ول ان يتش ه أوالد . التصانيف، وآ ان ل ل، وآ العمر الطوي هورًا ب ي عصره مش ان ف وآ
وم  : وحكى بعض آتابه قال. وأوالد أوالد، فمات الكل وهو باق : صحبت معاذ بن مسلم زمانًا، فسأله رجل ذات ي

ا معك   : ثالث وستون، فقلت  : كث بعد ذلك سنين وسأله آم سنك؟ فقالثم م: ثالث وستون، قال: آم سنك؟ فقال أن
ال : آم سنك؟ تقول: منذ إحدى وعشرين سنة، وآلما سألك أحد و آنت معي إحدى وعشرين      : ثالث وستون، فق ل

يبة . سنة أخرى ما قلت إال هذا ذهب من           : وقال عثمان بن أبي ش نانه بال د شد أس را، وق لم اله ن مس اذ ب رأيت مع
  : ر، وفيه يقول أبو السري سهل بن أبي غالب الخزرجي الشاعر المشهورالكب

 ليس لــمـــيقـــات عـــمـــره أمـــد   إن مـعــاذ بـــن مـــســـلـــم رجـــل
 جدد الدهر وأثواب عمره    قد شاب رأس الزمان واآتهل 

 قد ضـج مـن طـــول عـــمـــر األمـــد   قل لمعاذ إذا مررت به
 تســحـــب ذيل الـــحـــياة يا لـــبـــد   ا بـكـر حــواء آـــم تـــعـــيش وآـــمي

 وأنـت فــيهـــا آـــأنـــك الـــوتـــد   قد أصـــبـــحـــت دار آدم خـــربــــت
 آيف يكـــون الـــصـــداع والـــرمـــد   تسـأل غـربـانـــهـــا إذا نـــعـــبـــت

 بردك مـثـل الـســـعـــير تـــتـــقـــد   لـظـلـيم تـــرفـــل فـــيمصـحـحـًا آـا
 ذي القرنين شيخًا لولدك الولد    صاحبت نوحًا ورضت بغلة 

 الـــجـــلـــد وغـن شــد رآـــنـــك   فارحل ودعنا ألن غايتك الموت
   

ه     فهذا لبد آخر نسور لقمان بن عاد، و" تسحب ذيل الحياة يا لبد"قوله  يره قوم د س ان ق ذين     -آان لقم اد ال وهو ع
ر سبع          -ذآرهم اهللا تعالى في آتابه العزيز  ين أن يعيش عم ان ب ر لقم اد خي إلى الحرم يستقي لها، فلما هلكت ع

د خرجه       رخ عن ان بأخذ الف بعرات سمر أو عمر سبعة أنسر، آلما هلك نسر خلف بعده نسر، فاختار النسور، فك
ثمانين سنة، وهكذا، حتى هلك منها ستة، وبقي السابع فسمي لبدًا، فلما آبر وعجز عن  من البيضة فيربيه فيعيش

رًا،           : الطيران آان يقول له لقمان ي أشعارها آثي دًا ف د ذآرت العرب لب ان، وق د مات لقم انهض لبد، فلما هلك لب
  : فمن ذلك قول النابغة الذبياني

 لـبـد ذي أخنى علىأخنى عليها ال   أضحت خالء وأضحى أهلها احتملوا
   

  : لما مات بنوه وحفدته قال: رجعنا إلى حديث معاذ
 من عمره الذاهب تـسـعـينـا   ما يرتجي في العيش من قد طوى

 جرعـه الـدهـر األمـرينـا   أفنى بـنـيه وبـينـهـم فـقـد
 وإن تراخـى عـمـره حـينـا   ال بد أن يشرب من حـوضـهـم

   
ة الكميت  وآان معاذ المذآور ص اح   : ديقًا للكمين بن زيد الشاعر المشهور؛ قال محمد بن سهل رواي صار الطرم

ع               م وخل ين ألف دره ه بثالث أمر ل راقيين وهو بواسط فامتدحه، ف ر الع د اهللا القسري أمي الشاعر إلى خالد بن عب
را        اذ اله ه مع ال ل ده، فق ى قص زم عل ت، فع ك الكمي غ ذل ا، فبل ة لهه يء ال قيم ي وش ه حل ت   :علي ل فلس ال تفع

