المـنـتـظـم فـي تـاريـخ الـمـلوك واألمـم
ابـن الـجـوزي
أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن عبيد ﷲ بن حمادي بن أحمد بن جعفر المولود في بغداد عام  1116م والمتوفي فيھا عام  1201م
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المـنـتـظـم فـي تـاريـخ الـمـلوك واألمـم
الـجزء الثاني عشر
ثم دخلت سنة ثمان وأربعين ومائتين
فمن الحوادث فيھا:
أن المنتصر أغزى وصي ًفا التركي الصائفة  -أرض الروم –
وسبب ذلك أنه كان قد وقع بين وصيف وبين أحمد بن الخصيب وزير المنتصر فأشار على المنتصر أن يخرج وصي ًفا من
العسكر غازيًا فأمره بالغزو وقال له :إن طاغية الروم قد تحرك ولست آمنه على بالد اإلسالم فإما أن تخرج أنت أو أنا
فقال :بل أنا أخرج فخرج في عشرة آالف .
وفي ھذه السنة
خلع المعتز والمؤيد أنفسھما وسبب ذلك :أن المنتصر لما استقامت له األمور قال أحمد بن الخصيب لوصيف وبغا :إنا ال
نأمن الحدثان وأن يموت أمير المؤمنين فيلي األمر المعتز فال يبقي منا باقية والرأي أن نعمل في خلع ھذين الغالمين قبل أن
يظفرا بنا فجد األتراك في ذلك وألحوا على المنتصر وقالوا :تخلعھما وتبايع البنك ھذا عبد الوھاب فأحضرھما وجعال في دار
فقال المعتز للمؤيد :يا أخي لم تدى أحضرنا فقال المؤيد :يا شقي للخلع قال :ما أظنه يفعل .
فجاءتھم الرسل بالخلع فقال المؤيد :السمع والطاعة فقال المعتز :ما كنت ألفعل فإن أردتم قتلي فشأنكم .
فرجعوا ثم عادوا بغلظة شديدة فأخذوا المعتز بعنف وأدخلوه إلى بيت وأغلقوا عليه الباب .
فقال له المؤيد :يا جاھل تراھم قد نالوا من أبيك ما نالوا ثم تمتنع عليھم! اخلع ويلك والتراجعھم فقال :أفعل فقال لھم المؤيد :قد
أجاب .
فكتبا خطوطھما بالخلع وأنھما عجزة عن الخالفة :وقد خلعناھا من أعناقنا .
ثم دخال عليه فقال :أترياني خلعتكما طمعًا في أن أعيش حتى يكبر ولدي وأبايع له! وﷲ ما طمعت في ذلك وألن يليھا بنو أبي
أحب إلي من أن يليھا بنو عمي ولكن ھؤالء  -وأومأ إلى الموالي  -ألحوا علي في خلعكما فخفت إن لم أفعل أن يعترضكما
بعضھم بحديدة فيأتي عليكما فلو قتلته ما كان دمه يفي دماكما فقبال يده ثم انصرفا .
وكان خلعھما في يوم السبت لسبع بقين من صفر ھذه السنة .
وفي ھذه السنة:
خرج محمد بن عمر الشار بناحية الموصل فوجه إليه المنتصر إسحاق بن ثابت الفرغاني فأخذه اسيرً ا مع عدة من أصحابه
فقتلوا وصلبوا .
وفيھا:
تحرك يعقوب من سجستان فصار إلى ھراة .
وفيھا:
توفي المنتصر واستخلف المستعين .
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باب خالفة المستعين
واسمه أحمد بن محمد المعتصم ويكنى :أبا العباس وقيل :أبا عبد ﷲ وكان ينزل سر من رأى ثم ورد بغداد فأقام بھا إلى أن
خلع وأمه أم ولد اسمھا مخارق وكان أبيض حسن الوجه ظاھر الدم بوجھه أثر جدري وسبب بيعته لما توفي المنتصر اجتمع
الموالي وفيھم بغا الصغير وبغا الكبير فاستحلفوا قواد األتراك والمغاربة على أن يرضوا بمن يرضى به بغا الكبير وبغا
الصغير وذلك بتدبير ابن الخصيب فحلفوا وھم كارھين أن يتولى الخالفة أحد من أوالد المتوكل استعين با وافعل .
فسمي المستعين فبايعوه بعد عشاء اآلخرة من ليلة االثنين لس ٍ
ت خلون من ربيع اآلخر وحضر يوم الثالثاء في دار العامة وجاء
الناس على طبقاتھم فبينا ھم على ذلك جاءت صيحة من ناحية السوق وإذا خيل ورجالة وعامة قد شھروا السالح وھم ينادون:
معتز يا منصور فشدوا على الناس واقتتلوا فوقع بينھم جماعة من القتلى إلى أن مضى من النھار ثالث ساعات ثم انصرف
األتراك وقد بايعوا المستعين ودخل الغوغاء والمنتھبة دار العامة فانتھبوا خزانة السالح فجاء بغا وجماعة من األتراك
فأجلوھم عن الخزانة وقتلوا منھم عدة وتحرك أھل السجون بسامرا في ھذا اليوم فھرب منھم جماعة .
ولما توفي المنتصر كان في بيت المال تسعون ألف ألف درھم فأمر المستعين للجند برزق خمسة أشھر وكان ألفي ألف دينار
وللعابد ألف واثنين وتسعين دينارً ا .
وفي ھذه السنة توفي طاھر بن عبد ﷲ بن طاھر فعقد المستعين البنه محمد بن طاھر على خراسان والعراق وجعل إليه
الحرس والشرطة ومعالم من السواد .
ومرض بغا الكبير فعاده المستعين وذلك للنصف من جمادى اآلخرة ومات بغا من يومه فعقد البنه موسى على أعمال أبيه
وولي ديوان البريد ووھب المستعين ألحمد بن الخصيب فرش الجعفري فحملت على نحو من مائتين وخمسين بعيرً ا وقيل:
كانت قيمتھا ألف ألف درھم ووھب له دار بختيشوع وأقطعه غلة مائتي ألف وخمسين أل ًفا وأمر له بألف قطعة من فرش أم
المتوكل ثم سخط عيه المستعين فقبضت أمواله ونفي إلى إقريطش .
وفي ربيع اآلخر من ھذه السنة ابتاع المستعين من المعتز والمؤيد جميع ما لھما من المنازل والقصور والمتاع سوى أشياء
استثناھا المعتز وأشھد عليھما بذلك وترك ألبي عبد ﷲ ما تبلغ عليه السنة عشرين ألف دينار وكان الذي ابتيع من أبي عبد ﷲ
بعشرة آالف ألف درھم وعشر حبات لؤلؤ .
ومن إبراھيم بثالثة آالف ألف درھم وثالث حبات لؤلؤ وكان الشراء باسم الحسن بن مخلد للمستعين وحبسا في حجرة ووكل
بھما وجعل أمرھما إلى بغا الصغير وكان األتراك حين شغب الغوغاء أرادوا قتلھما فمنعھم من ذلك أحمد بن الخصيب وقال:
ليس لھما ذنب وال ھذا الشغب من أصحابھما وإنما الشغب من أصحاب ابن طاھر .
أخبرنا أبو منصور القزاز قال :أخبرنا أبو بكر بن ثابت قال :أخبرني األزھري قال :حدثنا عبد ﷲ بن محمد بن أحمد المقرئ
حدثنا محمد بن يحيى النديم وحدثنا عون بن محمد حدثني عبد ﷲ بن محمد بن داود المعروف بأترجة قال :دخلت على
المستعين با فأنشدته :أغدوت بسعد غدوة لك باكرة فال زالت الدنيا بملكك عامره ونال مواليك الغنى بك ما بقوا وعزوا
ً
وعزت دولة لك ناصره بعثت علينا غيث جود ورحمة فنلنا بدنيا منك
فضال وآخره فال خائف إال بسطت أمانه وال معدم إال
ً
سددت مفاقره تيقن بفضل المستعين بفضله علي غيره نعماء في الناس ظاھره قال :فدفع إلي خريطة كانت في يده مملوءة
دنانير ودعى بغالية فجعل يغلفني بيده.
وفيھا:
صرف علي بن يحيى عن الثغور الشامية وعقد له على أرمينية وأذربيجان في رمضان.
وفيھا:
شغب أھل حمص على عامل المستعين عليھا فأخرجوه منھا فوجه إليھم الفضل بن قارون فمكر بھم حتى أخذھم فقتل منھم
خل ًقا كثيرً ا وحمل مائة رجل من عياريھم إلى سامراء وھدم سورھم .
وفيھا
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وزيرا وجعله على جميع الناس .
غزا الصائفة وصيف وعقد المستعين ألوتامش على مصر والمغرب واتخذه
ً
وفيھا
عقد لبغا الشرابي على حلوان وماسبذان ومھرجان وأقطع بغا وأوتامش كل واحد منھما غلة ألف ألف درھم وأقطع صي ًفا
التركي غلة ألف ألف وصير المستعين شاھك الخادم على داره وحرمه وخزانته وكراعه وخاص أموره .
ً
رسوال ينفيه
وحج بالناس في ھذه السنة محمد بن سليمان الزينبي وخرج عبيد ﷲ بن يحيى بن خاقان إلى الحج فوجه المستعين
إلى برقة ويمنعه من الحج .
ذكر من توفي في ھذه السنة من األكابر
أحمد بن صالح أبو جعفر المصري :طبري األصل كان أبوه صالح جنديًا من أھل طبرستان من العجم ولد أحمد سنة سبعين
ومائة وكان أحد الحفاظ يعرف الحديث والفقه والنحو ورد بغداد وجرت بينه وبين أحمد بن حنبل مذكرات وكان أحمد يثني
عليه .
وحدث عنه :محمد بن يحيى الذھلي والبخاري وأبو زرعة وأبو داود ويعقوب بن سفيان وقال يعقوب :كتبت عن ألف شيخ
حجتي فيما بيني وبين ﷲ رجالن :أحمد بن حنبل وأحمد بن صالح.
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد أخبرنا الخطيب قال :احتج سائر األئمة بحديث أحمد بن صالح سوى أبي عبد الرحمن النسائي
فإنه أطلق لسانه فيه وقال :ليس بثقة وليس األمر على ما ذكر النسائي .
ويقال إنه كانت آفة أحمد بن صالح الكبر وشراسة الخلق فقال النسائي فيه فإنه طرده من مجلسه فلذلك فسد الحال بينھما وتكلم
فيه توفي أحمد في ذي القعدة من ھذه السنة .
أحمد بن أبي فنن :وصالح اسم أبي فنن ويكني أحمد :أبا عبد ﷲ شاعر مجود أكثر المدح للفتح بن خاقان وكان أحمر اللون .
أخبرنا القزاز أخبرنا الخطيب قال :أخبرني علي بن عبد ﷲ اللغوي قال :أنشدنا أبو بكر بن األنباري قال :أنشدني أبي ألحمد
بن أبي فنن :صحيح ود لو يمسي عليال ليكتب ھل يرى منكم رسوال أراك تسومه الھجران حتى إذا ما اعتل كنت له وصوال
وھجر وموت الھجر شرھما سبيال قال:
يوم يكون على رضاك له دليال ھما موتان موت ضنى
ٍ
يود ضنى الحياة بوصل ٍ
أنشدني أبي ألحمد بن أبي الفنن :صب بحب متيم صب حبيه فوق نھاية الحب أشكو إليه طول جفوته فيقول :مت بتأثر الخطب
ً
عطال من الذنب أدميت باللحظات وجنته فاقتص ناظره من القلب قال المصنف :ھذا البيت
وإذا نظرت إلى محاسنه أخرجته
أخذه من إبراھيم بن المھدي :يا من لقلب صيغ من صخر ٍة في جسد من لؤلؤ رطب أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي قال :أخبرني
األزھري قال :أخبرنا أبو الفضل محمد بن عبد ﷲ الشيباني قال :حدثني قريب بن يعقوب أبو القاسم الكاتب قال :حدثني يعال
بن يعقوب الكاتب قال :حدثني أحمد بن صالح بن أبي الفنن قال :كان محمد بن يزيد الشيباني أجود بني آدم في عصره وكان ال
يرد طالبًا فإن لم يحضر مال يعد ثم يستدين وينجز وكان بين وعده وإنجازه كعطف الم على ألف .
وأنشدني ابن أبي الفنن مما يمدحه به:
عشق المكارم فھو مشتغل ** بھا والمكرمات قليلة العشاق
وأقام سو ًقا للثناء ولم تكن ** سوق الثناء تعد في األسواق
بث الصنائع في البالد فأص**بحت بحبى إليه مجامد اآلفاق
ً
ً
جليال توفي في
أنامال لكنھن مفاتح األرزاق واذكر صنائعه فلسن صنائعً ا لكنھن قالئد األعناق كان أميرً ا
قبل أنامله فلسن
ً
مشھودا .
جمادى اآلخرة وصلى عليه المستعين وبنو ھاشم والقواد وكان يومًا
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بكر بم محمد بن بقية وقيل :ابن محمد بن عدي أبو عثمان المازني النحوي وھذه النسبة إلى مازن شيبان ويقال :المازني أيضًا
فينسب إلى مازن األنصار منھم عبد ﷲ بن زيد وعباد بن تيم ويقال :المازني فينسب إلى مازن قيس وھو مازن بن منصور
أخو سليم وھوازن منھم :عتبة بن غزوان وعبد ﷲ بن بشير وأخوه عطية .
ويقال المازني وينسب إلى مازن تيم .
وروى أبو عثمان عن أبي عبيدة واألصمعي وأبي عبيدة وله تصانيف وھو أستاذ المبرد وكان يشبه الفقھاء .
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز قال :أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال :حدثني علي بن الخضر القرشي أخبرنا
رشأ بن عبد ﷲ المقرئ أخبرنا إسماعيل بن الحسن بن الفرات أخبرنا أحمد بن مروان المالكي أخبرنا محمد بن يزيد حدثنا أبو
عثمان المازني قال :يا مازني ألك ولد قلت :ال ولكن لي أخت بمنزلة الولد قال :فما قالت لك قلت :ما قالت بنت األعشى
لألعشى :فيا أب ال تنسنا غائبًا فإنا بخير إذا لم ترم أرانا إذا أضمرتك البال  -د تجفى وتقطع منا الرحم قال :فما قلت لھا قال:
قلت لھا ما قال جرير :ثقي با ليس له شريك ومن عند الخليفة بالنجاح فقال :أحسنت أعطه خمس مائة دينار .
قال المصنف :وقد رويت لنا ھذه الحكاية على وجه آخر :وأن أبا العباس المبرد قال :قصد بعض أھل الذمة أبا عثمان المازني
ليقرأ عليه كتاب سيبويه وبذل له مائة دينار على تدريسه إياه فامتنع أبو عثمان من ذلك .
قال :فقلت له :إن ھذا الكتاب يشتمل على ثلثمائة وكذا وكذا آية من كتاب ﷲ تعالى ولست أرى إن أمكن منھا ذميًا غير ًة على
كتاب ﷲ عز وجل وحمية له .
ً
ً
تحية ظلم فاختلف من
رجال أھدى السالم
قال :فاتفق أن غنت جارية بحضرة الواثق بقول العرجي :أظلوم إن مصابكم
بالحضرة في إعراب رجل فمنھم من نصبه ومنھم من رفعه والجارية مصرة على أن شيخھا أبا عثمان المازني لقنھا إياه
بالنصب فأمر الواثق بإشخاصه .
قال أبو عثمان :فلما مثلت بين يديه سألني عن البيت فقلت :الوجه النصب .
قال :ولم ذلك فقلت :إن مصابكم مصدر بمعنى إصابتكم فالرجل مفعول مصابكم ومنصوب به
فقال :ھل لك من ولد قلت :بنية .
قال :ما قلت لك عند مسيرك قلت :قول بنت األعشى  -على ما سبق  -فأمر لي بألف دينار وردني مكرمًا .
فلما عاد إلى البصرة قال :كيف رأيت يا أبا العباس رددنا مائة فعوضنا ﷲ أل ًفا .
توفي المازني في ھذه السنة وقيل سنة سبع وأربعين .
جعفر بن علي بن السري بن عبد الرحمن :أبو الفضل المعروف بجعيفران الشاعر ولد ببغداد ونشأ بھا وأبوه من أبناء
خراسان وكان جعفر من أھل الفضل واألدب ووسوس في أثناء عمره
أخبرنا منصور أخبرنا الخطيب أخبرنا محمد بن الحسين الجازري حدثنا المعافى بن زكريا حدثنا محمد بن عبد الواحد أبو
عمر اللغوي قال :سمعت أحمد بن سليمان العبدي قال :حدثني خالد الكاتب قال :ارتج علي وعلى دعبل وآخر من الشعراء
نصف بيت قلناه جميعًا وھو قولنا :يا بديع الحسن فقلنا :ليس لنا إال جعيفران الموسوس فجئناه فقال :ما تبغون قال خالد :ال
تؤذوني فإني جائع .
ً
فبعثنا فاشترينا له ً
وبطيخا ورطبًا فأكل وشبع ثم قال لنا :ھاتوا حاجتكم .
خبزا ومالحً ا
قلنا له :قد اختلفنا في بيت وھو :يا بديع الحسن حاشى لك من ھجر بديع قال :نعم .
وبحسن الوجه عوذ تك من سوء الصنيع قال له دعبل :فزدني أنا بي ًتا آخر فقال :نعم :ومن النخوة يستع  -فيك لي ذل الخضوع
فقمنا وقلنا :نستودعك ﷲ .
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ً
جميال في الجميع الحسين بن علي بن يزيد أبو علي الكرابيسي سمع من الشافعي ويزيد بن
فقال :ال يصعب بعضك بعضً ا كن
ھارون وجماعة .
وصنف في الفروع واألصول إال أنه تكلم في اللفظ وقال :لفظي بالقرآن مخلوق فتكلم فيه أحمد ونھى عن كالمه وقال :ھذا
مبتدع فحذره وأخذ وھو يتكلم في أحمد فقوي إعراض الناس عنه
وقيل ليحيى بن معين :أن حسي ًنا يتكلم في أحمد فقال :ومن حسين إنما يتكلم في الناس أشكالھم
توفي حسين في ھذه السنة .
الحسين بن علي بن يزيد بن سليم الصدائي :روى عن حسين الجعفري والخريبي روى عنه ابن أبي الدنيا وابن صاعد
والمحاملي وكان ثقة وكان حجاج بن الشاعر يمدحه ويقول :توفي في رمضان ھذه السنة .
عيسى بن حماد زغبة - :بن مسلم بن عبد ﷲ أبو موسى آخر من روى عن الليث بن سعد وھو من الثقات جاز تسعين سنة .
وتوفي في ذي الحجة من ھذه السنة .
محمد بن حميد بن حيان :أبو عبد ﷲ الرازي روي عن ابن المبارك وجرير بن عبد الحميد وحكام بن سلم وغيرھم .
روى عنه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبغوي والباغندي وغيرھم .
وقال يحيى :ليس به بأس .
وقال يعقوب بن شيبة :ھو كثير المناكير وقال البخاري :في حديثه نظر .
وكان أبو حاتم الرازي في آخرين يقولون :ھو ضعيف ج ًدا يحدث بما لم يسمعه ويأخذ أحاديث البصرة والكوفة فيحدث بھا عن
ما رأيت أجرأ على ﷲ منه كان يأخذ أحاديث الناس فيقلب بعضھا على بعض .
وقال إبراھيم بن يعقوب الجوزجاني :ھو رديء المذھب غير ثقة وقال إسحاق بن منصور :أشھد بين يدي ﷲ أنه كذاب .
وقال أبو زرعة :كان كذابًا يتعمد .
وقال النسائي :ليس بثقة .
وتوفي في ھذه السنة .
محمد المنتصر بن المتوكل على ﷲ :اختلفوا في سبب موته على خمسة أقوال :أحدھا :أنه أخذته الذبحة في حلقه يوم الخميس
لخمس بقين من ربيع األول .
فمات مع صالة العصر يوم األحد لخمس خلون من ربيع اآلخر .
وقيل يوم السبت ألربع خلون منه فمات مع صالة العصر .
والثاني :أنه أصابه ورم في معدته فصعد إلى فؤاده فمات وكان مرضه ذلك ثالثة أيام .
والثالث :أنه وجد حرارة فأمر بعض األطباء أن يفصده ففصده بمبضع مسموم فكانت فيه منيته وأن الطبيب رجع إلى منزله
ً
تلميذا له بفصده فأعطاه مباضعه وفيھا المبضع المسموم ونسي أن يخرجه منھا ففصده به فھلك الطبيب
فوجد حرارة فأمر
ھؤالء األتراك قتلة الخلفاء .
فخافوا منه فجعلوا لخادم له ثالثين ألف دينار على أن يحتال في سمه وجعلوا للطبيب جملة وكان المنتصر يحب الكمثرى فعمد
ً
الطبيب إلى كمثراة كبيرة نضيجة فأدخل في رأسھا
خالال ثقبھا به إلى ذنبھا ثم سقاھا سمًا وجعلھا الخادم في أعلى الكمثرى
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الذي قدمھا له فلما رآھا أمره أن يقشرھا له ويطعمه إياھا فأطعمه إياھا فوجد فترة فقال للطبيب :أجد حرارة فقال :احتجم فھذا
من غلبة الدم .
وقدر أنه إذا احتجم قوي عليه السم فحجم فحم وقويت عليه فخافوا أن يطول مرضه فقال الطبيب :يحتاج إلى الفصد ففصده
بمبضع مسموم ثم ألقاه الطبيب في مباضعه واحتاج الطبيب إلى الفصد ففصد به فمات .
والخامس :أنه وجد في رأسه علة فقطر الطبيب في أذنه دھ ًنا فورم رأسه فعولج فمات .
وما زال الناس يقولون كانت خالفته ستة أشھر مدة شيرويه بن كسرى قاتل أبيه وكان يقول عند موته :ذھبت الدنيا واآلخرة .
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال :أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت أخبرنا عبد العزيز بن علي قال :حدثنا محمد بن أحمد المفيد
حدثنا أبو بشر الدوالبي قال :أخبرني علي بن الحسين بن علي عن عمر بن شبة قال :أخبرني أحمد بن الخصيب قال :أخبرني
جعفر بن عبد الواحد قال :دخلت على المنتصر با فقال لي :يا جعفر لقد عولجت فما أسمع بأذني وال أبصر بعيني وكان في
مرضه الذي مات فيه .
مھنى بن يحيى  :أبو عبد ﷲ شامي األصل من كبار أصحاب أبي عبد ﷲ أحمد بن حنبل صحبه ً
ثالثا وأربعين سنة رحل في
صحبته إلى عبد الرزاق وسمع من عبد الرزاق .
وجماعة وكان يجترئ على أحمد ما ال يجترئ عليه غيره ويضجره بالمسائل وھو يحتمله وكتب عنه عبد ﷲ بن أحمد بضعة
عشر جزءًا من مسائله ألبيه لم تكن عند غيره قال الدار قطني :مھنى منكر الحديث .
قال المصنف :وينبغي أن يتشاغل األزدي بنفسه عن الجرح لغيره فإنه مجروح عند الكل فكيف يحتج بقوله فيمن اتفق على
ً
حديثا ثم يذكر طعنه فيمن قد وثقه الدارقطني ولكن دسائس الخطيب
مدحه الثقات والعجب أن الخطيب يذكر أن أبا الفتح وضع
الباردة التي ال تخفى في أصحاب أحمد معروفة .
ھارون بن موسى بن ميمون :أبو موسى الكوفي كان فقيھًا على مذھب أبي حنيفة وكان يعرف :بالجبل وكانت له بمصر حلقة
في جامعھا وكتب عنه .
توفي بمصر في ھذه السنة .
عابد العباداني :أخبرنا إسماعيل بن أحمد السمرقندي أخبرنا محمد بن ھبة ﷲ الطبري أخبرنا علي بن محمد بن بشران قال:
وحدثنا عبد ﷲ بن محمد القرشي قال :حدثني أبو عبد ﷲ التميمي قال :حدثنا مسلم بن زرعة بن حماد أبو المرضي  -شيخ
بعبادان له عبادة وفضل  -قال :ملح الماء عندنا منذ نيف وستين سنة وكان ھا ھنا رجل من أھل الساحل له فضل قال :ولم يكن
في الصھاريج شيء فحضرت المغرب فھبطت ألتوضأ للصالة من النھر وذلك في رمضان وحر شديد فإذا أنا به وھو يقول:
سيدي رضيت عملي حتى أتمنى عليك أم رضيت طاعتي حتى أسألك سيدي غسالة الحمام لمن عصاك كثيرة سيدي لوال أني
أخاف غضبك لم أذق الماء ولقد أجھدني العطش .
قال :ثم أخذ بكفه فشرب شربًا صالحً ا فعجبت من صبره على ملوحته فأخذت من الموضع الذي أخذ فإذا ھو بمنزلة السكر
فشربت حتى رويت .
ً
رجال يقول لي :قد فرغنا من بناء دارك لو رأيتھا لقرت
قال أبو المرضي :فقال لي ھذا الشيخ يومًا :رأيت فيما يرى النائم كأن
عيناك وقد أمرنا بتخدھا والفراغ منھا إلى سبعة أيام واسمھا السرور فأبشر بخير .
فلما كان يوم السابع وھو يوم الجمعة بكر للوضوء فنزل في النھر وقد مد فزلق فغرق فأخرجناه بعد الصالة فدفناه .
قال أبو المرضي :فرأيته بعد ثالثة في النوم وھو يجيء إلى القنطرة وھو يكبر وعليه حلل خضر فقال لي :يا أبا المرضي
أنزلني الكريم في دار السرور فماذا أعد لي فيھا فقلت له :صف لي .
فقال :ھيھات يعجز الواصفون عن أن تنطق ألسنتھم بما فيھا فاكتسب مثل الذي اكتسبت فليت عيالي يعلمون أن قد ھيء لھم
منازل معي فيھا كل ما اشتھت أنفسھم نعم وإخواني وأنت معھم إن شاء ﷲ ثم انتبھت .
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ثم دخلت سنة تسع وأربعين ومائتين
فمن الحوادث فيھا:
أن الجند والشاكرية ببغداد شغبوا في أول يوم من صفر
وكان سبب ذلك استفظاعھم أفعال األتراك من قبل المتوكل واستيالءھم على أمور المسلمين واستخالفھم من أحبوا من غير
نظر في ذلك للمسلمين .
فاجتمعت إليه العامة ببغداد بالصراخ ونادوا النفير وانضمت إليھم األبناء والشاكرية تظھر أنھا تطلب األرزاق ففتحوا سجن
نصر بن مالك وأخرجوا من فيه وقطعوا أحد الجسرين وضربوا اآلخر بالنار وانحدرت سفنه وانتھب ديوان قصص المحبسين
وقطعت الدفاتر وألقيت في الماء وانتھبوا دار بشر وإبراھيم ابني ھارون النصرانيين وذلك كله بالجانب الشرقي من بغداد
ً
أمواال كثيرة فقووا بھا من
وكان والي الجانب الشرقي أحمد بن حاتم بن ھرثمة ثم أخرج أھل اليسار من أھل بغداد وسامراء
خف للنھوض للثغور لحرب الروم وأقبلت العامة من نواحي الجبال وفارس واألھواز وغيرھا لغزو الروم .
ولتسع بقين من شھر ربيع األول وثب نفر من الناس ال يدري من ھم يوم الجمعة بسامراء ففتحوا السجن وأخرجوا من فيه
فوجه بعض القواد فوثبت به العامة فھزموه فركب بغا وعامة األتراك فقتلوا من العامة جماعة ورمي وصيف بحجر فأمر
النفاطين فأحرقوا منازل الناس وحوانيت التجار ھنالك .
وفي يوم السبت ألربع عشرة خلت من ربيع اآلخر قتل أوتامش وكاتبه شجاع بن القاسم وكان السبب في ذلك :أن المستعين
كان قد أطلق يد أوتامش وشاھك الخادم في بيوت األموال وأطلقھا في األفعال فعمد أوتامش إلى ما في بيوت األموال فاكتسحه
وجعلت الموالي ترى األموال تؤخذ وھي في ضيقة وجعل أوتامش ينفذ أمور الخالفة ووصيف وبغا من ذلك بمعزل فأغريا
الموالي به ولم يزاال يدبران عليه حتى أحكما التدبير فتذمرت األتراك والفراغنة على أوتامش وخرج إليه منھم يوم الخميس
الثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع اآلخر من ھذه السنة أھل الدور والكرخ فعسكروا ورجعوا إليه وھو في الجوسق مع
المستعين .
وبلغه الخبر فأراد الھرب فلم يمكنه واستجار بالمستعين فلم يجره فأقاموا كذلك يوم الخميس والجمعة .
فلما كان يوم السبت دخلوا الجوسق فاستخرجوه فقتل وانتھبت داره فأخذت منھا أموال كثيرة جليلة وقتل كاتبه شجاع .
فلما قتل أوتامش استوزر المستعين أبا صالح عبد ﷲ بن محمد بن يزداد وعزل الفضل بن مروان عن ديوان الخراج وواله
عيسى بن فرخانشاه وولي وصيف األھواز وبغا الصغير فلسطين ثم غضب بغا الصغير على أبي صالح فھرب أبو صالح إلى
بغداد في شعبان وصير المستعين مكانه محمد بن الفضل الجرجائي .
ً
سائال إلى اصفرار وتحركت المغاربة يوم
ومطر أھل سامراء يوم الجمعة لخمس ليال بقين من جمادى األولى مطرً ا جو ًدا
الخميس لثالث خلون من جمادى األولى وكانوا قد تجمعوا ثم تفرقوا يوم الجمعة .
وفي ھذه السنة غزا جعفر بن دينار الصائفة فافتتح حص ًنا ومطامير واستأذنه عمر بن عبد ﷲ األقطع في المصير إلى ناحية
من بالد الروم ومعه خلق كثير من أھل ملطية فلقيه ملك الروم في خمسين أل ًفا فاقتتلوا فقتل عمر ألف رجل من المسلمين وذلك
في يوم الجمعة للنصف من رجب .
وفيھا قتل علي بن يحيى األرمني وذلك أن الروم لما قتلت عمر خرجت إلى الثغور الجزرية وكلبوا عليھا وعلى حرم
المسلمين فبلغ ذلك علي بن يحيى وھو قافل من أرمينية إلى ميافارقين فنفر إليھم في جماعة فقتل في نحو أربعمائة رجل وذلك
في رمضان .
وحج بالناس في ھذه السنة عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراھيم اإلمام وھو والي مكة.
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ذكر من توفي في ھذه السنة من األكابر
إبراھيم بن مطرف بن محمد بن علي بن حميد :أبو إسحاق األستراباذي كان من كبار الفقھاء األفاضل ومن أصحاب الحديث
الثقات سمع من إبراھيم بن موسى الفراء وغيره وتقدم إليه بالقضاء في األيام الظاھرية فأبى أن يقبل وردھا ورد إليه مائة
دينار .
توفي في ھذه السنة .
إبراھيم بن عيسى أبو إسحاق األصفھاني :صحب معرو ًفا الكرخي وكانت عبادته تشبه عبادة المالئكة فليلة يقوم إلى قريب
الفجر ثم يركع ويتمھا ركعتين وليلة يركع إلى قريب الفجر ثم يسجد ويتمھا ركعتين وليلة يسجد إلى قريب الفجر ثم يرفع
ويتمھا ركعتين ثم يدعو في آخر الليل لجميع الناس ولجميع الحيوان البھائم والوحوش ويقول في اليھود والنصارى :اللھم
اھدھم ويقول للتجار :اللھم سلم تجارتھم توفي في شوال ھذه السنة .
أوتامش التركي األمير قدمه المستعين على الكل واستوزره فحسد على ذلك فقتل في ھذه السنة أبو خليفة الرعيني حدث عن
ً
طويال وكان مستجاب الدعوة .
الليث وابن لھيعة وعمر
وتوفي في شوال ھذه السنة .
الحسن بن الصباح بن محمد :أبو علي البزاز سمع سفيان بن عيينة وأبا معاوية وشبابة وغيرھم.
وروى عنه البخاري والحربي وابن أبي الدنيا والبغوي وابن صاعد وآخر من حدث عنه القاضي المحاملي وقال أبو حاتم
الرازي :ھو صدوق وكان أحمد بن حنبل يرفع من قدره ويجله وكان ثقة صاحب سنة .
أخبرنا أبو منصور قال :أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال :قرأت على البرقاني عن أبي إسحاق المزكي قال :حدثنا
محمد بن إسحاق السراج قال :سمعت الحسن بن الصباح يقول :أدخلت على المأمون ثالث مرات رفع إليه أول مرة أني آمر
بالمعروف  -وكان نھى أن يأمر أحد بمعروف  -فأخذت فأدخلت عليه فقال لي :أنت الحسن البزاز قلت :نعم يا أمير المؤمنين
قال :وتأمر بالمعروف قلت :ال ولكني أنھى عن المنكر .
فرفعني على ظھر رجل وضربني خمس درر وخلى سبيلي وأدخلت عليه المرة الثانية رفع إليه أني أشتم علي بن أبي طالب
فلما قمت بين يديه قال لي :أنت الحسن قلت :نعم يا أمير المؤمنين
قال :وتشتم علي بن أبي طالب فقلت :صلى ﷲ على موالي وسيدي علي يا أمير المؤمنين أنا ال أشتم يزيد بن معاوية ألنه ابن
عمك فكيف أشتم موالي وسيدي! قال :خلوا سبيله .
وذھبت مرة إلى أرض الروم إلى بدنون في المحنة فدفعت إلى أشناس فلما مات خلي سبيلي .
علي بن الجھم بن بدر السامي
ً
فاضال متدي ًنا ذا شعر جيد مستحسن إال أنه
من ولد سامة بن لؤي بن غالب وكان شاعرً ا وكان له اختصاص بالمتوكل وكان
كان يتكلم عند المتوكل على أصحابه فحبسه المتوكل ثم نفاه إلى خراسان .
أخبرنا أبو منصور القزاز قال :أخبرنا أبو بكر بن ثابت أخبرنا محمد بن عبد ﷲ الحنائي قال :حدثنا أبو الحسين عبد ﷲ بن
محمد بن جعفر بن شاذان قال :سمعت إبراھيم الحربي يقول :قال لي علي بن الجھم :وجه بي المتوكل في حاجة إلى بغداد فلما
كان يوم الجمعة صليت في الصحن فإذا سائل قد وقف يسأل فحدث أحاديث صحاحً ا وأنشد شعرً ا مستويًا وتكلم بكالم حسن
فأخذ من قلوب الناس ثم قال لھم :يا قوم إني لم أوت من عجر وإني افتتنت في علوم كثيرة ولقد خرجت إلى الجعفري إلى
المتوكل فحملت والتراب على رأسي فخرج يومًا المتوكل على حمار له يدور في القصر فطرحت التراب على رأسي وأنشدته
القصيدة الفالنية وأنشدھا فجود إنشادھا فأمر لي بعشرة آالف درھم فقال له علي بن الجھم :الساعة يفتح عليك أھل الخلد فال
تكفيك بيوت األموال فلم أعط شي ًئا فلم يبق أحد إال لعنني وذمني فقلت للخادم :علي بالسائل .
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فأتاني به فقلت له :تعرف علي بن الجھم فقال :ال .
فقلت للخادم :من أنا قال :علي بن الجھم فقلت لشيوخ بالقرب مني :من أنا قالوا :علي بن الجھم فقال :ما تنكر من ھذا ھات
عشرة دراھم أخرجك وأدخل غيرك .
فأعطيته عشرة دراھم وأخذت عليه أال يذكرني .
أخبرنا أبو منصور القزاز قال :أخبرنا علي بن أيوب القمي حدثنا محمد بن عمران الكاتب قال :أخبرني محمد بن يحيى قال:
قال علي بن الجھم :نوب الزمان كثيرة وأشدھا شمل تحكم فيه يوم فراق يا قلب لم عرضت نفسك للھوى أوما رأيت مصارع
العشاق أخبرنا القزاز قال :أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت الخطيب وقال :قرأت في كتاب عمر بن محمد بن الحسن عن أبي
بكر الصولي قال :حدثنا علي بن محمد بن نصر قال :قال أحمد بن حمدون :ورد على المستعين في شعبان سنة تسع وأربعين
كتاب صاحب البريد بحلب أن علي بن الجھم خرج من حلب متوجھًا إلى الغزو فخرجت عليه وعلى جماعة ومعه خيل من
كلب فقاتلھم ً
ً
شديدا فلحقه الناس وھو جريح بآخر رمق فكان مما قال :أسال بالصبح سيل أم زيد في الليل ليل وكان منزله
قتاال
ببغداد في شارع دجيل وأنه مات فوجدت معه رقعة حين نزعت ثيابه بعد موته فيھا :يا رحمتا للغريب في البلد الن  -ازح ماذا
بنفسه صنعا فارق أحبابه مما انتفعوا بالعيش من بعده وال انتفعا ومات في ذلك المنزل على يوم من حلب ومن شعره
المستحسن :عيون المھا بين الرصافة والجسر جلبن الھوى من حيث أدري وال أدري أعدن لي الشوق القديم ولم أكن سلوت
ولكن زدن حمرً ا على حمر سلمن وأسلمن القلوب كأنما تشك بأطراف المثقفة السمر وقلن لھا نحن األھلة إنما نضيء لمن
يسري بليل وال يغري وال بذل إال ما تزود ناظر وال وصل إال بالخيال الذي يسري خليلي ما أحلى الھوى وأمره وأعلمني
ً
شغال وبالشيب زاجرً ا لو ان الھوى ما ينھنه بالزجر بما بيننا من حرمة ھل رأيتما أرق من
بالحلو فيه وبالمر كفى بالھوى
الشكوى وأقسى من الھجر وما كل من قاد الجياد يسوسھا وال كل من أجرى يقال له مجري ولكن إحسان الخليفة جعفر دعاني
إلى ما قلت فيه من الشعر وفرق شمل المال جود يمينه وعلى أنه أبقى له أجمل ذكر إذا ما أمال الرأي أدرك فكره غرائب لم
تخطر ببال وال فكر وال يجمع األموال إال لبذلھا كما ال يساق الھدي إال إلى النحر ومن قال إن القطر والبحر أشبھا فقد أثنى
ً
شاھدا لكم يا بني العباس بالمجد والفخر كفاكم بأن ﷲ فوض أمره إليكم وأوحى أن
على البحر والقطر أغير كتاب ﷲ تبغون
أطيعوا أولي األمر وھل يقبل اإليمان إال بحبكم وھل يقبل ﷲ الصالة بال طھر ومن كان مجھول المكان فإنما منازلكم بين
الحجون إلى الحجر خالد بن أسلم أبو بكر :سمع ھشيمًا وابن عيينة والنضر بن شميل .
وروى عنه إبراھيم الحربي والبغوي وابن صاعد والمحاملي .
وقال الدارقطني :فقيه ثقة .
حدثني األزھري عن عبيد ﷲ بن عثمان بن يحيى أخبرنا أحمد بن جعفر المنادي إجازة قال :حدثني أبو عيسى محمد بن
إبراھيم القرشي قال :سمعت أبا جعفر محمد بن عبد الرحمن الصيرفي يقول :بعث إلي الحكم بن موسى في أيام عيد أنه يحتاج
إلى نفقة ولم يكن عندي إال ثالثة آالف درھم فوجھت إليه بھا فلما صارت في قبضته وجه إليه خالد بن أسلم أنه يحتاج إلى
نفقة فوجه بھا كلھا إليه واحتجت أنا إلى نفقة فوجھت إلى خالد أني أحتاج إلى نفقة فوجه بھا كلھا إلي فلما رأيتھا مصرورة في
خرقتھا وھي الدراھم بعينھا أنكرت ذلك فبعثت إلى خالد :حدثني بقصة ھذه الدراھم فأخبرني أن الحكم بن موسى بعث بھا إليه
فوجھت إلى الحكم منھا بألف ووجھت إلى خالد بألف وأخذت أنا منھا ألف .
توفي خالد في جمادى اآلخرة من ھذه السنة .
رجاء بن أبي رجاء :واسم أبي رجاء مرجى بن رافع أبو محمد المروزي سكن بغداد وحدث بھا عن النضر بن شميل وأبي
نعيم وقبيصة .
روى عنه ابن أبي الدنيا وابن صاعد والمحاملي وكان ثقة ثب ًتا إمامًا في الحديث وحفظه والمعرفة به قال أبو حاتم توفي في
جمادى األولى من ھذه السنة .
سعيد بن يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص :أبو عثمان األموي سمع ابن المبارك وعيسى بن يونس روى عنه
البخاري ومسلم والبغوي وابن صاعد وآخر من روى عنه القاضي المحاملي وكان ثقة .
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توفي في ذي القعدة من ھذه السنة ودفن في مقبرة باب البردان .
عمر بن علي بن بحر بن كثير :أبو حفص الصيرفي الفالس البصري سمع سفيان بن عيينة وبشر بن المفضل وغندرا
والمعتمر بن سليمان وابن مھدي وخل ًقا كثيرً ا .
روى عنه عفان بن مسلم والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود والترمذي وآخر من روى عنه من أھل الدنيا :أبو روق
ً
حافظا صدو ًقا ثقة ومدحه رجل فقال :يروم الحديث بإسناده ويمسك عنه إذا ما وھم ولو شاء قال
الھزاني وكان الفالس إمامًا
ولكنه يخاف التزيد فيما علم ولم ير بالبصرة أحفظ من ھؤالء الثالثة :علي بن المديني وابن الشاذكوني وعمر بن علي .