ون ا ب ه، وبينكم ن عم ه اب اح، فإن و : آالطرم يعي وه ى مضر، وأنت ش ي متعصب عل د يمن أنت مضري وخال
د         ة لخال د، فقصده، فقالت اليماني ي إال قصد خال ارته، وأب اء   : أموي، وأنت عراقي وهو شامي، فلم يقبل إش د ج ق

أآلهم،  : وقالالكميت وقد هجانا بقصيدة نونية فخر فيها علينا، فحبسه خالد  في حبسه صالح ألنه يهجو الناس ويت
  : فبلغ ذلك معاذًا فغمه فقال

  وى المنصوح عز لها القبول   نصحتك والنصيحة إن تعدت
 فغالت دون ما أملت غـول   فخالفت الذي لك فـيه رشـد
 له عرض من البلوى طويل   فعاد خالف ما تهوى خالفـًا

   
  : فبلغ الكميت قوله، فكتب إليه



 

  إلى الرمل من يبرين متجرًا رمالأراك آمهدي الماء للبحر حامـًال
   

ه  : ثم آتب تحته ال ل ك   : قد جرى علي القضاء فما الحيلة اآلن؟ فأشار عليه أن يحتال في الهرب، وق دًا قاتل إن خال
ه هي، فلح          ا وخرج آأن بس ثيابه ام وترجع، فل ه بالطع د    ال محالة، فاحتال بامرأته، وآانت تأتي ن عب لمة ب ق بمس

  : الملك فاستجار به وقال
 إليك على تلك الهـزاهـز واألزل   خرجت خروج القدح قدح ابن مقبل

 النصـل عزيمة رأى أشبهت سلة   علي ثياب الغانـيات وتـحـتـهـا

  .فكان ذلك سبب نجاته من خالد

د    ولدت في أيام يزيد بن عبد الملك أو ف: وسأل شخص معاذًا عن مولده فقال ن عب د ب ي أيام عبد الملك؛ وآان يزي
نة خمس           ي شعبان س وفي ف ة، وت نة إحدى ومائ الملك قد تولى بعد موت عمر بن عبد العزيز في شهر رجب س
ومائة، فهذه المدة هي أيامه؛ وأما أبوه عبد الملك فإنه تولى بعد أبيه مروان في شهر رمضان المعظم سنة خمس  

ي نكبت          . ين، فهذه مدتهوستين للهجرة ومات سنة ست وثمان نة الت ي الس ل ف ة وقي نة تسعين ومائ اذ س وتوفي مع
  .فيها البرامكة وهي سنة سبع وثمانين ومائة، وهو األصح، رحمه اهللا تعالى

  .وآان يكنى أبا مسلم، فولده له ولد سماه عليًا فصار يكنى به

ه     : والهرا ل ل ا قي ة فنسب        بفتح الهاء وتشديد الرء وبعدها ألف مقصورة؛ وإنم اب الهروي ع الثي ان يبي ه آ ك ألن ذل
  .إليها

ه صار           تان، وادعى رضاع الجن وأن أ بسجس ه نش ذآورة فإن وأما أبو السري الشاعر صاحب األبيات الدالية الم
إليهم، ووضع آتابًا ذآر فيه أمر الجن وحكمتهم وأنسابهم وأشعارهم، وزعم أنع بايعهم لألمين بن هارون الرشيد 

ى     ولي العهد فقرب ه الرشيد وابنه األمين وزبيدة أم األمين، وبلغ معهم، وأفاد منهم، وله أشعار حسان وضعها عل
د         : الجن والشياطين والسعالي، وقال له الرشيد ه لق ا رأيت ًا، وإن آنت م د رأيت عبجب إن آنت رأيت ما ذآرت لق

  .وضعت أدبًا، وأخباره آلها غريبة عجيبة، واهللا أعلم بالصواب

 لجريريابن طرارا ا

ري                 ابن طرارا الجري ن داود المعروف ب اد ب ن حم د ب ن حمي ى ب ن يحي ا ب ن زآري افى ب رج المع القاضي أبو الف
النهرواني؛ آان فقيهًا أديبًا شاعرًا، عالمًا بكل فن، ولي القضاء ببغداد، بباب الطاقة نيابة عن ابن صبر القاضي،  

م البغوي         و القاس نهم أب ة، م عيد          وروى عن جماعة من األئم و س ن صاعد وأب ى ب ي داود ويحي ن أب و بكر ب وأب
ة        . العدوي وأبو حامد محمد بن هارون الحضرمي وغيرهم ن عرف د ب راهيم محم د اهللا إب ي عب وأخذ الدب عن أب

  .المعروف بنفطويه وغيره

افع               ه الش ري الفقي و الطيب الطب و القاسم األزهري والقاضي أب نهم أب ة أيضًا، م ي وروى عنه جماعة من األئم
  .وأحمد بن علي التوزي وأحمد بن عمرو بن روح

وذآر أحمد بن عمر بن روح أن أبا الفرج المذآور حضر في دار لبعض الرؤساء، وآان هناك جماعة من أهل   
رئيس    : العلم واألدب، فقالوا له ذلك ال رج ل و الف واع     : في أي نوع من العلوم نتذاآر؟ فقال أب د جمعت أن ك ق خزانت
اب رأى   العلوم، وأصناف األ ى أي آت دب، فإن رأيت أن تبعث الغالم إليها، تأمره أن يفتح بابها، ويضرب بيده إل

ه   ن روح  . منها، فيحمله ثم يفتحه، وينظر في أي العلوم هو، فنتذاآره ونتجارى في ال اب ا     : ق ى أن أب دل عل ذا ي وه
ول   . الفرج آان له أنسة بسائر العلوم اقي يق د الب د حضرت      إذا حضر  : وآان أبو محمد عب رج فق و الف القاضي أب

  .لو أوصى رجل بثلث ماله ألعلم الناس لوجب أن يدفع إلى أبي الفرج المعافى: العلوم آلها، وقال

افعي،    ه الش وآان ثقة مأمونًا في روايته، وله شعر حسن، فمن ذلك ما رواه عنه القاضي أبو الطيب الطبري الفقي
  : وهو

  على من أسأت األدبأتدري    أال قل لم آان لي حـاسـدًا



 

 ألنك لم ترض لي ما وهب   أسأت على اهللا في فعـلـه
 وسد عليك وجوه الطـلـب   فجازك عنـه بـأن زادنـي

   
ي    : وأثنى عليه ثم قال" طبقات الفقهاء"وذآر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في آتاب  و عل دنا أب وأنشدني قاضي بل

   :أنشدني أبو الفرج لنفسه: الداودي، قال
 وأتمس الشراب من السراب   أأقتبس الضياء من الضبـاب
 وأريًا من جنى سلع وصـاب   أريد من الزمان النـذل بـذًال
  خيار الناس في زمان الكالب   أرجي أن أالقي الشتـياقـي

   
  : ومن شعره أيضًا

 فلماذا أملك الـخـلـق رقـي   مالك العلمين ضامـن رزقـي
 خالقي جل ذآره قبل خلـقـي   ما لـيقد قضى لي بما علي و

  ورفيقي في عسرتي حسن رفق   صاحبي البذل والندى في يساري
 فكذا ال يجر رزقـي حـذقـي   وآما ال يرد عـجـزي رزقـي

   
  : وذآر أنه علمها في معنى قول علي بن الجهم
 وال آل شغل فيه للمرء منفـعـه   لعمرك ما آل التـعـطـل ضـائر

 الـدعـه عليك سواء فاغتنم راحة   األرزاق في القرب والنوى إذا آانت

دي، صاحب       د اهللا الحمي و عب اه أب ي الصحيحين   "ومن غريب ما اتفق له ما حك ع ب ره    -" الجم دم ذآ ال  -المق : ق
ي    ا النهروات ن زآري ًا         : قرأت بخط أبي الفرج المعافى ب ام التشريق، فسمعت منادي ى أي نة، وآنت بمن حججت س

ري،    : لعله يريدني، ثم قلت: يا أبا الفرج، فقلت: ينادي ادي غي ه ين في الناس خلق آثير ممن يكنى أبا الفرج، ولعل
ادي  م قلت        : فلم أجبه، فلما رأى أنه ال يجيبه أحد ن ه، ث افى، ففهمت أن أجيب رج المع ا الف ا أب د يتفق أن يكون    : ي ق

ي، ف     ا النهروان ن زآري رج ب ر اسمي         : قلت آخر اسمه المعافى، ويكنى أبا الف اي إذ ذآ ه إي ي منادات ق شك ف م يب ل
روان الشرق، فقلت     : ها أنا ذا فما تريد؟ قال: وآنيتي واسم أبي وبلدي الذي أنسب إليه، فقلت ك من نه م،  : لعل نع