قدم الفالس يقصد الخليفة فتلقاه أصحاب الحديث في الزواريق إلى المدائن فدخل بغداد فحدثھم
ثم توفي بسر من رأى في ذي القعدة من ھذه السنة .
محمد بن بكر بن خالد :أبو جعفر القصير كاتب أبي يوسف القاضي سمع عبد العزيز الدراوردي وفضيل بن عياض وغيرھما
وكان ثقة .
توفي في ھذه السنة لتسع خلون من ذي القعدة محمد بن حاتم بن بزيع أبو سعيد ويقال أبو بكر ثقة أخرج عنه البخاري في
صحيحه وتوفي في رمضان ھذه السنة
ثم دخلت سنة خمسين ومائتين
فمن الحوادث فيھا:
ظھور أبي الحسين يحيى بن عمر بن يحيى بن حسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بالكوفة
وسبب خروجه أنه نالته ضيقة شديدة ولزمه دين ضاق به ذرعًا فلقي عمر بن فرح وكان يتولى أمر الطالبيين عند مقدمه من
خراسان أيام المتوكل فكلمه في صلة فأغلظ له عمر في القول فسبه يحيى فحبسه فلم يزل محبو ًسا إلى أن كفله أھله فأطلق
فشخص إلى مدينة السالم فأقام بھا بحال سيئة ثم سار إلى سامراء فلقي وصي ًفا في رزق يجري عليه فأغلظ له وصيف في
الرد وقال :ألي شيء يجري على مثلك فانصرف عنه فخرج إلى الكوفة فجمع جمعًا كبيرً ا من األعراب وأھل الكوفة وأتى
الفلوجة فكتب صاحب البريد بخبره فكتب محمد بن عبد ﷲ بن طاھر إلى أيوب بن الحسن وعبد ﷲ بن محمود السرخسي
يأمرھما باالجتماع على محاربته فدخل يحيى بن عمر إلى بيت المال بالكوفة فوجد فيه ألفي دينار وسبعين ألف درھم فأخذھا
وظھر أمره بالكوفة وفتح السجنين فأخرج جميع من كان فيھا وأخرج عمالھما عنھا فلقيه عبد ﷲ بن محمود فضربه يحيى
ضربة أثخنته فانھزم وحوى يحيى جميع ما كان معه من الدواب والمال ثم خرج يحيى من الكوفة إلى سوادھا وتبعه جماعة
من الزيدية وغيرھم وكثر جمعه ووجه ابن ثم دخل يحيى الكوفة ودعى إلى الرضى من آل محمد وكثف أمره وتابعه خلق
كثير لھم بصائر وتدوين ثم لقي أصحاب ابن طاھر فانھزم أصحاب يحيى وذبح ھو ووجه برأسه إلى محمد بن عبد ﷲ بن
طاھر فبعث به إلى المستعين من الغد فنصبه بباب العامة بسامراء .
ودخل الناس يھنئون عبد ﷲ بن طاھر فدخل رجل فقال :أيھا األمير إنك لتھنأ بقتل رجل لو كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم حيًا لعزي به فما رد عليه شي ًئا .
ثم خرج من بعده الحسن بن زيد بن إسماعيل بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن أبي طالب رضوان ﷲ عليھم في
شھر رمضان .
وذلك لما جرى على يحيى بن عمر ما جرى على يد ابن طاھر أقطعه المستعين قطائع بطبرستان فبعث وكيله فحازھا وحاز
معھا الموات فنفر من ذلك أھل تلك الناحية واستعدوا لمنعه وذھبوا إلى علوي يقال له :محمد بن إبراھيم بدعوته إلى البيعة
فأبى وقال :أدلكم على من ھو أقوم مني بذلك :الحسن بن زيد .
ودلھم على مسكنه بالري فوجھوا إليه رسالة محمد بن إبراھيم من يدعوه إلى طبرستان فشخص معه إليھم فبايعوه ثم ناھضوا
العمال فطردوھم ثم زحف بمن معه إلى آمل وھي أول مدائن طبرستان فدخلھا وقام فيھا أيامًا حتى جبى الخراج من أھلھا
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واستعد وخرج أصحاب ابن طاھر واقتتلوا وھرب أصحاب ابن طاھر واجتمعت للحسن بن زيد مع طبرستان الري إلى حد
ھمذان وورد الخبر إلى المستعين فبعث إليه جنو ًدا .
وفي ھذه السنة:
غضب المستعين على جعفر بن عبد الواحد ألن وصي ًفا زعم أنه قد أفسد الشاكرية فنفي إلى البصرة لسبع بقين من ربيع
األول.
وفيھا أسقطت مرتبة من كانت له مرتبة في دار العامة من بني أمية كابن أبي الشوارب والعثمانيين .
وأخرج من الحبس الحسن بن األفشين .
وفيھا
وثب أھل حمص على الفضل بن قارون وھو عامل السلطان عليھا فقتلوه في رجب فوجه إليھم المستعين موسى بن بغا الكبير
فشخص من سامراء يوم الخميس لثالث عشرة خلت من رمضان فلما قرب من حمص تلقاه أھلھا فحاربھم وافتتحھا وقتل من
أھلھا مقتلة عظيمة وحرقھا وأسر جماعة من رؤساء أھلھا .
وفيھا:
وثبت الجند والشاكرية ببلد فارس بعبد ﷲ بن إسحاق بن إبراھيم فانتھبوا داره فھرب وقتلوا محمد بن الحسن بن قارون.
وحج بالناس في ھذه السنة جعفر بن الفضل وھو والي مكة .
ذكر من توفي في ھذه السنة من األكابر
أحمد بن يحيى بن الوزير :أبو عبد ﷲ كان فقيھًا من جلساء ابن وھب وكان عالمًا بالشعر واألدب وأيام الناس واألنساب ولد
سنة إحدى وسبعين ومائة .
توفي في شوال ھذه السنة في الحبس لخراج كان عليه .
أحمد بن عمرو بن عبد ﷲ بن عمرو السرح :أبو طاھر كان فقيھًا .
وحدث عن رشدين بن سعد وسفيان بن عيينة وابن وھب .
توفي في ذي القعدة من ھذه السنة وكان من الصالحين األثبات .
إبراھيم بن محمد أبو إسحاق التيمي :قاضي البصرة أشخصه المتوكل إلى بغداد لتوليه القضاء .
أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال أخبرني عبيد ﷲ بن أبي الفتح أخبرنا أحمد بن إبراھيم بن محمد بن عرفة
قال :أشخص إبراھيم بن محمد التيمي ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب فلما حضرا دار المتوكل أمر بإدخال ابن أبي
الشوارب فلما أدخل عليه قال :إني أريدك للقضاء .
فقال :يا أمير المؤمنين ال أصلح له .
قال :تأبون يا بني أمية إال كبرً ا .
فقال :وﷲ يا أمير المؤمنين ما بي كبر ولكني ال أصلح للحكم .
فأمر بإخراجه وكان ھو وإبراھيم التميمي قد تعاقدا على أن ال يتولى أحد منھما القضاء فدعي إبراھيم فقال له المتوكل :إني
أريدك للقضاء .
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فقال :على شريطة يا أمير المؤمنين .
قال :على أن تدعو لي دعوة فإن دعوة اإلمام العادل مستجابة .
فواله .
وخرج على ابن أبي الشوارب في الخلع .
حدث إبراھيم عن سفيان بن عيينة ويحي بن سعيد .
الحارث بن مسكين بن محمد بن يوسف :أبو عمر المصري ولد سنة أربع وخمسين ومائة وكان ثقة صدو ًقا فقيھًا على مذھب
مالك ورأى الليث بن سعيد وكان يجالس برد بن نجيح صاحب مالك بن أنس وقعد بعد موت برد في حلقته وحمله المأمون مع
من حمل من مصر إلى بغداد في محنة القرآن فسجن فأقام في السجن إلى أن ولى المتوكل فأطلق المسجونين في ذلك وأطلقه
وواله قضاء مصر فتواله من سنة سبع وثالثين إلى سنة خمس وأربعين ثم صرف عن ذلك .
وتوفي في ربيع األول من ھذه السنة وصلي عليه أمير مصر وكبر (عليه) خمسًا .
نصر بن علي بن نصر بن صھبان :أبو عمرو الجھضمي البصري سمع معتمر بن سليمان وسفيان بن عيينة وابن مھدي
وغيرھم .
روي عنه مسلم في صحيحه وعبد ﷲ بن أحمد والباغندي والبغوي وكان ثقة .
وقدم بغداد فحدث أن النبي صلى ﷲ عليه وسلم أخذ بيد حسن وحسين فقال " :من أحبني وأحب ھذين وأمھما كان معي في
درجتي يوم القيامة " فأمر المتوكل أن يضرب ھذا الرجل من أھل السنة فتركه .
أنبأنا محمد بن عبد الملك بن خيرون قال :أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن
فضالة الحافظ أخبرنا الحسين بن جعفر ين محمد قال :أخبرنا أحمد بن أبي طلحة حدثنا أحمد بن علي السياري حدثنا نصر بن
علي الجھضمي قال :كان في جيراني رجل طفيلي فكنت إذا دعيت إلى مدعاة ركب لركوبي فإذا دخلنا الموضع أكرم من أجلي
فاتخذ جعفر بن سليمان أمير البصرة دعوة فدعيت فيھا فقلت في نفسي :وﷲ إن جاء ھذا الرجل معي ألخزينه .
فلما ركبت ركب لركوبي ودخلت الدار فدخل معي وأكرم من أجلي فلما حضرت المائدةقلت :حدثنا درست بن زياد عن أبان
بن طارق عن نافع عن ابن عمران عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم قال " :من مشى إلى طعام لم يدع إليه مشى فأسقي وأكل
حراما " قال :فقال الطفيلي :استحييت لك يا أبا عمرو مثلك يتكلم بھذا الكالم على مائدة األمير ثم ما ھا ھنا أحد إال وھو يظن
أنك رميته بھذا الكالم ثم ال تستحي أن تحدث عن درست ودرست كذاب ال يحتج بحديثه عن أبان بن طارق وأبان كان صبيان
المدينة يلعبون به ولكن أين أنت مما حدثنا به أبو عاصم النبيل عن ابن جريج عن الزبير عن جابر عن النبي صلى ﷲ عليه
وسلم أنه قال " :طعام الواحد يكفي االثنين وطعام االثنين وطعام االثنين يكفي األربعة " .
قال نصر بن علي :فكأني ألقمت حجرً ا فلما خرجنا من الدار أنشأ الطفيلي يقول :ومن ظن ممن يالقي الحروب بأن ال يصاب
لقد ظن عجزا أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال :أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال :أخبرنا محمد بن الحسن األھوازي قال:
سمعت العسكري يقول :سمعت الزينبي  -يعني إبراھيم بن عبد ﷲ يقول :سمعت نصر بن علي يقول :لم أر مثل الرفق في لينه
أخرج للعذراء من خدرھا من يستعين بالرفق في أمره يستخرج الحية من حجرھا فقال :يا غالم الدواة والقرطاس فكتبھما .
أخبرنا عبد الرحمن قال :أخبرنا أحمد بن علي قال :أخبرنا أبو عمرو الحسن بن عثمان الواعظ قال :أخبرنا جعفر بن محمد بن
أحمد الواسطي قال :سمعت أبا بكر بن أبي داود يقول :كان المستعين با بعث إلى نصر بن علي يشخصه للقضاء فدعاه عبد
الملك أمير البصرة فأمره بذلك فقال :ارجع فأستخير ﷲ فرجع إلى بيته نصف النھار فصلى ركعتين وقال :اللھم إن كان لي
عندك خير فاقبضني إليك .
فنام فأنبھوه فإذا ھو ميت .
توفي نصر في أحد الربيعين من ھذه السنة .
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سمع الوليد بن أبي ثور وعلي بن ھاشم وغيرھما وكان غاليًا في التشيع وقد أخرج عنه البخاري وربما لم يعلم أنه كان
متشيعًا.
توفي في ھذه السنة .
أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ قال :أخبرنا أحمد بن الحسين أبو طاھر الباقالوي قال :أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد ﷲ
األصفھاني قال :حدثني محمد بن المظفر قال :سمعت قاسم بن زكريا المطرز يقول :وردت الكوفة فكتبت عن شيوخھا كلھم
غير عباد بن يعقوب فلما فرغت ممن سواه دخلت عليه وكان يمتحن من سمع منه فقال لي :من حفر البحر فقلت ﷲ خلق
البحر .
فقال :ھو كذلك ولكن من حفره فقلت :يذكر الشيخ .
فقال :حفره علي بن أبي طالب ثم قال :ومن أجراه فقلت :ﷲ مجري األنھار ومنبع العيون .
فقال :يفيدني الشيخ .
فقال :أجراه الحسين بن علي .
قال :وكان عباد مكفو ًفا فرأيت في داره سي ًفا معل ًقا وحجفة فقلت :أيھا الشيخ لمن ھذا السيف فقال :لي أعددته ألقاتل به مع
المھدي .
فلما فرغت من سماع ما أردت أن أسمعه منه وعزمت على الخروج عن البلد دخلت عليه فسألني كما كان يسألني فقال :من
حفر البحر قلت :حفره معاوية وأجراه عمرو بن العاص ثم وثبت من بين يديه وجعلت أعدو وجعل يصيح :أدركوا الفاسق
عدو ﷲ فاقتلوه .
قال المصنف :ومثل ھذا جرى لصالح جزرة فإنه جاء إلى عبد ﷲ بن عمر بن أبان وكان غاليًا في التشيع وكان يمتحن من
يسمع منھن فقال له :من حفر بئر زمزم فقال صالح :حفرھا معاوية بن أبي سفيان .
فقال :عمرو بن العاص فزبره ودخل منزله .
ثم دخلت سنة إحدى وخمسين ومائتين
فمن الحوادث فيھا:
أنه وثب بغا الصغير ووصيف على باغر التركي فقتاله فشغبت األتراك عند مقتله وذلك لخمس خلون من المحرم وھموا بقتل
بغا ووصيف فانحدر المستعين إلى بغداد ألجل الشعب واختلف جند بغداد وجند سامراء وبايع أھل سامراء المعتز وأقام أھل
بغداد على الوفاء ببيعة المستعين ثم صار الجند إلى المستعين فرموا أنفسھم بين يديه وسألوه الصفح عنھم فقال لھم :أنتم أھل
بغي وبطر وفساد واستقالل للنعم ألم ترفعوا إلي في أوالدكم فألحقتھم بكم وھم نحو من ألفي غالم وفي بناتكم فأمرت
بتصييرھن في عدد المتزوجات وھن نحو من أربعة آالف امرأة وأدررت عليكم األرزاق حتى سكبت لكم آنية الذھب والفضة
قالوا :أخطأنا ونحن نسأل العفو .
قال :إن كنت قد صفحت فاركب معنا إلى سامراء فقال :اذھبوا أنتم وأنا أنظر في أمري فانصرفوا واجمعوا على إخراج
المعتز والبيعة له وكان المعتز والمؤيد في حبس في الجوسق فخلعوا المستعين وأخرجوا المعتز وفبايعوه بالخالفة .
ذكر خالفة المعتز با
ً
طويال أبيض أسود الشعر كثيفه حسن الوجه والعينين
وأسمه :محمد بن المتوكل وقيل اسمه :الزبير ويكنى :أبا عبد ﷲ وكان
والجسم ضيق الجبھة أحمر الوجنتين ولد بسامراء وبقي منذ بويع أربع سنين وبعض أخرى ولما بويع المعتز أمر للناس برزق
عشرة أشھر فلم يتم المال فأعطوا رزق شھرين وكان المستعين خلف سامراء ً
ماال قدم عليه به ً
نحوا من خمسين مائة ألف
وكان في بيت مال المستعين ألف ألف دينار وفي بيت مال العباس بن المستعين ستمائة ألف وأحضر للبيعة أبو أحمد بن
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ً
محموال في محفة وبه نقرس فأمر بالبيعة فامتنع وقال للمعتز :خرجت إلينا خروج طائع فخلعتھا وزعمت أنك ال تقوم
الرشيد
بھا .
فقال المعتز :أكرھت على ذلك وخفت السيف .
فقال أبو أحمد :ما علمنا أنك أكرھت وقد بايعنا ھذا الرجل أفتريد أن نطلق نساءنا ونخرج من أموالنا وال اتركوه .
فرد إلى منزله وبايع جماعة ثم صار إلى بغداد وولي المعتز العمال .
وبلغ الخبر المستعين فأمر محمد بن عبد ﷲ بن طاھر بتحصين بغداد فأدير عليھا السور من دجلة إلى باب الشماسية ثم سوق
الثالثاء ورتب على كل باب قائد وأمر بحفر الخنادق فبلغت النفقة ثلثمائة ألف دينار وثالثين ألف دينار ونصبت المجانيق
والعرادات وفرض لقوم من العيارين فروضًا وجعل عليھم عري ًفا وعمل لھم تراسً ا من البواري المقيرة ومخالي يملؤھا حجارة
وأنفق على تلك البواري مائة ألف دينار وأمر بقطع الميرة عن سامراء وكتب إلى العمال أن يحملوا األموال إلى بغداد ثم أمر
المستعين أن يكتب إلى األتراك والجند الذين بسامراء يأمرھم بنقض بيعة المعتز ومراجعة الوفاء له ببيعتھم ثم جرت بين
المعتز وبين ابن طاھر مراسالت يدعوه المعتز إلى خلع المستعين ومبايعته وكتب المعتز والمستعين إلى موسى بن بغا وھو
مقيم بأطراف الشام كل يدعوه إلى نفسه فانصرف إلى المعتز وكان معه وقدم عبد ﷲ بن بغا الصغير إلى بغداد على أبيه وكان
قد تخلف بسامراء حين خرج أبوه منھا مع المستعين فصار إلى المستعين واعتذر إليه وقال ألبيه :إنما قدمت إليك ألموت تحت
ركابك فأقام ببغداد أيامًا .
ثم إنه استأذن ليخرج إلى قرية بقرب بغداد على طريق األنبار فأذن له فأقام فيھا إلى الليل ثم ھرب من تحت الليل فمضى في
الجانب الغربي إلى سامراء مجانبًا ألبيه واعتذر إلى المعتز من مصيره إلى بغداد فأخبر المعتز أنه إنما صار إليھا ليعرف
أخبارھم فيخبره بھا فقبل ذلك منه ورده إلى خدمته .
وورد الحسن بن األفشين إلى بغداد فخلع عليه المستعين وضم إليه جماعة كثيرة وزاد في رزقه ستة عشر ألف درھم من كل
شھر ولم يزل أسد بن داود مقيمًا بسامراء إلى أن عمل على الھرب منھا فدخل على ابن طاھر فضم إليه مائة فارس ومائتي
راجل ووكله بباب األنبار مع عبيد ﷲ بن موسى بن خالد .
وعقد المعتز ألخيه أبي أحمد بن المتوكل يوم السبت لسبع بقين من المحرم في ھذه السنة على حرب المستعين وابن طاھر
وواله ذلك وضم إليه الجيش وجعل إليه األمر والنھي فوافى حسن بن األفشين مدينة بغداد ثم وافى أبو أحمد وعسكر بالشماسية
ليلة األحد لسبع خلون من صفر وجاء جاسوس إلى ابن طاھر لثالث عشرة ليلة خلت من صفر فأخبره أن أبا أحمد قد عبأ
قومًا يحرقون طالل األسواق من جانبي بغداد فكشطت في ذلك اليوم فلما كان في ليلة الثالثاء إلحدى عشرة ليلة خلت من
صفر عزم محمد بن عبد ﷲ بن طاھر على توجيه الجيوش إلى القفص لمعرضھم ھناك فذھب به األتراك فركب وركب معه
وصيف وبغا وخرج معه الفقھاء والقضاة وعزم على دعائھم إلى الرجوع إلى الحق وبعث يبدلھم األمان على أن يكون أبو عبد
ﷲ ولي العھد بعد المستعين فإن قبلوا وإال باكرھم القتال يوم األربعاء .
فمضى نحو باب قطربل فنزل على شاطئ دجلة ھو ووصيف وبغا ثم رجع وجاء األتراك إلى باب الشماسية فرموا بالسھام
والمجانيق والعرادات وكان بينھم قتلى وجرحى وانھزم عامة أھل بغداد وثبت أھل البواري ثم انصرف الفريقان وقد نسا
ووافى للقتل والجراح .
ثم وجه المعتز عسكرً ا كبيرً ا فضربوا بين قطربل وقطيعة أم جعفر وذلك عشية الثالثاء الثنتي عشرة بقيت من صفر فلما
أصبحوا وجه ابن طاھر جي ًشا فالتقوا فاقتتلوا فوضعوا في أصحاب أبي أحمد السيوف فلم ينج إال أقلھم وانتھبوا عسكرھم وأمر
ابن طاھر لمن أبلى في ھذا اليوم باألسورة وأعطى من جاءه برأس تركي خمسين درھمًا وطلبت المنھزمة فبلغ بعضھم أوانا
وبعضھم سامراء .
وكان عسكر األتراك يومئذ أربعة آالف فقتل بينھم ألفان ووضع فيھم السيف من باب القطيعة إلى القفص وغرق جماعة وأسر
جماعة .

15

ووافى عيارو بغداد قطربل فانتھبوا ما تركه األتراك من متاع وأشير على ابن طاھر أن يتبعھم بعسكر فأبى أن يتبع موليًا ولم
يأمر أن يجھز على جريح وقبل أمان من استأمن وأمر أن يكتب وركب محمد بن عبد ﷲ بن طاھر يوم الثالثاء الثنتي عشرة
ليلة بقيت من صفر إلى الشماسية فأمر بھدم ما وراء سور بغداد من الدور والحوانيت والبساتين وقطع النخل والشجر من باب
الشماسية لتتسع الناحية من حارب فيھا ووجه من ناحية فارس واألھواز ً
ماال إلى بغداد على نيف وسبعين حمارً ا فوجه أبو
أحمد بن بابك في ثالثمائة فارس ليأخذ ذلك المال فوجه ابن طاھر من عدل به عن الطريق ففات ابن بابك فعدل ابن بابك حين
فاته المال إلى النھروان فأوقع بمن كان فيھا من الجند وأحرق السفن وانصرف إلى سامراء ورأى العوام بسامراء ضعف
المعتز فانتھبوا سوق الحلي والسيوف والصيارفة .
ولليلة بقيت من صفر صار األتراك والمغاربة أصحاب المعتز إلى أبواب بغداد من الجانب الشرقي فأغلقت األبواب في
وجوھھم ورموا بالسھام والمجانيق فقتل وجرح من الفريقين جماعة.
وجاء عسكر سامراء فركب محمد بن عبد ﷲ ومعه أربعة عشر قائ ًدا من قواده فسار حتى جاز عسكر أبي أحمد وقتل من
عسكر أبي أحمد أكثر من خمسين وخرج غالم لم يبلغ الحلم بيده مقالع ومخالة فيھا حجارة وكان يرمي فال يخطئ وجوه
األتراك ووجوه دوابھم وكان األتراك يرمونه فال يصيبونه فجاء أربعة بالرماح فحملوا عليه فرمى نفسه إلى الماء فنجا .
وحمل إلى سامراء سبعون أسيرً ا ومائة وأربعون رأسًا وأمر المعتز بالرؤوس فدفنت وأعطى وبعث ابن طاھر إلى المدائن من
حصنھا وحفر خندق كسرى وإلى األنبار من ضبطھا فجاءت األتراك إلى األنبار فھرب واليھا فدخلوا فانتھبوا ما فيھا .
وفي النصف من رجب اجتمع بنو ھاشم ببغداد فوقفوا بإزاء محمد بن عبد ﷲ فتناولوه بالشتم القبيح وقالوا وصاحوا بالمستعين:
قد منعنا أرزاقنا واألموال تدفع إلى من ال يستحقھا ونحن نموت جوعً ا فإن وقع لنا بھا وإال فتحنا األبواب وأدخلنا األتراك .
فبعث إليھم من رفق بھم فأبوا .
وفي يوم الخميس الثني عشرة ليلة خلت من شعبان كانت وقعة بين األتراك وبين ابن طاھر وذلك أن األتراك نقبوا السور
ووافوا باب األنبار فأحرقوه بالنار وأحرقوا ما كان بقي من المجانيق والعرادات ودخلوا بغداد حتى صاروا إلى باب الحديد
فركب ابن طاھر ووجه القواد وشحن األبواب بالرجال وركب وصيف وبغا والتقوا باألتراك فھزموا األتراك وسد باب األنبار
بآجر وجص وكان في ھذا اليوم حرب شديدة بباب الشماسية .
وفي ذي القعدة :كانت وقعة شديدة ألھل بغداد وھزموا فيھا األتراك وانتھبوا عسكرھم فراسل ابن طاھر المعتز في الصلح
فقال الناس :إنما تريد أن تخلع المستعين وتبايع المعتز .
فشتموه ولقي منھم شدة حتى أشرف عليھم المستعين ومعه ابن طاھر وحلف لھم إني ما أتھمه فكان المستعين مقيمًا في دار ابن
طاھر فانتقل إلى دار رزق الخادم بالرصافة من أجل أن العوام أرادوا إحراق دار ابن طاھر وأغلقت أبواب بغداد على أھلھا
فصاحوا :الجوع ولم يزل محمد بن عبد ﷲ بن طاھر جا ًدا في نصرة المستعين إلى أن قال له جماعة :إن ھذا الذي تنصره أمر
وصي ًفا وبغا بقتلك فلم يفعال فتنكر له .
ثم ركب إليه في ذي الحجة فناظره في الخلع فامتنع وظن المستعين أن بغا ووصي ًفا معه فكاشفاه فقال المستعين :ھذه عنقي
والسيف والنطع .
ثم انصرف ابن طاھر فبعث إليه المستعين يقول :اتق ﷲ فإن لم تدفع عني فكف عني .
فقال :أما أنا فأقعد في بيتي ولكن ال بد من خلعھا طائ ًعا أو مكرھًا .
فلما رأى المستعين ضعف أمره أجاب إلى الخلع فوجه ابن طاھر إلى أبي أحمد كتابًا بأشياء سألھا المستعين حتى يجيب إلى
الخلع فأجابه إلى ما سأل وكان في سؤاله :أن ينزل إلى مدينة الرسول صلى ﷲ عليه وسلم ويكون مضطربه فيما بين مكة
والمدينة فأجيب وذلك إلحدى عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة .
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فلما كان يوم السبت لعشر بقين من ذي الحجة ركب محمد بن عبد ﷲ إلى الرصافة وجمع القضاة فأدخلھم على المستعين فوجً ا
فوجً ا وأشھدھم عليه أنه قد صير أمره إلى محمد بن عبد ﷲ وأعد للخروج إلى المعتز في الشروط التي اشترطھا للمستعين
ولنفسه ولقواده فخرجوا إلى المعتز فوقع على ذلك بخطه .
وفي ھذه السنة :تحركت العلوية في النواحي فخرج الحسين بن زيد بن محمد على طبرستان وخرج بالري علي بن جعفر بن
حسين بن علي بن عمر وخرج الحسن بن أحمد الكوكبي فسار إلى الديلم .
وخرج بالكوفة رجل من الطالبيين يقال له :الحسين بن محمد بن حمزة بن عبد ﷲ بن حسين بن علي بن حسين بن علي بن
أبي طالب وتبعه جماعة كثيرة فبعث إليه قائ ًدا فأسره وحبسه وأحرق بالكوفة ألف دار .
وظھر إسماعيل بن يوسف بن إبراھيم بن عبد ﷲ بن حسن بن حسين بن علي بن أبي طالب بمكة فانتھب إسماعيل منزل
جعفر ومنازل أصحاب السلطان وقتل الجند وجماعة من أھل مكة وأخذ ما في الكعبة من المال وما في خزائنھا من الطيب
والكسوة وما حمل إلصالح القبر من المال وأخذ من الناس ً
نحوا من مائتي ألف دينار وانتھب مكة وأحرق بعضھا .
ثم خرج بعد خمسين يومًا إلى المدينة فتوارى عاملھا علي بن الحسين بن إسماعيل ثم رجع إسماعيل إلى مكة في رجب
أواق بدرھم واللحم رطل بأربعة دراھم وشربة ما ٍء ثالثة دراھم
فحاصرھا حتى مات أھلھا جوعً ا وعط ًشا وبلغ الخبز ثالث
ٍ
ولقي أھل مكة كل بال ٍء .
ثم رحل بعد سبعة وخمسين يومًا إلى جدة فحبس عن الناس الطعام وأخذ أموال التجار وأصحاب المراكب وحمل إلى مكة
الحنطة والذرة من اليمن ثم وافى الموقف يوم عرفة وھناك واله المستعين فقتل نحو ألف ومائة من الحاج وسلب الناس فھربوا
إلى مكة ولم يقفوا بعرفة ً
ليال وال نھارً ا ووقف ھو وأصحابه ثم رجعوا إلى جدة فأفنى أموالھا .
ذكر من توفي في ھذه السنة من األكابر
إسحاق بن منصور بن بھرام الكوسج المروزي :ولد بمرو ورحل إلى العراق والحجاز والشام
فسمع سفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد وابن مھدي ووكيع بن جراح والنضر بن شميل .
وحدث ببغداد فسمع منه إبراھيم الحربي وعبد ﷲ بن أحمد وكان عالمًا ثقة مأمو ًنا فقيھًا دون عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن
راھويه المسائل وكان أحمد ال يؤثر أن يكتب كالمه فقال يومًا :بلغني أن الكوسج روى عني مسائل بخراسان اشھدوا أني
رجعت عن ذلك كله .
ثم قدم الكوسج فدخل على أحمد فما ذكر له شي ًئا عن ذلك .
وفي رواية :أنه جاء بتلك المسائل إلى بغداد وعرضھا على أحمد فأقر له بھا وعجب من ذلك
استوطن الكوسج نيسابور وتوفي في جمادى األولى من ھذه السنة .
حميد بن زنجويه :أبو أحمد األزدي وزنجويه لقب واسمه :مخلد بن قتيبة بن عبد الرحمن .
خراساني من أھل نسا كثير الحديث قديم الرحلة فيه إلى العراق والحجاز والشام ومصر .
سمع النضر بن شميل وإسماعيل بن أبي أويس ومحمد بن يوسف الفريابي .
ورى عنه :البخاري ومسلم في الصحيحين وحدث ببغداد فسمع منه الحربي وابن صاعد والمحاملي وكان ثقة ثب ًتا حجة قدم
مصر فحدث بھا وخرج عنھا .
فتوفي في ھذه السنة زكريا بن يحيى بن عمر بن حصين بن حميد أبو السكين الطائي قدم بغداد فحدث بھا عن أبي بكر بن
عياش .
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روى عنه :البخاري وأبو بكر بن أبي الدنيا عبد الوھاب بن عبد الحكم ويقال :ابن الحكم بن نافع أبو الحسن الوراق سمع يحيى
بن سليم ومعاذ بن معاذ العنبري روى عنه أبو داود وابن أبي الدنيا والبغوي وكان ثقة ورعً ا زاھ ًدا كان أحمد يقول :عبد
الوھاب رجل صالح أمثله يوفق ألصحابه الحق ومن يقوى على ما يقوى عليه عبد الوھاب .
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال :أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت أخبرنا األزھري حدثنا محمد بن العباس حدثنا أبو مزاحم
موسى بن عبد ﷲ بن يحيى بن خاقان قال :حدثني أبو بكر الحسن بن عبد الوھاب الوراق قال :ما رأيت أبي ضاح ًكا قط إال
تبسمًا وما رأيته مازحً ا قط .
ولقد رآني مرة وأنا أضحك مع أمي فجعل يقول لي :صاحب قرآن يضحك ھذا الضحك وإنما كنت مع أمي .
توفي عبد الوھاب في ذي القعدة من ھذه السنة قاله البغوي وقال غيره :علي بن الحسن بن عبد الرحمن بن يزيد أبو الحسن
الذھلي النيسابوري المعروف باألفطس .
شيخ عصره بنيسابور له مسند مخرج على الرجال في الصحابة .
سمع من النضر بن شميل وسفيان بن عيينة وابن أبي داود ووكيع وابن إدريس وحفص بن غياث وأبي بكر بن عياش
وإسماعيل بن علية وجرير بن عبد الحميد وغيرھم .
توفي في ھذه السنة .
محمد بن ھشام بن شبيب بن أبي خيرة :أبو عبد ﷲ السدوسي البصري حدث عن عبد الوھاب الثقفي ومن في طبقته وكان
ثقة ثب ًتا حسن الحديث توفي بمصر في ھذه السنة .
يعقوب بن إسحاق البھلول بن حسان بن سنان :أبو يوسف التنوخي األنباري أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال :أخبرنا أحمد
بن علي بن ثابت قال :حدثني علي بن المحسن القاضي عن أبي الحسن أحمد بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق البھلول عن أبيه
قال :يعقوب بن إسحاق بن البھلول التنوخي يكنى :أبا يوسف وكان من حفاظ القرآن العالمين بعدده وقراآته وكان حجاجً ا
ً
حديثا كثيرً ا عن جماعة من مشايخ أبيه إسحاق ولم ينتشر حديثه .
متنس ًكا وحدث
ولد باألنبار سنة سبع وثمانين ومائة ومات ببغداد لتسع ليال بقين من رمضان سنة إحدى وخمسين ومائتين ومات في حياة أبيه
فوجد عليه وج ًدا شدي ًدا ودفن في مقابر باب التبن وخلف يوسف األزرق وإبراھيم يتيمين ومات وزوجته حامل فولدت بعد
ولدا سمي إسماعيل فرباھم جدھم إسحاق بن بھلول وكان يؤثرھم ويحبھم ً
موته ً
جدا .
وقال أبو الحسن :وحدثني عمي إسماعيل بن يعقوب قال :أخبرني أبي عن جدي إسحاق بن بھلول أنه كان يقول :بودي أن لي
اب ًنا آخر مثل يعقوب في مذھبه وإني لم أرزق سواه .
وأنه لما توفي يعقوب أغمي على إسحاق وفاتته صلوات فأعادھا بعد ذلك لما لحقته من مضض المصيبة وأنه كان يقول :ابني
يعقوب أكمل مني .
ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين ومائتين
فمن الحوادث فيھا:
ما كان من خلع المستعين نفسه من الخالفة وبيعته المعتز على منبري بغداد ومسجدي جانبيھا الشرقي والغربي يوم الجمعة
ألربع خلون من المحرم وأخذ البيعة له بھا على من كان بھا يومئذ من الجند وأشھد عليه بذلك الشھود من بني ھاشم والقضاة
والفقھاء ونقل المستعين من الموضع الذي كان فيه من الرصافة إلى قصر الحسن بن سھل بالمخرم ھو وعياله وولده وجواريه
وأخذ منه القضيب والبردة والخاتم ومنع من الخروج إلى مكة فاختار البصرة فقيل له :إنھا وبية فقال :أھي أوبى أو ترك
الخالفة! وبعث إليه المعتز يسأله النزول عن ثالث جوار تزوجھن من جواري المتوكل فنزلعنھن وجعل أمرھن إليھن .
وفي رجب :خلع المعتز المؤيد أخاه من والية العھد .
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وفي ھذه السنة:
ولي الحسن بن أبي الشوارب قضاء القضاة وكان قد سمي للقضاء جماعة فقدح فيھم وقيل ھم رافضة قدرية جھمية من
أصحاب ابن أبي داود فأمر المعتز بطردھم من وفيھا :قتل المستعين .
وحج بالناس في ھذه السنة :محمد بن أحمد بن عيسى بن المنصور من قبل المعتز .
ذكر من توفي في ھذه السنة من األكابر
أحمد المستعين با أمير المؤمنين :كان الجند قد اختلفوا عليه فانحدر من سامراء إلى بغداد فسألوه الرجوع فأبى عليھم
فخلعوه وبايعوا المعتز فجرت بينھما حروب كثيرة إلى أن اضطر المستعين إلى خلع نفسه وبايع المعتز ومضى المستعين إلى
واسط فكتب المعتز أن يسلم إلى عامل واسط فھلك .
ويختلفون في كيفية ھالكه فبعضھم يقول :غرق في الماء وبعضھم يقول :عذب حتى مات وبعضھم يقول :قتل وكان عمره
أربع وعشرون سنة .
أخبرنا أبو منصور القزاز قال :أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقرئ قال :أخبرنا علي بن أحمد بن أبي قيس قال :أخبرنا أبو
بكر بن أبي الدنيا قال :قتل المستعين بموضع يقال له :القادسية في طريق سامراء في شوال سنة اثنتين وخمسين ومائتين .
إسماعيل بن يوسف الطالبي :الذي فعل بمكة ما قد ذكرناه ذكر أنه مات في ھذه السنة .
إسحاق بن البھلول بن حسان بن سنان :أبو يعقوب التنوخي من أھل األنبار ولد بھا سنة أربع وستين ومائة وسمع من وكيع
وأبي معاوية وابن علية ويحيى بن سعيد وابن مھدي وغيرھم .
وصنف " المسند " وكان ثقة .
حدث عنه إبراھيم الحربي وابن أبي الدنيا والزناتي وابن صاعد وغيرھم ورحل إلى البالد في طلب العلم ثم أقام باألنبار .
أخبرنا أبو منصور القزاز قال :أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال :أخبرنا أحمد بن يوسف األزرق قال :أخبرني عمي
إسماعيل بن يعقوب قال :حدثني عمي البھلول بن إسحاق قال :استدعى المتوكل أبي إلى سر من رأى حتى حدثه وسمع منه
ً
حديثا كثيرً ا ثم أمر فنصب له منبر وكان يحدث عليه وحدث في المسجد الجامع بسامراء وفي رحبة زيرك وأقطعه
وقرأ عليه
أقطاعًا في كل سنة مبلغه اثنا عشر أل ًفا ورسم له صلة خمسة آالف درھم في السنة فكان يأخذھا وأقام إلى أن قدم المستعين
ً
عجال ولم يحمل معه شي ًئا من كتبه وطالبه محمد بن عبد ﷲ بن
بغداد فخاف أبي أن تكبس األتراك األنبار فانحدر إلى بغداد
طاھر أن يحدث فحدث ببغداد من حفظه بخمسين ألف حديث لم يخطئ في شيء منھا وخرج من عنده أصحاب الحديث يومًا
وھم يقولون :قد حدث بالحديث الفالني عن سفيان بن عيينة فأخطأ فيه فبلغه فقال :ردوھم
فلما رجعوا قال :حدثني سفيان بن عيينة بھذا الحديث كما حدثتكم به وحدثني به مرة أخرى بكيت وكيت فذكر الوجه الذي
ذكروه ثم قال :توفي في ذي الحجة من ھذه السنة باألنبار .
الحسن بن أحمد بن أبي شعيب :واسم أبي شعيب :عبد ﷲ بن مسلم األموي مولى عمر بن عبد العزيز ويكنى الحسن :أبا مسلم
وھو من أھل حران سكن بغداد وحدث بھا فروى عنه ابن أبي الدنيا وابن داود وابن صاعد والمحاملي وكان ثقة مأمو ًنا وتوفي
بسامراء في ھذه السنة ياد بن أيوب بن زياد أبو ھاشم .
طوسي األصيل يعرف بدلويه ولد سنة سبع وستين ومائة سمع ھشيمًا وأبا بكر بن عياش وإسماعيل بن علية وكان ثقة وروى
عنه أحمد بن حنبل وقال :اكتبوا عنه فإنه شعبة الصغير
وتوفي في ربيع األول من ھذه السنة .
علي بن سلمة بن عقبة :أبو الحسن القرشي اللبقي النيسابوري سمع حفص بن غياث ومحمد بن فضيل ووكيع بن الجراح
وابن علية وغيرھم وروى عنه وتوفي في جمادى األولى من ھذه السنة .
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أخبرنا زاھر بن طاھر قال :أخبرنا أبو عثمان الصابوني وأبو بكر البيھقي قاال :أنبأنا أبو عبد ﷲ الحاكم قال :سمعت محمد بن
صالح بن ھانئ يقول :سمعت داود بن الحسين البيھقي يقول :سمعت علي بن سلمة اللبقي يقول :رأيت فيما يرى النائم كأن
النبي صلى ﷲ عليه وسلم قد أقبل عن يمينه موسى بن عمران وعن يساره عيسى بن مريم فقلت :يا رسول ﷲ ما تقول في
القرآن فقال " :أنا أشھد أن القرآن كالم ﷲ غير مخلوق وموسى بن عمران يشھد وھذا أخي عيسى بن مريم يشھد أن القرآن
كالم ﷲ غير مخلوق وھذا في أيام المحنة قال اللبقي :وسمعت محمد بن جعفر بن محمد الصناديقي يقول :سمعت أبي يقول:
محمد بن بشار بن عثمان بن كيسان أبو بكر البصري يعرف ببندار ولد سنة سبع وستين ومائة سمع غندرا ومحمد بن أبي
عدي ووكيع ابن الجراح وابن مھدي ويحيى بن سعيد القطان وروح بن عبادة وغيرھم .
روى عنه إبراھيم الحربي وأبو بكر بن أبي الدنيا والبغوي وغيرھم .
قال محمد بن بشار :قد كتب عني خمسة قرون وسألوني الحديث وأنا ابن ثماني عشرة سنة فاستحييت أن أحدثھم في المدينة
فأخرجتھم إلى البستان وأطعمتھم الرطب وحدثتھم .
قال المصنف رحمه ﷲ :وبندار ثقة قد أخرج عنه في الصحيحين إال أنه كانت تغلب عليه العجمة وسالمة الصدر .