المغرب  : فقال نحن نريد نهروان الغرب، فعجبت من اتفاق االسم والكنية واسم األب وما أنتسب إليه، علمت أن ب
  .النهروان، غير النهروان الذي بالعراق موضعًا يسمى

اب          ره وآت ي األدب وغي ة ف دة تصانيف ممتع ذآور ع رج الم يس  "وألبي الف يس األن تصنيفه أيضًا وآانت    " الجل
امن              ين الث وم االثن وفي ي ة؛ وت ل خمس، وثلثمائ الث، وقي نة ث والدته يوم الخميس لسبع خلون من شهر رجب س

  .مائة بالنهروان، رحمه اهللا تعالىعشر من ذي الحجة، سنة تسعين وثلث

دًال من     : وطرارا اء ب ه باله بفتح الطاء المهملة والراء بعد األف راء ثانية مفتوحة ثم ألف مقصورة وبعضهم يكتب
  .طرارة، واهللا أعلم: األلف، فيقول

ى     : والجريري بة إل ذه النس دها راء ه ن    بفتح الجيم وآسر الراء وسكون الياء المثناة من تحتها وبع د ب ام محم االم
ان                -المقدم ذآره  -جرير الطبري  ه آ ه أن ي ترجمت دم ف د تق ه، وق دًا ل ه مقل ى مذهب ان عل ه آ ه ألن وإنما نسب إلي

  .مجتهدًا صاحب مذهب مستقل، وآان له أتباع، وأخذ بمذهبه جماعة منهم أبو الفرج المذآور

  .أعلموقد سبق الكالم على النهرواني فأغنى عن اإلعادة، واهللا تعالى 

 المعز العبيدي

وقد تقدم ذآر والده وجده وجد   . أبو تميم معد، الملقب المعز لدين اهللا، بن المنصور بن القائم بن المهدي عبيد اهللا
م جددت     أبيه وطرف من أخبارهم؛ وآان المعز المذآور قد بويع بوالية العهد في حياة أبيه المنصور إسماعيل ث

وم  له البيعة بعد وفاته في التاري خ المذآور في ترجمته، ودبر األمور وساسها وأجراها على أحسن أحكامها إلى ي



 

ر           ه الخاصة وآثي ه، دخل علي ذ عل سرير ملك األحد سابع ذي الحجة سنة إحدى وأربعين وثلثمائة، فجلس يومئ
  .من العامة، سلموا عليه بالخالفة، وتمسى بالمعز، ولم يظهر على أبيه حزنًا

ريقية يطوف فيها، ليمهد قواعدها ويقرر أسبابها، فانقاد له العصاة من أهل تلك البالد ودخلوا ثم خرج إلى بالد إف
ى آل         ه وشهامته، وضم إل م آفايت في طاعته، وعقد لغلمانه، وأتباعه على األعمال، واستندب لكل ناحية من يعل

  .واحد منهم جمعًا آبيرًا من الجند وأرباب السالح

الد    -المذآور في حرف الجيم  -القائد  ثم جهز أبا الحسن جوهرًا ومه جيش آثيف، ليفتح ما استعصى عليه من ب
ي      ه ف المغرب، فسار إلى فاس، ثم منها إلى سجلماسة ففتحها، ثم توجه إلى البحر المحيط وصاد من سمكه وجعل

يرين ف             اس أس ه صاحب سجلمانة وساحب ف ى المعز ومع م رجع إل ز، ث ي قفصي  قالل الماء، وأرسله إلى المع
ك يطول    ي ذل ه            : وخالصة األمر  . حديد، والشرح ف د وطد ل واله المعز إال وق ى مل د جوهر إل ا رجع القائ ه م أن

ة الشرق من        ة الغرب، وفي جه البالد، وحكم على أهل الزيغ والعناد من باب إفريقية إلى البحر المحيط في جه
ه،      باب إفريقية إلى أعمال مصر، ولم يبق بلد من هذه البالد إال ه وجماعت ي جعمت ه ف أقيمت فيه دعوته وخطب ب

  .إال مدينة سبتة فإنها بقيت لبني أمية أصحاب الندلس

ه من       -ولما وصل الخبر إلى المعز المذآور بموت آافور اإلخشيدي صاحب مصر    ي ترجمت بما شرحناه ف حس
ى مصر، فخ         -هذا الكتاب  ز للخروج إل ذآور ليتجه د جوهر الم ة المغرب    تقدم المعز إلى القائ ى جه رج أوًال إل

ي               ائع الت ى القط ى مصر، جب م إل ذي يتوجه به ل العرب ال ع قبائ يم، وجم إلصالح أموره، وآان معه جيش عظ
  .آانت على البربر فكانت خمسمائة ألف دينار

ولما . وخرج المعز بنفسه في الشتاء إلى المهدية، فأخرج من قصور آبائه خمسمائة حمل دنانير وعاد إلى قصره
ان وخمسين           ع نة ثم ين من المحرم س ثالث بق وم األحد ل ز ي اد جوهر بالرجال واألموال، وآان قدومه على المع

ل         واع القبائ ه أن ى مصر، فخرج ومع الخروج إل اريخ        -وثلثمائة، أمره المعز ب ة جوهر ت ي ترجم د ذآرت ف وق
ادة    ن اإلع أغنى ع ى مصر ف اريخ وصوله إل ه وت ا"خروج ا هن ق ا -" مفصًال ه ير وأنف ي العسكرالمس ز ف لمع

ي     اء، وتصرفوا ف اس بالعط ر الن ارًا، وغم ى عشرين دين ار إل ى أعطى من ألف دين رة، حت واًال آثي صحبته أم
ا        دد م ل والع اء والسالح، ومن الخي القيروان وصبرة في شراء جميع حوائجهم؛ ورحلوا ومعه ألف حمل من الم

تمائة       ال يوصف، وآان بمصر في تلك السنة غالء عظيم ووباء دة س ك الم ي تل ا ف ، حتى مات في مصر وأعماله
ارة     . ألف إنسان على ما قيل ة، وصلت البش والما آان منتصف شهر رمضان المعظم سنة ثمان وخمسين وثلثمائ

تح، وآانت        ره بصورة الف ك تخب د ذل إلى المعز بفتح الديار المصرية ودخول عساآره إليها، ثم وصلته النجب بع
ره بانتظام الحال            آتب جوهر ترد إلى ا ه يخب م سير إلي ك، ث ى ذل ه آل وقت عل لمعز باستدعائه إلى مصر وتحث

اً    ذلك سرورًا عظيم ررت قواعده    . بمصر والشام والحجاز وإقامة الدعوة له بهذه المواضع، فسر المعز ب ا تق ولم
ي ح   -بالديار المصرية استخلف على إفريقية بلكين بن زيري بن مناد الصنهاجي  اء  المذآور ف وخرج   -رف الب

وم ذاك       . المعز متوجهًا بأموال جليلة المقدار ورجال عظيمة األخطار ه ي ان خروجه من المنصورية دار ملك وآ
ه  ع رجال ا ليجتم ام به ى سردانية، أق ل إل ة، وانتق تين وثلثمائ نة إحدى وس ن شوال س ين م ان بق ين، لثم وم االثن ي

ا        وفي هذه المنزلة عقد. وأتباعه ومن يستصحبه معه ه، ورحل عنه ي ترجمت ذآور ف اريخ الم العهد لبلكين في الت
بالد        . يوم الخميس خامس صفر سنة اثنتين وستين وثلثمائة ي بعض ال ات ف يم بعض األوق ه يق ولم يزل في طريق

ين من شعبان من      أيامًا ويجد السير في بعضها، وآان اجتيازه على برقة، ودخل االسكندرية يوم السبت لست بق
ا قاضي مصر          السنة الم  ه به دم علي ام، وق ا ودخل الحم د        -ذآورة ورآب فيه ن أحم د اب و طاهر محم و أب  -وه

رد دخول     م ي وأعيان أهل البالد، وسلموا عليه، وجلس لهم عند المنارة وخاطبهم بخطاب طويل يخبرهم فيه أنه ل
تم          اد، وأن يخ ة الحق والحج والجه ا أراد إقام ال، وإنم ه وال لم ي ملك ال الصالحة،     مصر لزيادة ف ره باألعم عم

ى القاضي      ع عل ويعمل بما أمر به جده صلى اهللا عليه وسلم، ووعظهم وأطال حتى بكى بعض الحاضرين، وخل
ي أواخر شعبان           ا ف م رحل منه م، وودعوه وانصرفوا ث اني شهر      . وبعض الجماعة وحمله وم السبت ث زل ي ون