أخبرنا القزاز أخبرنا أحمد بن علي قال :أخبرني الجوھري حدثنا محمد بن العباس حدثنا إسحاق بن إبراھيم القزاز قال :كنا
عند بندار فقال في حديث عن عائشة قالت :قالت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم فقال له رجل يسخر منه :كنا إذا خرجنا من
عند روح نروح إلى أبي عبيدة فقال :قد بان ذاك عليك .
توفي بندار في رجب في ھذه السنة .
محمد بن بحر بن مطر :أبو بكر البزاز سمع يزيد بن ھارون وشجاع بن الوليد وأبا النضر وغيرھم .
روى عنه أبو جعفر الطحاوي وغيره مفضل بن فضالة بن المفضل بن فضالة بن عبيد بن إبراھيم أبو محمد القباني روى عن
أبيه عن جده .
توفي في رجب ھذه السنة .
يعقوب بن إبراھيم بن كثير بن زيد بن أفلح بن منصور بن مزاحم :أبو يوسف العبدي المعروف بالدورقي .
وھو أخو أحمد بن إبراھيم  -كان األكبر  -رأى الليث بن سعد وسمع إبراھيم بن سعد الزھري والدراوردي وسفيان بن عيينة
وغيرھم .
ً
حافظا متق ًنا
روى عنه البخاري ومسلم وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود والنسائي وآخر من حدث عنه :محمد بن مخلد وكان
ثقة صنف " المسند".
وتوفي في ھذه السنة .
ثم دخلت سنة ثالث وخمسين ومائتين
فمن الحوادث فيھا:
أن المعتز عقد في اليوم الرابع من رجب لموسى بن بغا الكبير على الخيل ومعه من الجيش يومئذ ألفان وأربع مائة وثالثة
وأربعون .
وفيھا:
خلع المعتز على بغا الشرابي في رمضان وألبسه التاج والوشاحين فخرج بھا إلى منزله
وفيھا
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استقضي ابن العنبس على مدينة السالم وصرف أحمد بن محمد بن سماعة .
أخبرنا أبو منصور القزاز قال :أخبرنا أبو بكر بن ثابت أخبرنا علي بن المحسن قال :أخبرنا طلحة بن محمد بن جعفر قال:
صرف أحمد بن محمد بن سماعة واستقضي مكانه إبراھيم بن إسحاق بن أبي العنبس في ھذه السنة وكان يتقلد قضاء الكوفة
وھذا رجل جليل القدر حسن الدين وكان سبب صرفه أن الموفق أراد منه أن يدفع إليه أموال اليتامى على سبيل القرض فأبى
أن يدفعھا إليه وقال :ال وﷲ وال حبة منھا فصرفه عن الحكم فرد إلى قضاء الكوفة .
وقيل إن ھذا كان في سنة أربع وخمسين .
وفيھا
نفى المعتز أبا أحمد بن المتوكل إلى واسط ثم إلى البصرة ثم رد إلى بغداد وأنزل الجانب الشرقي في قصر دينار بن عبد ﷲ.
ونفى علي بن المعتصم إلى واسط ثم رد إلى بغداد فأنزل بالجانب الشرقي .
ذكر من توفي ھذه السنة من األكابر
أحمد بن سعيد بن صخر بن سليمان :أبو جعفر الدارمي ولد بسرخس وتولى القضاء بھا ونشأ بنيسابور وبھا مات .
ً
حافظا متق ًنا عار ًفا بالحديث والفقه روى عنه :البخاري ومسلم في إبراھيم
رحل في سماع الحديث فسمع خل ًقا كثيرً ا وكان ثقة
بن سعيد أبو إسحاق الجوھري سمع سفيان بن عيينة وأبا معاوية الضرير وخل ًقا كثيرً ا .
روى عنه :أبو حاتم الرازي والنسائي وابن أبي الدنيا وغيرھم وكان مكثرً ا ثقة ثب ًتا صنف " المسند " وكان ألبيه دنيا واسعة
وأفضال على العلماء فلذلك تمكن إبراھيم من السماع وقدر على اإلكثار .
أخبرنا أبو منصور القزاز قال :أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال :أخبرنا أبو عبد ﷲ أحمد بن محمد الكاتب قال:
أخبرنا إبراھيم بن محمد بن يحيى المزكي قال :حدثنا محمد بن عبد الرحمن الدغولي قال :حدثنا عبد ﷲ بن جعفر بن خاقان
السلمي قال :سألت إبراھيم بن سعيد الجوھري عن حديث ألبي بكر الصديق رضي ﷲ عنه فقال لجاريته :أخرجي إلي الجزء
الثالث والعشرين من " مسند أبي بكر " .
ً
حديثا فمن أين ثالثة وعشرون جزءًا فقال :أخبرنا القزاز قال :أخبرنا الخطيب قال:
فقلت له :ال يصح ألبي بكر خمسون
أخبرنا أبو عمرو الحسن بن عثمان الواعظ قال :حدثنا جعفر بن محمد بن أحمد بن الحكم المؤدب حدثنا جعفر بن محمد
الفريابي قال :سمعت إبراھيم الھروي يقول :حج سعيد الجوھري فحمل معه أربع مائة رجل من الزوار سوى حشمه يحج بھم!
وكان منھم إسماعيل بن عياش وھشيم بن بشير وكنت أنا معھم في إمارة ھارون الرشيد انتقل إبراھيم عن بغداد فسكن عين
ً
مرابطا بھا إلى أن توفي في ھذه السنة .
زربة
إسحاق بن حنبل بن ھالل بن أسد بن يعقوب الشيباني :وھو عم أبي عبد ﷲ أحمد بن حنبل ولد سنة إحدى وستين ومائة
وسمع يزيد بن ھارون وروى عنه ابنه حنبل وكان ثقة .
وتوفي في ھذه السنة وله اثنتان وتسعون سنة .
سعيد بن بحر :سمع حسي ًنا الجعفي وأبا نعيم روى عنه :ابن صاعد والمحاملي وكان ثقة .
توفي في رمضان ھذه السنة .
السري بن المغلس :أبو الحسن السقطي صحب معرو ًفا الكرخي وحدث عن ھشيم وأبي بكر بن عياش ويزيد بن ھارون وكان
من العباد المجتھدين.
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال :أخبرنا أحمد بن علي قال :أخبرنا ابن زريق حدثنا عثمان بن أحمد حدثنا محمد بن إسماعيل
بن عامر قال :سمعت حس ًنا المسوحي يقول :دفع إلي السري قطعة فقال :اشتر لي باقالء وال تشتر إال من رجل قدره داخل
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الباب فطفت الكرخ كله فلم أجد إال من قدره خارج الباب فرجعت إليه وقلت له :خذ قطعتك فإني ال أجد إال من قدره خارج
الباب .
أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت الخطيب وحدثنا محمد بن عيسى بن عبد العزيز .
وحدثنا علي بن الحسن الطفيلي قال :سمعت الفرجاني يقول :سمعت الجنيد يقول :ما رأيت أعبد من السري السقطي أتت عليه
ثمانية وتسعون سنة ما رؤي مضطجعً ا إال في علة الموت .
أخبرنا القزاز قال :أخبرنا أحمد بن علي الخطيب أخبرنا أبو نعيم أخبرنا جعفر الخالدي في كتابه قال سمعت الجنيد يقول :كنت
يومًا عند السري بن المغلس وكنا خاليين وھو مؤتزر بمئزر فنظرت إلى جسده كأنه جسد سقيم دنف مضنى كأجھد ما يكون
فقال :انظر إلى جسدي ھذا لو شئت أن أقول إن ما بي من المحبة لكان كما أقول وكان وجھه أصفر ثم أشرب حمرة حتى
تورد ثم اعتل فدخلت عليه أعوده فقلت له :كيف تجدك فقال :فأخذت المروحة أروحه فقال :كيف يجد ريح المروحة من جوفه
يحترق من داخل ثم أنشأ يقول :القلب محترق والدمع مستبق والكرب مجتمع والصبر مفترق كيف القرار على من ال قرار له
مما جناه الھوى والشوق والقلق يا رب إن كان شيء فيه لي فرج فامنن علي به ما دام لي رمق توفي السري يوم الثالثاء لست
خلون من رمضان ھذه السنة بعد آذان الفجر ودفن بعد العصر وقبره ظاھر بالشونيزية .
ورؤي في المنام بعد موته فقيل له :ما فعل ﷲ بك قال :غفر لي ولمن حضر جنازتي .
علي بن شعيب بن عدي بن ھمام :أبو الحسن السمسار طوسي األصل سمع ھشيمًا وابن عيينة وروى عنه البغوي وابن
صاعد وكان ثقة توفي في شوال ھذه السنة .
محمد بن عبد ﷲ بن طاھر بن الحسين بن مصعب :ولي إمارة بغداد في أيام المتوكل وأبوه أمير وجده أمير وكان مأل ًفا ألھل
العلم واألدب وقد أسند الحديث .
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال :أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت الخطيب حدثنا محمد بن علي بن مخلد أخبرنا أحمد بن محمد
بن عمران قال :حدثنا محمد بن يحيى قال :حدثنا محمد بن موسى قال :كان الحسن بن وھب عند محمد بن عبد ﷲ بن طاھر
ً
ھطال درا ًكا عارض
فعرضت سحابة فرعدت وبرقت ومطرت فقال كل من حضر فيھا شي ًئا فقال الحسن :ھطلتنا السماء
المرزبان فيھا السماكا قلت للبرق إذ توقد فيھا يا زناد السماء من أوراكا أحبيب نأيته فجفاكا فھو العارض الذي استبكاكا أم
تشبھت باألمير أبي العب  -اس في جوده فلست ھناكا أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال :أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن
ثابت الحافظ قال :حدثنا إسماعيل بن سعيد المعدل قال :حدثني محمد بن غيالن قال :أخبرني أبن السكيت أن محمد بن عبد ﷲ
بن طاھر عزم على الحج فخرجت إليه جارية شاعرة فبكت لما رأت آلة السفر فقال محمد بن عبد ﷲ :دمعة كاللؤلؤ الرط  -ب
على الخد األسيل ھطلت في ساعة البي  -ن من الطرف الكحيل ثم قال لھا :أجزيني فقالت :حين ھم القمر الزا  -ھر عنا
باألفول إنما تفتضح العشا  -ق في يوم الرحيل أخبرنا القزاز قال :أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال :أخبرنا الحسن بن علي
الجوھري قال :أخبرنا محمد بن العباس الخزاز حدثنا عبيد ﷲ بن أحمد حدثنا أبي قال :ماذا تقولين فيمن شفه سقم من جھد
حبك حتى صار حيرانا فأجابته :إذا رأينا محبًا قد أضر به جھد الصبابة أوليناه إحسانا أخبرنا عبد الرحمن قال :أخبرنا أحمد
بن علي قال :أخبرني األزھري قال :أخبرنا أحمد بن إبراھيم قال :حدثنا ابن عرفة قال :وفي سنة ثالث وخمسين ومائتين
إلحدى عشرة ليلة خلت من ذي القعدة انكسف القمر في أول الليل حتى ذھب أكثره فلما انتصف الليل مات محمد بن عبد ﷲ
بن طاھر وكان به خراج في حلقه فاشتد حتى عولج بالفتائل ودفن في مقابر قريش .
وصيف التركي :كان أميرً ا كبيرً ا وخدم جماعة من الخلفاء وفي ھذه السنة طلب الجند منه أرزاقھم فقال :ما عندنا مال فقتلوه
فجعل المعتز ما كان إليه إلى بغا الشرابي .
ً
عاقال راجحً ا فسألنا عن أمر بلدتنا وأھله
أن بعض مشائخ قم قال :ورد علينا وصيف التركي أميرً ا على بلدتنا فلقيناه فرأيناه
سؤال عالم به وسألنا عن شيوخ البلد إلى أن انتھى إلى ذكر رجل لم يكن مذكورً ا فلم يعرفه منا إال رجل كان معنا ثم أتبع ذكره
بتعظيم أمره وتعرف خبر ولده وحاله في معيشته وأطال في ذلك إطالة حتى استجھلناه فيھا ثم قال :أحضرونيه إحضارً ا رفي ًقا
فإني أكره أن أنفذ إليه فينزعج .
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فأحضرناه فلما وقعت عينه عليه قام إليه وأجلسه معه في دسته ثم أقبل يسأله عن زوجته وولده والشيخ يجيبه جواب دھش ثم
قال له :أحسبك قد نسيتني وأنكرت معرفتي .
قال :كيف أنكر األمير مع جاللة قدره .
فقال :دع ذا أتعرفني ً
جيدا قال :ال .
قال :أنا وصيف مملوكك .
ثم التفت إلينا فقال :يا مشايخ أنا رجل من الديلم شببت وقت كذا وكذا وحملت إلى قزوين وسني نحو العشر سنين واشتراني
ھذا الشيخ وأسلمني مع ابنه في المكتب وأحسن تربيتي فإذا وقع في يدي شيء تركته عند فالن البقال في المحلة يعرف بفالن
أھو باق قالوا :نعم قال :فأحببت بعد بلوغي العمل بحمل السالح فرآني بعض الجند فقال :ھل لك أن تجيء معي إلى خراسان
فأركبك الدواب وأعطيك السالح فقلت :أفعل على أن ال أكون لك مملو ًكا بل غالمًا تابعًا فإن رأيت منك ما أؤثر لم أفارقك وإن
لم يكن ذلك فال سلطان لك علي فقال :ذلك لك .
فجئت إلى البقال فحاسبته وأخذت ما بقي عنده وابتعت ما أحتاج إليه وھربت من موالي ھذا مع الجندي إلى خراسان وتدرجت
بي األمور حتى بلغت إلى ھذه المنزلة وأنا تحت رق موالي ھذا وأسألكم أن تسألوه أن يبيعني نفسي فقال الرجل :األمير حر
لوجه ﷲ وأنا عبده ومتحمل بوالئه ومفتخر به .
فقال وصيف :يا غالم ھات ثالث بدر فأحضرت فسلمھا إلى الشيخ ثم استدعى له من الطيب والثياب والدواب مثل قدر المال
وطلب ابنه فأكرمه وأعطاه عشرة آالف درھم وثيابًا ودوابًا واستدعى البقال فوھب له خمس مائة دينار ثم بعث إلى زوجة
الشيخ وبناته ً
ماال وقال له :انبسط في سلطاننا انبساط من صاحبه موالك فإني ال أردك عن مطلب تطلبه وال أعترض عليك في
ً
شيء تعمله ثم قال :يا مشائخ قم أنتم شيوخي ما على األرض أوجب حقا علي منكم إال أني أخالفكم في الرفض فإني درت
اآلفاق وعرفت المذاھب فما وجدت على اعتقادكم أحد ومن المحال وقوع اإلجماع على ضالل وانفرادكم بين الناس بالحق
وصار الشيخ وابنه رئيسي البلدة .
ھارون بن سعيد بن الھيثم أبو جعفر :مولى لبني سعد بن بكر ولد سنة سبعين ومائة وحدث عن ابن عيينة وابن وھب وكان
ثقة وعلت سنه فضعف فلزم بيته .
وتوفي في ربيع األول من ھذه السنة .
ثم دخلت سنة أربع وخمسين ومائتين
فمن الحوادث فيھا:
أنه ولي أحمد بن طولون من قبل المعتز .
ذكر من توفي في ھذه السنة من األكابر
بغا الشرابي :كان قد طغى وخالف أمر المعتز وأستبد باألموال واألمر فركب المعتز ً
ليال وقد تشاغل بغا بتزويجه صالح بن
يوسف ابنته فوثب بغا على مال السلطان ومال أمه فأوقر منه عشرين ً
بغال فوقعوا به فقتلوه وجاءوا برأسه إلى المعتز فنصبه
بسامراء وأعطى الذي جاء برأسه عشرة آالف دينار ثم حدر برأسه إلى مدينة السالم وأمر بإحراق جسده وحبس جماعة من
ولده ونفى خمسة من صغارھم إلى عمان والبحرين ونجا يونس بن بغا إلى بختيشوع .
سلم بن جنادة بن سلم بن خالد بن جابر بن سمرة :أبو السائب السوائي الكوفي ولد سنة أربع وسبعين ومائة فقدم بغداد
وحدث بھا عن ابن إدريس وابن فضيل ووكيع وأبي معاوية وحفص بن غياث ومعاوية وأبي نعيم .
وروى عنه :ابن صاعد والمحاملي وابن مخلد قال البرقاني :ھو ثقة حجة ال يشك فيه يصلح للصحيح .
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علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر :بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو الحسن الھاشمي أحد من
يعتقد فيه الشيعة اإلمامة أشخصه المتوكل في مدينة الرسول صلى ﷲ عليه وسلم إلى بغداد ثم إلى سامراء فقدمھا وأقام بھا في
ھذه السنة ودفن في داره فإلقامته بالعسكر عرف بأبي الحسن العسكري وصلى عليه أبو أحمد بن المتوكل .
أخبرنا أبو منصور القزاز قال :أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال :أخبرنا األزھري أخبرنا أبو أحمد عبيد ﷲ
بن محمد المقرئ حدثنا محمد بن يحيى النديم قال :حدثنا الحسين بن يحيى قال :اعتل المتوكل في أول خالفته فقال لئن برئت
ألتصدقن بدنانير كثيرة فلما برئ جمع الفقھاء فسألھم عن ذلك فاختلفوا فبعث إلى علي بن محمد بن علي بن موسى فقال:
تتصدق بثالثة وثمانين دينارً ا .
فعجب قوم من ذلك وتعصب قوم عليه وقالوا :تسأله يا أمير المؤمنين في ھذا الوفاء بالنذر ألن ﷲ تعالى قال} :لقد نصركم ﷲ
في مواطن كثيرة{ فروى أھلنا جمي ًعا أن المواطن في الوقائع والسرايا والغزوات كانت ثالثة وثمانين موط ًنا وإن يوم حنين
كان الرابع والثمانون وكلما زاد أمير المؤمنين في فعل الخير كان أنفع له وأجدى عليه في الدنيا واآلخرة .
محمد بن عبد ﷲ بن المبارك أبو جعفر المخرمي قاضي حلوان سمع يحيى بن سعيد القطان وابن مھدي ووكيعًا وغيرھم .
روى عنه البخاري في صحيحه وإبراھيم الحربي والنسائي والباغندي وابن صاعد .
ً
مبرزا على الحفاظ .
وكان ثقة عالمًا بالحديث متق ًنا
محمد بن منصور بن داود بن إبراھيم أبو جعفر العابد الطوسي سمع إسماعيل بن علية وسفيان بن عيينة وعفان بن مسلم في
آخرين .
روى عنه :البغوي وابن صاعد والمحاملي وغيرھم وكان ثقة خيرً ا صالحً ا .
أخبرنا أبو منصور القزاز قال :أخبرنا أحمد بن علي الخطيب قال :أخبرني الحسين بن علي الطناجيري حدثنا عمر بن أحمد
الواعظ حدثنا أحمد بن محمد بن سمعت محمد بن منصور الطوسي وحواليه قوم فقالوا له :يا أبا جعفر إيش اليوم عندك قد شك
الناس فيه يوم عرفة ھو أو غيره فقال :اصبروا .
فدخل البيت ثم خرج فقال :ھو عندي يوم عرفة .
فاستحيوا أن يقولوا له من أين لك ذلك فعدوا األيام والليالي فكان اليوم الذي قال محمد بن منصور يوم عرفة .
قال أبو العباس :وكنت أصغر القوم فجاء إليه أبو بكر بن سالم الوراق مع جماعة فسمعت ابن سالم يقول :من أين علمت أنه
يوم عرفة قال :دخلت البيت فسألت ربي تعالى فأراني الناس في الموقف .
توفي الطوسي يوم الجمعة لست بقين من شوال من ھذه السنة وله ثمان وثمانون سنة .
المؤمل بن أھاب بن عبد العزيز :أبو عبد الرحمن الربعي كوفي قدم بغداد وحدث بھا عن أبي داود الطيالسي ويزيد بن ھارون
وعبد الرزاق وغيرھم .
روى عنه ابن أبي الدنيا والنسائي والباغندي وكان صدو ًقا .
وله مع أصحاب الحديث قصة :أخبرنا بھا أبو منصور القزاز قال :حدثني الصوري حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الحاج
حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين بن السندي حدثنا محمد بن عمر بن الحسين قال :حدثني علي بن محمد بن سليمان قال :قدم
مؤمل بن إھاب الرملة فاجتمع عليه أصحاب الحديث وكان ذعرً ا متمنعًا فألحوا عليه فامتنع أن يحدثھم فمضوا بأجمعھم وألفوا
منھم فئتين فتقدموا إلى القاضي وقالوا :إن لنا ً
عبدا خالسيًا له علينا حق صحبة وتربية وقد كان أدبنا فأحسن التأديب وآلت بنا
الحال إلى اإلضافة بحمل المحبرة لطلب الحديث وإنا قد أردنا بيعه فامتنع علينا .
فقال لھم السلطان :وكيف أعلم صحة ما ذكرتم قالوا :إن معنا بالباب جماعة من جملة األرباب وطالب العلم وثقات الناس .
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نكتفي بالنظر إليھم دون السؤال عنھم وھم يعلمون ذلك فتأذن بوصولھم إليك لتسمع منھم .
فأدخلھم وسمع منھم مقالتھم ووجه خلف المؤمل بالشرط واألعوان يدعونه إلى السلطان فتعزز فجذبوه وجروه فلما دخل عليه
قال له :ما يكفيك ما أنت فيه من األباق حتى تتعزز على السلطان امضوا به إلى الحبس .
فحبس مؤمل وكان من ھيئته أنه أصفر طوال خفيف اللحية يشبه عبيد أھل الحجاز فلم يزل في حبسه أيامًا حتى علم جماعة
من إخوانه فصاروا إلى السلطان وقالوا :إن ھذا مؤمل بن إھاب في حبسك مظلوم .
فقال لھم :ومن ظلمه قالوا :أنت .
قال :ما أعرف من ھذا شي ًئا من مؤمل ھذا قالوا :الشيخ الذي اجتمع عليه الجماعة .
قال :ذاك العبد اآلبق فقالوا :ما ھو بعبد أبق بل ھو إمام من أئمة المسلمين في الحديث .
فأمر بإخراجه وسأله عن حاله وصرفه وسأله أن يحله فلم ير مؤمل بعد ذلك متمنعً ا امتناعه األول حتى لحق با تعالى .
توفي مؤمل بالرملة في رجب ھذه السنة .
ثم دخلت سنة خمس وخمسين ومائتين
من الحوادث
أن المعتز جلس في دار العامة للمظالم فعزل وولى وأمضى األمور وولى سليمان بن عبد ﷲ بن طاھر شرطة بغداد والسواد
لست خلون من ربيع اآلخر .
وفيھا:
أخذ صالح بن وصيف أحمد بن إسرائيل والحسن بن مخلد وأبا نوح وعيسى بن إبراھيم فقيدھم وطالبھم بأموال وقبضت
أمالكھم وضياعھم ودورھم .
ولليلتين خلتا من رجب :ظھر عيسى بن جعفر وعلي بن زيد الحسنيان بالمدينة فقتال بھا عبد ﷲ بن محمد بن داود بن علي .
ولثالث بقين من رجب خلع المعتز وكان السبب أن الكتاب الذي ذكرنا أن صالح بن وصيف أخذھم لم يقروا بشيء فصار
األتراك إلى المعتز وقالوا له :أعطنا أرزاقنا لنقتل لك صالح بن وصيف فأرسل المعتز إلى أمه يسألھا أن تعطيه ً
ماال فقالت :ما
عندي شيء .
ثم وجدوا بعد ذلك في خزانتھا ما يزيد على ألف ألف دينار فلما لم يعطھم وال وجدوا في بيت المال شي ًئا اجتمعوا على خلع
المعتز فصاروا إليه لثالث بقين من رجب ثم بعثوا إليه :أخرج إلينا فبعث إليھم :إني قد أخذت الدواء وقد أضعفني وال أقدر
على الكالم فإن كان أمر ال بد منه فليدخل إلي بعضكم فليعلمني فدخل إليه منھم جماعة فجروا برجله وقميصه مخرق وآثار
الدم على منكبيه فأقاموه في الشمس في شدة الحر فجعل يرفع قدمًا ويحط قدمًا من شدة الحر ثم جاء بعضھم يلطمه ويقول:
اخلعھا ثم أدخلوه حجرة وبعثوا إلى ابن أبي الشوارب فأحضروه مع جماعة من أصحابه فقال صالح وأصحابه :اكتبوا عليه
كتاب خلع فكتب وشھدوا عليه وخرجوا
ثم دفع بعد الخلع إلى من يعذبه فمنعه الطعام والشراب ثالثة أيام ثم جصصوا سردابًا بالجص الثخين وأدخلوه فيه وأطبقوا عليه
بابه فأصبح مي ًتا وولوا بعده المھتدي با .
باب خالفة المھتدي با
واسمه محمد بن ھارون الواثق بن المعتصم ويكنى :أبا إسحاق ويقال :أبا عبد ﷲ .
ولد بالقاطول في ربيع األول سنة تسع عشرة ومائتين وكان منزله بسامراء وأمه أم ولد يقال لھا :قرب .
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وكان أسمر رقي ًقا أجلى رحب الوجه حسن اللحية أشھل العينين عظيم البطن عريض المنكبين قصيرً ا طويل اللحية أشيب .
بويع بعد المعتز ولم يقبل المھتدي بيعة أحد حتى جيء بالمعتز فخلع نفسه وأخبر عن عجزه عن القيام بما أسندوا إليه من أمر
الخالفة ورغبته في وكان خلع المعتز نفسه يوم االثنين لثالث بقين من رجب سنة خمس وخمسين ومائتين وبويع المھتدي ليوم
بقي من رجب ودعي للمھتدي يوم الجمعة أول يوم من شعبان ولم يدع له ببغداد حتى قتل المعتز يوم السبت ليومين من
شعبان.
وكان المھتدي من أحسن الخلفاء مذھبًا وأجملھم طريقة وأظھرھم ور ًعا وأكثرھم عبادة وأسند الحديث .
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال :أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال :أخبرنا ابن رزق حدثنا محمد بن عمرو بن
القاضي الحافظ أخبرنا محمد بن الحسن بن سعدان المروزي قال :حدثنا محمد بن عبد الكريم بن عبيد ﷲ السرخسي قال:
حدثني المھتدي با قال :حدثني علي بن ھاشم بن طبراخ عن محمد بن الحسن الفقيه عن ابن أبي ليلى عن داود عن أبيه عن
ابن عباس قال :قال العباس " :لي النبوة ولكم الخالفة بكم يفتح ھذا األمر وبكم يختم " .
قال :وقال النبي صلى ﷲ عليه وسلم للعباس " :من أحبك نالته شفاعتي ومن أبغضك فال نالته شفاعتي".
ذكر طرف من سيرة المھتدي با وأحواله
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال :أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال :أخبرنا أحمد بن عمرو بن روح
النھرواني قال :أخبرنا المعافى بن زكريا قال :حدثني بعض الشيوخ  -ممن شاھد جماعة من العلماء وخالط كثيرً ا من الرؤساء
 أن ھاشم بن القاسم الھاشمي قال :كنت جالسًا بحضرة المھتدي عشية من العشايا فلما كادت الشمس تغرب وثبت ألنصرفوذلك في شھر رمضان فقال لي :اجلس فجلست فأذن المؤذن وأقام فتقدم وصلى المھتدي بنا ثم ركع وركعنا .
ودعى بالطعام فأحضر طبق خالف عليه رغيف من الخبز النقي وفيه آنية في بعضھا ملح وفي بعضھا خل وفي بعضھا زيت
فدعاني إلى األكل فابتدأت آكل معذرً ا ظا ًنا أنه سيؤتى بطعام له نيقة وفيه سعة فنظر إلي وقال :ألم تكن صائمًا فقلت :بلى .
قال :أفلست عازمًا على صوم غد قلت :كيف ال وھو شھر رمضان فقال :كل واستوف غداءك فليس ھا ھنا من الطعام غير ما
ترى .
فعجبت من قوله ثم قلت :وﷲ ألخاطبنه في ھذا المعنى فقلت :ولم يا أمير المؤمنين وقد أسبغ ﷲ نعمته وبسط قدرته ورزقه
فقال :إن األمر لعلى ما وصفت والحمد ولكني فكرت في أنه كان في بني أمية عمر بن عبد العزيز وكان من التعلل
والتقشف على ما بلغك فغرت على بني ھاشم أن ال يكون في خلفائھم مثله فأخذت نفسي بما رأت .
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال :أخبرنا أحمد بن علي قال :أخبرنا أحمد بن إبراھيم البزاز حدثنا إبراھيم بن محمد بن عرفة
وذكر المھتدي فقال :حدثني بعض الھاشميين أنه وجد له سفط فيه جبة صوف وكساء وبرنس كان يلبسه بالليل ويصلي فيه
ويقول :أما يستحي بنو العباس أن ال يكون فيھم مثل عمر بن عبد العزيز أخبرنا محمد بن أحمد أنه كان قد اطرح المالھي
وحرم الغناء والشرب وحسم أصحاب السلطان عن الظلم وكان شديد اإلشراف على أمر الدواوين والخراج فحبس نفسه في
الحسبانات ال يخل بالجلوس يوم االثنين والخميس والكتاب بين يديه .
أخبرنا عبد الرحمن قال :أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال :أخبرنا عبد العزيز بن علي أخبرنا محمد بن أحمد المفيد حدثنا أبو
بشر الدوالبي قال :أخبرني أبو موسى العباسي قال :لم يزل المھتدي صائمًا منذ جلس للخالفة إلى أن قتل .
أخبرنا عبد الرحمن قال :أخبرنا أحمد بن علي قال :أخبرني علي بن الحسن الجراحي قال :حدثنا محمد بن أحمد القراريطي
قال :قال لي عمي عبد ﷲ بن إبراھيم اإلسكافي قال :حضرت مجلس المھتدي با وقد جلس للمظالم فاستعداه رجل على ابن
له فأمر بإحضاره فأحضر وأقامه إلى جنب الرجل فسأله عما ادعاه عليه فأقر به فأمره بالخروج إليه من حقه فكتب له بذلك
كتابًا فلما فرغ قال له الرجل :وﷲ يا أمير المؤمنين ما أنت إال كما قال الشاعر :حكمتموه فقضى بينكم أبلج مثل القمر الزاھر
ال يقبل الرشوة في حكمه وال يبالي غبن الخاسر فقال له المھتدي :أما أنت أيھا الرجل فجزاك ﷲ خيرً ا وأما أنا فما جلست ھذا
خردل أتينا
المجلس حتى قرأت في المصحف }ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فال تظلم نفس شي ًئا وإن كان مثقال حبة من
ٍ
بھا وكفى بنا حاسبين{ فما رأيت باكيًا أكثر من بكائه ذلك اليوم .
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وفي ھذه السنة :في سلخ رجب كان ببغداد شغب ووثبت العامة بسليمان بن عبد ﷲ بن طاھر صاحب الشرطة وكان السبب في
ذلك أن المھتدي كتب إلى صاحب الشرطة سليمان أن يأخذ البيعة له ببغداد فأحضر أبا أحمد بن المتوكل فھجم العامة وھتفوا
باسم أبي أحمد ودعوا إلٮبيعته وكانت فتنة قتل فيھا قوم ثم سكنوا .
وللنصف من شوال ھذه السنة :ظھر في نواحي البصرة رجل زعم أنه علي بن محمد بن أحمد بن علي بن عيسى بن زيد بن
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وكان يقول أن جده ألمه خرج مع زيد بن علي على ھشام بن عبد الملك وكان من أھل
ً
عبادا يتكلم في علم النجوم فربما كتب العوذ فخرج في نفر من الزنج فأخذه محمد بن أبي عون فحبسه ثم أطلقه
ورزنين وكان
فخرج في قراب البصرة في مكان يقال له :برنجل وجمع الزنج الذين كانوا يكتسحون السباخ فاستغواھم ثم عبر دجلة ونزل
ً
متصال بقوم من أصحاب السلطان يمدحھم ويستميحھم بشعره ثم خرج من سامراء سنة تسع
الديناري وكان ھذا الرجل
وأربعين ومائتين إلى البحرين وادعى أنه من ولد علي بن أبي طالب ودعا الناس إلى طاعته فتبعه جماعة وأباه جماعة فوقع
بينھم قتال على ذلك فانتقل عنھم إلى اإلحساء فضوى إلى حي من بني تميم وصحبه جماعة من أھل البحرين ثم كان ينتقل في
البادية من حي إلى حي ولم يزل أمره يقوى إلى سنة سبعين وكان يقول :أوتيت آيات من آيات القرآن إمامتي منھا لقيت سورً ا
من القرآن ال أحفظھا فجرى بھا لساني في ساعة واحدة منھا :سبحان والكھف وص وألقيت نفسي على فراشي فجعلت أفكر في
الموضع الذي أقصد له وأقيم فيه إذ نبت بي البادية فأظلتني سحابة فبرقت ورعدت وقيل لي :أقصد للبصرة فمضى إليھا فقدمھا
في سنة أربع وخمسين .
ونزل في بني ضبيعة فاتبعه جماعة منھم علي بن أبان المھلبي ووافق ذلك فتنة البصرة بالباللية والسعدية فرجى أن يتبعه
منھم أحد فلم يتبعه فھرب وطلبه محمد بن رجاء عامل السلطان بھا فلم يقدر عليه فأتى بغداد فأقام بھا فاستمال جماعة فلما
عزل محمد بن رجاء عن البصرة وثب رؤوس الفتنة من الباللية والسعدية ففتحوا الحبوس وأطلقوا من كان فيھا فبلغه ذلك
فخرج إلى البصرة في رمضان سنة خمس وخمسين وأخذ حريرة وكتب عليھا} :إن ﷲ اشترى من المؤمنين أنفسھم وأموالھم
بأن لھم الجنة{ وكتب اسمه واسم أبيه وعلقھا على رأس مردي وخرج في السحر من ليلة السبت لليلتين بقيتا من شھر رمضان
غالم ثم صار إلى الموضع آخر
فلقيه غلمان فأمر بأخذھم وكانوا خمسين غالمًا ثم صار إلى مكان آخر فأخذ منه خمس مائة
ٍ
فأخذ منه مائة وخمسين غالما وجمع من الغلمان خل ًقا كثيرً ا وقام فيھم خطيبًا فمناھم ووعدھم أن يقودھم ويرأسھم ويملكھم وال
يدع من اإلحسان شي ًئا إال فعله لھم ثم دعا قد أردت ضرب أعناقكم لما كنتم تأتون إلى ھؤالء الغلمان الذين استضعفتموھم
وقھرتموھم وحملتوھم ما ال يطيقون فكلمني أصحابي فيكم فرأيت إطالقكم فقالوا :إن ھؤالء الغلمان أباق فھم يتھربون منك
فخذ منا ً
ماال وأطلقھم لنا .
ً
سوطا واحلفھم بطالق نسائھم أن ال يعلموا أح ًدا بموضعه
فأمر بھم فبطح كل قوم موالھم وضرب كل واحد منھم خمسين
وأطلقھم .
ً
دجيال واجتمع إليه السودان فلما حضر العيد ركز المردي الذي عليه لواؤه وصلى بھم وخطب للعيد وذكر
ثم خرج حتى عبر
ما كانوا فيه من الشقاء وأن ﷲ سبحانه استنقذھم من ذلك وأنه يريد أن يرفع أقدارھم ويملكھم العبيد واألموال والمنازل ويبلغ
بھم أعلى األمر ثم حلف لھم على ذلك وكانوا جمعًا كبيرً ا وليس لھم إال ثالثة أسياف وأھدي له فرس فلم يجد له سرجً ا وال
لجامًا فركبه بحبل وسنفه بليف .
وما زال ينتقل من مكان إلى مكان ويأخذ ما يقدر عليه وينتھب السالح وغيره حتى صار له قوة وخاف الموالي منه أن يردھم
إلى مواليھم فحلف لھم يوثق من نفسه وقال :ليحط بي منكم جماعة فإن أحسوا مني غدرً ا فليقتلوني .
وأعلمھم أنه لم يخرج لعرض الدنيا بل غضبًا

عز وجل ولما رأى من فساد الدين .

ومر على قرية فخالفوه فانتھب منھا ً
ماال عظيمًا وجوھرً ا كثيرً ا وغلما ًنا ونسوة وذلك أول سبي سباه وما زال يعيث وينتھب
ً
فجاءه رجل من أھل البصرة فسأله عن الباللية والسعدية فقال :إنما جئت إليك برسالتھم يسألونك شروطا فإن أعطيتھم إياھا
سمعوا لك وأطاعوا .
فأعطاھم ما سألوا وكان يحارب فله وعليه إلى أن اجتمع عليه خلق كثير من أھل البصرة فقال :اللھم إن ھذه ساعة النصرة
فأعني فزعموا أنه رأى طيورً ا بيضاء فأظلتھم .
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وكان سبب ھزيمة أعدائه وقتلھم فقوي عدو ﷲ ودخل رعبه في قلوب أھل البصرة وكتبوا إلى السلطان يخبرونه خبره فوجه
جعالن التركي ونزل الخبيث سبخة وأمر أصحابه باتخاذ األكواخ وبثھم في القرى يغيرون .
وحج بالناس في ھذه السنة علي بن الحسن بن إسماعيل بن العباس بن محمد .
ذكر من توفي في ھذه السنة من األكابر
أحمد بن عبد ﷲ بن أبي الغمر عمر بن عبد الرحمن :توفي في ربيع األول من ھذه السنة .
إبراھيم بن الحسين بن ديزيل الھمداني  :سمع من عفان بن مسلم وكان كثير الطلب للحديث منھم ًكا في كتابته .
قال عبد ﷲ بن وھب الدينوري :كنا نذكر إبراھيم بن الحسين بالحديث فيذاكرنا بالقمطر وكان يذاكر بالحديث الواحد فيقول
عندي منه قمطر .
أخبرنا إسماعيل بن أحمد السمرقندي قال :سمعت أبا القاسم يوسف بن الحسن اليفكري يقول :سمعت أبا علي الحسن بن علي
بن بندار الزنجاني يقول :قال إبراھيم بن الحسين بن ديزيل الھمذاني :كتبت في بعض الليالي الحديث فجلست كثيرً ا وكتبت ما
ال أحصيه حتى أعييت ثم خرجت أتأمل السماء فكان أول الليل فأتممت حزبي وأصبحت وصلينا الصبح ثم حضرت باب
حانوت تاجر وكان ھوذا يكتب حسابًا ويؤرخه بيوم السبت فقلت :سبحان ﷲ أليس اليوم يوم الجمعة فضحك وقال :إسماعيل بن
ً
حافظا للحديث بصيرً ا به ثقة في روايته .
يوسف أبو علي الديلمي كان أحد العباد الورعين والزھاد المتقللين وكان
جالس أحمد بن حنبل ومن بعده من الحفاظ وحدث عن مجاھد بن موسى .
وروى عنه :العباس بن يوسف الشكلي .
أخبرنا القزاز قال :أخبرنا أحمد بن علي أبو بكر بن ثابت قال :أخبرني الجوھري قال :أخبرني محمد بن العباس قال :حدثنا
أبو الحسين بن المنادي قال :وإسماعيل الديلمي كان من خيار الناس وذكر لي أنه كان يحفظ أربعين ألف حديث قالوا :وكان
يعبر إلى الجانب الشرقي قاص ًدا محمد بن اشكاب الحافظ فيذاكره بالمسند وكان إسماعيل من أشھر الناس بالزھد والورع
والتميز بالصون وأما مكسبه فكان من المساھرة في األرجاء .
أخبرنا أحمد بن علي قال :أخبرنا أحمد بن عمر النھرواني قال :حدثنا المعافى بن زكريا قال :حدثنا محمد بن مخلد العطار
قال :حدثنا حامد بن محمد بن الحكم قال :حدثنا كردان قال :قال إسماعيل الديلمي :اشتھيت حلواء وأبلغت شھوته إلي فخرجت
من المسجد بالليل ألبول فإذا على جنبتي الطريق أخاذين حلواء فنوديت :يا إسماعيل ھذا الذي اشتھيت وإن تركته خير لك .
فتركته :قال ابن مخلد :قد كتبت أنا عن كردان :كان يكون بقنطرة بني زريق وقد رأيت إسماعيل الديلمي ھذا من خيار
المسلمين وكان ما شئت من رجل رأيته عند أبي جعفر بن إشكاب .
قال المعافى إسماعيل الديلمي كان من خيار المسلمين والناس يزورون قبره وراء قبر معروف الكرخي بينھما قبور يسيرة
وحدثني بعض شيوخنا أنه كان حا ً
فظا للحديث كثير السماع وأنه سھل بن محمد أبو حاتم السجستاني كان عالمًا باللغة والشعر
كثير الرواية عن أبي زيد وأبي عبيدة قرأ كتاب سيبويه على األخفش مرتين وكان حسن العلم بالفروض وله شعر جيد وعليه
يعتمد ابن دريد في اللغة .
توفي في ھذه السنة .
عبد ﷲ بن عبد الرحمن بن الفضل بن بھرام بن عبد الصمد :أبو محمد السمرقندي الدرامي من بني درام بن مالك بن حنظلة
ولد سنة إحدى وثمانين ومائة رحل في طلب الحديث وسمع من أبي نعيم والحميدي وأبي اليمان وغيرھم .
وبرع في علم الحديث وحفظ وأتقن وجمع الثقة والصدق والورع والعفاف والزھد والعقل الكامل وألح عليه السلطان في قضاء
سمرقند فتقلده وقضى قضية واحدة ثم استعفى فأعفي .
وصنف " المسند " و " التفسير " و " الجامع " .
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وحدث عنه :بندار ومسلم بن الحجاج والترمذي وغيرھم .
أخبرنا القزاز قال :أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الخطيب قال :وأنبأنا زاھر بن الحسين البيھقي قال :أخبرنا أبو عبد ﷲ
النيسابوري قال :سمعت أبا بكر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه يقول :سمعت أبا القاسم عمرو بن محمد األنصاري يقول:
سمعت أبا الفضل محمد بن إبراھيم يقول :كنت عند أحمد بن حنبل فذكر عبد ﷲ بن عبد الرحمن فقال :ذلك السيد ثم قال أحمد:
عرض علي الكفر فلم أقبل وعرضت عليه الدنيا فلم يقبل .
توفي يوم عرفة وكان يوم الجمعة من ھذه السنة وھو ابن خمس وسبعين سنة وقيل توفي سنة خمسين وال يصح .
عبيد بن محمد بن القاسم :أبو محمد الوراق النيسابوري سكن بغداد وحدث بھا عن أبي النفر ھاشم بن القاسم وبشر الحافي .
روى عنه :ابن أبي الدنيا والباغندي وكان ثقة .
وتوفي في ھذه السنة .
ً
جماال وكان من متكلمي المعتزلة وھو تلميذ أبي إسحاق النظام والناس يعجبون
أبو عثمان الجاحظ البصري :كان جده أسود
بتصانيفه زائ ًدا في الحد وليس األمر كذلك بل له جيد ورديء .
حدثنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الخطيب قال :أخبرنا الحسن بن محمد الخالل قال:
حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى النديم حدثنا يموت بن المزرع قال :قال لنا عمرو بن بحر الجاحظ :ما غلبني قط إال رجل
وامرأة .
ً
مجتازا في بعض الطرق فإذا أنا برجل قصير بطين .
فأما الرجل :فإني كنت
كبير الھامة طويل اللحية متزر بمئزر وبيده مشط يسقي به شقه ويمشطھا به فقلت في نفسي :رجل قصير بطين ألحى
فاستزريته فقلت :أيھا الشيخ قد قلت فيك شعرً ا فترك المشط من يده وقال :قل .
فقلت :كأنك صعوة في أصل حش أصاب الحش طش بعد رش فقال لي :ھات .
فقال :كأنك كندب في ذنب كبش مدلدلة وذاك الكبش يمشي .
ً
مجتازا في بعض الطرقات فإذا أنا بامرأتين وكنت راكبًا على حمارة فضرطت الحمارة فقالت إحداھما
وأما المرأة :فإني كنت
لألخرى :وي حمارة الشيخ تضرط .
فغاظني قولھا فأعننت ثم قلت لھما :إنه ما حملتني أنثى قد إال وضرطت .
فضربت يدھا على كتف األخرى وقالت :لقد كانت أم ھذا منه في جھد جھيد تسعة أشھر .
أخبرنا أبو منصور القزاز أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال :أخبرنا الصيرمي قال :أخبرنا المرزباني قال :أخبرنا أبو
بكر الجرجاني حدثنا المبرد قال :دخلت على الجاحظ في آخر أيامه وھو عليل فقلت له :كيف أنت قال :كيف يكون من نصفه
مفلوج فلو نشر بالمناشير ما أحس به ونصفه اآلخر منقرس فلو طارت أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب لقد
كذبتك نفسك لبس ثوب دريس كالجديد من الثياب توفي الجاحظ في محرم ھذه السنة
محمد المعتز با بن المتوكل على ﷲ :خلعوه وحبسوه ومنعوه الطعام والشراب حتى مات على ما سبق في الحوادث وذلك
لليلتين خلتا من شعبان ھذه السنة فبقي في الوالية أربع سنين وثمانية أشھر وثالثة وعشرين يومًا .
وقيل :ثالث سنسن وستة أشھر وثالثة عشر يومًا وكان عمره أربعة وعشرين سنة .
الفضل بن سھل بن إبراھيم بن العباس األعرج :مولى بني ھاشم سمع حسي ًنا الجعفي وشبابة .
روى عنه :البخاري ومسلم في الصحيحين وكان شديد الذكاء والفطنة من الثقات األخيار .
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توفي في صفر من ھذه السنة .
محمد بن عبد الرحيم بن أبي زھير :أبو يحيى البزار يعرف بصاعقة وإنما سمي صاعقة ألنه كان جيد الحفظ ولد سنة خمس
وثمانين ومائة وأصله فارسي .
سمع عبد ﷲ بن موسى وعبد الوھاب بن عطاء وأسود بن عامر وقبيصة وغيرھم .
ً
ً
ضابطا ثقة حدث عنه البخاري في صحيحه وغيره وتوفي في شعبان من ھذه السنة وله سبعون سنة .
حافظا متق ًنا
وكان عالمًا
محمد بن كرام أبو عبد ﷲ السجزي :ولد بقرية من قرى زريح ونشأ بسجستان ثم دخل بالد خراسان وسمع الحديث وأكثر
الرواية عن أحمد بن عبد ﷲ الجوبياري ومحمد بن تميم الفاريابي وكانا كذابين وقد صرح في كتبه بأن ﷲ جسم تعالى عن
ذلك ومن مذھب الكرامية :أن ﷲ سبحانه مماس لعرشه وأن ذاته محل للحوادث في ھذيانات فال ھو سكت سكوت الزاھدين
وال تفلق بكالم المتكلمين .
وذكره أبو حاتم بن حبان الحافظ في كتاب " المجروحين " فقال :كأنه خذل حتى التقط من المذاھب أردأھا ومن األحاديث
أوھاھا ثم جالس الجوبياري ومحمد بن تميم ولعلھما قد وضعا على رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم وعلى الصحابة والتابعين
مائة ألف حديث ثم جالس أحمد بن حرب األصفھاني بنيسابور فأخذ عنه التقشف ولم يكن يحسن العلم وال األدب وأكثر كتبه
المصنفة صنفھا له مأمون بن أحمد السلمي وكان تلميذه .
وذكره أبو عبد ﷲ الحاكم فقال :جاور بمكة خمس سنين ثم انصرف إلى سجستان فباع ما كان يملكه بمال وانصرف إلى
نيسابور فحبسه محمد بن عبد ﷲ بن طاھر وطالت محنته وكان يغتسل كل جمعة ويتأھب للخروج إلى الجامع ثم يقول
للسجان :أتأذن لي في الخروج فيقول :ال فيقول :اللھم إنك تعلم أني بذلت مجھودي والمنع من غيري .
ومكث بنيسابور أربع عشرة سنة ثمانية منھا في السجن وكان يلبس في أول أمره مسك ضأن مدبوغ غير مخيط وكان على
رأسه قلنسوة بيضاء ويجلس فيعظ ويذكر .
خرج من نيسابور في شوال سنة إحدى وخمسين ومائتين وتوفي ببيت المقدس في صفر سنة خمس وخمسين ودفن بباب
أريحاء بقرب يحيى بن زكريا عليھما السالم وكان أصحابه ببيت محمد بن عمران بن زياد بن كثير أبو جعفر الضبي النحوي
الكوفي مؤدب عبد ﷲ المعتز حدث عن أبي نعيم وأحمد بن حنبل وغيرھما وكان الغالب عليه األخبار وما يتعلق باألدب وكان
ثقة .
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز قال :أخبرنا أبو بكر بن علي بن ثابت قال :أخبرنا علي بن المحسن القاضي أخبرنا أحمد
بن عبد ﷲ الدوري حدثنا أحمد بن عبد العزيز الجوھري قال :كان محمد بن عمران الضبي على اختيار القضاة للمعتز فاجتمع
ً
ً
طواال يحفظ
شيخا
إليه القضاة والفقھاء وكان الضبي قبل ذلك معلمًا فنعس ثم رفع رأسه فقال :تھجوا قال الجوھري :وكان
ً
حديثا عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم وكان يحفظ األخبار والملح .
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد أخبرنا أحمد بن علي أخبرنا محمد بن علي بن يعقوب القاضي قال :قال لي بن عرابة المؤدب:
حكى لي محمد بن عمر الضبي أنه حفظ ابن معتز  -وھو يؤدبه  -النازعات وقال له :إذا سألك أمير المؤمنين أبوك :في أي
شيء أنت فقل :أنا في السورة التي تلي عبس وال تقل أنا في النازعات فسأله أبوه :في أي شيء أنت فقال :أنا في السورة التي
تلي عبس .
فقال له :من علمك ھذا قال :مؤدبي فأمر له بعشرة آالف درھم .
ثم دخلت سنة ست وخمسين ومائتين
فمن الحوادث فيھا:
أن موسى بن بغا دخل سامراء يوم االثنين إلحدى عشرة ليلة خلت من المحرم والمھتدي يومئذ قد جلس للمظالم فأقاموه عن
مكانه وحملوه على دابة من دواب الشاكرية وانتھبوا ما كان في ما تريد ويحك اتق ﷲ عز وجل فانك تركب أمرً ا عظيمًا .
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فقال موسى :ما نريد إال خيرً ا .
فأخذوا عليه العھود والمواثيق أنه ال يمالي صالحً ا عليھم وال يضمر لھم إال مثل ما يظھر ففعل ذلك فجددوا له البيعة ليلة
الثالثاء الثنتي عشرة ليلة خلت من المحرم .
وأصبحوا يوم الثالثاء فوجھوا إلى صالح أن يحضرھم فوعدھم أن يحضر ثم استتر فأظھر النداء عليه ثم قتل لثمان بقين من
صفر .
وولى سليمان بن عبد ﷲ بن طاھر بغداد والسواد ووجه إليه بخلع كثيرة وكان األتراك قد تحدثوا بخلع المھتدي فبلغه فخرج
إليھم متقل ًدا سي ًفا وقال :قد بلغني ما أنتم عليه من أمر وﷲ ما خرجت إليكم إال وأنا متخبط وقد أوصيت ألخوتي بولدي وھذا
سيفي وﷲ ألضربن به ما استمسك قائمة في يدي ما ھذا اإلقدام على الخلفاء والجرأة على ﷲ عز وجل سواء عنكم من أراد
صالحكم ومن إذا سمع عنكم بشيء دعا بأرطال من الشراب فشربھا ثم تقولون إني أعلم علم صالح وما أعلمه .
قالوا :فاحلف لنا على ذلك .
قال :نعم .
فورد مال فارس واألھواز ومبلغه تسعة عشر ألف ألف درھم وخمس مائة ألف درھم فانتشر في العامة أن القوم قد عرفوا أن
يخلعوا المھتدي ويقتلونه فبعث المھتدي إلى العسكر
وفي ھذه السنة:
وافى جعالن لحرب صاحب الزنج فزحف بعسكره فبقي بينه وبين صاحب الزنج فرسخ فخندق على نفسه فأقام ستة أشھر ولم
ً
سبيال لضيق الموضع بما فيه من النخل والدغل عن محال الخيل فكانوا إذا التقوا لم يكن بينھم إال الرمي بالنشاب
يجد إلى لقائه
والحجارة فجاء الزنج فبيتوا عسكر جعالن فقتلوا جماعة فترك جعالن عسكره وانضم إلى البصرة فظھر إلى السلطان عجزه
فصرف وأمر سعيد الحاجب بالشخوص لحرب الزنج .
وفي ھذه السنة:
تحول صاحب الزنج من السبخة التي كان نزلھا إلى الجانب الغربي من النھر المعروف بأبي الخصيب وأخذ أربعة وعشرين
مركبًا من مراكب البحر كانت قد اجتمعت تريد البصرة وكان يقول ألصحابه :لما بلغني قرب المراكب مني نھضت للصالة
وأخذت في الدعاء والتضرع فخوطبت بأن قيل لي :قد أظلك فتح عظيم .
ً
أمواال عظيمة .
فالتفت فطلعت المراكب فحواھا أصحابي وقتلوا مقاتليھا وسبوا ما فيھا من الرقيق وغنموا منھا
وفي ھذه السنة:
خلع المھتدي با ألربع عشرة خلت من رجب وقتل وفي سبب خلعه أحدھما :أنه كتب إلى بعض األتراك أن يقتل بعضھم
فأطلع المأمور ذلك الرجل على ھذا وقال له :إذا قتلتك اليوم قتلت أنا ً
غدا .
قال :فما نصنع قال :ندير على المھتدي فقدم ذلك المأمور على المھتدي فقال له :ألم آمرك بقتل من أمرتك بقتله فتعلل عليه
فأمر بقتله فقتل ورمى رأسه إلى أصحابه ووقع القتال بين الناس وخرج المھتدي يقاتل ويقول :يا معشر الناس انصروا
خليفتكم.
فآل األمر إلى أن قتلوه .
والقول الثاني :أنه كان قد كتب رقعة بخطة :أنه متى غدر بھم أو اغتالھم فھم في حل من بيعته ولما كتب إلى بعضھم أن يقتل
بعضًا استحلوا نقص بيعته ودعوه إلى خلع نفسه فأبى فخلعوا أصابع رجليه من قدميه فورم ومات .
ويقال :عذبوه بفنون العذاب وأشھدوا على موته وبايعوا المعتمد .
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واسمه :أحمد بن جعفر المتوكل على ﷲ بن المعتصم بن الرشيد ويكنى أبا العباس .
ولد بسامراء سنة تسع وعشرين ومائتين في أولھا وأمه أم ولد رومية يقال لھا :فتيان وكان أسمر رقيق اللون أعين خفي ًفا
ً
جميال بويع يوم الثالثاء ألربع عشرة ليلة بقيت من رجب ھذه السنة فولي الوزارة عبد ﷲ بن يحيى بن خاقان .
لطيف اللحية
وللمتعمد أشعار حسان منھا قوله :طال وﷲ عذابي واھتمامي واكتئابي بغزال من بني األصفر ال يغنيه ما بي أنا مغرى بھواه
وھو مغرى بعذابي فإذا ما قلت صلني كان ال منه جوابي وله :عجل الحب بفرقه فبقلبي منه حرقه ما لك بالحب رقي وأنا أملك
رقه إنما يستروح الصب إذا أظھر عشقه ذكر طرف من سيرته أخبرنا علي بن أحمد البسيري عن أبي عبد ﷲ بن بطة حدثنا
أبو عمر بن أحمد بن شھاب حدثنا إبراھيم بن عبد السالم قال :حدثنا إسماعيل بن عبيد ﷲ العسكري قال :كنا عند المعتمد أمير
المؤمنين بسامراء في رمضان فلما أمسينا دعا بتمر فأفطر على تمرة ثم ناول من حضر تمرة تمرة ثم قال :حدثني أبي قال:
حدثنا أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم :كان يفطر قبل
أن يصلي على رطبات فإن لم يجد فتمرات فإن لم يجد تمرات حسا حسوات من ماء
ثم قال :سمعت أبي يقول :سمعت أحمد بن حنبل يقول :حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن وھب بن منبه قال :وروى أبو بكر
الصولي قال :حدثني أحمد بن يزيد المھلبي قال :حدثني أبي قال :كنا مرة بين يدي المعتمد فجعل يخفق نعاسً ا وقال :ال يبرحن
أحد .
ً
رجال يعرف بمنصور الحمال فأحضر فقال :منذ كم أنت محبوس
ثم نام مقدار نصف ساعة وانتبه فقال :أحضروني من الحبس
فقال :منذ ثالث سنين .
قال :فأصدقني عن خبرك قال :أنا رجل من أھل الموصل كان لي جمل أحمل عليه وأعود بكراه على عائلتي فضاق بالموصل
المكسب فقلت :أخرج إلى سامراء فإن العمل فيھا كثير فخرجت فلما قربت منھا إذا جماعة من الجند قد ظفروا بقوم يقطعون
الطريق قد كتب صاحب البريد بعددھم وكانوا عشرة فأعطاھم واحد من العشرة ً
ماال على أن يطلقوه فأطلقوه وأخذوني مكانه
وأخذوا جملي فسألتھم با فقال المعتمد :أحضروني خمسمائة دينار فجاءوا بھا .
فقال :ادفعوھا إليه قال :فأخذھا وأجرى عليه ثالثين دينارً ا في كل شھر وقال :اجعلوا أمر جمالنا إليه ثم أقبل علينا وقال :رأيت
الساعة النبي صلى ﷲ عليه وسلم فقال لي :يا أحمد وجه الساعة إلى الحبس فأخرج منصور الجمال وأحسن إليه فإنه مظلوم
ففعلت ما رأيتم ثم نام من وقته فانصرفنا .
أخبرنا أبو بكر بن عبد الباقي قال :أخبرنا أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي عن أبيه قال حدثني أبو محمد الصلحي قال:
حدثنا أبو علي الكاتب األترحي قال :حدثني أبو محمد عبد ﷲ بن أحمد بن حمدان قال :انصرف جلساء المعتمد على ﷲ ليلة
عنه وانصرفت إلى حجرة مرسومة لي في الدار اختص بھا فلما انتصف الليل وأنا نائم إذا أنا بالخدم يدقون باب حجرتي
ويوقظونني بشدة فانزعجت أجب أمير المؤمنين .
فأجبت وأنا مذعور وقلت :إنا بالء تجدد فلما صرت بحضرته قائمًا لم يستجلسني وقال :يا غالم صاحب الشرطة الساعة
قمت فزعًا فحضر فقال له :في حبسك رجل يقال له فالن بن فالن الجمال.
فقال له :نعم .
قال :أحضره فحضر .
فقال له المعتمد :بأي شيء تعرف قال :أنا فالن بن فالن الجمال .
قال :منذ كم حبست قال :منذ كذا وكذا .
قال :في أي شيء قال :مظلوم .
قال :فاشرح لي قصتك .
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قال :أنا رجل من أھل الجبل وكان يتقلدنا فالن بن فالن إلى األمير فأستدعى إلى الحضرة يسخر جمالي فتظلمت إليه فلم ينفع
ً
ً
محمال فضربني مقارع كثيرة وقيدني فقلت :ما
جمال
فخرجت أمشي وراء الجمال إلى أن قربنا من حلوان فسل األكراد منھا
ذنبي قال :أنت سرقت جملك وأخذت ما كان عليه .
فقلت :غلمانك يعلمون أن األكراد سلوه فقال :األكراد ما جاءوا إال بمواطأتك ثم أمر بي فحملت على بعض الجمال ً
مقيدا فلما
وردت ھذا البلد طرحني في الحبس وملك الجمال فقال :يا فالن فحضر بعض الخدم فقال :امض الساعة إلى األمير فالن واقعد
على دماغه وال تبرح أو يرد جمال ھذا عليه أو قيمتھا على ما يقوله الجمال وادفع ذلك إليه وقال للخادم :ادفع إلى ھذا الجمال
كذا وكذا دينارً ا أو كسوة وأدخله الحمام وأطعمه واسقه ثم قال لصاحب الشرطة :ال تعرض له .
ثم قال له :في حبسك فالن بن فالن الحداد قال :ھاته فأحضره فقال :ما قصتك قال :أنا رجل حبست ظلمًا منذ كذا وكذا سنة .
قال :وما كان سبب حبسك فقص قصة طويلة .
فقال لصاحب الشرطة :خل عنه وقال للخادم :خذه فغير من حاله وأطعمه واسقه وأدخله الحمام واكسه وادفع إليه كذا وكذا
دينارً ا .
وقال للشرطي :انصرف ثم رفع رأسه وقال :الحمد

الذي وفقني لھذا الفعل يا ابن حمدان .

فقلت :كيف تكلف أمير المؤمنين النظر في ھذا األمر بنفسه في مثل ھذا الوقت وانزعج من نومه فقال :ويحك جاءني رجل
الساعة في النوم صفته كيت وكيت فقال :في حبسك رجالن مظلومان يقال ألحدھما فالن بن فالن الجمال واآلخر فالن بن
فالن الحداد فأطلقھما وأنصفھما من خصومھما وأحسن إليھما .
فانتبھت مذعورً ا ولعنت إبليس وصليت على رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم وتحولت إلى الجانب اآلخر وقمت فرأيت
الشخص بعينه فقال لي :ويلك آمرك أن تطلق رجلين محبوسين مظلومين من حبسك طال حبسھما وأن تنصفھما من خصومھما
وال تفعل وترجع إلى نومك لقد ھممت أن أفعل بك .
قال :وكاد يمد يده إلي .
فقلت :يا ھذا ارفق بي وقل لي من أنت .
قال :أنا محمد رسول ﷲ قال :فكأني قد قبلت يده وقلت :يا رسول ﷲ ما عرفتك .
ولو كنت عرفتك ما تجاسرت على مخالفتك .
قال :فقم فعجل في أمرھما الساعة كما أمرتك .
فانتبھت فاستدعيتك لتشاھد ما يجري وطلبت صاحب الشرطة فجرى ما رأيت .
فدعوت له وعظمت في نفسه ما جرى وقلت :ھذه عناية من رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم يا أمي المؤمنين ومنة من ﷲ عليه
فليشكر ﷲ .
فقال :امض فقد أزعجتك فمضيت إلى حجرتي .
ولخمس بقين من رجب :دخل الزنج إلى األبلة فقتلوا فيھا خل ًقا كثيرً ا منھم :عبد ﷲ بن حميد الطوسي وأحرقوھا .
وفي ھذا الشھر :قدم سعيد بن صالح المعروف بالحاجب من قبل السلطان لحرب الزنج واستسلم أھل عبادان لصاحب الزنج
فسلموا إليه حصنھم وذلك أنھم رأوا ما فعل بأھل األبلة فضعفت قلوبھم وخافوا على أنفسھم فأعطوا بأيديھم فدخلھا أصحابه
فأخذوا من كان فيھا من العبيد والسالح ودخلوا األھواز فھرب أھلھا فدخلوا فأحرقوا وقتلوا ونھبوا وأخربوا وذلك يوم االثنين
ً
شديدا وانتقل أكثر أھلھا عنھا .
الثنتي عشرة خلت من رمضان فانزعج أھل البصرة لذلك ورعبوا رعبًا
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وفي ھذه السنة:
ظھر بالكوفة علي بن زيد الطالبي فبعث إليه الشاه بن ميكال في عسكر كثيف فھزمھم ووثب محمد بن واصل بن إبراھيم
التيمي من أھل فارس ورجل من أكرادھا يقال له أحمد بن الليث بعامل فارس فقتاله .
وفيھا:
شخص موسى بن بغا إلحدى عشرة ليلة خلت من شوال من سامراء إلى الري وشيعه المعتمد .
وحج بالناس في ھذه السنة أحمد بن عيسى بن المنصور .
ذكر من توفي ھذه السنة من األكابر
إبراھيم بن يعقوب بن إسحاق التميمي :خراساني جوزجاني قدم مصر فكتب عنه .
وتوفي بدمشق في ھذه السنة .
أيوب بن نصر بن موسى  :أبو أحمد العصفري بغدادي قدم مصر وحدث بھا وتوفي في شعبان ھذه السنة .
إدريس بن عيسى :أبو محمد القطان المخرمي حدث عن زيد بن الحباب وأبي داود الجعفري .
روى عنه ابن صاعد والباغندي ولم يكن به بأس وتوفي في ھذه السنة الحسن بن علي أبو علي المسوحي حكى عن بشر
الحافي روى عنه الجنيد .
ولم يكن له منزل يأوي إليه إنما كان يأوي إلى مسجد .
أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال :أخبرنا ابن رزق إجازة قال :أخبرنا جعفر الخلدي قال :حدثني الجنيد وابن
مسروق وأبو أحمد المغازلي وأبو محمد الحريري قالوا :سمعنا حس ًنا المسوحي يقول :كنت آوي إلى باب الكنائس كثيرً ا وكنت
أقرب من مسجد ثم أتفيأ فيه من الحر وأستكن من البرد فدخلت يومًا وقد كظني الحر واشتد علي فحملتني عيني فنمت فرأيت
كأن سقف المسجد قد انشق وكأن جارية قد نزلت علي من السقف عليھا قميص فضة يتخشخش ولھا ذؤابتان فجلست عند
رجلي فقبضت رجلي عنھا فمدت يدھا فنالت رجلي .
فقلت لھا :يا جارية لمن أنت قالت :لمن دام على ما أنت عليه .
رزق ﷲ بن موسى أبو الفضل اإلسكافي حدث عن يحيى بن سعيد القطان وسفيان بن عيينة وشبابة .
وروى عنه :الباغندي وابن وتوفي في ذي القعدة من ھذه السنة .
الزبير بن بكار بن عبد ﷲ :بن مصعب بن ثابت بن عبد ﷲ بن الزبير بن العوام أبو عبد ﷲ األسدي المديني العالمة .
سمع سفيان بن عيينة والنضر بن شميل وأبا الحسن المدائني وخل ًقا كثيرً ا .
روى عنه ثعلب وابن أبي الدنيا والبغوي وابن صاعد وغيرھم .
وكان ثقة ثب ًتا عالمًا بالنسب عار ًفا بأخبار المتقدمين وله " كتاب النسب ".
ولي القضاء بمكة وورد بغداد فلما أراد أن يحدث بھا قال :أعرضوا علي مستمليكم .
فعرضوا عليه فأتاھم فلما حضر أبو حامد المستملي قال له :من أنت قال :من ذكرت يا ابن حواري رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم فأعجبه واستملى عليه .
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أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز قال :أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال :أخبرنا احمد بن عبد الواحد الوكيل
أخبرنا إسماعيل بن سعيد المعدل قال :حدثنا محمد بن موسى المارستاني حدثنا الزبير بن بكار قال :قالت ابنة أختي ألھلھا:
خالي خير رجل ألھله ال يتخذ ضرة وال يشتري جارية .
قال :تقول المرأة :وﷲ لھذه الكتب أشد علي من ثالث ضرائر .
أخبرنا عبد الرحمن القزاز قال :اخبرنا أحمد بن علي الخطيب أخبرنا أحمد بن الفرج النھرواني قال :أخبرنا الحسين بن محمد
بن عبيد الدقاق قال :سمعت أبا العباس محمد بن إسحاق الصيرفي يقول :سألت الزبير بن بكار  -وقد جرى حديث النساء  -منذ
كم زوجك معك قال :ال تسألني ليس يرد القيامة أكثر كبا ًشا منھا ضحيت عنھا بسبعين كب ًشا .
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز قال :أخبرني أحمد بن علي أخبرني محمد بن عبد الواحد وعلي بن أبي علي قاال :أخبرنا
أحمد بن إبراھيم بن شاذان قال :توفي أبو عبد ﷲ الزبير بن بكار قاضي مكة ليلة األحد لتسع ليال بقين من ذي القعدة سنة ست
وخمسين ومائتين وقد بلغ أربعًا وثمانين سنة ودفن بمكة وحضرت جنازته وصلى عليه ابنه مصعب وكان سبب وفاته :أنه
وقع من فوق سطحه فمكث يومين ال يتكلم وتوفي بعد فراغنا من قراءة " كتاب النسب " عليه بثالثة أيام .
عبد ﷲ بن محمد بن المھاجر أبو محمد :ويعرف بفوزان كان من أخص أصحاب أحمد بن حنبل به وكان يتقدمه ويكرمه
ويأنس إليه ويستقرض منه ومات أحمد وله عنده خمسون دينارً ا وأوصى أن تعطى من غلته فلم يأخذھا فوزان وأحله منھا
وبعث إليه يومًا فقال :قد وھب ﷲ لنا ً
ولدا فإيش ترى أن أسميه وحدث فوزان عن وكيع وشعيب بن حرب وأبي معاوية
وغيرھم .
روى عنه :جماعة منھم :البغوي وابن صاعد :وقال الدار قطني :فوزان نبيل جليل .
توفي في رجب ھذه السنة .
عثمان بن صالح بن سعيد بن يحيى :حدث عن يزيد بن ھارون ووھب بن جرير .
روى عنه :ابن مخلد وكان ثقة .
وتوفي في ھذه السنة .
محمد بن إسماعيل بن إبراھيم بن المغيرة :وأبو عبد ﷲ الجعفي البخاري .
صاحب " الجامع الصحيح " و " التاريخ " ولد يوم الجمعة بعد الصالة لثالث عشرة ليلة خلت من شوال سنة أربع وتسعين
ومائة .
وإنما قيل له :الجعفي ألن أبا جده أسلم  -وكان مجوسيًا  -على يدي يمان الجعفي وكان يمان والي بخارى فنسب إليه .
ورحل محمد بن إسماعيل في طلب العلم وكتب بخراسان والجبال ومدن العراق والحجاز والشام ومصر وسمع بكر بن
إبراھيم وعبدان ومحمد بن عبد ﷲ األنصاري وأبا نعيم وعفان وأبا الوليد الطيالسي والقعنبي والحميدي وعلي بن المديني
وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وخل ًقا يطول ذكرھم وورد إلى بغداد دفعات .
وحدث بھا فروى عنه من أھلھا :إبراھيم الحربي والباغندي وابن صاعد وغيرھم وآخر من حدث عنه بھا :الحسين بن
إسماعيل المحاملي .
ومھر البخاري في علم الحديث ورزق الحفظ له والمعرفة له .
أخبرنا أبو منصور القزاز قال :حدثني عبد الغفار بن عبد الواحد األرموي قال :حدثني محمد بن إبراھيم بن أحمد األصبھاني
قال :أخبرني أحمد بن علي الفارسي حدثنا أحمد بن عبد ﷲ بن محمد قال :سمعت جدي محمد بن يوسف الفربري يقول :حدثنا
أبو جعفر محمد بن أبي حاتم الوراق النحوي قال :قلت ألبي عبد ﷲ محمد بن إسماعيل البخاري :كيف كان بدء أمرك في
طلب الحديث قال :ألھمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب قلت :وكم أتى عليك إذ ذاك فقال :عشر سنين أو أقل ثم خرجت من
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الكتاب بعد العشر فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره فقال يومًا فيما كان يقرأ للناس :سفيان عن أبي الزبير عن إبراھيم فقلت
أنا له :يا أبا فالن إن أبا الزبير لم يرو عن إبراھيم فانتھرني .
فقلت له :ارجع إلى األصل إن كان عندك .
فدخل ونظر فيه ثم خرج فقال لي :ھو الزبير بن عدي عن إبراھيم .
فأخذ القلم مني وأحكم كتابه وقال :صدقت .
فقال له بعض أصحابه :ابن كم كنت إذ رددت عليه قال :ابن إحدى عشرة سنة فلما طعنت في ست عشرة حفظت كتب ابن
المبارك ووكيع ثم خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة فلما حججت رجع أخي وتخلفت بھا في طلب الحديث فلما طعنت في
ثمانية عشرة سنة جعلت أصنف قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلھم وصنفت كتاب " التاريخ " إال وله عندي قصة إال أني
كرھت تطويل الكتاب .
وفي رواية ابن البخاري :كتب تراجم جامعة بين قبر رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ومنبره وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين.
وقال :كتبت عن ألف شيخ .
ً
حديثا إال اغتسلت قبل ذلك وصليت
قال :وأخرجت ھذا الكتاب من زھاء ستمائة ألف حديث وما وضعت في كتاب الصحيح
ركعتين .
قال الفربري :سمع ھذا الكتاب تسعون ألف رجل ما بقي أحد يرويه غيري .
أخبرنا الخطيب أحمد بن علي بن ثابت قال :حدثني أبو عبد ﷲ محمد بن علي الصوري أخبرنا محمد بن أحمد بن جميع
الغساني قال :حدثنا أحمد بن محمد بن آدم قال :حدثنا محمد بن يوسف قال :كنت عند محمد بن إسماعيل البخاري في منزله
ذات ليلة فأحصيت أنه قد قام وأسرج يستذكر أشياء يعقلھا في ليلة ثماني عشرة مرة .
وروي عنه بعض رفقائه أنه كان يختلف معھم إلى مشائخ البصرة وھو غالم وال يكتب فسألوه بعد أيام :لم ال تكتب فقرأ عليھم
جميع ما سمعوه من حفظه وكان يزيد على خمسة عشر ألف حديث وكان بندار يقول :ما قدم علينا مثل محمد بن إسماعيل .
ودخل مرة إلى مجلس بندار فما عرفه فقيل له :ھذا أبو عبد ﷲ .
فقام فأخذ بيده وعانقه وقال :مرحبًا بمن أفتخر به منذ سنين .
ما رأينا مثل محمد بن إسماعيل.
وقال أبو بكر األعين :كتبنا عن محمد بن إسماعيل على باب محمد بن يوسف الفريابي وما في وجھه شعرة .
وقال أحمد بن حنبل :ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل البخاري .
وقال إسحاق بن راھويه وعنده البخاري :يا معشر أصحاب الحديث انظروا إلى ھذا الشاب واكتبوا عنه فإنه لو كان في زمن
الحسن الحتاج إليه الناس لمعرفته بالحديث وفھمه .
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال :أخبرنا أحمد بن علي الحافظ الخطيب قال :حدثني عبد ﷲ بن أحمد الصيرفي قال :سمعت
الدارقطني يقول :لوال البخاري ما ذھب مسلم وال جاء .
أخبرنا عبد الرحمن قال :حدثني محمد بن أبي الحسن الساحلي قال :أخبرنا أحمد بن الحسن الرازي قال :سمعت أبا أحمد بن
عدي الحافظ يقول :سمعت عدة مشائخ يحكون أن محمد بن إسماعيل البخاري قدم إلى بغداد فسمع به أصحاب الحديث
فاجتمعوا وعمدوا إلى مائة حديث قلبوا أسانيدھا ومتونھا وجعلوا متن ھذا إلسناد آخر وإسناد ھذا لمتن آخر ودفعوھا إلى عشرة
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أنفس إلى كل رجل عشرة أحاديث وأمروھم إذا حضروا المجلس يلقون ذلك على البخاري فحضروا فانتدب رجل من العشرة
فسأله عن حديث من تلك األحاديث فقال :ال أعرفه .
فسأله عن آخر فقال :ال أعرفه .
فما زال يلقي عليه واح ًدا بعد واحد حتى فرغ من العشرة والبخاري يقول :ال أعرفه .
فكان بعض الفھماء يقول :الرجل فھم .
وبعضھم يقضي عليه بالعجز .
ثم انتدب رجل آخر فسأله عن حديث من األحاديث وھو يقول في الحديث :ال أعرفه .
حتى فرغ من عشرته ثم الثالث ثم الرابع إلى تمام العشرة والبخاري ال يزيدھم أما حديثك األول فھو كذا والحديث الثاني كذا
والثالث كذا حتى أتى على تمام العشرة فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه وفعل باآلخرين مثل ذلك فأقر له الناس
بالحفظ وأذعنوا له بالفضل .
وكان ابن صاعد إذا ذكره يقول :الكبش النطاح .
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال :أخبرنا الخطيب أحمد بن علي بن ثابت قال :أخبرني الحسن بن محمد البلخي حدثنا محمد
بن أبي بكر الحافظ أخبرنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن عمر المقرئ حدثنا أبو سعيد بكر بن منير قال :كان حمل إلى محمد
بن إسماعيل بضاعة أنفذھا إليه فالن فاجتمع التجار بالعشية فطلبوھا منه بربح خمسة آالف درھم فقال لھم :انصرفوا الليلة .
فجاءه من الغد تجار آخرون فطلبوا منه تلك البضاعة بربح عشرة آالف درھم فردھم وقال :إني نويت البارحة أن أدفع إلى
أولئك وال أحب أن أنقض نيتي فدفعھا إليھم .
أخبرنا عبد الرحمن القزاز قال أخبرنا الخطيب أحمد بن علي بن ثابت أخبرنا الحسن بن محمد أخبرنا محمد بن أبي بكر
البخاري الحافظ قال :حدثنا أبو عمرو أحمد بن أبي محمد المقرئ قال :سمعت بكر بن منير يقول :سمعت محمد بن إسماعيل
يقول :أرجو أن ألقى ﷲ سبحانه وال يحاسبني أن اغتبت أح ًدا كان البخاري قد قال :أفعال العباد مخلوقة .
فقلت له :قد قلت لفظي بالقرآن مخلوق .
فقال :أنا ال أقول ھذا وإنما أقول أفعال العباد مخلوقة فھجره محمد بن يحيى الذھلي ومنع الناس من الحضور عنده واتفق أن
خال بن أحمد الذھلي والي بخارى سأله أن يحضر عنده ليسمع منه الكتاب الصحيح والتاريخ فقال :أنا ال أذل العلم إن أراد
سماع ذلك فليحضر عندي .
فاحتال عليه حتى نفاه من البلد فمضى إلى خرتنك وھي قرية من قرى سمرقند على فرسخين منھا فتوفي ھناك .
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز قال :سمعت الحسن بن الحسين التمار يقول :رأيت محمد بن إسماعيل ً
شيخا نحيف الجسم
ليس بالطويل وال بالقصير توفي ليلة السبت عند صالة العشاء وكانت ليلة الفطر ودفن يوم الفطر بعد صالة الظھر لغرة شوال
سنة ست وخمسين ومائتين وعاش اثنتين وستين سنة إال ثالثة عشر يومًا .
محمد المھتدي با أمير المؤمنين :قد ذكرنا سبب خلعه وقتله فيما تقدم وكان ھالكه يوم الثالثاء ألربع عشرة ليلة بقين من
رجب ھذه السنة وكانت خالفته أحد عشر شھرً ا وخمسة عشر يومًا وقيل :سبعة عشر يومًا وبلغ من العمر ثمانيًا وثالثين سنة
وأربعة أشھر وعشرة أيام .
وقيل :إحدى وأربعين سنة .
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال :أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال :حدثني الحسن بن أبي بكر قال :حدثنا عيسى بن المتوكل
على ﷲ حدثنا محمد بن خلف المرزبان حدثني أحمد بن سعيد األموي قال :كانت لي حلقة وأنا بمكة أجلس فيھا في المسجد
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الحرام ويجتمع إلي فيھا أھل األدب وإنا يومًا لنتناظر في شيء من النحو والعروض وقد علت أصواتنا وذلك في خالفة
المھتدي إذ وقف علينا مجنون فنظر إلينا ثم قال :أما تستحون ﷲ يا معدن الجھل شغلتم بذا والناس في أعظم الشغل إمامكم
ً
أضحى ً
قتيال
مجدال وقد أصبح اإلسالم مفترق الشمل وأنتم على األشعار والنحو عكف تصيحون باألصوات فلستم بذي عقل ثم
انصرف المجنون وتفرقنا وقد أفزعنا ما ذكره المجنون وحفظنا األبيات فخبرت بذلك إسماعيل بن المتوكل فحدث به قبيحة أم
المعتز با فقالت :إن لھذا لنبأ فاكتبوا ھذه األبيات وأرخوا ھذا اليوم واطووا ھذا الخبر عن العامة .
ففعلنا فلما كان يوم الخامس عشر ورد الخبر من مدينة السالم بقتل المھتدي .
محمد بن إبراھيم بن جعفر األنماطي :المعروف بمربع صاحب يحيى بن معين .
كان أحد الحفاظ الفھماء وحدث عن أبي سلمة التبوذكي وأبي حذيفة النھدي وأبي الوليد الطيالسي وغيرھم .
أخبرنا عبد الرحمن قال :سمعت أبا نعيم الحافظ يقول :بلغني عن جعفر بن محمد بن كزال قال :كان يحيى بن معين يلقب
أصحابه فلقب محمد بن إبراھيم بمربع والحسين بن محمد بعبيد العجل وصالح بن محمد جزرة ومحمد بن صالح بكيلجة
وھؤالء من كبار الصحابة .
أخبرنا عبد الرحمن القزاز قال :أخبرنا أحمد بن علي الخطيب قال :حدثنا عبد ﷲ بن أبي الفتح قال :أخبرنا أبو الحسن
ً
حافظا بغداديًا له تصنيف وتأريخ حدث عنه :أبو محمد بن
الدارقطني قال :محمد بن إبراھيم األنماطي المعروف بمربع كان
صاعد وغيره .
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد السمسار أخبرنا عبد ﷲ بن عثمان الصفار قال :أخبرنا عبد الباقي بن قانع :أن محمد بن إبراھيم
مربعًا مات في سنة ست وخمسين ومائتين وقال ابن مخلد :مات في ستة وثمانين وھذا غلط ال يصح .
أبو عبد ﷲ الشعباني :من بني شعبان وبنو شعبان بن عمرو بن قيس بن حمير وأھل مصر إذا نسبوا إليه يقولون األشعبوني
وأھل الكوفة يقولون :الشعبي وأھل الشام يقولون :الشعباني وأھل اليمن يقولون :ذي الشعين وكلھم يريد شعبان بن عمرو روى
محمد الحديث وتوفي في ھذه السنة .
ثم دخلت سنة سبع وخمسين ومائتين
فمن الحوادث فيھا:
أنه في أولھا :ظفر صاحب الزنج باألبلة وأحرقا وقتل من الناس في ثالثة أيام ثالثين أل ًفا وأنه قدم رسول يعقوب بن الليث
في ربيع اآلخر بأصنام من كابل وأن المعتمد عقد ألخيه أبي أحمد على الكوفة والبصرة وبغداد والسواد وفارس واألھواز
وطريق مكة والحرمين وبالد اليمن الثنتي عشرة خلت من صفر ثم عقد له لسبع خلون من رمضان على بغداد والسواد
وواسط وكور دجلة والبصرة واألھواز وفارس .
وفيھا
أمر بغراج باستحداث سعيد الحاجب أن ينيخ بإزاء عسكر صاحب الزنج فمضى وأوقع بھم وھزمھم واستنقذ ما في أيديھم
من النساء والنھب وأصابته جراحات .
ثم عاد إلى حرب الخبيث فعبر إلى غربي دجلة فأوقع به وقعات في أيام متوالية ثم لم يزل يحاربه باقي رجب وعامة شعبان .
ثم أوقع الخبيث بسعيد وأصحابه فقتلھم .