ين       رمضان المعظم على ميناء ساحل مصر بالجيزة، فخرج إليه  ل األرض ب ه وقب د لقائ القائد جوهر وترجل عن
رات       ن الف ر ب و الفضل جعف يم      -يديه، وبالجيزة أيضًا اجتمع به الوزير أب ي حرف الج ذآور ف ز    -الم ام المع وأق
ولما آان يوم الثالثاء لخمس خلون من شهر  . هناك ثالثة أيام، وأخذ العسكر في التعدية بأثقالهم إلى ساحل مصر

ه        رمضان المعظي وا أن ه، وظن د زينت ل م من السنة، عبر المعز النيل ودخل القاهرة، ولم يدخل مصر، وآانت ق
اهرة ودخل القصر  ا دخل الق ه أوًال، ولم ى دخول ر عل وا األم م بن ه ألنه تعدوا للقائ م يس اهرة ل دخلها، وأهل الق ي

  .ودخل مجلسًا منه خر ساجدًا هللا تعالى، ثم صلى رآعتين وانصرف الناس عنه



 

ة  . ذا المعز هو الذي تنسب إليه القاهرة، فيقال القاهرة المعزية، ألنه الذي بناها القائد جوهر لهوه وفي يوم الجمع
ة   ن مصر وجباي وهرًا عن دواواي د ج ز القائ تين عزل المع ع وس نة أرب ن المحرم س ة بقيت م رة ليل ثالث عش ل

ين المعز من     وقد ذآرنا في ترجمة الشريف ع. أموالها والنظر في سائر أمورها ه وب بد اهللا بن طباطبا ما دار بين
  .السؤال عن نسبه وما أجابه به وما اعتمده بعد الدخول إلى القصر

  : وآان المعز عاقًال حازمًا سريًا أدبيًا حسن النظر في النجامة، وينسب إليه من الشعر قوله
 تلك المحاجز في المعاجـز   هللا مـا صـنـعـت بـنـا
  س من الخناجر في الحناجر   لنـفـوأمضى وأقضى في ا
 تعب المهاجر في الهواجر   ولقد تـعـبـت بـينـكـم

   
  : وينسب إليه أيضًا

 فوق ورد وجنـتـك أطـال   أطلع الحسن من جبينك شميًا
 د جفافًا فمد بالشعـر ظـال   وآأن الجمال خاف على الور

ي حرف     وقد مضى ذآر ولده تميم وشيء. وهو معنى غريب بديع  زار ف من شعره، وسيأتي ذآر ولده العزيز ن
  .النون إن شاء اهللا تعالى

ة            نة تسع عشرة وثلثمائ ين حادي عشر شهر رمضان س وم االثن ة ي ة    . وآانت والدته بالمهدي وم الجمع وفي ي وت
ة     تين وثلثمائ نة خمس وس ه س ون من بع خل ل لس ر، وقي ث عش ل الثال ر، وقي ع اآلخ هر ربي ن ش ر م ادي عش الح

  .اهرة، رحمه اهللا تعالىبالق

  .بفتح الميم والعين المهملة وتشديد الدال المهملة، واهللا تعالى أعلم: ومعد

 المستنصر العبيدي

ذآور   أبو تميم معد الملقب المستنصر باهللا بن الظاهر إلعزاز دين اهللا بن الحاآم بن العزيز بن المعز لدين اهللا الم
نة سبع            قبله، وقد تقدم بقية النسب؛ بويع بالم د النصف من شعبان س وم األح ك ي ده الظاهر، وذل ر بعد موت وال

أخره  ا قضية   : وشعرين وأربعمائة، وجرى على أيامه ما لم يجر على أيام أحد من أهل بيته ممن تقدمه وال ت منه
داد ق      -المقدم ذآره في حرف الهمزة  -أبي الحارث أرسالن البساسيري  أنه ببغ ر ش ره، وآب طع  فإنه لما عظم أم

نة          دة س ا م ه منابره ا ل ة، ودع نة خمسين وأربعمائ ي س . خطبة اإلمام القائم، وخطب للمسنصر المذآور، وذلك ف
ا للمسنصر        -المقدم ذآره  -ومنها أنه ثار في أيامه علي بن محمد الصليحي  ا شرحنا، ودع يمن آم الد ال وملك ب

ي      ة ف ى اإلطال نة،        . شرحه على منابرها بعد الخطبة، وهو شمهور فال حاجة إل ي األمر ستين س ام ف ه أق ا أن ومن
اس   ي العب نين        . وهذا أمر لم يبلغه أحد من أهل بيته وال من بن ن سبع س ي األمر وهو اب ه ول ا أن ا أن  . ومنه ومنه