وفيھا
ظھر ببغداد في بركة زلزل علي خناق قد قتل خل ًقا كثيرً ا من الرجال والنساء في دار كان ساكنھا فحمل إلى المعتمد وأمر
بضربه فضرب ألفي سوط وأربعمائة سوط فلم يمت حتى ضرب الجالدون أنثييه بخشب العقابين فمات وصلب ببغداد ثم
أحرقت جثته .
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وفي يوم الجمعة لثالث عشرة بقيت من شوال :غارت خيل الزنج على البصرة فعاثوا وأحرقوا ونھبوا وأخذ الناس السيف فال
تسمع إال ضجيج الناس وتشھدھم وھم يقتلون فقتلوا عشرين أل ًفا أحرقوا المسجد الجامع .
وكان صاحب الزنج ينظر في حساب النجوم فعرف انخساف القمر فقال للناس :اجتھدت في الدعاء على أھل البصرة وابتھلت
إلى ﷲ تعالى في تعجيل خرابھا فخوطبت وقيل لي :إنما أھل البصرة أكلھا من جوانبھا فإذا انكسر نصف الرغيف خربت
البصرة فأولت انكسار الرغيف انكساف القمر فعقب ھذا إغارة أصحابه على أھل البصرة .
وكان الخبيث قد بعث من يأخذ أموال األغنياء ويقتل من ال شيء له فھرب الناس على وجوھھم فكان الخبيث يقول :دعوت
على أھل البصرة في غداة اليوم الذي دخلھا فيه أصحابي واجتھدت في الدعاء وسجدت فرفعت إلي البصرة فرأيتھا ورأيت
أصحابي يقاتلون فيھا فعلمت أن المالئكة تولت إخرابھا تعين أصحابي وإن المالئكة لتنصرن أصحابي وتثبت من ضعف قلبه
من أصحابي .
ولقد عرضت النبوة فأبيتھا ألن لھا أعباء خفت أن ال أطيق حملھا .
فلما انتھى الخبر إلى السلطان بعث محم ًدا المولد من سامراء لحرب صاحب الزنج يوم الجمعة لليلة خلت من ذي القعدة .
وفيھا وثب بسيل الصقيلبي على ميخائيل بن توفيل ملك الروم فقتله وكان ميخائيل قد تفرد بالمملكة أربعً ا وعشرين سنة وتملك
الصقلبي بعده على الروم .
وحج بالناس في ھذه السنة الفضل بن إسحاق بن إسماعيل بن العباس بن محمد بن علي بن عبد ﷲ بن العباس .
أحمد بن إبراھيم بن أيوب أبو علي المسوحي وھو غير الذي ذكرناه في السنة المتقدمة صحب سر ًيا السقطي وسمع ذا النون
وحدث عن محمد بن يحيى بن عبد الكريم وروى عنه الخالدي.
أخبرنا عبد الرحمن بن القزاز أخبرنا أحمد بن علي الخطيب قال :أخبرنا إسماعيل بن أحمد الحيري أخبرنا محمد بن الحسين
السلمي قال :أحمد بن إبراھيم المسوحي من جلة مشايخ بغداد وظرافھم ومتوكليھم .
سمعت الحسين بن يحيى يقول :سمعت جعفرً ا  -يعني الخواص  -يقول :كان أحمد بن إبراھيم المسوحي يحج بقميص ورداء
ونعل طاق وال يحمل معه شي ًئا ال ركوة وال كوز إال كوز يكون فيه تفاح شامي يشمه من جوف بغداد إلى مكة وكان من
أفاضل الناس .
ذكر من توفي ھذه السنة من األكابر
إبراھيم بن أحمد بن عبد ﷲ بن يعيش :أبو إسحاق سمع يزيد بن ھارون وأنفق على بابه نحو عشرة آالف درھم وسمع عن
الوليد بن عطاء والواقدي وخل ًقا كثيرً ا وكان ثقة فھمًا صنف " المسند " وكان قد انتقل إلى ھمذان فسكنھا وتوفي في ھذه السنة.
إسحاق بن إبراھيم بن حبيب بن الشھيد البصري :حدث عن أبيه ومعتمر ومحمد بن فضيل وأبي معاوية روى عنه أبو بكر
بن أبي داود وابن صاعد وكان ثقة مأمو ًنا وتوفي في جمادى اآلخرة من ھذه السنة .
أخبرنا أبو منصور القزاز قال :أخبرنا أبو بكر علي بن ثابت أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي حدثنا محمد بن العباس
الخزاز أخبرنا أبو أيوب سليمان بن إسحاق الجالب قال :قال إبراھيم الحربي :كان بالبصرة يغسل محمد بن سيرين ثم كان
بعده أيوب ثم كان بعد أيوب حماد بن زيد ثم كان بعد حماد سليمان بن حرب ثم افترق بعد ذلك فصار إلى الشھيدي وحسن بن
المثنى فمات الشھيدي ھا ھنا وبقي حسن بالبصرة فھو يغسل على ذلك .
أبوعلي الجذامي :ويعرف بالجروي من أھل مصر قدم بغداد وحدث بھا فروى عنه ابن أبي الدنيا والحربي وابن صاعد
ومحمد بن عبدوس بن كامل وجماعة آخرھم المحاملي وكان من أھل الفضل والدين والورع والثقة والعبادة قال الدارقطني لم
ً
فضال وزھ ًدا .
ير مثله
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أخبرنا أبو منصور القزاز أخبرنا أبو بكر بن ثابت الخطيب أخبرنا أحمد بن أبي جعفر حدثنا أبو العباس محمد بن إبراھيم
الحداد حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن بن عبد العزيز الجروي قال :سمعت جدي يقول :من لم يردعه القرآن والموت ثم
تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع.
توفي الجروي في رجب ھذه السنة .
الحسن بن عرفة بن يزيد :أبو علي العبدي ولد في سنة ثمان وخمسين ومائة وفيھا ولد يحيى بن معين وقيل :بل ولد سنة
خمسين ومائة .
وسمع إسماعيل بن عياش وعبد ﷲ بن المبارك وعيسى بن يونس وھشيم بن بشير وإسماعيل بن علية ويزيد بن ھارون وأبا
بكر بن عياش وغيرھم .
روى عنه :عبد ﷲ بن أحمد أخبرنا أبو منصور القزاز أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال :أجاز لي محمد بن علي
المصري وحدثني عنه نصر بن إبراھيم الفقيه قال :حدثنا أحمد بن عبد ﷲ المخزومي قال :حدثنا ابن رشيق قال :حدثنا أحمد
بن محمد بن حكيم قال :سمعت الحسن بن عرفة قد سئل كم تعد من السنين قال :مائة سنة وعشر سنين لم يبلغ أحد من أھل
العلم ھذا السن غيري .
أخبرنا القزاز أخبرنا أحمد بن علي الخطيب قال :سمعت ھبة ﷲ بن الحسن الطبري يقول :سمعت علي بن محمد بن يعقوب
يقول :سمعت عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول :عاش الحسن بن عرفة مائة وعشر سنين وكان له عشرة أوالد سماھم بأسامي
الصحابة :أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وأبو عبيدة .
أخبرنا القزاز أخبرنا أبو بكر بن ثابت أخبرنا أبو علي عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن سمعت أبا أحمد يوسف بن أحمد
الطوسي يقول :سمعت محمد بن المسيب يقول :سمعت الحسن بن عرفة يقول :قد كتب عني خمسة قرون .
توفي الحسن بن عرفة في ھذه السنة .
زيد بن أخرم أبو طالب الطائي البصري :حدث عن عبد الرحمن بن مھدي وسلم بن قتيبة ووھب بن جرير وغيرھم .
روى عنه :البغوي وابن صاعد والمحاملي وغيرھم وكان ثقة .
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت أخبرنا األزھري حدثنا محمد بن العباس قال :قال لنا أبو إسحاق
إبراھيم بن محمد الكندي :زيد بن أخرم ذبحه الزنج ذبحً ا بعد دخولھم البصرة سنة سبع وخمسين ومائتين .
زھير بن عمر بن محمد بن قمير بن شعبة :أبو أحمد مروزي األصل سمع يعلى بن عبيد والقعنبي وعبد الرزاق وغيرھم
روى عنه البغوي وابن صاعد وكان ثقة ورعًا زاھ ًدا .
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال :حدثني األزھري حدثنا محمد بن الحسن الصيرفي حدثنا
البغوي :ما رأيت بعد أحمد بن حنبل أفضل من زھير سمعته يقول :أشتھي لحمًا منذ أربعين سنة وال آكله حتى أدخل الروم
فأكله من مغانم الروم .
أخبرنا عبد الرحمن أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال :أخبرني الحسن بن علي التميمي أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ حدثنا
عبد ﷲ بن محمد حدثني محمد بن زھير بن قمير قال :كان أبي يجمعنا في وقت ختمة القرآن في شھر رمضان في كل يوم
وليلة ثالث مرات تسعين ختمة في شھر رمضان سكن زھير ببغداد ثم انتقل إلى طرسوس فرابط بھا إلى أن مات فدفن بھا في
أواخر ھذه السنة وقيل في سنة ثمان وخمسين ومائتين وقال أبو الحسن بن المنادي :إنه دفن في مقابر باب حرب قال الخطيب
وھو وھم والصحيح األول .
أبو داؤد النحوي السنجي المروزي :سمع النضر بن شميل والھيثم بن عدي وعبد الرزاق واألصمعي ورحل في العلم إلى
العراق والحجاز ومصر واليمن وقدم بغداد فذاكر الحفاظ بھا.
روى عنه :مسلم بن الحجاج وأبو بكر بن أبي داود وكان ثقة .
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توفي في ذي الحجة من ھذه السنة .
العباس بن الفرج أبو الفضل الرياشي :مولى محمد بن سليمان بن علي بن عبد ﷲ بن العباس من أھل البصرة .
ورياش :رجل من جذام وكان أبو العباس ً
عبدا له فبقي عليه نسبه وكان الرياشي من األدب بمحل .
قال :وكان من الثقات الحفاظ يحفظ كتب أبي زيد وكتب األصمعي كلھا وقد سمع منه وقرأ على أبي عثمان المازني " كتاب
سيبويه " فكان المازني يقول :قرأ علي الرياشي الكتاب وھو أعلم به مني .
وتوفي في ھذه السنة قتله الزنوج .
أخبرنا أبو منصور القزاز أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت الخطيب أخبرنا ابن األزھري حدثنا أحمد بن إبراھيم حدثنا أبو القاسم
الطيب بن علي التيمي أخبرنا محمد بن جعفر النوفلي عن األصمعي قال :خطبنا الرياشي بالبادية فحمد ﷲ وأثنى عليه ووحده
واستغفره وصلى على نبيه فبلغ في اإليجاز ثم قال :أيھا الناس إن الدنيا دار بالء واآلخرة دار قرار فخذوا لمقركم من ممركم
وال تھتكوا أستاركم عند من ال يخفى عليه أسراركم في الدنيا أنتم ولغيرھا خلقتم أقول قولي ھذا وأستغفر ﷲ والمصلى عليه:
رسول ﷲ والمدعو له الخليفة واألمير جعفر بن سليمان
أخبرنا أبو منصور القزاز أخبرنا أحمد بن علي أخبرنا أبو الحسين بن النقور أخبرنا القاضي أبو عبد ﷲ الحسين بن ھارون
الضبي قال :وجدت في كتاب أبي :أنشدني أبو عبد ﷲ بن عمر الكاتب قال :أنشدني المبرد عن الرياشي :فلو أن لحمي إذ وھى
لعبت به أسود كرام أو ضباع وأذؤب لھون من وجدي وسلى مصيبتي ولكنما أودى بلحمي أكلب وفي كتابه قال :وأنشدني أبو
عبد ﷲ قال :أنشدني أبي قال :أنشدني الرياشي :وتجزع نفس المرء من سب مرة وتسمع عشرً ا بعدھا ثم تسكت أخبرنا ابن
ناصر أخبرنا المبارك بن عبد الجبار أخبرنا الشريف أبو بكر المنكدري أخبرنا أبو الحسن بن الصلت قال :أنشدنا محمد بن
القاسم األنباري قال :أنشدنا أحمد بن محمد األسدي قال :أنشدنا الرياشي :إن الغصون إذا قومتھا اعتدلت وال يلين إذا قومته
الخشب قد ينفع األدب األحداث في مھل وليس ينفع في ذي الشيبة األدب أخبرنا عبد الرحمن بن محمد أخبرنا أحمد بن علي
بن ثابت أخبرنا الحسن بن شھاب إجازة أخبرنا عبيد ﷲ بن محمد بن بطة حدثنا أبو بكر بن األنباري حدثنا أحمد بن محمد
األسدي لما كان من دخول الزنج البصرة ما كان وقتلوا بھا من قتلوا وذلك في شوال سنة سبع وخمسين ومائتين بلغنا أنھم
دخلوا على الرياشي المسجد بأسيافھم والرياشي قائم يصلي الضحى فضربوه باألسياف وقالوا :ھات المال! فجعل الرياشي
يقول :أي مال حتى مات فلما خرج الزنج عن البصرة دخلناھا فمررنا ببني مازن وھناك كان ينزل الرياشي فدخلنا مسجده فإذا
به ملقى مستقبل القبلة كأنما وجه إليھا وإذا شملة تحركھا الريح قد تمزقت وإذا جميع خلقه صحيح سوي لم ينشق له بطن ولم
يتغير له حال إال أن جلده قد لصق بأعظامه ويبس وذلك بعد مقتله بسنتين رحمه ﷲ فضل الشاعرة .
كانت من مولدات البصرة وأمھا من مولدات اليمامة وبھا ولدت ونشأت في دار رجل من بني عبد القيس فأدبھا وخرجھا
وباعھا فكانت فصيحة أديبة ولم يكن في زمانھا امرأة أشعر منھا فاشتراھا محمد بن المفرج الرخجي فأھداھا إلى المتوكل فلما
أدخلت عليه قال لھا :أشاعرة أنت قالت :كذا يزعم من باعني ومن اشتراني فقال :أستقبل الملك إمام الھدى عام ثالث وثالثينا
خالفة أفضت إلى جعفر وھو ابن سبع بعد عشرينا إنا لنرجو يا إمام الھدى أن تملك األمر ثمانينا ال قدس ﷲ أمرً ا لم يقل عند
دعائي آمينا فقال المتوكل لعلي بن الجھم :قل بي ًتا وطالب فضل الشاعرة بأن تجيزه فقال علي أجيزي يا فضل :الذ بھا يشتكي
إليھا فلم يجد عندھا مالذا فأطرقت ھنيھة ثم قالت :ولم يزل ضارعًا إليھا تھطل أجفانه رذاذا فعاتبوه فزاد عش ًقا فمات وج ًدا
فكان ماذا فطرب المتوكل فقال :أحسنت وحياتي يا فضل وأمر لھا بألفي دينار .
وألقى عليھا يومًا أبو دلف العجلي :قالوا عشقت صغيرة فأجبتھم أشھى المطي إلي ما لم يركب فقالت :إن المطية ال يلذ ركوبھا
ما لم تذلل بالزمام وتركب والحب ليس بنافع أصحابه ما لم يؤلف للنظام ويثقب وكتبت فضل إلى بنان :يا نفس صبرً ا إنھا ميتة
يجرعھا الكاذب والصادق ظن بنان أنني خنته روحي ًإذا من جسدي طالق محمد بن حسان بن فيروز أبو جعفر األزرق مولى
معن بن زائدة سمع سفيان بن عيينة وابن مھدي ووكيعًا وغيرھم وكان صدو ًقا .
وتوفي في ذي القعدة .
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ثم دخلت سنة ثمان وخمسين ومائتين
أنه وصل محمد المولد إلى البصرة لقتال الزنج فتزل األبلة واجتمع إليه خلق كثير فبعث إليه صاحب الزنج بعض أصحابه
ً
رجال من الزنج وأخذ
لقتاله وأمره أن يبيته ففعل وقاتله نھارً ا فولى المولد منھزمًا وغنم الزنج عسكره وأسر أربعة عشر
قاضي الزنج فضرب أعناقھم بباب العامة بسامراء .
وعقد المعتمد يوم االثنين لعشر بقين من ربيع األول ألخيه أبي أحمد على ديار مضر وقنسرين والعواصم .
وجلس يوم الخميس مستھل ربيع اآلخر فخلع عليه وركب طاھر فشيعه وظھر باألھواز والعراق وباء وانتشر ذلك إلى حدود
فيد وكان كل يوم يموت ببغداد خمسمائة إلى ستمائة وكانت ھدات كثيرة بالبصرة تساقط منھا أكثر المدينة ومات منھا أكثر من
عشرين ألف إنسان .
ً
سوطا
وضرب في يوم الخميس لسبع بقين من رمضان رجل يعرف بأبي فقعس قامت عليه البينة أنه يشتم السلف أل ًفا وخمسين
فمات .
وقدم في ھذه السنة بسعيد بن أحمد بن مسلم الباھلي وكان متقدم الباھليين وكانوا قد طمعوا في البطائح بعد إخراج الزنج منھا
وأظھروا فيھا الفساد فقبض على متقدمھم ھذا ونفذ به إلى بغداد فأمر به المعتمد على ﷲ أب يضرب سبعمائة سوط فضرب
وصلب في ربيع اآلخر من وحج بالناس في ھذه السنة فضل بن إسحاق بن الحسن .
ذكر من توفي في ھذه السنة من األكابر
أحمد بن بديل بن قريش بن الحارث :أبو جعفر اليامي الكوفي سمع أبا بكر بن عياش وعبد ﷲ بن إدريس وحفص بن غياث
ومحمد بن فضيل ووكي ًعا وأبا معاوية وغيرھم .
وكان من أھل العلم والفضل ولي القضاء بالكوفة وكان يسمى راھب الكوفة وكان يقول حين قلد :خذلت على كبر سني وتقلد
أيضًا قضاء ھمذان وورد بغداد فحدث بھا روى عنه ابن صاعد وغيره وتوفي في ھذه السنة .
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت الخطيب أخبرنا علي بن أبي علي حدثنا أبي حدثنا القاضي أبو
الحسن محمد بن صالح الھاشمي قال :حدثني القاضي أبو عمر  -يعني محمد بن يوسف  -وأبو عبد ﷲ المحاملي القاضي وأبو
الحسن علي بن العباس النوبختي قالوا :كنت أكتب لموسى بن بغا وكنا بالري وكان قاضيھا إذ ذاك أحمد بن بديل الكوفي
فاحتاج موسى أن يجمع ضيعة ھناك كان له فيھا سھام ويعمرھا وكان فيھا سھم ليتيم فصرت إلى أحمد بن بديل  -أو قال:
فاستحضرت أحمد بن بديل  -وخاطبته في أن يبيع علينا حصة اليتيم ويأخذ الثمن فامتنع وقال :ما باليتيم حاجة إلى البيع وال
آمن أن أبيع ما له وھو مستغن عنه فيحدث على المال حادثة فأكون قد ضيعته عليه .
فقلت :أنا أعطيك في ثمن حصته ضعف قيمتھا .
فقال :ما ھذا بعذر لي في البيع والصورة في المال إذا كثر مثلھا إذا قل .
قال :فأدرته بكل لون وھو يمتنع فأضجرني فقلت له :أيھا القاضي أال تفعل فإنه موسى بن بغا! فقال لي :أعزك ﷲ إنه ﷲ
تبارك وتعالى!! قال :فاستحييت من ﷲ تعالى أن أعاوده بعد ذلك وفارقته .
ودخلت على موسى بن بغا فقال :ما عملت في الضيعة فقصصت عليه الحديث فلما سمع إنه ﷲ تبارك وتعالى بكى وما زال
يكررھا ثم قال :قال :فأحضرته وقلت له :إن األمير قد أعفاك من أمر الضيعة وذلك أني شرحت له ما جرى بيننا وھو يعرض
عليك قضاء حوائجك .
قال :فدعا له وقال :ھذا الفعل أحفظ لنعمتك وما لي حاجة إال إدرار رزقي فقد تأخر منذ شھور وقد أضر بي ذلك فأطلقت له
جارية .
أخبرنا أبو منصور القزاز أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت الحافظ أخبرنا محمد بن عيسى الھمذاني حدثنا صالح بن أحمد الحافظ
ً
رسوال بعد
حدثنا أبو إسحاق إبراھيم بن عمروس قال :سمعت أحمد بن بديل الكوفي وكان قاضيًا يقول :بعث إلي المعتز
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رسول فلبست كمتي ولبست ً
نعال طا ًقا فأتينا به فقال الحاجب :يا شيخ نعليك! فلم ألتفت إليه ودخلت الباب الثاني فقال الحاجب:
نعليك! فلم ألتفت إليه فدخلت الباب الثالث فقال الحاجب :يا شيخ نعليك! فلم ألتفت إليه ثم قلت :أتعبناك أبو جعفر فقلت :أتعبتني
وذعرتني فكيف بك إذا سئلت عني فقال :ما أردنا إال الخير أردنا أن نسمع العلم .
قلت :وتسمع العلم أيضًا أال جئتني فإن العلم يؤتى وال يأتي .
قال :نعتب أبا جعفر فقلت له :خلبتني بحسن أدبك أكتب ما شئت .
قال :فأخذ الكتاب والدواة والقرطاس فقلت :أتكتب حديث رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم في قرطاس بمداد قال :فيم أكتب قلت:
في ورق بحبر فجاءوا بورق وحبر فأخذ الكاتب يريد أن يكتب .
فقلت :أكتب بخطك! فأومى إلي أنه ال يحسن فأمليت عليه حديثين أسخن ﷲ بھما عينيه .
فسئل أي حديثين فقال :قلت :قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم " :من استرعى رعية فلم يحطھا بالنصيحة حرم ﷲ عليه
الجنة " .
والثاني " :ما من أمير يأمر أحمد بن محمد بن سوادة أبو العباس ويعرف بخشيش كوفي األصل نزل بغداد وحدث بھا :عن
عبيدة بن حميد وزيد بن الحباب وغيرھما .
روى عنه :وكيع القاضي وقاسم المطرز وغيرھما وكان الدارقطني يقول :يعتبر بحديثه وال يحتج به .
قال الخطيب :ما رأيت أحاديثه إال مستقيمة .
أخبرنا القزاز أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت الخطيب أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الواحد حدثنا عمر بن محمد بن سيف
حدثنا محمد بن العباس اليزيدي قال :أنشدني عمي عبيد ﷲ قال :أنشدني أحمد بن محمد بن سوادة لنفسه :كن بذكر ﷲ مشتغال
لجميع الناس معتزال قدك منھم قد عرفتھم ليس ذو العلم كمن جھال ودع الدنيا لطالبھا فكأن قد مات أو قتال توفي بن سوادة في
ھذه السنة .
إسماعيل بن أسد بن شاھين أبو إسحاق سمع يزيد بن ھارون وروح بن عبادة وخل ًقا .
روى عنه :إبراھيم الحربي وابن أبي الدنيا وأبو بكر بن أبي داود وغيرھم .
ً
فاضال صدو ًقا صالحً ا ورعً ا توفي في جمادى األولى من ھذه السنة .
وكان ثقة
جعفر بن عبد الواحد بن جعفر بن سليمان :بن علي بن عبد ﷲ بن العباس بن عبد المطلب ولي قضاء القضاة بسر من رأى
في سنة أربعين ومائتين .
وحدث بھا عن أبي عاصم النبيل وغيره .
روى عنه :الباغندي في جماعة وكان له وقار وسكينة وبالغة وحفظ للحديث ورقي إلى المستعين با عنه كالم فصرفه عن
قضاء القضاة ونفاه إلى البصرة وأما أصحاب الحديث فجرحوه .
وقال عبد ﷲ بن عدي الحافظ :ھو منكر الحديث عن الثقات كان متھمًا بوضع الحديث وقال الدارقطني :ھو كذاب يضع
الحديث .
وتوفي في ھذه السنة روى عنه ابن أبي الدنيا وتوفي في ھذه السنة حميد بن الربيع بن حميد بن مالك أبو الحسن اللخمي
الكوفي قدم بغداد وحدث بھا عن ھشيم وابن عيينة وابن إدريس وحفص بن غياث وغيرھم .
روى عنه :الباغندي والمحاملي وابن مخلد قال البرقاني :كان الدار قطني يحسن القول فيه وأنا أقول :ليس بحجة ألني رأيت
عامة شيوخنا يقولون :ھو ذاھب الحديث .
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فقال ابن أبي حاتم :كان أحمد بن حنبل ال يقول فيه إال خيرً ا وكذلك أبي وأبو زرعة .
وقال عثمان بن أبي شيبة :أنا أعلم الناس به ھو ثقة ولكنه شره فدلس .
وتوفي في ھذه السنة بسر من رأى .
حفص بن عمر بن ربال بن إبراھيم بن عجالن :أبو عمر الرقاشي المعروف بالربالي سمع يحيى بن سعيد القطان وأبا عاصم
الشيباني وغيرھما .
روى عنه :إبراھيم الحربي وابن صاعد وھو صدوق توفي في ھذه السنة .
حبيش بن مبشر بن أحمد الثقفي طوسي األصل سمع يونس بن محمد المؤدب ووھب بن جرير روى عنه :الباغندي وابن مخلد
ً
فاضال فقيھًا من العقالء المعدودين .
وكان
توفي في رمضان ھذه السنة .
روح بن عبد الرحمن بن فروخ :أبو حاتم البوسنجي حدث عن سفيان بن عيينة .
روى عنه :محمد بن مخلد وكان ثقة أمي ًنا .
توفي في جمادى األولى من ھذه السنة .
روح بن الفرج أبو الحسن البزار :مولى محمد بن سابق حدث عن قبيصة وأبي عبد الرحمن المقرئ روى عنه :ابن أبي الدنيا
وابن صاعد والمحاملي وابن مخلد.
وكان ثقة .
توفي في رجب ھذه السنة .
عبد ﷲ بن محمد بن سورة :سكن بغداد وحدث بھا عن جماعة روى عنه :ابن أبي الدنيا وابن مخلد وكان ثقة .
توفي في جمادى اآلخرة من ھذه السنة .
علي بن أحمد بن عبد ﷲ أبو الحسن الجواربي الواسطي :قدم بغداد وحدث بھا عن يزيد بن ھارون روى عنه :الباغندي
والمحاملي .
وكان ثقة توفي في ھذه السنة .
عقيل بن يحيى أبو صالح الطھراني :حدث عن سفيان بن عيينة ويحيى القطان وكان ثقة .
توفي في ھذه السنة .
وطھران :قرية من قرى أصبھان وثم من ينسب إلى طھران وھي قرية أخرى من قرى الري .
سنذكره إن شاء ﷲ في سنة إحدى وسبعين .
الفضل بن يعقوب بن إبراھيم أبو العباس الرخامي :روى عنه :البخاري في صحيحه وكان من الثقات الحفاظ .
محمد بن إبراھيم بن محمد بن الحسن بن قحطبة :أبو عبد ﷲ المؤدب ويعرف :بالقحطبي .
سمع إسحاق بن إبراھيم الحنيني وغيره .
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قال عبد الرحمن بن أبي حاتم :محمد بن إبراھيم القحطبي بغدادي كتب عنه مع أبي وھو صدوق .
أخبرنا القزاز أخبرنا الخطيب قال :بلغني أن القحطبي مات في سنة ثمان وخمسين ومائتين وكان يلقب جھوش .
محمد بن إسماعيل بن البختري أبو عبد ﷲ الواسطي :يعرف :بالحساني .
سكن بغداد وحدث بھا :عن وكيع وأبي معاوية ويزيد بن ھارون وغيرھم .
روى عنه الباغندي وابن صاعد ومحمد بن مخلد وغيرھم قال الدارقطني كان ثقة .
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد أخبرنا أحمد بن علي الخطيب قال :أخبرني األزھري حدثنا محمد بن العباس حدثنا الباغندي
قال :كان محمد بن إسماعيل الحساني خيرً ا مرضيًا صدو ًقا .
ويقال :محمد بن سعيد بن جوان أبو علي .
حدث عن مؤمل بن إسماعيل وأبي عاصم النبيل وأبي داود الطيالسي وغيرھم .
روى عنه :ابن صاعد وله مسند مصنف وتوفي في ربيع اآلخر من ھذه السنة .
محمد بن الجارود بن دينار :أبو جعفر القطان سمع أبا نعيم الفضل بن دكين .
روى عنه ابن صاعد وكان ثقة توفي في ھذه السنة .
محمد بن سنجر الجرجاني  :رحل في طلب العلم وسكن قرية من قرى مصر وصنف مسن ًدا .
وقال :خرجت إلى الرحلة وأخرجت معي إسحاق الكوسج يورق لي وأخرجت معي تسعة آالف دينار وكان إسحاق يتزوج في
كل بلد فأؤدي أنا عنه المھر توفي محمد بن سنجر في ربيع األول من ھذه السنة .
محمد بن داود بن يزيد :أبو جعفر القنطري سمع آدم بن أبي إياس العسقالني وغيره .
روى عنه :محمد بن مخلد وذكر أنه لم يره يضحك وتوفي في رجب ھذه السنة .
محمد بن عبد الملك بن زنجويه :أبو بكر سمع عبد الرزاق ويزيد بن ھارون وخل ًقا كثيرً ا .
روى عنه :إبراھيم الحربي وابن صاعد والمحاملي وغيرھم وھو ثقة .
وتوفي في جمادى اآلخرة من ھذه السنة وقيل في سنة سبع واألول أصح .
محمد بن ھارون بن إبراھيم :أبو جعفر ويعرف :بأبي نشيط الربعي .
سمع روح بن عبادة ونعيم بن حماد وغيرھما .
روى عنه :أبو بكر عن أبي الدنيا والبغوي وابن صاعد وغيرھم وھو صدوق ثقة .
توفي في شوال ھذه السنة .
محمد بن يحيى بن عبد ﷲ بن خالد بن فارس بن ذؤيب :أبو عبد ﷲ النيسابوري الذھلي موالھم
إمام أھل الحديث في زمنه سمع عبد الرحمن بن مھدي وعبيد ﷲ بن موسى وروح بن عبادة وھاشم بن القاسم والواقدي وعفان
بن مسلم وعبد الرزاق وخل ًقا كثيرً ا من أھل العراق والحجاز والشام ومصر والجزيرة .
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ورحل إلى اليمن مرتين وإلى البصرة ثماني عشرة مرة وكان أحد األئمة العارفين والحفاظ المتقنين والثقات المأمونين وكان
أحمد بن حنبل يثني عليه وينشر فضله ودخل على أحمد فقام أحمد إليه وقال ألصحابه :اكتبوا عنه .
وروى عنه :البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود وغيرھم وتوفي في ربيع اآلخر من ھذه السنة وھو ابن ست وثمانين
سنة وكانت جارية تقول :خدمته ثالثين سنة فما رأيت ساقه وأنا ملك له .
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت أخبرنا ھبة ﷲ بن الحسن الطبري أخبرنا عبد ﷲ بن محمد بن
علي النيسابوري أخبرنا أبو حامد ابن الشرقي قال :سمعت أبا عمرو الخفاف يقول :رأيت محمد بن يحيى في النوم فقلت :يا أبا
عبد ﷲ ما فعل ﷲ لك فقال :غفر لي .
قلت :فما فعل علمك قال :كتب بماء الذھب ورفع إلى عليين .
أبو زكريا الرازي الواعظ :سمع إسحاق بن سليمان الرازي ومكي بن إبراھيم البلخي وعلي بن محمد الطنافسي .
روى عنه :أبو عثمان الزاھد وأبو العباس الماسرجسي ويحيى بن زكرياء المقابري .
دخل بالد خراسان ثم انصرف إلى نيسابور فسكنھا إلى أن توفي بھا .
أنبأنا أبو بكر بن محمد بن عبد الباقي أخبرنا إبراھيم بن محمد بن علي الجوزي قال :سمعت عبد الجبار بن عبد العزيز
المصري يقول :سمعت أبا علي الحسن بن العباس الكرماني يقول :سمعت عبد الواحد بن محمد يقول :جاء إلى شيراز يحيى
بن معاذ الرازي وله شيبة حسنة وقد لبس دست ثياب أسود فكان أحسن شيء فصعد الكرسي فاجتمع إليه الناس وأول ما بدأ به
أنشأ يقول :مواعظ الواعظ لن تقبال حتى يعيھا تلبه أوال يا قوم من أظلم من واعظ خالف ما قد قاله في المال أظھر بين الناس
إحسانه وبارز الرحمان لما خال وسقط عن الكرسي وغشي عليه ولم يتكلم في ذلك اليوم ثم أنه ملك قلوب أھل شيراز بعد ذلك
حتى إذا أراد أن يضحكھم أضحكھم وإذا أراد أن يبكيھم أبكاھم وأخذ سبعة آالف دينار من البلد .
أخبرنا أبو منصور القزاز أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت أخبرنا أبو حازم عمر بن أحمد العبدي قال :سمعت منصور بن عبد
الوھاب يقول :قال أبو عمرو محمد بن أحمد الصرام :دخل يحيى بن معاذ الرازي على علوي ببلخ زائرً ا له فسلم عليه فقال
العلوي ليحيى :أيد ﷲ األستاذ ما تقول فينا أھل البيت فقال :ما أقول في طين عجن بماء الوحي وغرس بماء الرسالة فھل يفوح
منھما إال مسك الھدى وعنبر التقى قال :فحشا العلوي فاه بالدر ثم زاره من الغد فقال له يحيى بن معاذ :إن زرتنا فبفضلك وإن
زرناك فلفضلك فلك الفضل زائرً ا ومزورً ا .
أنبأنا زاھر بن طاھر أنبأنا أبو بكر البيھقي أخبرنا الحاكم أبو عبد ﷲ محمد بن عبد ﷲ النيسابوري قال :سمعت محمد بن
جعفر بن علكان يقول :من خان ﷲ في السر ھتك ستره في العالنية .
توفي يحيى بن معاذ بنيسابور في جمادى األولى من ھذه السنة وكتب على قبره :مات حكيم الزمان يحيى بن معاذ .
ً
يحيى بن عبد ﷲ الجالء :صحب بشر بن الحارث وكان
رجال صالحً ا قيل البنه أبي عبد ﷲ :لم سمي أبوك الجالء فقال :ما
جال أبي قط شي ًئا كان يتكلم على الناس فيجلو القلوب فسمي الجالء .
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد أخبرنا أحمد بن علي أخبرنا أبو نعيم الحافظ حدثنا محمد بن الحسين النيسابوري قال :سمعت
محمد بن عبد العزيز الطبري يقول :سمعت أبا عمرو الدمشقي يقول :سمعت ابن الجالء يقول :قلت ألبي وأمي :أحب أن
تھباني تعالى فقاال :قد وھبناك فغبت عنھما مدة فرجعت من غيبتي وكانت ليلة مطيرة فدققت عليھما الباب فقاال :من
فقلت :ولدكما .
قاال :كان لنا ولد فوھبناه

ونحن من العرب ال نرجع فيما وھبنا وما فتحا لي الباب .

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد أخبرنا أحمد بن علي أخبرنا عبد العزيز بن علي األزجي حدثنا علي بن عبد ﷲ الھمذاني حدثنا
محمد بن داود حدثنا أبو عبد ﷲ أحمد بن يحيى الجالء قال :مات أبي فلما وضع في المغتسل رأيناه يضحك فالتبس على الناس
أمره فجاءوا بطيب وغطوا وجھه فأخذ مجسه فقال :ھذا ميت فكشفوا عن وجھه الثوب فرآه يضحك فقال الطبيب :ما أدري
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حي ھو أم ميت وكان إذا جاء إنسان ليغسله لبسته منه ھيبة ال يقدر على غسله حتى جاء رجل من إخوانه فغسله وكفن وصلي
عليه ودفن .
محمد بن عمرو بن حماد بن عطاء :ويقال :محمد بن عبد ﷲ بن عمرو بن حماد بن عبد ﷲ مولى أبي بكر الصديق ويعرف
بالجماز .
من أھل البصرة كان شاعرً ا أديبًا ماج ًنا وكان يقول :أنا أكبر س ًنا من أبي نواس .
دخل بغداد في أيام الرشيد وفي أيام المتوكل .
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز قال :أنبأنا أحمد بن علي الخطيب قال :أنبأنا أحمد بن محمد الكاتب قال :حدثني جدي
محمد بن عبيد ﷲ بن الفضل بن قفرجل قال :أنبأنا محمد بن يحيى الصولي قال :أنبأنا يموت بن المزرع قال :جلس الجماز
يأكل على مائدة بين يدي جعفر بن القاسم وجعفر يأكل على مائدة أخرى مع القوم وكانت الصفحة ترفع من بين يدي جعفر
وتوضع بين يدي الجماز ومن معه فربما جاء قليل وربما لم يجئ شيء فقال الجماز :أصلح ﷲ األمير ما نحن اليوم إال عصبة
وربما فضل لنا بعض المال وربما أخذ أھل السھام قال :أنبأنا يموت قال :كان أبي والجماز يمشيان وأنا خلفھما بالعشي فمررنا
بإمام وھو ينظر من يمر به فيصلي معه فلما رآنا أقام الصالة مبادرً ا فقال له الجماز :دع عنك ھذا فإن رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه وسلم نھى أن يتلقى الجلب .
أخبرنا عبد الرحمن قال :أنبأنا أحمد بن علي الخطيب أنبأنا علي بن أيوب القمي أخبرنا محمد بن عمران المرزباني أنبأنا
الصولي أنبأنا عون بن محمد الكندي أنبأنا عافية بن شبيب التيمي قال :كنا نكثر الحديث عن الجماز عند المتوكل فأحب أن
يراه وكنت فيمن حمله فلما دخل عليه لم يقع الموقع الذي أردناه فتعصبنا كلنا له فقال له المتوكل :تكلم فإني أريد أن أستبرئك .
فقال الجماز :بحيضة أو بحيضتين فضحك الجماعة فقال له الفتح :قد كلمت أمير المؤمنين فيك حتى والك جزيرة القرود فقال
له الجماز :ألست في السمع والطاعة أصلحك ﷲ فحصر الفتح وسكت وأمر له المتوكل بعشرة آالف
ثم دخلت سنة تسع وخمسين ومائتين
فمن الحوادث فيھا:
ً
متعلال بالمرض فبعث المعتمد موسى بن بغا فشخص من سامراء نحو الزنج وذلك في ذي
أنه رجع الموفق من حرب الزنج
القعدة وشيعه المعتمد وخلع عليه في الطريق وقامت بينه وبينھم حروب يطول ذكرھا في بضعة عشر شھرً ا ثم انصرف
موسى عن الحرب ووجه في ھذه السنة بجماعة من الزنج أسرى إلى سامراء فوثبت بھم العامة فقتلوا أكثرھم ودخل الزنج
األھواز في ھذه السنة فقتلوا زھاء خمسين أل ًفا .
وحج بالناس في ھذه الستة إبراھيم بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن سليمان بن علي .
ذكر من توفي في ھذه السنة من األكابر
أحمد بن عمرو بن يونس :أبو جعفر السوسي الكوفي روى عنه أبو علي محمد بن األشعث الكوفي أنه كان معه بعد انصرافه
من الحج وھو يريد انظر إلى الھالل يعني ھالل المحرم .
قال :فنظرت إليه فقال لي :استوفيت مائة سنة .
ثم نزل فقال :وضئني للصالة يعني المغرب فوضأته ودخل فيھا فسجد سجدة وطال علي أمره فيھا فوجدته مي ًتا فدفناه ھنالك .
إسحاق بن إبراھيم بن عبد الرحمن :أبو يعقوب المعروف بالبغوي ويلقبً :
لؤلؤا .
سمع إسماعيل بن علية ووكيع بن الجراح وغيرھما .
وكان صدو ًقا ثقة مأمو ًنا وتوفي في شعبان ھذه السنة .
47

بشر بن مطر بن ثابت :أبو أحمد الدقاق الواسطي نزل سامراء وحدث بھا :عن سفيان بن عيينة ويزيد بن ھارون وإسحاق
األزرق .
روى عنه :ابن صاعد .
قال أبو حاتم الرازي :ھو صدوق .
وتوفي في ھذه السنة وقال غيره :في سنة اثنتين وستين ومائتين .
جعفر بن محمد بن جعفر الثقفي المدائني :سمع أباه وعباد بن العوام وأبا بكر بن عياش وھشيمًا وغيرھم .
ونزل الموصل فحدث بھا وتوفي في ھذه السنة .
حجاج بن يوسف بن حجاج :أبو محمد الثقفي يعرف :بابن الشاعر وكان أبوه شاعرً ا صحب أبا نواس وأخذ عنه ويلقب يوسف
لقوة وكان منشؤه بالكوفة وأما حجاج فبغدادي المولد والمنشأ سمع يعقوب بن إبراھيم بن سعد وأبا أحمد الزبيري وشبابة وعبد
الرزاق .
ً
حافظا صدو ًقا .
روى عنه :أبو داود ومسلم وآخر من روى عنه :الحسن بن إسماعيل المحاملي وكان ثقة فھمًا
قال أبو حاتم الرازي :ھو صدوق وقال النسائي :ھو ثقة .
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال :حدثنا صالح بن محمد الحافظ قال :سمعت حجاج بن الشاعر
يقول :جمعت لي أمي مائة رغيف فجعلتھا في جراب وانحدرت إلى شبابة بالمدائن وأقمت ببابه مائة يوم كل يوم أجيء
برغيف فأغمسه في دجلة فآكله فلما نفد خرجت .
توفي حجاج في رجب ھذه السنة عبد ﷲ بن ھاشم بن حيان أبو عبد الرحمن الطوسي سمع سفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد
وابن مھدي .
روى عنه :مسلم في صحيحه وابن صاعد وكان قديمًا يتكلم بالرأي ثم مال إلى الحديث وترك ذلك .
وتوفي في ھذه السنة وقيل :في التي قبلھا .
محمد بن الحسن بن سعيد :أبو جعفر األصبھاني سكن بغداد وحدث بھا عن بكر بن بكار وغيره روى عنه ابن صاعد وأبو
الحسين بن المنادي وغيرھما وكان ثقة .
أبو عروبة الباھلي البصري قدم بغداد وحدث بھا عن سلم بن سليمان الضبي وغيره .
روى عنه :ابن مخلد وإسماعيل الصفار أحاديث مستقيمة .
محمد بن تميم بن واقد العنبري األفريقي :يروى عن أنس بن عياض توفي بقفصه في ھذه السنة .
ً
أصال وإنما تجيئھا الميرة من غير أھلھا وفي أھلھا جفاء عظيم .
قال أبو سعيد بن يونس :ويقال إن ھذه المدينة ال تمطر
ثم دخلت سنة ستين ومائتين
فمن الحوادث فيھا:
أن قائد الزنج قتل علي بن زيد العلوي صاحب الكوفة .
وفيھا:
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اشتد الغالء في عامة بالد اإلسالم فأجلي عن مكة من كان مجاورً ا بھا من شدة الغالء إلى المدينة وغيرھا من البلدان ورحل
عنھا العامل الذي كان بھا وبلغ كر الحنطة ببغداد خمسين ومائة دينار ودام ذلك شھورً ا .
وفيھا:
أمر مفلح التركي أن تزداد في جامع المنصور الدار المسماة بدار القطان وكان قديمًا ديوا ًنا للمنصور فتقدم مفلح إلى صاحبه
القطان ببنائھا وجعلھا في الجامع ليصلي فيھا فنسبت إلى القطان .
وحج بالناس في ھذه السنة :إبراھيم بن محمد الذي حج بھم في التي قبلھا .
ذكر من توفي في ھذه السنة من األكابر
إبراھيم بن عيسى أبو إسحاق :كان كاتب الحارث بن مسكين وھارون بن عبد ﷲ وعيسى بن المنكدر وكلھم ولي مصر
وروي عن ابن وھب والشافعي .
وتوفي في ھذه السنة .
أيوب بن إسحاق بن إبراھيم بن سافري :أبو سليمان سمع من محمد بن عبد ﷲ األنصاري وخلق كثير وكان صدو ًقا سكن
الرملة وحدث بھا وبمصر .
وأخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت حدثنا الصوري أخبرنا محمد بن عبد الرحمن حدثنا ابن
مسرور أخبرنا أبو سعيد بن يونس قال :أيوب بن إسحاق بن سافري قدم مصر وحدث بھا وكان إخباريًا يقال إنه بغدادي ويقال
إنه مروزي سكن بغداد وقدم إلى دمشق فأقام بھا وقدم من دمشق إلى مصر وكان في خلقه زعارة وسأله أبو حميد في شيء
يكتبه عنه من األخبار فمطله وكان شاعرً ا فكتب إليه .
ً
حديثا عنك أعلمه وال كتبت لغيري مجتھدا إال أحاديث
الحمد ال نحصي له عددا ما زال إحسانه فينا له مد ًدا إذ لم أخط
خوات وقصته عن البعير ولما قال :قد شردا فسوف أخرجھا إن شئت من كتبي وال أعود لشيء بعدھا أبدا توفي بدمشق في
ربيع اآلخر من ھذه السنة .
أيوب بن الوليد أبو سليمان الضرير :حدث عن أبي معاويه الضرير وإسحاق األزرق وغيرھم
روى عنه :ابن صاعد والمحاملي وابن مخلد وتوفي في محرم ھذه السنة .
أبو محمد العسكري :ولد سنة إحدى وثالثين ومائتين وكان يسكن بسر من رأى وبھا مات وھو أحد من تعتقد فيه الشيعة
اإلمامة.
وتوفي في ربيع األول من ھذه السنة ودفن إلى جانب أبيه .
الحسن الفالس :أحد المتعبدين البغداديين عاصر سريًا السقطي وكان السري يفخم أمره ويقول :يعجبني طريقته وكان حسن ال
يأكل إال القمام .
أخبرنا محمد بن أبي منصور أخبرنا عبد القادر بن محمد أخبرنا إبراھيم بن عمر البرمكي أخبرنا عبد ﷲ بن عبد الرحمن
الزھري قال :حدثني أبي حدثنا أبو عبد ﷲ محمد بن العباس بن الفضل قال :سمعت وھب بن نعيم بن الھيصم يقول :جاء حسن
ً
الفالس إلى بشر بن الحارث يزوره مرة ومرتين
وثالثا يتردد إليه في مسألة ليكون الحجة فيما بينه وبين ﷲ تعالى فتركه بشر
ً
وثالثا فلما كان بعد ذلك تبعه إلى المقابر وقف بشر فقال له :يا حسن أيود ھؤالء أن يردوا فيصلحوا ما
وقام مرة ومرتين
أفسدوا أال فاعلم يا حسن أنه من فرح قلبه بشيء من الدنيا أخطأ الحكمة قلبه ومن جعل شھوات الدنيا تحت قدميه فرق
الشيطان من ظله ومن غلب ھواه فھو الصابر الغالب أال فاعلم أن البالء كله في ھواك والشفاء كله في مخالفتك إياه فإذا لقيته
فقل له قال لي .
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فرجع الحسن فعاھد ﷲ تعالى أن ال يأكل ما يباع وال ما يشترى وال يلبس ما يباع وال ما يشترى وال يمسك بيده ذھبًا وال فضة
وال يضحك أب ًدا وكان يأوي ستة أشھر في العباسية وستة أشھر حول دار البطيخ ويلبس ما في المزابل ولقيه رجل بالبذندون
منصر ًفا على ھذه الصورة فقال :يا حسن من ترك شي ًئا عوضه ﷲ ما ھو خير منه فما عوضك فقال الحسن :الرضا بما
ترى .
فلما رجع من غزاته خرج به خراج فكانت فيه منيته فلما اشتد به أمره قال لمواله :ال تسقيني ماء حتى أطلبه منك .
فلما قرب منه األمر طلب منھا الماء فشرب وقال :لقد أعطاني ما يتنافس فيه المتنافسون .
الحسن بن محمد بن الصباح :من قرية يقال لھا :الزعفرانية .
سمع سفيان بن عيينة وإسماعيل بن علية ووكيعًا ويزيد بن ھارون وعفان بن مسلم .
وروى صاعد والمحاملي وكان ثقة .
ودرب الزعفراني المسلوك فيه من باب الشعير إلى الكرخ إليه ينسب .
أخبرنا أبو بكر بن ثابت الخطيب قال :أخبرني علي بن أيوب القمي أخبرنا محمد بن عمران الكاتب قال :حدثني إبراھيم بن
شھاب حدثنا أحمد بن محمد الشطوي وعبد ﷲ بن محمد بن علي بن شھاب قاال :سمعت أبا علي الحسن بن محمد بن الصباح
ينشد وقد اجتمع إليه الناس ليحدثھم :ال والذي تسجد الجباه له مالي بما دون ثوبھا خبر وال بفيھا وال ھممت بھا ما كان إال
الحديث والنظر فقال له :ثكلتك أمك وھل يغني إال بالشعر الجيد توفي الزعفراني بالجانب الغربي في ھذه السنة .
حنين بن إسحاق الطيب :حمزة بن العباس أبو علي المروزي قدم بغداد حاجً ا وحدث بھا عن عبدان بن عثمان وعلي بن
الحسن بن شقيق .
روى عنه :أبو بكر بن أبي الدنيا وابن صاعد وابن مخلد .
وتوفي في ھذه السنة حاجً ا .
رجاء بن الجارود أبو المنذر الزيات سمع الواقدي وأبا عاصم النبيل واألصمعي والقعنبي .
وروى عنه :ابن صاعد والمحاملي وكان ثقة .
توفي في رجب ھذه السنة .
عبيد ﷲ بن سعد بن إبراھيم أبو الفضل الزھري :سمع عمه يعقوب وروح بن عبادة روي عنه :البخاري في الصحيح
والباغندي والبغوي وابن صاعد وكان ثقة .
توفي في ذي الحجة من ھذه السنة .
أبو محمد العبدي النيسابوري :سمع سفيان بن عيينة ويحي بن سعيد وابن مھدي روي عنه البخاري ومسلم في صحيحھما .
أخبرنا أبو منصور القزاز أخبرنا أبو بكر بن ثابت الخطيب قال :سمعت محمد بن صالح بن ھانئ يقول :حملني بشر بن الحكم
على عاتقه في مجلس سفيان بن عيينة يقول :يا معشر أصحاب الحديث أنا بشر بن الحكم النيسابوري سمع أبي الحكم بن
حبيب من سفيان بن عيينة وقد سمعت أنا منه وحدثت أنا عنه بخراسان وھذا ابني عبد الرحمن قد سمع منه .
توفي عبد الرحمن في ھذه السنة .
محمد بن أحمد بن سفيان :أبو عبد ﷲ البزاز الترمذي سكن بغداد وحدث بھا عن عبد ﷲ بن عمر القواريري وغيره وكان
ثقة.
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محمد بن بيان بن مسلم حدث عن الحسن بن عرفة عن ابن مھدي عن مالك عن الزھري عن أنس بحديث ال أصل له فليست
العلة إال من جھته وقد أغنى أھل العلم أن ينظروا في حاله .
محمد بن مسلم بن عبد الرحمن :أبو بكر القنطري الزاھد كان ينزل قنطرة البردان وكان يشبه في الزھد ببشر الحافي وكان
يكتب جامع سفيان لقوم ال يشك في صالحھم ويتقوت باألجرة .
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت الخطيب حدثنا عبد العزيز بن أبي الحسن القرميسيني قال:
سمعت علي بن عبد ﷲ الھمداني يقول :سمعت مظفر بن سھل المقرئ يقول :قال أبو بكر أحمد بن محمد المروذي :دخلت
على أبي بكر بن مسلم صاحب قنطرة البردان يوم عيد فوجدته وعليه قميص مرقوع نظيف مطبق وقدامه قليل خرنوب
يقرضه فقلت :يا أبا بكر اليوم عيد الفطر وتأكل خرنوبًا فقال لي :توفي أبو بكر بن مسلم يوم الثالثاء لخمس بقين من ذي
الحجة من ھذه السنة .
ثم دخلت سنة إحدى وستين ومائتين
فمن الحوادث فيھا:
أن المعتمد جلس في دار العامة الثنتي عشرة ليلة مضت من شوال فولى جعفر ابنه العھد وسماه المفوض إلى ﷲ تعالى
وواله المغرب وضم إليه موسى بن بغا وواله إفريقية ومصر والشام والجزائر والموصل وأرمينية وطريق خراسان ومھرجان
قذق وحلوان
وولى أبا أحمد أخاه العھد بعد جعفر وواله المشرق .
وضم إليه مسرور البلخي وواله بغداد والسواد والكوفة وطريق مكة والمدينة واليمن وكسكر وكور دجلة واألھواز وفارس
وأصبھان وقم والكرخ والدينور والري وزنجان وقزوين وخراسان وجرجان وطبرستان وكرمان وسجستان والسند .
وعقد لكل واحد منھما لوائين اسود وأبيض وشرط إن حدث به حدث الموت وجعفر لم يكمل لألمر أن يكون ألبي أحمد ثم
لجعفر وأخذت البيعة على الناس بذلك وفرقت نسخ الكتاب بذلك وبعثت نسخة مع الحسن بن محمد بن أبي الشوارب ليعلقھا في
الكعبة فعقد جعفر المفوض لموسى بن بغا على المغرب في شوال وسار مسرور البلخي مقدمه ألبي أحمد من سامر السبع
بقين من ذي الحجة .
وحج بالناس في ھذه السنة الذي حج بھم في التي قبلھا .
ذكر من توفي في ھذه السنة من األكابر
الحسن بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب القرشي :ولي القضاء بسر من رأى وواله قاضي القضاة جعفر بن عبد
الواحد بن سليمان بن علي فولي في أيام المتوكل وبعده وكان فقيھًا سخيًا ذا مروءة وكرم عظيم ولم تزل في بيته إمارة ورياسة
منھم :عتاب بن أسيد واله رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم مكة وخالد بن أسيد وھو جد آل ابن أبي الشوارب .
أخبرنا القزاز أخبرنا أحمد بن علي الخطيب قال :أخبرني األزھري أخبرنا أحمد بن إبراھيم حدثنا ابن عرفة قال :أخبرني من
حضر محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب وقد ورد عليه كتاب ابنه الحسن بوالية القضاء فكتب إليه :وصل إلي كتابك
بتوليك القضاء وحاشى لوجھك الحسن يا حسن من النار .
أخبرنا القزاز أخبرنا أحمد بن علي أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال :قرئ على ابن المنادي وأنا أسمع
قال :دخل إلى مدينة السالم الحسن بن أبي الشوارب قاضي القضاة للمعتمد فتوفي بمدينة السالم لثمان عشرة خلت من ذي
الحجة سنة إحدى وستين وصلى عليه يوسف بن يعقوب وذكر ابن جرير الطبري أنه توفي بمكة .
الحسين بن بحر بن يزيد :أبو عبد ﷲ البيروذي من نواحي األھواز قدم بغداد وحدث عن حجاج بن نصير وجبارة بن مغلس
وغيرھما .
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روى عنه :ابن صاعد وابن أبي داود وابن مخلد وكان ثقة وخرج إلى الغزو فأدركه أجله بملطية وتوفي في رمضان ھذه
السنة.
الحسين بن نصر بن المعارك أبو علي :سكن مصر وحدث بھا عن أبي نعيم الفضل بن دكين ونعيم بن حماد وكان ثقة ثب ًتا
وتوفي بمصر في شعبان ھذه السنة .
سليمان بن توبة بن زياد أبو داود النھرواني :سمع يزيد بن ھارون وروح بن عبادة وشبابة روي عنه :ابن مخلد .
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم :كتبت عنه وكان صدو ًقا .
وقال الدار قطني :ثقة .
توفي بمصر في صفر ھذه السنة .
سليمان بن خالد أبو خالد المؤدب :سكن سر من رأى وحدث بھا عن يزيد بن ھارون وشبابة
روى عنه :ابن أبي داود وابن مخلد .
وقال ابن أبي حاتم :كتبت عنه مع أبي وھو صدوق وتوفي بسر من رأى بھذه السنة .
أبو بكر الصريفيني :من أھل واسط سمع يحيى بن آدھم وأبا داود الجفري .
روى عنه :ابن صاعد وابن مخلد والمحاملي ولي قضاء جنديسابور .
قال الدارقطني :ھو ثقة .
توفي في ھذه السنة .
طيفور بن عيسى بن سروشان :أبو يزيد البسطامي وكان سروشان مجوسيًا فأسلم وكان لعيسى ثالثة أوالد :آدم ھو أكبرھم
ً
ً
زھادا .
عبادا
وأبو يزيد أوسطھم وعلي أصغرھم وكانوا كلھم
أخبرنا أبو بكر العامري أخبرنا علي بن أبي صادق أخبرنا ابن باكويه قال :سمعت أحمد بن الحسن القومسي قال :سمعت
محمد بن عبد ﷲ قال :سمعت العباس بن حمزة يقول :صليت خلف أبي يزيد البسطامي الظھر فلما أراد أن يرفع يديه ليكبر لم
ً
إجالال السم ﷲ أخبرنا ابن ناصر أخبرنا أبو الفضل محمد بن علي السھلكي قال :حدثني أبو الحسن علي بن محمد
يقدر
القوھي حدثنا عيسى بن محمد عن أبيه محمد بن عيسى حدثنا موسى بن عيسى قال :حدثني أبو عيسى بن آدم ابن أخي أبي
يزيد قال :كان أبو يزيد يزجر نفسه فيصيح عليھا ويقول :يا مأوى كل سوء المرأة إذا حاضت طھرت في ثالثة أيام وأكثره
لعشرة وأنت يا نفس قاعدة منذ عشرين وثالثين سنة بعد ما طھرت فمتى تطھرين إن وقوفك بين يدي ﷲ عز وجل طاھر
فينبغي أن تكوني طاھرة .
توفي أبو يزيد في ھذه السنة وله ثالث وسبعون سنة .
عبد ﷲ بن الھيثم بن عثمان :أبو محمد العبدي من أھل البصرة قدم بغداد وحدث بھا عن أبي عامر العقدي وأبي داود
الطيالسي  -روى عنه :البغوي والمحاملي وكان ثقة توفي بالشام في ھذه السنة .
عبد الرحمن المتطبب :أخبرنا أبو منصور القزاز أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال :أخبرني أبو الفضل عبد
الصمد بن محمد بن الخطيب حدثنا الحسن بن الحسين الفقيه الھمذاني قال :حدثني أبو محمد الحسن بن عثمان بن عبدويه حدثنا
أبي قال :سمعت عبد الرحمن الطبيب  -ھو طبيب أحمد بن حنبل وبشر الحافي  -قال :اعتال جميعً ا في مكان واحد .
فكنت أدخل إلى بشر فأقول له :كيف تجدك يا أبا نصر قال :فيحمد ﷲ تعالى ثم خبرني فيقول :أحمد ﷲ إليك أجد كذا وكذا .
وأدخل على أبي عبد ﷲ فأقول :كيف تجدك يا أبا عبد ﷲ فيقول :بخير .
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فقلت له يومًا :إن أخاك بشرً ا عليل وأسأله بحاله فيخبرني فيبدأ بحمد ﷲ تعالى ثم يخبرني .
فقال لي :سله عمن أخذ ھذا فقلت له :إني أھابه أن أسأله فقال :قل له :قال لك أخوك أبو عبد ﷲ :فدخلت عليه فعرفته ما قال .
فقال لي :أبو عبد ﷲ ال يريد الشيء إال باإلسناد :أزھر عن ابن عون عن ابن سيرين :إذا حمد ﷲ تعالى العبد قبل الشكوى لم
تكن شكوى إنما أقول لك أجد كذا أعرف قدرة ﷲ تعالى في .
قال :فخرجت من عنده فمضيت إلى أبي عبد ﷲ فعرفته ما قال فكنت بعد ذلك إذا دخلت عليه يقول :أحمد ﷲ إليك ثم يذكر ما
يجد عثمان بن معبد بن نوح المقري سمع أبا نعيم الفضل بن دكين .
روى عنه :ابن أبي الدنيا وابن صاعد وكان ثقة وتوفي بالجانب الغربي من بغداد في صفر ھذه السنة علي بن الحسين بن
إبراھيم بن الحر ويعرف :بابن إشكاب سمع إسماعيل بن علية وأبا معاوية .
روى عنه :أبو داود وابن صاعد وكان ثقة صدو ًقا .
توفي في شوال ھذه السنة .
أبو سعيد القشيري النيسابوري :ولد سنة ثمانين ومائة وسمع من عبدان وقبيصة وغيرھما .
روى عنه :أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وغيرھما .
وكان مسلم بن الحجاج قد كتب عنه فازدحم الناس عليه حتى حدث بحديث إبراھيم بن طھمان :عن أيوب عن نافع عن ابن
عمر عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم " :أيما أھاب دبغ فقد طھر" فطالبوه باألصل فأخرجه وقد كتبه على الحاشية فتركه
مسلم .
وكان قد سأل محمد بن عقيل عن ھذا الحديث فقال ابن عقيل :حدثنا حفص عن ابن طھمان فخرج ھو إلى الناس فقال :حدثنا
حفص فاتضع لھذا وتوفي قطن في ھذه السنة .
محمد بن الحسين بن إبراھيم بن الحر :أبو جعفر العامري ويعرف بابن إشكاب ولد في سنة إحدى وثمانين ومائة وسمع أبا
ً
حافظا صدو ًقا ثقة من أھل العلم واألمانة .
النضر وغيره وأخرج عنه البخاري في صحيحه وكان
محمد بن خلف أبو بكر المقري :ويعرف بالحدادي سمع حسي ًنا الجعفي وغيره  -روى عنه :البخاري في صحيحه قال
ً
فاضال ثقة .
الدارقطني :كان
توفي في ربيع األول ھذه السنة .
ً
محدثا ثقة فھمًا وفي أخالقه زعارة حدث بالكثير .
محمد بن علي بن محرز :أبو عبد ﷲ البغدادي كان
وتوفي بمصر في ربيع اآلخر من ھذه السنة .
محمد السمين :كان أستاذ الجنيد وله منازالت في التوكل والشوق .
أخبرنا عمر بن ظفر أخبرنا جعفر بن أحمد أخبرنا عبد العزيز بن علي األزحي أخبرنا علي بن عبد ﷲ بن جھضم حدثنا
الخالدي قال :قال الجنيد :قال لي محمد بن السمين :كنت في وقت من األوقات أعمل على الشوق وكنت أجد من ذلك شي ًئا أنا
به مستقبل فخرجت إلى الغزو وھذه الحالة حالتي وغزا الناس وغزوت معھم وكثر العدو على المسلمين وتقاربوا والتقوا ولزم
المسلمين من ذلك خوف لكثرة الروم .
قال محمد :فرأيت نفسي في ذلك الموطن وقد لحقھا روع فاشتد ذلك علي فجعلت أوبخ نفسي وألومھا وأؤنبھا وأقول لھا :يا
كذابة قد عين الشوق فلما جاء الموطن الذي يؤمل في مثله الخروج اضطربت وتغيرت .
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فأنا أوبخھا إذ وقع علي أن أنزل إلى النھر فأغتسل فخلعت ثيابي واتزرت ودخلت النھر واغتسلت وخرجت وقد اشتدت لي
عزيمة ال أدري ما ھي فخرجت بقوة تلك العزيمة ولبست ثيابي وأخذت سالحي ودنوت من الصفوف وحملت بقوة تلك
العزيمة حملة وأنا ال أدري كيف أنا فمزقت صفوف المسلمين وصفوف الروم حتى صرت من ورائھم ثم كبرت تكبيرة فسمع
الروم تكبيرً ا وظنوا أن كمي ًنا قد خرج عليھم من ورائھم فولوا وحمل عليھم المسلمون فقتل من الروم بسبب تكبيرتي تلك نحو
أربعة آالف وجعل ﷲ عز وجل ذلك سبب النصر والفتح .
محمد بن حماد :رحل في طلب الحديث فسمع من عبد الرزاق وغيره .
وكان له فھم وھو منسوب إلى طھران قرية أخرى من قرى الري وثم من ينسب إلى طھران وھي قرية أخرى من قرى
خراسان إال أن طھران الري أشھر من تلك .
توفي ابن حماد بعسقالن في ربيع األول من ھذه السنة .
مسلم بن الحجاج بن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري سمع بنيسابور :يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وإسحاق بن
راھويه وغيرھم وبالري :محمد بن مھران وغيره وببغداد :أحمد بن حنبل وغيره .
وبالبصرة :القعنبي وغيره .
وبالكوفة عمر بن حفص بن غياث وغيره .
وبالمدينة :إسماعيل بن أبي أويس وغيره وبمكة :سعيد بن منصور وغيره .
وبمصر :حرملة بن يحيى وغيره .
وكان تام القامة أبيض الرأس واللحية وكان من كبار العلماء وأوعية العلم وله مصنفات كثيرة منھا " :المسند الكبير على
الرجال " وما نظن أنه سمعه منه أحد و " كتاب الجامع الكبير على األبواب " و " كتاب األسامي والكنى " و " كتاب المسند
الصحيح " وقال :صنفته من ثلثمائة ألف حديث مسموعة و " كتاب التمييز " و " كتاب العلل " و " كتاب الوحدان " و " كتاب
األقران " و " كتاب سؤاالت أحمد بن حنبل " و " كتاب االنتفاع بأھب السباع " و " كتاب عمرو بن شعيب بذكر من لم يحتج
بحديثه وما أخطأ فيه " .
راو واحد
و " كتاب مشايخ مالك بن أنس " و " كتاب مشايخ الثوري " و " كتاب مشايخ شعبة " و " كتاب ذكر من ليس له إال ٍ
من رواة الحديث " و " كتاب المخضرمين " و " كتاب أوالد الصحابة فمن بعدھم من المحدثين " و " كتاب ذكر أوھام
المحدثين " و " كتاب تفضيل السنن " و " كتاب طبقات التابعين " و " كتاب أفراد الشاميين من الحديث " و " كتاب المعرفة .
قدم بغداد مرارً ا فآخر قدومه كان في سنة تسع وخمسين ومائتين سمع منه :يحيى بن صاعد ومحمد بن مخلد .
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال :أخبرنا محمد ابن علي المقرئ حدثنا محمد بن عبد ﷲ
النيسابوري قال :سمعت أبا عبد ﷲ محمد بن أبي يعقوب يقول :سمعت أحمد بن سلمة يقول :عقد لمسلم مجلس للمذاكرة فذكر
له حديث لم يعرفه فانصرف إلى منزله وأوقد السراج وقال ال يدخلن أحد منكم إلى ھذا البيت! فقيل له :أھديت لنا سلة فيھا تمر
فقال :قدموھا إلي فقدموھا إليه فكان يطلب الحديث ويأكل تمرة تمرة فأصبح وقد فني التمر ووجد الحديث .
قال محمد بن عبد ﷲ :أخبرني الثقة من أصحابنا أنه مات منھا .
توفي مسلم في رجب ھذه السنة .
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ثم دخلت سنة اثنتين وستين ومائتين
فمن الحوادث فيھا:
خرج المعتمد إلى حرب يعقوب بن الليث الصفار
وكان يعقوب قد عصى وتجبر فعسكر المعتمد يوم السبت لثالث خلون من جمادى اآلخرة واستخلف على سامراء ابنه جعفرً ا
ثم سار وقدم أخاه أبا أحمد لحربه فجعل أبو أحمد على ميمنته موسى بن بغا وعلى ميسرته مسرورً ا والتقى العسكران يوم
األحد العاشر من رجب مع الظھر فشدت ميسرة يعقوب على ميمنة أبي أحمد فھزمتھا وقتلت منھا جماعة وقتل من أصحاب
يعقوب جماعة وكره أصحابه القتال إذ رأوا السلطان قد حضر لقتاله فحملوا على يعقوب فانھزم أصحابه أقبح ھزيمة .
وقرئ على الناس كتاب فيه " ولم يزل المارق المسمى يعقوب بن الليث الصفار ينتحل الطاعة حتى أحدث األحداث المنكرة
من مصيره إلى فارس مرة بعد مرة واستيالئه على أموالھا وإقباله إلى باب أمير المؤمنين مظھر المسألة أمور أجابه أمير
المؤمنين فيھا إلى ما لم يكن ليستحقه استصالحً ا له فواله خراسان والري وفارس وقزوين وزنجان والشرطة ببغداد وأمر أن
يكنى في كتابه وأقطعه الضياع النفيسة فما زاده ذلك إلى طغيا ًنا وبغيًا وأمره بالرجوع فأبى فنھض أمير المؤمنين لدفع الصفار
ثم غلب يعقوب بن الليث على فارس ثم رجع المعتمد إلى معسكره وعاد إلى المدائن .
وفي ھذه السنة:
ولي القضاء علي بن محمد بن أبي الشوارب وولي إسماعيل بن إسحاق قضاء الجانب الشرقي من بغداد وجمع له الجانبان .
ومن الحوادث في ھذه السنة :ما أنبأنا به أبو بكر بن محمد بن أبي طاھر البزار عن أبي الحسين بن المھتدي قال :رأيت بخط
ابن الفرات :حدثنا القاضي أبو الحسن الجراحي قال :سمعت أبا عون الفرائضي يقول :خرجت إلى مجلس أحمد بن منصور
ً
رجال قد أمر بالقبض على امرأة وأمر بجرھا فقالت له:
الزيادي سنة اثنتين وستين ومائتين فلما صرت بطاق الحراني رأيت
اتق ﷲ .
فأمر أن تجر فلم تزل تناشده ﷲ وھو يأمر بجرھا إلى أن بلغت باب القنطرة فلما يئست من نفسھا رفعت رأسھا إلى السماء ثم
قالت} :قل اللھم فاطر السموات واألرض عالم الغيب والشھادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون{ إن كان ھذا
الرجل يظلمني فخذه .
قال أبو عون :فوقع الرجل على ظھره مي ًتا وأنا أراه فحمل على جنازة وانصرفت المرأة .
وحج بالناس في ھذه السنة الذي حج بھم قبلھا .
ذكر من توفي في ھذه السنة من األكابر
أحمد بن الحسن بن القاسم :أبو الحسن الكوفي يعرف برسول نفسه حدث عن ابن عيينة وغيره
قال الدار قطني :يضع الحديث على الثقات .
توفي بمصر في ھذه السنة .
إسحاق بن إبراھيم بن محمد :أبو يعقوب الصفار روى عن عبد الوھاب بن عطاء والواقدي .
روى عنه :ابن صاعد والمحاملي والباغندي وغيرھما .
ً
حافظا .
وآخر من روى عنه ابن مخلد وكان ثب ًتا ثقة متق ًنا
توفي في ھذه السنة .
حاتم بن الليث :وبعض الرواة يقول :ابن أبي الليث بن الحارث بن عبد الرحمن أبو الفضل الجوھري .
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ً
حافظا .
روى إسماعيل بن أبي أويس وغيره روى عنه :الباغندي وغيره وآخر من روى عنه :ابن مخلد وكان ثقة ثب ًتا متق ًنا
توفي في ھذه السنة .
حمدون بن عمارة :أبو جعفر البزار سمع من جماعة وروى عنه :ابن صاعد وابن مخلد وكان ثقة واسمه :محمد ولقبه حمدون
وھو الغالب عليه وتوفي في جمادى األولى من ھذه السنة .
خلف بن ربيعة بن الوليد :روي عن أبيه وابن وھب وكان عالمًا بأخبار مصر .
توفي في ھذه السنة .
ً
طويال واختلط
خالد بن يزيد أبو الھيثم التميمي :خراساني األصل كان أحد كتاب الجيش ببغداد وله شعر مدون وعاش دھرً ا
ً
منشدا ينشد:
في آخر عمره فقيل :إن السواد غلبت عليه وقيل :بل كان يھوى جارية لبعض الملوك ولم يقدر عليھا فسمع يومًا
ً
مختلطا واتصل ذلك
من كان ذا شجن بالشام يطلبه ففي سوى الشام أمسى األھل والشجن فبكى حتى سقط على وجھه ثم أفاق
به حتى وسوس وكان قبل ذلك ينادم علي بن ھشام وسبب ذلك أنه أنشده يومًا :يا تارك الجسم بال قلب إن كنت أھواك فما ذنبي
يا مفر ًدا بالحسن أفردتني منك بطول الھجر والعتب إن تك عيني أبصرت فتنة فھل على قلبي من ذنب حسيبك ﷲ لما بي كما
ألقى في فعلك بي حسبي فجعله في ندمائه إلى أن قتل .
ثم صحب الفضل بن مروان فذكره للمعتصم وھو بالماحوزة قبل عزم السرور على المقا  -م بسر من رأى لإلمام بلد المسرة
والفتو  -ح المستنيرات العظام وتراه أشبه منزل في األرض بالبلد الحرام فا يعمره بمن أضحى به عز األنام فاستحسنھا
الفضل وأوصلھا إلى المعتصم قبل أن يقال في سر من رأى شيء فأمر لخالد بخمسة آالف درھم .
ودخل على إبراھيم بن المھدي فأنشده :عاتبت قلبي في ھوا  -ك فلم أجده يقبل فأطعت داعيه إلي  -ك ولم أطع من يعذل ال
والذي جعل الوجو  -ه لحسن وجھك تمثل ال قلت إن الصبر عن  -ك من التصابي أجمل فأعطاه ثالثمائة وخمسين دينارً ا .
قال خالد :وقال لي علي بن الجھم ھب لي بيتك :ليت ما أصبح من رق  -ة خديك بقلبك يا جاھل ھل رأيت أح ًدا يھب ولده
أخبرنا أبو منصور القزاز أخبرنا أحمد بن علي أنبأنا علي بن طلحة المقرئ أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران حدثنا صالح بن
محمد حدثنا القعنبي قال :مر خالد الكاتب يومًا بصبيان فجعلوا يرجمونه ويقولون :يا خالد يا بارد .
فقال :ويلكم أنا بارد وأنا الذي أقول :سيدي أنت لم أقل سيدي أن  -ت لخلق سواك والصب عبد خذ فؤادي فقد أتاك بود وھو
بكر ما افتضه قط وجد كبد رطبة يفتتھا الوج  -د وخد فيه من الدمع خد أخبرنا القزاز أخبرنا أحمد بن علي أخبرنا القاضي أبو
حامد الكلواذاني فيما أذن أن نرويه عنه قال :أخبرنا أبو عمر الزاھد أخبرنا ثعلب قال :ما أحد من الشعراء تكلم في الليل إال
قارب إال خالد الكاتب فإنه أبدع في قوله :وليل المحب بال آخر وأنشدنا :رقدت ولم ترث للساھر وليل المحب بال آخر ولم تدر
بعد ذھاب الرقا  -د ما فعل الدمع بالناظر أيا من تعبدني طرفه أجرني من طرفك الجائر وخذ للفؤاد فداك الفؤا  -د من طرفك
الفاتن الفاتر أخبرنا أبو منصور القزاز أخبرنا احمد بن علين أخبرنا القاضي احمد بن محمد الدلوي أخبرنا أبو القاسم الحسن
بن محمد بن حبيب قال :سمعت عبد الرحمن بن مظفر األنباري يقول :سمعت أبا القاسم بن أبي حسنة يقول :سمعت خالد بن
يزيد الكاتب يقول :بينا أنا مار بباب الطاق إذا براكب خلفي على بغلة فلما لحقني نخسني بسوطه وقال لي :أنت القائل ليل
المحب بال آخر قال :نعم .
قال :أبوك وصف امرؤ القيس الليل الطويل في ثالثة أبيات ووصفه النابغة في ثالثة أبيات بم وصفه امرؤ القيس :فقال:
ً
أعجازا وناء بكلكل أال أيھا
بقوله :وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الھموم ليبتلي فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف
الليل الطويل أال انجل بصبح وما اإلصباح منك بأمثل قلت :وبما وصفه النابغة فقال :بقوله :كليني لھم يا أميمة ناصب وليل
أقاسيه بطيء الكواكب تقاعس حتى قلت ليس بمنقض وليس الذي يھدي النجوم بآئب وصدر أراح الليل عازب ھمه تضاعف
فيه الھم من كل جانب قلت :وبما وصفه بشار فقال :بقوله :خليلي ما بال الدجى ال تزحزح وما بال ضوء الصبح ال يتوضح
أضل النھار المستنير طريقه أم الدھر ليل كله ليس يبرح قلت له :يا موالي ھل لك في شعر قلته لم أسبق إليه كلما اشتد
خضوعي بجوى بين ضلوعي ركضت في حلبتي خد  -ي خيل من دموعي قال :فثنى رجله عن بغلته وقال :ھاكھا فاركبھا
فأنت أحق بھا مني .
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فلما مضى سألت عنه فقالوا :ھو حبيب بن أوس الطائي .
وفي حديث آخر :إنه قيل له :من أين تأخذ قولك وليل المحب بال آخر فقال :وقفت على باب وعليه سائل مكفوف يقول :الليل
والنھار علي سواء فأخذت ھذا منه .
أخبرنا أبو منصور القزاز أخبرنا علي بن أبي علي حدثنا الحسين بن محمد بن سليمان الكاتب حدثني أبو محمد عبد ﷲ بن
محمد المعروف بابن السقا قال :حدثني جحظة قال :قال لي خالد الكاتب :أضفت حتى عدمت القوت أيامًا فلما كان في بعض
األيام بين المغرب وعشاء اآلخرة إذا بأبي يدق فقلت :من ذا فقال :من إذا خرجت إليه عرفته .
ً
رجال راكبًا على حمار عليه طيلسان أسود وعلى رأسه قلنسوة طويلة ومعه خادم فقال لي :أنت الذي تقول:
فخرجت فرأيت
أقول للسقم عد إلى بدني حبًا لشيء يكون من سببك قال :قلت :نعم قال :أحب أن تنزل عنه .
فقلت :وھل ينزل الرجل عن ولده فتبسم وقال :يا غالم أعطه ما معك .
فرمى إلي صرة في ديباجة سوداء مختومة فقلت :إني ال أقبل عطاء من الأعرفھن فمن أنت قال :أنا إبراھيم بن المھدي .
أخبرنا القزاز أخبرنا أحمد بن علي أخبرنا بن أيوب القمي أخبرنا محمد بن عمران المرزباني أخبرني محمد بن يحي قال:
حدثني الحسين بن إسحاق قال :حدثني أبو الھيثم خالد بن يزيد الكاتب قال :لما بويع إبراھيم بن المھدي بالخالفة طلبني وقد
كان يعرفني وكنت متصال ◌ً ببعض أسبابه فأدخلت إليه فقال لي :يا خالد أنشدني من شعرك .
فقلت :يا أمير المؤمنين ليس شعري من الشعر الذي قال فيه رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم :إن من الشعر حكمًا .
وإنما أمزح وأھزل وليس ما ينشد أمير المؤمنين .
فقال :ال أدع ھذا يا خالد فإن جد األدب وھزله جد أنشدني .
فأنشدته .
عش فحبيك سريعًا قاتلي والضنى إن لم تصلني واصلي ظفر الشوق بقلب كمد فيك والسقم بجسم ناحل فھما بين اكتئاب وضنى
تركاني كالقضيب الذابل وبكى العاذل لي من رحمة وبكائي لبكاء العاذل حدث عن إسماعيل ابن علية ويزيد به ھارون
وغيرھما وكان صدو ًقا .
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت الخطيب أخبرنا الحسين بن أبي طالب حدثنا علي بن الحسن
الجراحي قال :حدثني أبو محمد عبد ﷲ بن محمد بن ھارون قال :قال لي محمد بن نصر الصائغ :نظر إلي سعدان بن يزيد
البزاز فقال لي :يا محمد بن نصر أحدثك بشيء ال تحدث عني به حتى الموت .
فقلت :نعم .
فقال لي :كنت في بعض أسفاري فنزلت في بعض الخانات وكانت ليلة مطيرة ورعد وبرق فنام أھل الخان وجلست أفكر في
عظمة ﷲ تعالى فنمت فإذا ابن لي كنت قد أقصيته وبعدته وإذا ھو يخضع لي ويقرب مني وأنا أقصيه وأبعده ثم انتبھت فصاح
بي صائح من جانب الخان :يا سعدان بن يزيد قد رأيت عظمته فافھم ھكذا يغضب عليك إذا عصيته ويتحنن عليك إذا أرضيته
أخبرنا عبد الرحمن أخبرنا أحمد بن علي أخبرنا الحسن بن محمد الخالل حدثنا عمر بن أحمد سمعت سعدان بن يزيد يقول :أال
في سبيل ﷲ عمر رزئته وفقد ليال فات منھا نعيمھا أأغبن أيامي وال أستقيلھا وتذھب عني ليلة ال أقومھا وتنقطع الدنيا ويذھب
غنمھا ويغتنم الخيرات منھا حكيمھا توفي سعدان في رجب ھذه السنة .
سليمان بن الحين أبو أيوب :يعرف بأخي المقتصد .
حدث عن :عبد ﷲ بن نمير ويزيد بن ھارون روى عنه :محمد بن مخلد وكان ثقة وتوفي في ھذه السنة .
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عبد ﷲ بن المنير المروزي :أخبرنا سعد ﷲ بن علي البزاز ومحمد بن عبد الباقي قاال :أخبرنا أحدد بن علي الطريثيثي
أخبرنا ھبة ﷲ بن الحسن الطبري حدثنا أحمد بن محمد بن الخليل أخبرنا محمد بن أحمد بن سلمة حدثنا أبو شجاع الفضل بن
العباس التميمي حدثنا يعقوب بن إسحاق بن محمود الھروي قال :سمعت يحيى بن بدر القرشي يقول :كان عبد ﷲ بن منير يوم
الجمعة قبل الصالة يكون بقزوين فإذا كان وقت صالة الجمعة يرونه في مسجد آمد وكان الناس يقولون :إنه يمشي على الماء
فقيل له :يا أبا محمد إنك تمشي على الماء .
فقال :أما المشي على الماء فال أدري ولكن إذا أراد ﷲ عز وجل جمع حافتي النھر حتى يعبر اإلنسان .
قال :وكان عبد ﷲ بن منير إذا قام من المجلس خرج إلى البرية مع قوم من أصحابه يجمع شي ًئا مثل األشنان وغيره فيدخل
السوق فيبيع ذلك فيتعيش به .
قال :فخرج يومًا مع أصحابه فإذا ھو باألسد رابض على الطريق فقيل له :ھذا األسد .
فقال ألصابه :قفوا .
ثم تقدم ھو وحده إلى األسد وال يدري ما قاله فمر األسد .
فقال ألصحابه :مروا .
عبيد ﷲ بن جرير بن جبلة بن أبي داود العتكي البصري :أخبرنا عبد الرحمن بن محمد أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت أخبرنا
البرقاني أخبرنا إبراھيم بن محمد بن يحيى المزكي أخبرنا محمد بن إسحاق السراج .
قال :أنشدني عبيد ﷲ بن جرير :ما ال يكون فال يكون بحيل ٍة أب ًدا وما ھو كائن سيكون سيكون ما ھو كائن في وقته وأخو
الجھالة متعب محزون توفي العتكي في رجب ھذه السنة بواسط .
عبد الرحمن بن يحيى بن خاقان :أبو علي عم أبي مزاحم موسى بن عبيد ﷲ .
روى أبو مزاحم عنه مسائل عن أحمد بن حنبل .