ره   -دعوتهم لم تزل قائمة بالمغرب منذ قام جدهم المهدي  ا توجه         -المقدم ذآ ه، ولم ذآور قبل ام المعز الم ى أي إل
ا      المعز إلى مصر  ى عادته ة عل واحي جاري ك الن واستخلف بلكين بن زيري حسبما شرحناه، آانت الخطبة في تل

ك     -اآلتي ذآره إن شاء اهللا تعالى  -لهذا البيت، إلى أن قطعها المعز بن باديس  ذآور، وذل في أيام المتسنصر الم
الى    إن ذلك آان في س ": تاريخ القيروان"في سنة ثالث واربعين وأربعمائة، وقال في  ين، واهللا تع نة خمس وثالث

  .أعلم بالصواب

ك          ي ذل داد، والشرح ف ة بغ دي خليف ر اسم المقت وفي سنة تسع قطع اسمه واسم آبائه من الحرمين الشريفين، وذآ
ام سبع                . يطول ه السالم، وأق ان يوسف علي ذ زم ه من د مثل ا عه ذي م ه الغالء العظيم ال ي أيام ومنها أنه حدث ف

ذه              سنين، وأآل الناس بعض  ي ه ان المتسنصر ف ارًا، وآ ع رغيف واحد بخمسين دين ه بي ل أن ى قي هم بعضًا، حت
ي   الشدة يرآب وحده، وآل من معه من الخواص مترجلون ليس لهم دواب يرآبونها، وآانوا إذا مشوا تساقطوا ف

ا صاحب     ه ليرآبه ه،  الطرقات من الجوع، وآان المسنصر يستعير من ابن هبة صاحب ديوان اإلنشاء بغلت مظلت
ة،             ين وستين وأربعمائ نة اثنت ي س ك ف رط الجوع، وذل داد من ف ى بغ وآخر األمر توجهت أم المستنصر وبناته إل
ر       د الفضل أمي الي وال در الجم وتفرق أهل مصر في البالد وتشتتوا، ولم يزل هذا األمر على شدته حنى تحرك ب

ده األ      -الجيوش من عكا ورآب البحر  ة ول ي ترجم بما شرحناه ف اه   حس ولى      -فضل شاهنش ى مصر وت اء إل وج
  .تدبير األمور فانصلحت، وشرح ذلك يطول



 

ة،        نة عشرين وأربعمائ ادى اآلخرة س وآانت والدة المستنصر صبيحة يوم الثالثاء لثالث عرة ليلة بقيت من جم
  .تعالى وتوفي ليلة الخميس الثنتي عشرة ليلة بقين من ذي الحجة سنة سبع وثمانين وأربعمائة، رحمه اهللا

ديد    -وهذه الليلة هي ليلة عيد الغدير، أعني ليلة الثامن عشر من ذي الحجة وهو غدير خم : قلت اء وتش بضم الخ
ة،         -الميم  ة والمدين ين مك ان ب ذا المك ورأيت جماعة آثيرة يسألون عن هذه الليلة حتى آانت من ذي الحجة؟ وه

ام        وفيه غدير ماء، ويقال إنه غيضة هناك، ولما رجع الن الى، ع ة، شرفها اهللا تع لم من مك ه وس بي صلى اهللا علي
ارون من    : "حجة الوداع، وصل إلى هذا المكان وآخى بين علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه، قال ي آه علي من
ه ن خذل ن نصره واخذل م اداه، وانصر م ن ع اد م ن وااله وع م وال م ر"مسوى، الله ق آبي ه تعل يعة ب   .، وللش

ذا             هو و: وقال الحازمي لم، وه ه وس ي صلى اهللا علي ده خطب النب ه غدير عن ة ب د الجحف ة عن اٍد بين مكة والمدين
ي   . الوادي موصوف بكثرة الوخامة وشدة الحر وقد تقدم ذآر جماعة من أهل بيته وسيأتي ذآر الباقين آل واح ف

  .موضعه إن شاء اهللا تعالى، واهللا أعلم بالصواب

 معروف الكرخي

ي    أبو محمفوظ معروف بن  والي عل فيروز، وقيل الفيروزان، وقيل علي، الكرخي الصالح المشهور، وهو من م
  .وقد تقدم ذآره -بن موسى الرضا 