أنبأنا أبو منصور القزاز أخبرنا أبو بكر بن ثابت قال :أخبرني علي بن طلحة المقرئ أخبرنا محمد بن العباس الخزاز قال:
سمعت أبا مزاحم بن عبيد ﷲ يقول :كان عمي عبد الرحمن بن يحيى كثير الجماع وكان قد رزق من الولد لصلبه مائة وستة
وكان قد أنحله كثرة الجماع .
أبو بدر الغبري :سمع من أبي داود الطيالسي روى عنه :ابن أبي الدنيا وابن صاعد وكان صدو ًقا .
ثمان وخمسين .
وتوفي في ھذه السنة وقيل :في سنة
ٍ
عمر بن شبة بن عبيدة بن زيد :أبو زيد النميري البصري واسم أبيه زيد وإنما لقب شبة ألن أمه كانت ترقصه وتقول :يا بأبي
وشبا وعاش حتى دبا ولد عمر سنة ثالث وسبعين ومائة وحدث عن :غندر وابن مھدي ويزيد بن ھارون وغيرھم .
روى عنه :ابن أبي الدنيا والبغوي وابن صاعد وكان ثقة عالمًا بالسير وأيام الناس وله تصانيف كثيرة .
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد أخبرنا أحمد بن علي بن الحسين الثوري أخبرنا يوسف بن عمر القواس حدثنا محمد بن سھل
الكاتب حدثنا عمر بن شبة قال :قدم وكيع بن الجراح عبادان فمنعت من الخروج إليه لحداثتي فرأيته في النوم يتوضأ على
شاطئ دجلة من كور فقلت :حدثنا إسماعيل عن قيس قال :قال عبد ﷲ :كان خير المشركين إسالمًا للمسلمين عمر قال :فحفظته
في النوم .
توفي عمر بسر من رأى في جمادى اآلخرة من ھذه السنة عن تسع وثمانين سنة إال أربعة أيام
ً
محمد بن إبراھيم بن إسحاق :أبو أحمد األستراباذي كتب عنه جماعة وكان ً
شيخا
فاضال ثقة كثير الصالة والتالوة .
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وتوفي فجأة في الكوفة وتوفي فجأة في الكوفة ھذه السنة وكان قد نيف على تسعين .
محمد بن الحسين أبو جعفر البندار :حدث عن أبي الربيع الزھراني .
روى عنه :ابن مخلد .
وتوفي في رمضان ھذه السنة .
محمد بن الحجاج بن جعفر :حدث عن أبي بكر بن عياش ومحمد بن فضيل وسفيان بن عيينة وغيرھم .
روى عنه :ابن صاعد وأبو عمر القاضي وابن مخلد وغيرھم .
وقال ابن عقدة :في أمره نظر .
توفي في ھذه السنة عن سبع وتسعين سنة .
محمد بن عبد ﷲ بن ميمون :أبو بكر البغدادي حدث عن الوليد بن مسلم وغيره وكان ثقة .
وتوفي باالسكندرية في ربيع األول من ھذه السنة .
محمد بن محمد :أبو الحسن المعروف بحبش بن أبي الورد الزاھد وھو محمد بن محمد بن عيسى بن عبد الرحمن بن عبد
الصمد بن أبي الورد مولى سعيد بن أبي العاص عتاقة وإنما سمي حب ًشا لسمرته وجده عيسى ھو المعروف بأبي الورد .
وكان من صحابة المنصور وإليه تنسب سويقة أبي الورد ولمحمد أخ أصغر منه :اسمه أحمد ويكنى أبا الحسن أيضًا صحب
بشرً ا وسريًا وله كالم حسن وتوفي قبل أخيه .
فأما حبش فإنه صحب بشر بن الحارث وغيره وأسند أحاديث عن ھاشم بن القاسم وتوفي في رجب ھذه السنة وقيل :في سنة
ثالث وستين .
أخبرنا عمر بن ظفر أخبرنا جعفر بن أحمد السراج أخبرنا عبد العزيز بن علي أخبرنا أبو الحسن بن جھضم حدثنا أحمد بن
علي الحبال حدثنا علي بن عبد الحميد قال :سمعت محمد بن أبي الورد يقول :ھالك الناس في حرفين :من اشتغال بنافلة
وتضييع فريضة وعمل بالجوارح بال مواطأة القلب وإنما منعوا الوصول لتضييع األصول .
يعقوب بن شيبة بن الصلت بن عصفور أبو يوسف الدوسي بصري سمع علي بن عاصم ويزيد بن ھارون وعفان بن مسلم
ً
معلال إال أنه لم يتمه وكان فقيھًا على مذھب مالك وال يختلف الناس في ثقته وإنما وقف
وخل ًقا كثيرً ا وكان ثقة وصنف مسن ًدا
في القرآن فلم يقل بمخلوق وال غير مخلوق فقال أحمد :ھو مبتدع صاحب ھوى .
وتوفي في ھذه السنة .أخبرنا القزاز أخبرنا أبو بكر بن ثابت قال :بلغني أن يعقوب كان في منزله أربعون لحا ًفا أعدھا لمن
كان يبيت عنده من الوارقين لتبييض المسند ونقله ولزمه على ما خرج من المسند عشرة آالف دينار قال :وقيل لي :إن نسخة
مسند أبي ھريرة شوھدت بمصر فكانت مائتي جزء .
يحيى بن مسلم بن عبد ربه :أبو زكريا العابد سمع وھب بن جرير وروى عنه :ابن مخلد وكان ثقة زاھ ًدا .
أخبرنا أبو منصور القزاز أخبرنا أبو بكر بن ثابت قال :أخبرنا األزھري حدثنا عبد ﷲ بن عثمان حدثنا ابن مخلد قال :حدثني
أبو عبد ﷲ أحمد بن محمد بن عبد الحميد قال :سمعت يحيى بن مسلم يقول :كان في جيراننا فتىً يتنسك ولزم بشر بن الحارث
حتى أنس به .
قال :فقال لي الفتى يومًا :قال لي بشر بن الحارث :ذلك الجانب يا أبا نصر! قال :أين من ذلك الجانب قلت :موضعًا يقال له
درب البقر .
فقال :أين أنت من منزل ذلك العابد يحيى بن مسلم قلت :يا أبا نصر أنا جاره .
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قال :فاقرأ عليه السالم إذا رأيته .
قال يحيى :وكان يجيئني الفتى من عنده بالسالم وأرد عليه السالم .
قال يحيى بن مسلم :فعبرت يومًا إلى ذاك الجانب في حاجة فاستقبلت ابن الحارث كفه لكفه فما كلمته فلما جاوزني ألتفت أنظر
إليه فإذا ھو قائم ملتفت ينظر إلي .
توفي يحيى في جمادى اآلخرة من ھذه السنة .
يحيى بن محمد بن أعين :ابن الوزير أبو عبد الرحمن المروزي سكن بغداد وحدث بھا عن النضر بن شميل وأبي عاصم
النبيل .
وروى عنه :محمد بن مخلد وكان ثقة وجده أعين كان وصي عبد ﷲ بن مالك .
ثم دخلت سنة ثالث وستين ومائتين
فمن الحوادث فيھا :أن عبيد ﷲ بن يحيى بن خاقان ھلك فاستوزر من الغد الحسين بن مخلد فقدم موسى بن بغا فھرب الحسين
بن مخلد إلى بغداد واستوزر مكانه سليمان بن وھب لست خلون من ذي الحجة .
وحج بالناس في ھذه السنة :الفضل الذي حج بھم في التي قبلھا .
ذكر من توفي في ھذه السنة من األكابر
ً
مقبوال عند القضاة وتوفي بالحيرة في صفر ھذه السنة .
أحمد بن عبد ﷲ بن سالم :أبو طاھر الحيري كان
الحسن بن سعيد بن عبيد ﷲ :أبو محمد الفارسي البزار ويعرف بابن البستنبان .
سمع سفيان بن عيينة وابن علية وداود بن المحبر .
روى عنه :المحاملي أو ابن مخلد قال ابن أبي حاتم :ھو صدوق وتوفي في ربيع األول من ھذه السنة .
الحسن بن أبي الربيع :واسم أبي الربيع :يحيى بن الجعد بن نشيط .
حدث عن عبد الرزاق ويزيد وشبابة والعقدي وغيرھم .
روى عنه :البغوي وابن صاعد والمحاملي .
وقال ابن أبي حاتم :ھو صدوق وتوفي بالكرخ من مدينة السالم في جمادى األولى من ھذه السنة وله خمس وثمانون سنة .
طلحة بن خالد بن نزار بن المغيرة :أبو الطيب الغساني األبلي نزل سر من رأى وحدث بھا عن أبيه وآدم بن أبي إياس .
روى عنه :ابن صاعد والكوكبي وھو ثقة صدوق .
وتوفي في شعبان ھذه السنة .
عبيد ﷲ بن يحيى بن خاقان :صدمه في الميدان خادم له يقال له :رشيق يوم الجمعة لعشر خلون من ذي القعدة من ھذه السنة
فسقط عن دابته فسال من منخره دم فمات بعد ثالث ساعات فصلى عليه أبو أحمد بن المتوكل ومشى في جنازته وليد بن محمد
النحوي ويعرف :بوالد .
روى عن القعنبي وغيره .
وكان نحويًا مجو ًدا وروى كتب النحو واللغة وكان ثقة .
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توفي في رجب ھذه السنة .
ثم دخلت سنة أربع وستين ومائتين
فمن الحوادث فيھا :أن سليمان بن وھب خرج من بغداد إلى سامراء ومعه الحسن بن وھب فشيعه عامة القواد فلما صار
بسامراء غضب عليه المعتمد وحبسه وقيده وانتھب داره ودار ابنيه :وھب وإبراھيم واستوزر الحسن بن مخلد .
وفيھا :ولي أبو عمر القاضي قضاء مدينة المنصور واألعمال المتصلة بھا وجلس في الجامع
ً
واسطا فخلى الناس البلد وخرجوا عنه حفا ًة على وجوھھم وكانوا يدخلون المنازل فيجدونھا مفروشة
وفيھا :دخل الزنج
ومضى الناس وكان يأخذ أحدھم عمامته أو رداءه فيشد بھا رجليه ويمشي وضربت واسط بالنار .
وحج بالناس في ھذه السنة ھارون بن محمد بن إسحاق الكوفي الھاشمي .
ذكر من توفي في ھذه السنة من األكابر
إبراھيم بن راشد بن سليمان :أبو إسحاق اآلدمي سمع خل ًقا كثيرً ا وروى عنه :ابن أبي الدنيا وغيره وكان ثقة .
وتوفي في ربيع األول من ھذه السنة وكان قد بلغ الثمانين .
إبراھيم بن مالك بن بھبوذ :أبو إسحاق البزاز سمع حماد بن أسامة وزيد بن الحباب ويزيد بن ھارون في آخرين .
روى عنه :ابن أبي الدنيا وابن صاعد وكان ثقة من خيار المسلمين .
إسماعيل بن يحيى بن عمر بن مسلم :وھو إبراھيم المزني صاحب الشافعي رحمه ﷲ وكان فقيھًا حاذ ًقا ثقة في الحديث وله
عبادة وفضل وكان من خيار خلق ﷲ عز وجل ومالزمًا للرباط.
توفي يوم األربعاء ألربع وعشرين ليلة خلت من ربيع األول ھذه السنة وصلى عليه ربيع بن سليمان .
بنان بن يحيى بن زياد :أبو الحسن المغازلي حدث عن عاصم بن علي ويحيى بن معين وغيرھما .
روى عنه :ابن مسروق وابن مخلد وكان ثقة وتوفي في رجب ھذه السنة .
جعفر بن مكرم بن يعقوب بن إبراھيم :أبو الفضل الدوري التاجر سمع أبا عامر العقدي وروح بن عبادة وأبا داود الطيالسي
في خلق كثير .
روى عنه :ابن صاعد وغيره وھو ثقة صدوق .
وتوفي في جمادى األولى من ھذه السنة .
حماد بن المؤمل بن مطر :حدث عن كامل بن طلحة روى عنه :ابن مخلد وكان ثقة .
توفي في ھذه السنة عبيد ﷲ بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ أبو زرعة الرازي مولى عياش بن مطرف القرشي ولد سنة
مائتين وسمع أبا نعيم وقبيصة والقعنبي وخل ًقا كثيرً ا .
ً
حافظا متق ًنا مكثرً ا صدو ًقا .
وكان إمامًا
وجالس أحمد بن حنبل وذاكره وكان أحمد يقول :اعتضت بمذاكرته عن نوافلي وما جاوز الجسر أحفظ من أبي زرعة أخبرنا
عبد الرحمن بن محمد أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت أخبرنا محمد بن يوسف القطان أخبرنا محمد بن عبد ﷲ بن محمد
حمدويه قال :سمعت أبا جعفر محمد بن أحمد الرازي يقول :سمعت أبا محمد بن مسلم بن وارة يقول :كنت عند إسحاق بن
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إبراھيم بنيسابور فقال رجل من أھل العراق :سمعت أحمد بن حنبل يقول :صح من الحديث سبع مائة ألف حديث وكسر وھذا
الفتى  -يعني أبا زرعة  -قد حفظ قال المصنف :وقال أبو بكر بن أبي شبة :ما رأيت أحفظ من أبي زرعة .
وقال ابن راھويه :كل حديث ال يعرفه أبو زرعة فليس له أصل .
وقال أبو يعلى الموصلي :ما سمعنا يذكر أحد في الحفظ إال كان اسمه أكثر من رؤيته إال أبا زرعة فإن مشاھدته كانت أعظم
من اسمه .
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت حدثني عبد ﷲ بن أحمد بن علي السوذرجاني قال :سمعت محمد
بن إسحاق بن مندة يقول :سمعت أبا العباس محمد بن جعفر بن حمكويھالرازي يقول :سئل أبو زرعة الرازي عن رجل حلف
بالطالق أن أبا زرعة يحفظ مائتي ألف حديث ھل حنث قال :أحفظ مائتي ألف حديث كما يحفظ اإلنسان }قل ھو ﷲ أحد{ وفي
المذاكرة ثلثمائة ألف حديث .
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال :أخبرنا أحمد بن علي قال :كتب إلي أبو حاتم أحمد بن الحسن بن محمد بن خاموش الواعظ
بخطه قال :سمعت أحمد بن الحسن بن محمد العطار يذكر عن محمد بن أحمد بن جعفر الصيرفي قال :حدثنا أبو جعفر أحمد
بن محمد بن سليمان التستري قال :سمعت أبا زرعة يقول :إن في بيتي ما كتبته منذ خمسين سنة ولم أطالعه منذ كتبته وإني
أعلم في أي كتاب ھو وفي أي ورقة ھو وفي أي صفحة ھو وفي أي سطر ھو وما سمعت أذني شي ًئا من العلم إال وعاه قلبي
وإني أمشي في سوق بغداد فأسمع من الغرف صوت المغنيات فأضع إصبعي في أذني مخافة أن يعيه قلبي .
أخبرنا أبو منصور القزاز أخبرنا أبو بكر بن ثابت الخطيب أخبرنا أبو علي عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فضالة
النيسابوري أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد ﷲ بن شاذان قال :حضرنا أبا زرعة وكان في السوق وعنده أبو حاتم ومحمد بن
مسلم والمنذر بن شاذان وجماعة من العلماء فذكروا حديث التلقين وقوله صلى ﷲ عليه وسلم " :لقنوا موتاكم ال إله إال ﷲ " .
قال :فاستحيوا من أبي زرعة وھابوا أن يلقنوه فقالوا :تعالوا نذكر الحديث .
فقال محمد بن مسلم :حدثنا الضحاك بن مخلد عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح ولم يجاوز
والباقون سكتوا .
فقال أبو زرعة وھو في السوق :حدثنا بندار حدثنا أبو عاصم حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي غريب عن كثير
بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل قال :قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم " :من كان آخر كالمه ال إله إال ﷲ دخل الجنة"
وتوفي رحمه ﷲ .
توفي أبو زرعة بالري في آخر ذي الحجة من ھذه السنة .
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال :أخبرني أبو الفتح عبد الواحد بن أبي أحمد االستراباذي
أخبرنا أحمد بن إبراھيم الھمذاني أخبرنا أبو العباس الفضل بن الفضل الكندي حدثنا الحسن بن عثمان حدثنا أبو العباس أحمد
بن محمد المرادي قال :رأيت أبا زرعة في المنام فقلت :يا أبا زرعة ما فعل ﷲ بك قال :لقيت ربي تعالى فقال لي :يا أبا
زرعة إني أوتى بالطفل فآمر به إلى الجنة فكيف من حفظ السنن على عبادي تبوأ من الجنة حيث شئت قبيحة أم المعتز .
توفيت في ھذه السنة موسى بن بغا توفي في محرم ھذه السنة ودفن بسامراء محمد بن علي بن داود أبو بكر البغدادي ويعرف:
بابن أخت غزال وتوفي بقرية من قرى مصر في ربيع األول من ھذه السنة محمد بن ھالل بن جعفر بن عبد الرحمن أبو
الفضل عامل خراج مصر كان صدو ًقا في الحديث كريمًا وله آثار في الخير توفي في ھذه السنة .
يونس بن عبد األعلى بن موسى بن ميسرة :أبو موسى الصدفي ولد سنة إحدى وسبعين ومائة وكان له علم وافر وعقل
رزين حتى قال الشافعي رحمه ﷲ :ما دخل من ھذا الباب  -يعني باب الجامع  -أحد أعقل من يونس بن عبد األعلى وتوفي
بمصر في ھذه السنة وھو ابن ثالث وتسعين سنة .
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يزيد بن سنان بن يزيد بن الذيال :أبو خالد مولى عثمان بن عفان مصري قدم مصر تاجرً ا فوطنھا وكتب بھا الحديث وحدث
وكان ثقة ً
نبيال .
وخرج مسند وتوفي بمصر في أول يوم من جمادى األولى من ھذه السنة .
ثم دخلت سنة خمس وستين ومائتين
فمن الحوادث فيھا :أن الزنج جاءوا في ثالثين سميرية إلى جبل فأخذوا منھا أربع سفن فيھا طعام ثم انصرفوا ثم دخلوا
النعمانية فأحرقوا سوقھا وأكثرمنازل أھلھا وسبوا وصاروا إلى جرجرايا فدخل أھل السواد بغداد .
وفيھا :ولي أبو أحمد عمرو بن الليث خراسان وفارس وأصبھان وسجستان وكرمان والسند وأشھد له بذلك ووجه كتابه إليه
بتوليته مع الخلع .
وحج بالناس في ھذه السنة :ھارون بن محمد بن إسحاق بن موسى بن عيسى الھاشمي .
ذكر من توفي في ھذه السنة من األكابر
إبراھيم بن ھانئ أبو إسحاق النيسابوري :رحل في طلب العلم إلى الشام وبغداد ومصر ومكة واستوطن بغداد وحدث عن
قبيصة وخلق كثير .
روى عنه :عبد ﷲ بن أحمد البغوي وابن صاعد وغيرھم وكان ثقة صالحً ا واختفى أحمد بن حنبل في بيوتھم في زمن المحنة
فقال البنه إسحاق :أنا ال أطيق ما يطيق أبوك من العبادة .
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال :أخبرني محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس الخزاز
حدثنا أبو بكر عبد ﷲ بن محمد النيسابوري قال :حدثني أبو موسى الطوسي قال :سمعت ابن زنجويه يقول :قال أحمد بن
حنبل :إن كان ببغداد رجل من األبدال فأبو إسحاق النيسابوري .
أخبرنا أبو منصور القزاز أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي قال :أخبرني عبيد ﷲ بن أبي الفتح حدثنا محمد بن العباس الخزاز
حدثنا أبو بكر النيسابوري قال :أنا عطشان فجاءه بماء فقال :غابت الشمس قال :ال قال :فرده ثم قال :لمثل ھذا فليعمل العاملون
ثم خرجت روحه .
توفي إبراھيم في ربيع اآلخر من ھذه السنة .
إبراھيم بن القعقاع أبو إسحاق :بغوي األصل حدث عن عبيد بن إسحاق العطار وغيره روى عنه :قاسم المطرز والقاضي
المحاملي وكان ثقة .
توفي في ذي الحجة من ھذه السنة .
إبراھيم بن محمد بن يونس بن مروان بن عبد الملك :مولى عثمان بن عفان أبو إسحاق .
بصري قدم بغداد فتوفي بھا في رمضان ھذه السنة جعفر بن الوراق الواسطي المفلوج سكن بغداد وحدث بھا عن :يعلى بن
عبيد الطنافسي وغيره .
روى عنه :ابن أبي داود والمحاملي ونفطويه وغيرھم وكان ثقة .
وتوفي في ربيع األول من ھذه السنة أبو عثمان الثقفي البزاز اسمه :سعيد وغلب عليه سعدان سمع سفيان بن عيينة ووكي ًعا
وأبا معاوية .
روى عنه :ابن أبي الدنيا وابن صاعد والمحاملي وابن مخلد قال أبو حاتم الرازي :ھو صدوق
توفي في ذي القعدة من ھذه السنة وقد جاز التسعين .
63

صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل :أبو الفضل الشيباني ولد في سنة ثالث ومائتين وسمع أباه وأبا الوليد الطيالسي وعلي بن
المديني .
روى عنه :ابنه زھير والبغوي وكان صدو ًقا ثقة كريمًا ولي قضاء أصبھان فخرج إليھا فلما دخلھا بدأ بالجامع فصلى فيه
ً
شديدا ويقول :ذكرت أبي أن يراني في مثل ھذه الحالة
ركعتين واجتمع الناس والشيوخ وقرأ عليھم عھده فجعل يبكي بكا ًء
وكان عليه الثياب السود وقال :كان أبي إذا جاءه رجل زاھد متقشف يبعث خلفي ألنظر إليه يحب أن أكون مثله وكان إذا
انصرف من مجلس الحكم يخلع سواده ويقول :فتوفي بأصبھان في رمضان ھذه السنة وقيل :في سنة ست وستين وله حينئذ
ثالث وستون سنة .
عبد ﷲ بن محمد بن أيوب بن سويح :أبو محمد المخرمي سمع سفيان بن عيينة وغيره .
روى عنه :عبد الرحمن بن أبي حاتم وقال :ھو صدوق .
أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت حدثنا علي بن أبي علي حدثنا القاضي أبا
القاسم عمر بن محمد بن إبراھيم البجلي قال :حدثني محمد بن محمد بن سليمان الباغندي قال :كنت بسر من رأى وكان عبد
ﷲ بن أيوب المخرمي يقرب إلي فخرج توقيع الخليفة بتقليده القضاء فانحدرت في الحال من سر من رأى إلى بغداد حتى
دققت على عبد ﷲ بن أيوب بابه فخرج إلي فقلت :البشرى .
فقال :بشرك ﷲ بخير ما ھي فقلت :خرج توقيع الخليفة بتقليدك القضاء أحد البلدين :إما بغداد أو سر من رأى  -البجلي يشك -
قال :فأطبق الباب وقال :بشرك ﷲ بالنار .
وجاء أصحاب السلطان إليه فلم يظھرھم فانصرفوا فتوفي المخرمي في جمادى األولى من ھذه السنة وقد جاز السبعين .
علي بن حرب بن محمد بن علي :أبو الحسن الطائي الموصلي ولد في شعبان سنة خمس وسبعين ومائة ورحل في طلب
الحديث إلى البالد وسمع سفيان بن عيينة ووكيعًا وابن فضيل ويزيد بن ھارون وأحمد بن حنبل وغيرھم .
وروى عنه :البغوي وابن صاعد والمحاملي وكان صدو ًقا ثقة .
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال :كتب إلي محمد بن إدريس بن محمد الموصلي يذكر أن
المظفر بن محمد الطوسي حدثھم قال :حدثنا أبو زكريا يزيد بن محمد بن إياس األزدي قال :علي بن حرب سمع وصنف
حديثه وأخرج المسند وكان عالمًا بأخبار العرب وأنسابھا أديبًا شاعرً ا ووفد على المعتز بسر من رأى في سنة أربع وخمسين
ومائتين فكتب المعتز عنه بخطه ودقق الكتاب فقال علي :أخذت يا أمير المؤمنين في شؤم أصحاب الحديث فضحك المعتز أو
نحوه .
أخبرنا بھذا غير واحد من شيوخنا وأحضره المعتز للطعام فأكل بحضرته وأوغر له بضياع حرب كلھا فلم يزل ذلك جاريًا
عليه إلى أيام المعتضد .
وتوفي في شوال سنة خمس وستين ومائتين قال المصنف رحمه ﷲ :وبسامراء مات وقد جاوز التسعين .
وقيل :مات في سنة ست وستين واألول أصح .
علي بن الموفق العابد :حدث عن منصور بن عمار وأحمد بن أبي الحواري وكان ثقة .
أخبرنا أبو منصور القزاز أخبرنا أبو بكر بن ثابت أخبنا مكي بن علي حدثنا أبو إسحاق المزكي قال :سمعت أبا الحسن علي
بن الحسن بن أحمد البلخي يقول :سمعت بعض مشايخنا يقول :قال علي بن الموفق :لما تم لي ستون حجة خرجت من الطواف
وجلست بحذاء الميزاب وجعلت أتفكر ال أدري كيف حالي عند ﷲ تعالى وقد كثر ترددي إلى ھذا المكان قال :فغلبتني عيني
وكان ً
قائال يقول :يا علي أتدعو إلى بيتك إال من تحب فانتبھت وقد سرى عني ما كنت فيه .
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أخبرنا عبد الرحمن بن محمد أخبرنا أحمد بن علي أخبرنا علي بن أحمد الرزاز حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق حدثنا محمد بن
أحمد بن المھدي قال :سمعت علي بن الموفق يقول :خرجت يومًا ألؤذن فأصبت قرطا ًسا فأخذته فوضعته في كمي فأقمت
وصليت فلما صليت قرأته فإذا فيه مكتوب :بسم ﷲ الرحمن الرحيم :يا علي بن الموفق تخاف الفقر وأنا ربك .
وسمعت علي بن الموفق ما ال أحصيه يقول :اللھم إن كنت تعلم أني أعبدك خو ًفا من نارك فعذبني بھا وإن كنت تعلم أني
أعبدك حبًا مني لجنتك وشو ًقا مني إليھا فاحرمنيھا وإن كنت تعلم أني أعبدك حبًا مني لك وشو ًقا إلى وجھك الكريم فأبحنيه
واصنع بي ما شئت .
توفي بن الموفق في ھذه السنة .
عمرو بن مسلم :أبو حفص الزاھد النيسابوري ويقال :عمرو بن سلمة أنبأنا زاھر بن طاھر قال :أنبأنا البيھقي أنبأنا الحاكم أبو
عبد ﷲ قال :سمعت أبا الحسن بن أبي إسحاق المزكي يقول :سمعت جعفر الحيري يقول :سمعت أبا عثمان سعيد بن إسماعيل
يقول :قال لي أبو حفص :اذھب فاستقرض من بعض إخواننا ألف درھم إلى شھر فذھبت واستقرضت وحملت إلى حضرته
فوضع لعياله قوت سنة ثم شد الثياب وخرج إلى الحج فتحيرت في أمري وجعلت أعد األيام وأقول :قد قرب األجل فمن أين
أؤدي ھذه األلف فلما كان اليوم التاسع والعشرين خرجت لصالة الصبح فرأيت السكة من أولھا إلى آخرھا جوالقات سود
مطروحة والحمالون عليھا قعود فقلت :ترى لمن ھذا فلما فرغت من صالة الصبح دخل علي حمال منھم فقال :ھذه الحنطة
بعث بھا فالن وقال :تستعين بھا في بعض حوائجك .
فأمر ببيعھا وقضيت األلف درھم عن أبي حفص وفضل فلما انصرف أبي حفص من الحج كان أول كلمة كلمني بھا أن قال:
إيش كان الفكر الذي شغلك شھرً ا أما جاز لك أن تثق بربك! .
أخبرنا عبد الرحمن أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت أخبرنا أبو عبيد محمد بن علي النيسابوري قال :سمعت أبا عمرو بن
حمدون يقول :سمعت أبا عثمان سعيد بن إسماعيل يقول :دخلت مع أبي حفص على مريض فقال المريض :آه فقال :ممن
فسكت فقال :توفي أبو حفص يوم الجمعة الثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع األول من ھذه السنة وقيل :بل توفي في سنة سبع
وستين وقيل :سنة أربع وستين وقيل :سنة سبعين واألول أصح .
محمد بن عبد الرحمن :أبو جعفر الصيرفي ولد سنة خمس وسبعين ومائة وحدث عن سفيان بن عيينة ويزيد بن ھارون
وشبابة بن سوار وغيرھم .
روى عنه :محمد بن خلف ووكيع والقاضي المحاملي وغيرھم وكان ثقة .
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد أخبرنا أحمد بن علي الحافظ أخبرنا الجوھري أخبرنا محمد بن العباس حدثنا أبو الحسن أحمد بن
جعفر بن محمد قال :كان أبو جعفر محمد بن عبد الرحمن الصيرفي يعد من العقالء وكان مذھبه في بذل الحديث :أن كان
يسأل من يقصده عن مدينة بعد مدينة ھل بقي فيھا أحد يحدث فإذا قيل له :ما بقي بھا محدث خرج إليھا في سر ثم حدثھم
ورجع وكان من الديانة على نھاية وتوفي في ربيع اآلخر من ھذه السنة .
محمد بن مسلم بن عثمان بن عبد ﷲ :أبو عبد ﷲ الرازي المعروف :بابن واره .
ً
حافظا متق ًنا فھمًا ثقة بعيد النظر غير
سمع خل ًقا كثيرً ا وحدث عنه :محمد بن يحيى الذھلي والبخاري وابن صاعد وكان عالمًا
أنه كان معجبًا بنفسه متكبرً ا على أبناء جنسه .
أخبرنا القزاز أخبرنا أبو بكر الخطيب أخبرنا أبو سعد الماليني قال :أخبرنا عبد ﷲ بن عدي قال :سمعت عبد المؤمن بن أحمد
حوثرة يقول :كان أبو زرعة الرازي ال يقوم ألحد وال يجلس أحد في مكانه إال ابن وارة فإني رأيته يفعل ذلك .
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت أخبرنا أبو سعد الماليني أخبرنا عبد ﷲ بن عدي الحافظ أبخبرنا
القاسم بن صفوان حدثنا عثمان بن خرزاد قال :سمعت سليمان الشاذكوني يقول :جاءني محمد بن مسلم بن وارة فقعد يتقعر في
كالمه .

65

قال :قلت له :من أي بلد أنت قال :من أھل الري ثم قال :من روى عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم " إن من الشعر حكمة وإن
من البيان سحرً ا".
قال :فقال :حدثني بعض أصحابنا قال :قلت :من أصحابك .
قال :أبو نعيم وقبيصة .
قال :قلت :ياغالم ائتني بالدرة قال :فأتاني الغالم بالدرة فأمرته فضربته خمسين فقلت :أنت تخرج من عندي ما آمن تقول
حدثنا بعض غلماننا .
توفي ابن واره بالري في ھذه السنة وقد قيل :سنة سبعين .
محمد بن ھارون :أبو جعفر الفالس يلقب شيطا من أھل الحفظ والمعرفة بالحديث الثقات .
سمع أبا نعيم الفضل بن دكين ويحيى بن معين وغيرھما .
توفي بالنھروان في محرم ھذه السنة .
يعقوب بن الليث الخارجي :المعروف بالصفار الذي ذكرنا له الوقعات توفي بااألھواز في ھذه السنة فتحمل تابوته إلى جند
يسابور وخلف في بيت ماله خمسين ألف ألف درھم وألف ألف دينار وكتب على قبره :ھذا قبر يعقوب المسكين .
وكتب على قبره :أحسنت ظنك باأليام إذ حسنت ولم تخف سوء ما يأتي به القدر وسالمتك الليالي فاغتررت بھا وعند صفو
الليالي يحدث الكدر
ثم دخلت سنة ست وستين ومائتين
فمن الحوادث فيھا:
نحوا من مائتين وخمسين أنسا ًنا وعادت .
وفيھا :وردت سرية من سرايا الروم ديار ربيعة فقتلت من المسلمين وأسرت ً
وفيھا :مات أبو الساج فولي ابنه محمد الحرمين وطريق مكة .
وفيھا :وثب األعراب على كسوة الكعبة فانتھبوھا واصر بعضھم إلى صاحب الزنج وأصحاب الحاج شدة شديدة ودخل الزنج
رامھرمز فاحرقوا مسجدھا وقتلوا وسبوا ثم تتابعت األخبار فأقبل الموفق با لقتال الزنج .
وحج بالناس في ھذه السنة ھارون الذي حج بھم في السنة التي قبلھا .
ذكر من توفي في ھذه السنة من األكابر
إبراھيم بن أورمة بن سياوش بن فروخ :أبو إسحاق األصبھاني سكن بغداد وكان ينتقي على شيوخھا وأصيب بكتبه في أيام
ً
فتنة البصرة ولم يخرج له كثير حديث وقد روى عنه ابن أبي الدنيا وغيره وكان ثقة ً
حافظا .
نبيال ثب ًتا
أخبرني أحمد بن الحسين القاضي قال :سمعت أبا بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني يقول :حدثنا عبد ﷲ القزويني قال:
سمعت أنا علي القھستاني يقول إلسماعيل بن إسحاق القاضي :أيھا القاضي قد رأيت شيوخنا أحمد ويحيى وعليًا وابن أبي شيبة
وزھيرً ا وخل ًقا وإني لم أكن أستكثر منھم فلو أن إبراھيم األصبھاني كان في عصرھم لكان كأحدھم أو تقدمھم .
فقال له إسماعيل :صدقت ما أبعدت ما أبعدت .
أخبرنا القزاز أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال :قرئ على ابن
المنادي  -وأنا أسمع  -قال :أبو إسحاق بن إبراھيم بن أورمة األصبھاني أصابه مطر في آخر مجلس انتخب فيه على العباس
ً
شديدا فاعتل لذلك ثم توفي في يوم
بن محمد الدوري وذلك يوم االثنين لثالث بقين من شعبان سنة ست وستين وكان مطرً ا
66

السبت صالة المغرب ودفن يوم األحد بالكناس إلى جنب قبر أبي جعفر محمد بن عبد الملك الدقيقي وذلك ألربع خلون من ذي
الحجة وله حينئذ خمس وخمسون سنة وما رأينا في معناه مثله .
حماد بن الحسن بن عنبسة :أبو عبيد ﷲ النھشلي الوراق البصري سكن سر من رأى وحدث بھا عن أزھر السمان وأبي داود
الطيالسي وروح بن عبادة .
روى عنه :لبن صاعد وابن مخلد قال أبو حاتم الرازي :ھو صدوق .
وقال الدارقطني :ثقة .
توفي في جمادى اآلخرة من ھذه السنة محمد بن شجاع أبو عبد ﷲ ويعرف بالثلجي حدث عن يحيى بن آدم وابن علية ووكيع
وصحب الحسن بن زياد اللؤلؤي إال أنه كان رديء المذھب في القرآن .
وقال أحمد بن حنبل :الثلجي مبتدع صاحب ھوى ال وال على حارس .
أخبرنا القزاز أخبرنا أحمد بن علي الحافظ قال :أخبرني البرقاني قال :حدثني محمد بن أحمد بن عبد الملك اآلدمي قال :حدثنا
محمد بن علي بن أبي داود البصري حدثنا زكريا الساجي قال :كان محمد بن شجاع الثلجي كذابًا احتال في إبطال الحديث عن
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ورده نصرة ألبي حنيفة ورأيه .
أخبرنا القزاز أخبرنا أبو بكر الخطيب قال :حدثني أحمد بن محمد المستملي حدثنا محمد بن جعفر الوراق أخبرنا أبو الفتح
األزدي الحافظ قال :محمد بن شجاع الثلجي كذاب ال يحل الرواية عنه لسوء مذھبه وزيغه في الدين .
قال بن عدي :كان يضع األحاديث في التشبيه ينسبھا إلى أصحاب الحديث يثلبھم بھا .
توفي فجأة في ذي الحجة من ھذه السنة أبو جعفر الدقبقي سمع يزيد بن ھارون وغيره .
روى عنه :أبو داود إبراھيم الحربي وغيرھما وكان ثقة .
توفي في شوال ھذه السنة عن إحدى وثمانين سنة .
ثم دخلت سنة سبع وستين ومائتين
فمن الحوادث فيھا:
ً
واسطا واتصل الخبر بأبي أحمد الموافق فندب ولده أبا العباس لحربھم فخرج في عشرة آالف فبالغ في حربھم
أن الزنج دخلوا
وغنم من أموالھم شي ًئا كثيرً ا واستنقذ من النساء اللواتي كن في أيدي الزنج خل ًقا كثيرً ا فردھن إلى أھلھن وأقام حتى وافاه أبوه
أبو أحمد لحرب الزنج فحاربھم واستنقذ من المسلمات زھاء خمسة عشر ألف ألف امرأة فأمر بحملھن إلى واسط ليدفعھن إلى
أوليائھن ثم اجتمع أبو أحمد وولده على قتالھم وألجأوھم إلى مدينة قد بنوھا وحصنوھا وحفروا حولھا الخنادق ثم أجلوھم عن
المدينة واحتوى أبو أحمد وأصحابه على كل ما كان فيھا من الذخائر واألموال واألطعمة والمواشي وبعث ً
جندا في طلبھم
حتى جاوزوا البطائح ثم ارتحل أبو أحمد إلى األھواز وكتب إلى رئيس الزنج كتابًا يدعوه فيه إلى التوبة واإلنابة إلى ﷲ عز
وجل مما ركب من سفك الدماء وانتھاك المحارم وإخراب البلدان واستحالل الفروج واألموال وانتحال ما لم يجعله ﷲ عز
وجل له ً
أھال من النبوة والرسالة وإن نزع عما ھو عليه من األمور التي يسخطھا ﷲ عز وجل ودخل في جماعة المسلمين
يمحي ذلك ما سلف من عظيم جرائمه وكان له به الحظ الجزيل في دنياه .
فلما وصل الكتاب إليه لم يزده ذلك إال نفورً ا وإصرارً ا ولم يجب عنه بشيء فسار أبو أحمد بأصحابه وھم زھاء ثلثمائة ألف
إلى مدينته التي سماھا المختارة من نھر أبي الخصيب فرأى من تحصينھا بالسور والخنادق وما قد عور عن الطريق المؤدية
إليھا وإعداد المجانيق والعرادات ما لم ير مثله فأمر أبو أحمد ابنه بالتقدم إلى السور ورمي من عليه بالسھام ففعل ثم نادى
باألمان ورمى بذلك رقاعًا إلى عسكر القوم فمالت قلوبھم فجاء منھم كثير وعلم أبو أحمد أنه ال بد من المصابرة فعسكر
بالمدينة التي سماھا الموفقية وجھز التجار إليھا واتخذت بھا األسواق .
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وقد كانت ھذه المدينة انقطعت سبلھا بأولئك األعداء وبنى أبو أحمد مسجد الجامع واتخذ دور الضرب فضربت الدنانير
والدراھم وأدر للناس العطاء .
وفي ذي الحجة لست بقين منه :عبر أبو أحمد بنفسه إلى مدينة القوم لحربھم وكان السبب أن الرؤساء من أصحاب الفاسق لما
رأوا ما قد حل بھم من القتل والحصار مالوا إلى األمان وجعلوا يھربون في كل وجه فوكل الخبيث بطريق الھرب أحرا ًسا
ً
سبيال فأمر أبا العباس
فأرسل جماعة من قواده إلى الموفق يسألونه األمان وأن يوجه لمحاربتھم جي ًشا ليجدوا إلى المصير إليھم
بالمصير في جماعة إلى ناحيتھم فالتقوا فاحتربوا وظفر أبو العباس وصار إلى القواد الذين طلبوا األمان وعبر الموفقبجيشه
للمحاربة يوم األربعاء لست بقين من ذي الحجة وقصد رك ًنا من أركان المدينة فغلبوا عليه ونصبوا عليه علمًا وأحرقوا ما كان
على سورھم من منجنيق وعرادة ثم ثلموا في السور عدة ثلم ومد جسرً ا على خندقھم فعبر الناس فحملوا على الزنج فكشفوھم .
وفي ھذه السنة :وثب أحمد بن طولون بأحمد بن المدبر وكان يتولى خراج دمشق واألردن وفلسطين فحبسه وأخذ أمواله
وصالحه على ستمائة ألف دينار .
وحج بالناس في ھذه السنة :ھارون بن محمد .
ذكر من توفي في ھذه السنة من األكابر
يكنى أبا عبد ﷲ حدث وكان ثقة وتوفي بمصر في ھذه السنة بكر بن إدريس بن الحجاج بن ھارون أبو القاسم روى عن أبي
عبد الرحمن المقري وآدم بن أبي إياس وغيرھما وكان فقيھًا
توفي في شعبان ھذه السنة .
حماد بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد األزدي :ولد سنة سبع وتسعين ومائة وولي القضاء ببغداد وحدث بھا عن
القعنبي.
روى عنه :الحسين المحاملي وكان ثقة فصيحً ا يعرف مذھب مالك جيد كثير النصانيف في فنون وتوفي بالسوس في ھذه
السنة.
علي بن الحسن بن موسى بن ميسرة الھاللي النيسابوري الداربجردي :وداربجرد محلة متصلة بالصحراء في أعلى البلد .
من أكابر علماء نيسابور وابن عالمھم وكان له مسجد بداربجرد مذكور ويتبرك بالصالة فيه .