ول معروف    : وآان أبواه نصرانييين، فأسلماه إلى مؤدبهم وهو صبي، فكان المؤدب يقول له ة، فيق : قل ثالث ثالث
ه بل هو الواحد، فضربه المعلم على ذلك ضربًا مبرجًا فهرب  والن   . من واه يق ان أب ى أي     : وآ ا عل ه يرجع إلين ليت

ه           ل ل اب، فقي دق الب ه ف ى أبوي ن موسى الرضا، ورجع إل من  : دين شاء فنوافقه عليه، ثم إنه أسلم على يد علي ب
واه   : على أي دين؟ فقال: معروف، فقيل له: بالباب؟ فقال لم أب دعوة،     . على االسالم، فأس ة ال ان مشهورًا بإجاب وآ
ال     . قبر معروف ترياق مجرب: يستسقون بقبره ويقولون وأهل بغدا ذه، وق ره تلمي دم ذآ وآان سري السقطي المق
وم    : وقال سري السقطي. إذا آانت لك حاجة إلى اهللا تعالى فأقسم عليه بي: له يومًا ي الن رأيت معروفًا الكرخي ف

ال     : نمن هذا؟ وهو يقولو: آأنه تحت العرش، والباري جلت قدرته يقول لمالئكته ا، فق ا من ا ربن م ي ذا  : أنت أعل ه
  .معروف الكرخي سكر من حبي فال يفيق أال بلقائي

روف ال مع ائي: وق ي بعض أصحاب داود الط ال ل ى رضا  : ق ك إل ذي يقرب ك ال إن ذل ل، ف رك العم اك أن تت إي
ال  : موالك، فقلت ل؟ ق م      : وما ذلك العم لمين، والنصيحة له ة المس والك، وحرم ال . دوام الطاعة لم ن    وق د ب محم

ه : الحسين، سمعت أبي يقول ال    : رأيت معروفًا الكرخي في النوم بعد موته فقلت ل ك؟ فق ا فعل اهللا ب ي،   : م ر ل غف
راء   : بزهدك وورعك؟ فقال: فقلت ي للفق ر ومحبت وآانت موعظة   . ال بل بقبول موعظة ابن السماك ولزومي الفق

ة فوقف  : ابن السماك ما رواه معروف قال اس،          آنت مارًا بالكوف ن السماك وهو يعظ الن ه اب ال ل ى رجل يق ت عل
ل اهللا     : فقال في خالل آالمه ه أقب الى بقلب ى اهللا تع من أعرض عن اهللا بكليته أعرض عنه اهللا جملة، ومن أقبل عل

ي          ه ف ع آالم ا، فوق ًا م ه وقت الى يرحم اهللا تع تعالى برحمته عليه، وأقبل بوجوه الخلق إليه، ومن آان مرة ومرة ف
ذا         قلبي وأ ن موسى الرضا، وذآرت ه ي ب ة موالي عل قبلت على اهللا تعالى وترآت جميع ما آنت عليه إال خدم

  .يكفيك هذا موعظة إن اتعظت: الكالم لموالي فقال

  .وقد تقدم ذآر ابن السماك في المحمدين

ال : وقيل لمعروف في مرض موته دينا ع        : أوص، فق د أن أخرج من ال إني أري ًا  إذا مت فتصدوا بقميصي ف ريان
ه     : آما دخلتها عريانًا؛ ومر معروف بسقاء وهو يقول ل ل ان صائمًا، فقي : رحم اهللا من يشرب، فتقدم وشرب، وآ

  .بلى، ولكن رجوت دعاءه: ألم تك صائمًا؟ قال

وأخبار معروف ومحاسنه أآثر من أن تعد؛ وتوفي سنة مائتين، وقيل إحدى ومائتين، وقيل أربع ومائتين ببغداد، 
  .ور بها يزار، رحمه اهللا تعالىوقبره مشه

ا      : والكرخي م تسع مواضع ذآره بفتح الكاف وسكون الرء وبعدها خاء معجمة، هذه النسبة إلى الكرخ، وهو اس
ه من آرخ جدان       -ياقوت الحموي في آتابه، وأشهرها آرخ بغداد، والصحيح أن معروفًا الكرخي منه، وقيل إن

د  ون    بضم الجيم وتشديد الدال المهملة وبع انقين وشهرزور،          -األلف ن ة خ ين والي العراق تفصل ب دة ب وهي بلي
  .واهللا تعالى أعلم بالصواب
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