سمع أبا عاصم النبيل وسليمان بن حرب ويعلى بن عبيد وأبا نعيم وخل ًقا كثيرً ا.
روى عنه :البخاري ومسلم وابن خزيمة وغيرھم .
وتوفي في ھذه السنة واختلفوا في موته فقيل :وجد مي ًتا بعد أسبوع من وفاته في مسجده وقيل :إنه زبر العامل فلما جن الليل
أمر به فأدخل بيته وأوقد النار في التبن فمات من الدخان ثم وجد مي ًتا قد أكلت النمل عينيه وقيل :أكله الذئب فلم يوج سوى
رأسه ورجليه .
عيسى بن موسى بن أبي حرب :أبو يحيى الصفار البصري قدم بغداد وحدث بھا عن مشايخه فروى عنه :أبو الحسين بن
المنادي وغيره .
وكان ثقة وتوفي في صفر ھذه السنة .
العباس بن عبد ﷲ أبو محمد الترقفي :سكن بغداد وحدث عن جماعة روى عنه :ابن أبي الدنيا وابن صاعد وابن مخلد وكان
ثقة صدو ًقا دي ًنا صالحً ا .
قال ابن مخلد :ما رأيته ضحك وال تبسم .
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توفي بسر من رأى في ھذه السنة وقيل :سنة ثمان وستين .
عمار بن رجاء أبو نصر األستراباذي :رحل إلى العراق وسمع من أبي داود الحفري ويزيد بن ھارون وأبي نعيم وغيرھم .
ً
وكان
عابدا زاھ ًدا ورعًا ثقة وتوفي في ھذه السنة وقبره يزار ويتبرك به .
محمد بن أحمد بن الجنيد :أبو جعفر الدقاق سمع أبا عاصم النبيل وأسود بن عامر ويونس بن محمد المؤدب وغيرھم .
روى عنه :البغوي وابن صاعد والمحاملي وغيرھم وكان ثقة توفي في ھذه السنة وقيل :في السنة التي قبلھا .
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت أخبرنا محمد بن عبد الواحد قرئ على أبي الحسين بن المنادي
وأنا أسمع قال :توفي ابن جنيد الدقاق يوم الثالثاء لعشر خلون من جمادى األولى سنة سبع وستين ومائتين ودفن في مقبرة باب
حرب وقد قارب التسعين .
محمد بن حماد بن بكر :أبو بكر المقرئ صاحب خلف بن ھشام سمع يزيد بن ھارون وغيره
وكان أحد القراء المجودين ومن العباد الصالحين وكان أحمد بن حنبل يجله ويكرمه ويصلي خلفه شھر رمضان وغيره .
وتوفي يوم الجمعة ألربع خلون من ربيع اآلخر في ھذه السنة .
يحيى بن محمد بن يحيى بن عبد ﷲ بن فارس :أبو زكريا الذھلي يلقب بحيكان إمام نيسابور في الفتوى والرياسة وابن
إمامھا.
سمع :يحيى بن يحيى وابن راھويه وعلى بن الجعد وأحمد بن حنبل وأبا الوليد الطيالسي ومسدد بن مسرھد وخل ًقا كثيرً ا .
روى عنه :أبوه محمد بن يحيى اإلمام وكان يقول :أبو زكريا والد ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وخلق كثير وكان قد اختلف
ھو وأبوه في مسألة فحكما محمد بن إسحاق بن خزيمة فحكم ليحيى على أبيه وكان أحمد بن عبد ﷲ الخجستاني قد خرج فغلب
على نيسابور وكان خارجً ا ظالمًا فخرج عن نيسابور واستخلف إبراھيم بن نصر فتھوس البلد فنھض يحيى بن محمد في خلق
كثير وحاربوا القواد الذين خلفھم فلما عاد أحمد طلب يحيى بن محمد فجيء به فقتله في جمادى اآلخرة من ھذه السنة وقيل:
أنه غلبه .
أنبأنا زاھر بن طاھر قال :أنبأنا أبو عثمان الصابوني وأبو بكر البيھقي قاال :أخبرنا أبو عبد ﷲ محمد بن عبد ﷲ الحاكم قال:
سمعت الحسن بن يعقوب المعدل يقول :سمعت أبا عمرو أحمد بن المبارك المستملي يقول :رأيت يحيى بن محمد في المنام
فقلت :ما فعل ﷲ بك قال :غفر لي.
قلت :فما فعل الخجستاني قال :العابدة اليمنية .
أخبرنا محمد بن ناصر أخبرنا أبو الفتح محمد بن علي المصري أخبرنا الموفق بن أبي الحسن التمار وأبو الحسن محمد بن
الحسن المزني قاال :أخبرنا أبو عثمان سعيد بن العباس بن محمد القرشي قال :أخبرنا أبو منصور بن الحسن البوشنجي حدثنا
محمد بن المنذر حدثنا علي بن الحسن الفلسطيني حدثنا أبو بكر التيمي حدثنا محمد بن سليمان القرشي قال :بينا أنا أسير في
طريق اليمن إذا أنا بغالم واقف في الطريق في أذنيه قرطان في كل قرط جوھرة يضيء وجھه من ضوء تلك الجوھرة وھو
يمجد ربه بثناء بأبيات من الشعر فسمعته يقول :مليك في السماء به افتخاري عزيز القدر ليس به خفاء فدنوت منه فسلمت عليه
فقال :ما أنا براد عليك حتى تؤدي من حقي الذي يجب لي عليك .
قلت :وما حقك قال :أنا غالم على مذھب إبراھيم الخليل صلى ﷲ عليه ال أتغدى وال أتعشى كل يوم حتى أسير الميل والميلين
في طلب الضيف فأجبته إلى ذلك فرحب بي وسرت معه حتى قربنا من خيمة يا أختاه! فأجابته جارية من الخيمة يا لبيكاه .
قال :قومي إلى ضيفنا .
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فقالت الجارية :حتى أبدأ بشكر المولى الذي سبب لنا ھذا الضيف وقامت فصلت ركعتين شكرً ا قال :فأدخلني الخيمة
وأجلسني وأخذ الغالم الشفرة وأخذ عنا ًقا فذبحھا فلما جلست في الخيمة نظرت إلى أحسن الناس وجھًا فكنت أسارقھا النظر
ففطنت لبعض لحظاتي فقالت لي :مه أما علمت أنه قد نقل إلينا عن صاحب يثرب أن زناء العين النظر أما إني ما أردت بھذا
أن أوبخك ولكن أردت أن أؤدبك لكي ال تعود لمثل ھذا .
فلما كان وقت النوم بت أنا والغالم خارجً ا وباتت الجارية في الخيمة فكنت أسمع دوي القرآن الليل كله بأحسن صوت يكون
وأرقه فلما أن أصبحت فقلت للغالم :صوت من كان ذلك قال :تلك أختي تحيي الليل كله إلى الصباح فقلت :يا غالم أنت أحق
بھذا العمل من أختك أنت رجل وھي امرأة قال :فتبسم ثم قال لي :ويحك يا فتى أما علمت أنه موفق ومخذول .
ثم دخلت سنة ثمان وستين ومائتين
فمن الحوادث فيھا:
استئمان جعفر بن أحمد السجان إلى الموفق يوم الثالثاء غرة المحرم وكان ھذا السجان أحد ثقات الخبيث الزنجي فأمر له أبو
أحمد بخلع وصالت فكلم أصحاب الزنجي وقال :إنكم في غرور وإني قد وقفت على كذب ھذا الرجل وفجوره .
فاستأمن يومئذ خلق كثير وما زال الموفق ينظر في كل يوم موض ًعا يجلب منه الميرة إلى بلد القوم فيمنعھا حتى ضاق األمر
بھم حتى أكلوا لحوم الناس ونبشوا القبور فأكلوا لحوم الموتى وكان المستأمن منھم يسأل :كم عھدكم بالخبز فيقول :سنة
وسنتان فلما رأى الموفق ما قد جرى عليھم رأى أن يتابع اإليقاع بھم ليزيدھم بذلك ضرً ا وجھ ًدا .
فخرج إلى الموفق في ھذا الوقت في األمان خلق كثير واحتاج من كان مقيمًا مع أولئك إلى االحتيال في القوات فتفرقوا عن
معسكرھم إلى القرى واألنھار النائية فأمر الموفق جماعة من قواده وغلمانه والسودان أن يقصدوا القوم ويستميلوھم فمن أبى
قتلوه فواظبوا على ذلك فحصلوا جماعة كثيرة .
واتفق في ھذه السنة :أنه كان أول يوم من رمضان يوم األحد وكان األحد الثاني من الشعانين وكان األحد الثالث الفصح وكان
األحد الرابع النيروز وكان األحد الخامس انسالخ الشھر .
وحج بالناس في ھذه السنة :ھارون بم محمد بن إسحاق الھاشمي وكان ابن أبي الساج على األحداث .
ذكر من توفي في ھذه السنة من األكابر
ً
حافظا للحديث توفي بمصر في ذي القعدة من ھذه السنة .
أحمد بن الحسن أبو عبد ﷲ السكري البغدادي :كان
أنس بن خالد بن عبد ﷲ بن أبي طلحة بن موسى بن أنس بن مالك :حدث عن محمد بن عبد ﷲ األنصاري وروي عنه:
المحاملي وابن مخلد وتوفي في جمادى األولى من ھذه السنة الحسن بن ثواب سمع يزيد بن ھارون وغيره قال أبو بكر
ً
شيخا كبيرً ا جليل القدر وقال الدارقطني :ثقة وتوفي في جمادى األولى من ھذه السنة محمد بن عبد ﷲ بن عبد
الخالل :كان
الحكم بن أعين أبو عبد ﷲ ولد سنة اثنتين وثمانين ومائة وروي عن ابن وھب وغيره وكان المفتي بمصر في أيامه وتوفي في
ذي القعدة من ھذه السنة وصلى عليه بكار بن قتيبة .
ً
فاضال
محمد بن عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد :أبو عمرو يروي عن أبيه وعن أبي صالح كاتب الليث وكان ثقة
وتوفي في ربيع األول من ھذه السنة يحيى بن إسحاق بن إبراھيم بن سافري سمع علي بن قادم روى عنه :القاضي المحاملي
وكان ثقة .
ثم دخلت سنة تسع وستين ومائتين
فمن الحوادث فيھا:
نحوا من خمسة آالف بعير مع أحمالھا .
أن األعراب قطعوا على قافلة الحاج قري ًبا من سميراء فاستاقوا ً
واجتمع في المحرم من ھذه السنة كسوف الشمس والقمر وغابت الشمس منكسفة .
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ويوم السبت النصف من جمادى األولى :شخص المعتمد يريد اللحاق بمصر فأقام يتصيد بالكحيل فلما صار المعتمد إلى عمل
إسحاق بن كنداج وكان العامل على الموصل وعامة الجزيرة وكان قد كتب إليه أبو أحمد بالقبض علٮالمعتمد وعلى قواده
فأظھر أنه معھم وقد كان قواد المعتمد حذروا المعتمد من المرور به فأبى وقال :إنما ھو غالمي .
ً
منزال قبل وصوله إلى عمل ابن طولون فلما أصبح ارتحل األتباع
فلما صار في عمله لقيھم وصار معھم حتى نزل المعتمد
والغلمان الذين مع المعتمد والعسكر وبقي معه القواد فقال لھم :إنكم قد قربتم من عمل ابن طولون والمقيمين بالرقة من قواد
وأنتم إذا صرتم إلى ابن طولون فاألمر أمره وأنتم من تحت يده أفترضون بذلك وقد علمتم إنما ھو كواحد منكم .
وجرت بينھم وبينه في ذلك مناظرة حتى تعالى النھار ولم يرتحل المعتمد الشتغال القواد بالمناظرة لبنھم ولم يجتمع رأيھم على
شيء .
فقال لھم ابن كنداج :قوموا بنا حتى نتناظر في غير ھذا الموضع وأكرموا مجلس أمير المؤمنين عن ارتفاع األصوات فيه .
فأخذ بأيديھم وأخرجھم من مضرب المعتمد وأدخلھم مضرب نفسه ألنه لم يكن بقي مضرب غير مضربه فلما دخلوا حضر
بالقيود فشد غلمانه عليھم فقيدوھم ثم مضى إلى المعتمد فعدله في شخوصه عن دار ملكھوملك آبائه وفراقه أخاه على الحال
التي ھو بھا ثم رده إلى سامراء في شعبان فخلع على ابن كنداج وسمي ذا السيفين .
وخرج األمر في ھذه السنة بتكنية صاعد بالعالء في الكتب وعقد له على بالد وانحدر صاعد إلى المرفق واستخلف ابنه العالء
وسمي صاعد :ذا الوزارتين وكانوا قد عزموا أن يسموه :ذا التدبيرين .
فقال لھم أبو عبيد ﷲ :ال تسموه بشيء ينفرد به ولكن سموه :ذا الوزارتين أو ذا الكفايتين ليكون مضا ًفا إليكم فسموه ذا
الوزارتين .
حدثني المعلى بن صاعد قال :سعوا إلى الموفق بصاعد وضمنوه بمال عظيم وجعلوا الرقعة تحت ذنب طائر وأطلقوه وكان
أبي قد أنكر من الموفق شي ًئا فعزم أن يحمل إليه مائتي ألف درھم كانت عنده ثم قال :وﷲ ال فعلت وألتصدقن بمائة ألف درھم
منھا .
ففعل ذلك في غداة ذلك اليوم الذي ركب فيه زورق فبينا ھو يسير إذ سقط في زورقه طائر فأخذ فوجدت فيه رقعة فقرأھا
صاعد فإذا ھي سعاية به فعلم أن ﷲ تعالى كفاه ألجل صدقته ودخل إلى الموفق فأراه الطائر وأراه الرقعة وعرفه ما عمل
فعظم في عينه وجلت مكانته عنده وقال :ما فعل ﷲ بك ھذا إال لخير خصك به .
وفي ھذا الشھر :أحرق أصحاب الموفق قصر ملك الزنج وانتھبوا ما فيه وذلك أن الموفق عاود الخصومة فدخل أصحابه إلى
قصر من تلك القصور فانتھبوا وأحرقوا واستنقذوا نسوة كن فيه وقصدوا إحراق دار الزنجي فتعذر عليھم لكثرة الحماة عنھا
يرمون من فوق السور بالنشاب والحجارة واستأمن إلى أبي أحمد محمد بن سمعان كاتب الخبيث ووزيره فاجتمع أصحاب
الموفق وحملوا فأحرقوا الدار فخرج الخبيث ھاربًا وترك جميع أمواله فانتھب ما لم يأت عليه النار وأصاب الموفق سھم في
ثندوته اليسرى فشارف الموت فتصدقت عنه أمه بوزنه ور ًقا فكان ثالثين ألف درھم حين سلم ثم مرض الموفق مدة فاشتغل
ً
وأطفاال كن بأيديھم .
الخبيث بإصالح ما تشعث فلما عوفي الموفق عاود القتال فقتل منھم خل ًقا كثيرً ا واستخرج نساء
فسأل ولد الخبيث األمان فأجابه أبو أحمد فعلم األب فرد الولد عن ذلك العزم فعاد إلى القتال واستأمن خلق كثير فأمنھم وخلع
عليھم وصار قواده يقاتلون فاستوحشوا من ذلك وتجاسروا وتخافوا فجمع الموفق جنده وھم يزيدون على خمسين أل ًفا والسفن
الكثيرة يزيد مالحوھا على عشرة آالف وتأجج القتال فتلقاھم العدو واشتد القتال فھزم العدو وقتل منھم مقتلة عظيمة وأسر
جماعة كثيرة ونجا الخبيث إلى داره وجمع أصحابه للمدافعة عنھا فلم يقدروا فدخلھا أصحاب أبي أحمد وأحرقوھا وما بقي
فيھا من متاع وأمر الموفق بنساء الخبيث وأوالده فحملوا إلى الموفقية والتوكيل بھم وكان قد تغلب على حرم المسلمين وجاءه
منھن األوالد .
وحج بالناس في ھذه السنة :ھارون بن محمد الھاشمي .
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ذكر من توفي بھذه السنة من األكابر
إبراھيم بن نصر بن محمد بن نصر :سمع عفان بن مسلم وقبيصة في آخرين وكان ثقة وتوفي في ھذه السنة .
إبراھيم بن منقذ بن إبراھيم أبو إسحاق العصفري :من أصحاب ابن وھب روى عن المنقري وإدريس بن يحيى وكانت كتبه
قد احترقت وبقي منھا بقية فحدث بما بقي منھا وھو ثقة رضي
توفي في ربيع اآلخر من ھذه السنة .
خالد بن أحمد بن خالد بن عمرو بن مجالد بن مالك :أبو الھيثم الذھلي األمير ولي إمارة مرو وھراة وغيرھما من بالد
خراسان ثم ولي إمارة بخارى وسكنھا وله آثار مشھورة وأمور محمودة وكان يحب الحديث ويقول :أنفقت في طلب العلم أكثر
من ألف ألف درھم وكان قد سمع من ابن راھويه وعلي بن حجر وخلق كثير فلما استوطن بخارى أقدم إلى حضرته حفاظ
الحديث مثل :محمد بن نصر المروزي وصالح جزرة ونصر بن أحمد البغداديين وغيرھم وصنف له نصر مسن ًدا وكان
يختلف مع ھؤالء المسمين إلى المحدثين وكان يمشي برداء ونعل يتواضع بذلك وبسط يديه باإلحسان إلى أھل العلم فغشوه
وقدموا عليه من اآلفاق وأراد من محمد بن إسماعيل البخاري أن يصير إلى حضرته فامتنع فاعتل عليه باللفظ فأخرجه من
بخارى فمات بقرية وكأنه عوقب بما فعل بالبخاري فزال ملكه وكان قد ورد بغداد فحدث فسمع منه وكيع القاضي وأبو طالب
الحافظ وابن عقدة ثم اعتقله السلطان فحبسه ببغداد فمات بالحبس في ھذه السنة وكان السبب أنه اشتد على الظاھرية ومال إلى
يعقوب بن الليث القائم بسجستان وكان ذلك سبب حبسه .
ذو الكفل الزاھد :رجل من ولد مسكين بن الحارث يكنى أبا القاسم .
يروي عنه :أحمد بن محمد بن حجاج بن رشدين وغيره .
توفي بمصر في جمادى اآلخرة من ھذه السنة .
محمد بن إبراھيم أبو حمزة الصوفي البغدادي :مولى عيسى بن أبان القاضي من كبار شيوخ الصوفية كان يتكلم في جامع
الرصافة ثم انتقل إلى جامع المدينة وكان عالمًا بالقراآت خصوصً ا قراءة أبي عمرو وجالس أحمد بن حنبل وكان أحمد إذا
عرضت مسألة يقول :وجالس بشر بن الحارث وأبا نصر التمار وسريًا السقطي وسافر مع أبي تراب النخشبي إال أنه انغمس
في مذاھب الصوفية حتى روينا أنه وقع في بئر فجاز قوم فأخذوا يطمونھا فرأى من التوكل أن ال ينطق وسكوته في مثل ھذا
يخالف الشرع .
وقد قيل إن الواقع في البئر أبو حمزة الخراساني ال البغدادي وﷲ أعلم .
أخبرنا أبو منصور القزاز أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الخطيب قال :أخبرني الحسن بن أبي الفضل الشرمقاني حدثنا إبراھيم
بن أحمد بن محمد الطبري حدثنا معروف بن محمد بن معروف الواعظ حدثنا أبو سعيد الزيادي قال :كان أبو حمزة أستاذ
البغداديين وھو أول من تكلم ببغداد في المذاھب من صفاء الذكر وجمع الھم والمحبة والشوق والقرب واألنس ولم يسبقه إلى
الكالم على رؤوس الناس ببغداد أحد وما زال حسن المنزلة عند الناس إلى أن توفي سنة تسع وستين ومائتين ودفن بباب
الكوفة وقد ذكر السلمي أنه توفي في سنة تسع وثمانين واألول أصح
محمد بن الخليل بن عيسى :أبو جعفر المخرمي سمع عبيد ﷲ بن موسى وروح بن عبادة وحجاج بن محمد وغيرھم .
روى عنه :وكيع وتوفي في شعبان ھذه السنة .
ثم دخلت سنة سبعين ومائتين
فمن الحوادث فيھا:
وقعة كانت بين أبي أحمد وصاحب الزنج في المحرم أضعفت أركان صاحب الزنج واسمه بھبوذ وفي صفر قتل وشرح
القصة :أن أبا أحمد ألح على حربه ورغب الناس في جھاد العدو وصار معه جماعة من المطوعة ورتب الناس وأمرھم أن
يزحف جميعھم مرة واحدة وعبر يوم االثنين لثالث بقين من المحرم سنة سبعين فنصر ومنح أكتاف القوم فولوا منھزمين
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واتبعھم الناس يقتلون ويأسرون فقتل ما ال يحصى وخربت مدينة الخبيث بأسرھا واستنقذوا ما كان فيھا من األسارى من
الرجال والنساء والصبيان وھرب الخبيث وخواصه إلى موضع قد كان وطأه لنفسه ملجأ إذا غلب على مدينته فتبعه الناس
فانھزم أصحابه وغدا أبو أحمد يوم السبت لليلتين خلتا من صفر فسار إلى الفاسق وكان قد عاد إلى المدينة بعد انصراف الناس
فلقي الناس قواد الفسق فأسروھم وجاء البشير بقتل الفاسق ثم جاء رجل معه رأس الفاسق فسجد الناس شكرً ا تعالى وأمر
أحمد فرفع على قناة فارتفعت أصوات الناس بحمد ﷲ تعالى وشكره وأمر أبو أحمد أن يكتب إلى أمصار المسلمين بالنداء في
أھل البصرة واألبلة وكور دجلة واألھواز وكورھا وأھل واسط وما حولھا مما دخله الزنج بقتل الفاسق وأن يؤمروا بالرجوع
إلى أوطانھم .
ً
رجال من قواده ومواليه وولى قضاء ھذه األماكن محمد بن حماد وقدم ابنه العباس إلى بغداد
وولي البصرة واألبلة وكور دجلة
ومعه رأس الخبيث ليراه الناس فيسروا فوافى بغداد يوم السبت الثنتي عشرة ليلة بقيت من جمادى األولى في ھذه الستة
والرأس بين يديه على قناة فأكثر الناس التكبير والشكر تعالى والمدح البن الموفق وأبيه ودخل أحمد بن الموفق بغداد برأس
الخبيث وركب في جيش لم ير مثله من سوق الثالثاء إلى المخرم وباب الطاق وسوق يحيى حتى ھبط إلى الجزيرة ثم انحدر
في دجلة إلى قصر الخالفة في جمادى ھذه السنة وضربت القباب وزينت الحيطان .
وفي ھذه السنة :في ربيع األول منھا ورد الخبر إلى بغداد بأن الروم نزلت ناحية باب تلمية على ستة أميال من طرسوس وھم
زھاء مائة ألف يرأسھم بطريق البطارقة أندرياس فخرج إليھم يازمان الخادم ً
ليال فبيتھم فقتل رئيسھم وخل ًقا كثيرً ا من أصحابه
يقال إنھم بلغوا سبعين أل ًفا وأخذ لھم سبعة صلبان من ذھب وفضة فيھا صليبھم األعظم من ذھب مكلل بالجوھر وأخذ خمسة
عشر ألف دابة وبغل ومن السروج مثل ذلك وسيو ًفا محالة بذھب وفضة ومناطق وأربعة كراسي من ذھب ومائتي طوق من
ذھب وآنية كثيرة ً
نحوا من عشرة آالف علم وكان النفير إلى أندياس يوم الثالثاء لسبع خلون من ربيع األول .
وفي ھذه السنة قتل ملك الروم الصقلبي .
وفيھا:
بنى أحمد بن طولون أربعة أروقة على قبر معاوية بن أبي سفيان وأمر أن يسرج ھناك وأجلس أقوا ًما معھم المصاحف
يقرأون القرآن .
وحج بالناس في ھذه السنة ھارون بن محمد الھاشمي .
ذكر من توفي في ھذه السنة من األكابر
أحمد بن عبد ﷲ بن عبد الرحيم بن سعيد بن أبي زرعة :أبو بكر البرقي من أھل برقه  .حدث وكان ثقة ثب ًتا .
ً
محمدا كان قد صنف التاريخ ولم يتمه فأتمه ھو وحدث به وكان إسنادھما واح ًدا وكان أحمد يمشي في سوق
قيل إن أخاه
الدواب فضربته دابة فمات أحمد بن عبد العزيز بن داود بن مھران الحرابي رحل وكتب الحديث وحفظ وروى وعاد إلى
حران فتوفي بھا في ھذه السنة .
أحمد بن طولون
وطولون تركي أنفذه نوح بن أسد عامل بخارى إلى المأمون سنة مائتين وتوفي سنة أربعين ومائتين وولد له أحمد ببغداد سنة
عشرين ومائتين ونشأ بعيد الھمة وكان يستقل عقول األتراك وأديانھم ويقول :إن حرمة الدين عندھم منھوكة وكانوا يھابونه
ويتقوون به على األموال وتمكنت له المحبة في قلوب الناس ونشأ على الخير والصالح وحفظ القرآن وطلب الحديث فلقي
الشيوخ وسمع منھم ثم سأل الوزير عبيد ﷲ بن يحيى بن خاقان أن يوقع له برزقه على الثغر ليكون في جھاد متصل وثواب
دائم ففعل وكانت واليته ما بين رحبة مالك بن طوق إلى المغرب وكانت أمه بسر من رأى فبلغه أنھا تبكيه لبعده فرجع إليھا
ً
أمواال حملت إلى المستعين فحسن
فخرج على الرفقة الذين صحبھم أعراب فقاتلھم أشد قتال ونصر عليھم وخلص من أيديھم
مكانه عنده وبعث إليه المستعين سرً ا ألف دينار وقال للرسول :عرفه محبتي له وإيثاري الصطناعه ثم استدام اإلنعام عليه
ووھب له جارية أسمھا :مياس فولدت له ابنه خمارويه في محرم سنة خمسين ومائتين ولما تنكر األتراك للمستعين وخلعوه
وولوا المعتز أحدروه إلى واسط وقالوا :من تختار أن يكون في صحبتك فقال :أحمد بن طولون .
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فبعثوه معه فأحسن صحبته ثم خاف غلمان المتوكل من كيد المستعين فكتبوا إلى أحمد بن طولون أن اقتله فإن قتاته وليناك
ً
واسطا .
فكتب إليھم :وﷲ ال رآني ﷲ قتلت خليفة بايعت له أب ًدا .
فأنفذوا إليه سع ًيدا الحاجب فلما رآه المستعين قال :قد جاء جزار بني العباس فتسلمه وضرب خيمة على بعد فأدخله إليھا ثم
خرج وألقاھا على ما فيھا ورحل .
فلما بعد نظروا فإذا ھو قد حمل رأس المستعين معه فغسل أحمد بن طولون الجثة وكفنھا وواراھا وعاد إلى سر من رأى فزاد
محله عند األتراك ووصفوه بحسن المذھب فولوه مصر نيابة عن أميرھا في سنة أربع وخمسين فقال حين دخلھا :غاية ما
وعدت به في قتل المستعين والية واسط فتركت ذلك ألجل ﷲ تعالى فعوضني ﷲ والية مصر والشام .
ً
مستبدا بنفسه في أيام المعتمد وركب يومًا إلى الصيد فلما طعن في البرية غاضت يد
ثم قتل والي مصر في أيام المھتدي فصار
دابة بعض أصحابه في وسط الرمل فكشف المكان فرأى مطلبًا واسعًا فأمر أن يعمل فيه فوجد فيه من المال ما قيمته ألف ألف
دينار فأنفق معظم ذلك في البر والصدقة وبناء الجامع وقال له وكيله يومًا :ربما امتدت إلي الكف المطوقة والمعصم فيه
السوار والكف الناعم أفأمنع ھذه الطبقة فقال له :ويحك ھؤالء المستورون الذين يحسبھم الجاھل أغنياء من التعفف احذر أن
ترد ًيدا امتدت إليك .
وحسن له بعض التجار التجارة فدفع إليه خمسين ألف دينار فرأى فيما يرى النائم كأنه يمشمش عظمًا فدعى المعبر فقص عليه
ما رأى فقال :قد سمت عمة األمير إلى مكسب ال يشبه خطره
فاستدعى صاحب صدقاته وقال له :امض إلى التاجر وخذ منه الخمسين ألف دينار وتصدق بھا
ولما اشتد مرضه في علة الموت فخرج المسلمون بالمصاحف واليھود بالتوراة والنصارى باألناجيل والمعلمون بالصبيان
وكثر الدعاء في الصحراء والمساجد فلما أحس بالموت رفع يده وقال :يا رب ارحم من جھل مقدار نفسه وأبطره حكمك عنه .
ثم تشھد وقضى في ذي القعدة من ھذه السنة وقيل في التي قبلھا .
وكان عمره خمسين سنة وخلف ثالثة وثالثين ول ًدا منھم سبعة عشر ذكرً ا وترك عشرة آالف ألف دينار وكان له من المماليك
سبعة آالف ومن الخيل على مربطه سبعة آالف فرس ومن الجمال والبغال ستة آالف رأس ومن المراكب الخاصة ثلثمائة ومن
المراكب الحربية مائة مركب ومن الغلمان أربعة وعشرون أل ًفا وكان خراج مصر في أيامه أربعة آالف ألف دينار وثلثمائة
ً
أمواال كثيرة منھا على الجامع مائة وعشرين ألف دينار وكان يتصدق في كل شھر بثالثة آالف
ألف دينار وأنفق على المصالح
دينار شاذة سوى الراتب وكان راتب مطبخه في كل يوم ألف دينار وكان يجري على أھل المساجد كل شھر ألف دينار وعلى
فقراء الثغر كذلك وحمل إلى بغداد في أيامه ما فرق على الصالحين والعلماء ألفي ألف دينار ومائتي ألف دينار .
ورآه بعض المتزھدين في المنام بحال حسنة فقال له :ما ينبغي لمن سكن الدنيا أن يحتقر حسنة فيدعھا وال سيئة فيأتيھا عدل
بي عن النار إلى الجنة بتثبتي على متظلم عيي اللسان شديد التھيب فسمعت منه وصبرت عليه حتى قامت حجته وتقدمت
بإنصافه وما في اآلخرة على رؤساء الدنيا أشد من الحجاب الملتمسي ورآه آخر في المنام فقال له :إنما البالء من ظلم من ال
ناصر له .
وأخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز أخبرنا أبو بكر بن ثابت الخطيب أخبرنا الحسين بن محمد المؤدب أخبرنا إبراھيم بن
عبد ﷲ المالكي حدثنا محمد بن علي بن سيف قال :سمعت الحسين بن أحمد النديم قال :سمعت محمد بن علي المادرائي قال:
كنت أجتاز بتربة أحمد بن طولون فأرى ً
شيخا يقرئ عند قبره مالزمًا للقبر ثم أني لم أره مدة ثم رأيته بعد ذلك فقلت له :ألست
الذي كنت أراك عند قبر ابن طولون تقرأ عليه قال :بلى .
قد كان والينا في ھذا البلد وكان له علينا بعض العدل وإن لم يكن الكل فأحببت أن أصله بالقرآن .
فقلت له :فلم انقطعت عنه قال لي :رأيته في النوم وھو يقول لي :أحب أن ال تقرأ عندي فكأني أقول له :ما يمر بي آية إال
قرعت بھا وقيل لي :أما سمعت ھذه!.
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إبراھيم بن مرزوق بن دينار :أبو إسحاق البصري قدم مصر وكان ثقة ثب ًتا وذھب بصره قبل موته .
وتوفي بمصر في جمادى اآلخرة من ھذه السنة .
إسماعيل بن عبد ﷲ بن ميمون بن عبد الحميد بن أبي الرجال :أبو النضر العجلي مروزي األصل وھو ابن أخي نوح بن
ميمون المضروب .
سمع خل ًقا كثيرً ا وروى عنه :محمد بن مخلد الدوري وأبو الحسين المنادي .
وأخبرنا أبو منصور القزاز أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت الخطيب أخبرنا أبو بكر البرقاني أخبرنا إبراھيم بن محمد المزكي
أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي قال :أنشدني أبو النضر العجلي لنفسه :تخبرني اآلمال أني معمر وأن الذي أخشاه عني مؤخر
إذا المرء جاز األربعين فإنه أسير ألسباب المنايا ومعثر وأخبرنا القزاز أخبرنا أحمد بن علي الخطيب أخبرنا محمد بن عبد
الواحد حدثنا محمد بن العباس قال :قرئ على ابن المنادي وأنا أسمع قال :توفي أبو النضر المروزي ليلة االثنين لثالث
وعشرين خلت من شعبان سنة سبعين وقد بلغ أربعً ا وثمانين سنة فيما ذكر وكان يخضب بالوسمة .
بھبوذ صاحب الزنج .
قد ذكرنا أحواله وكان خروجه يوم األربعاء ألربع بقين من رمضان سنة خمس وخمسين وقتل يوم السبت لليلتين خلتا من
صفر سنة سبعين وكانت أيامه أربع عشرة سنة وأربعة أشھر وستة أيام .
وحكى أبو بكر الصولي أن مبلغ من قتل في ھذه المدة من الناس ألف ألف وخمسمائة ألف رجل واستأمن من أصحابه خمسة
عشر ألف رجل .
حمدون بن عباد :أبو جعفر البزاز المعروف بالفرغاني سمع يزيد بن ھارون وعلي بن عاصم
روى عنه :البغوي وكان اسمه أحمد ولقبه :حمدون وھو الغالب عليه .
قال الخطيب :محله عندنا الصدق واألمانة .
روى أحاديث بواطل فالحمل فيھا على غيره .
توفي في محرم ھذه السنة .
ً
ومسددا وغيرھم .
داود بن علي بن خلف أبو سليمان :الفقيه الظاھري ولد سنة مائتين وسمع سليمان بن حرب والقعنبي
ورحل إلى نيسابور فسمع من إسحاق بن راھويه " المسند " و " التفسير " وكان يرد إلى إسحاق وما كان أحد يتجاسر عليه
ً
زاھدا إال أن مذھبه طريف يدعى
غيره ثم قدم بغداد فسكنھا وصنف كتبه بھا وھو إمام أصحاب الظاھر وكان ور ًعا ناس ًكا
الجمود على النقل ويخالف كثيرً ا من األحاديث ويلتفت على مفھوم الحديث إلى صورة لفظه وفي ھذا تغفيل .
وأخبرنا عبد الرحمن بن محمد أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت حدثنا عبد العزيز بن علي الوراق حدثنا علي بن عبد ﷲ
الھمذاني قال :حدثني أحمد بن الحسين قال :صليت صالة العيد في يوم فطر في جامع المدينة فلما انصرفت قلت في نفسي:
أدخل على داود بن علي أھنئه وكان ينزل قطيعة الربيع فجئته وقرعت عليه الباب فأذن لي فدخلت عليه وإذا بين يديه طبق
فيه أوراق ھندباء وعصارة فيھا نخالة وھو يأكل فھنأته وتعجبت من حاله فرأيت أن جميع ما نحن فيه من الدنيا ليس بشيء
وخرجت من عنده فدخلت على رجل من مكثري القطيعة يعرف :بالجرجاني فلما علم بمجيئي إليه خرج إلي حاسر الرأس
حافي القدمين وقال :ما عنى القاضي أيده ﷲ قلت :مھم .
قال :وما ھو قلت :في جوارك داود بن علي ومكانه من العلم ما تعلم وأنت كثير البر والرغبة في الخير تغفل عنه وحدثته
حديثه وما رأيت منه فقال لي :داود شرس األخالق اعلم أيھا القاضي! أني وجھت إليه البارحة ألف درھم مع غالمي ليستعين
بھا في بعض أموره فردھا مع الغالم وقال للغالم :قل له بأي عين رأيتني وما الذي بلغك من حاجتي وخلتي حتى وجھت بھذا.
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فتعجبت من ھات الدراھم فإني أحملھا إليه أنا .
فدعا بھا ودفعھا إلي وقال :ناولني الكيس األخير فجاءه بكيس فوزن أل ًفا أخرى فقال :تيك لنا وھذه لموضع القاضي وعنايته .
فأخذت األلفين وجئت إلي فقرعت بابه فخرج وكلمني من وراء الباب وقال :ما ورد القاضي قلت :حاجة أكلمك فيھا فدخلت
وجلست ساعة ثم أخرجت الدراھم وجعلتھا بين يديه فقال :ھذا جزاء من ائتمنك على سره إنما بأمانة العلم أدخلتك إلي ارجع
فال حاجة لي فيما معك .
قال المحاملي :فرجعت وقد صغرت الدنيا في عيني ودخلت على الجرجاني وأخبرته بما رأيت
فقال :أما أنا فقد أخرجت ھذه الدراھم تعالى فال ترجع في مالي أب ًدا فليتول القاضي في إخراجھا في أھل الستر والعفاف من
المتجملين بالستر والصيانة على ما يراه فقد أخرجتھا من قلبي .
وأخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز أخبرنا أحمد بن علي الخطيب حدثنا أبو طالب علي بن يحيى بن علي الدسكري أخبرنا
أبو بكر بن المقرئ قال :سمعت أبا بكر بن داود يقول :سمعت أبي يقول خير الكالم ما دخل األذن بال إذن .
قال المصنف :قدم داود بغداد فسأل صالح بن أحمد بن حنبل أن يتلطف له في االستئذان على أبيه فاستأذن له فقال أحمد :قد
كتب إلي محمد بن يحيى النيسابوري في أمره أنه زعم أن القرآن محدث فال يقربني  -وفي رواية عنه :أنه قال الذي في اللوح
المحفوظ غير مخلوق والذي يقرأ الناس مخلوق .
وأخبرنا أبو منصور القزاز أخبرنا أبو بكر بن ثابت أخبرنا الحسن بن أبي بكر عن أحمد بن كامل القاضي قال :وفي رمضان
سنة سبعين ومائتين مات داود بن علي األصبھاني وھو أول من أظھر انتحال الظاھر ونفي القياس في األحكام ً
قوال واضطر
فعال فسماه ً
إليه ً
دليال .
وفي رواية :أنه توفي في ذي القعدة .
الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل الجيزي :وكان فقيھًا سي ًدا يروي عن عبد ﷲ بن وھب وغيره .
توفي في شعبان ھذه السنة وصلى عليه خمارويه بن أحمد بن طولون .
زكريا بن يحيى بن أسد أبو يحيى المروزي :يعرف بزكرويه .
سكن بغداد بباب خراسان وحدث عن سفيان بن عيينة وأبي معاوية ومعروف الكرخي روى عنه المحاملي وابن مخلد وأبو
العباس األصم .
وتوفي في ھذه السنة .
عبد ﷲ بن محمد بن شاكر :أبو البختري العنبري سمع حسي ًنا الجعفي وأبا داود الخفري وغيرھما .
وروى عنه :ابن صاعد وابن حاتم وقال :ھو ثقة صدوق .
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت أخبرنا أبو بكر البرقاني أخبرنا إبراھيم بن محمد المزكي
أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال :أنشدني أبو البختري :وكيف شغلي بسوى مھجتي أم كيف ال أنظر في جيبي
إن كان عيبي غاب عنھم فقد أحصى ذنوبي عالم الغيب عيبي لھم بالظن مني لھم ولست من عيبي في ريب لو أنني أقبل من
واعظ إذا كفاني واعظ الشيب توفي أبو البختري في ذي الحجة من ھذه السنة .
الفضل بن العباس :أبو بكر المعروف :بفضلك الرازي سمع ھدبة وقتيبة وابن راھويه .
ً
حافظا إمام عصره في معرفة الحديث .
حدث عنه :محمد بن مخلد وكان ثقة ثب ًتا
توفي ببراثا من غربي بغداد في صفر ھذه السنة ودفن ھناك .
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الفضل بن العباس بن موسى :أبو نعيم العدوي االسترباذي روى عن أبي نعيم الفضل بن دكين وأبي حذيفة النھدي وسھل بن
ً
فاضال ثقة مقبول القول عند الخاص والعام وھو الذي تقدم إلى أحمد بن عبد ﷲ
بكار وسليمان بن حرب وغيرھم وكان فقيھًا
الطائي لما أراد أن يغير على استراباذ فاشترى منه البلد وأھله ستمائة ألف درھم ووزعھا على الناس ويقال :إنه قتله محمد بن
زيد العلوي في سر وأخفاه وذلك في ھذه السنة .
محمد بن إبراھيم بن محمد بن فرخان الفرخاني :روى عنه البغوي وغيره .
ً
فاضال ورعً ا متق ًنا ثب ًتا زاھ ًدا .
وكان فقيھًا
توفي في ھذه السنة بسمرقند وله ست وثمانون سنة .
محمد بن إسحاق بن جعفر :وقيل :ابن إسحاق بن محمد أبو بكر الصاغاني كان أحد األثبات المتقنين مع صالبة في الدين
واشتھار بالسنة واتساع في الرواية ورحل في طلب العلم إلى البالد وسمع من يعلى بن عبيد الطنافسي ويزيد بن ھارون
وروح وخلق كثير .
روى عنه :ابن أبي الدنيا والنسائي وابن خزيمة .
وقال الدارقطني :كان ثقة فوق الثقة .
أخبرنا القزاز أخبرنا أحمد بن علي الحافظ أخبرنا محمد بن عبد الواحد بن محمد البزاز حدثنا محمد بن العباس الخزاز قال:
قرئ على أبي الحسين بن المنادي :مات الصاغاني لسبع خلون من صفر سنة سبعين ومائتين يوم الخميس .
محمد بن الحسين بن المبارك :أبو جعفر يعرف باألعرابي .
سمع أسود بن عامر ويونس بن محمد وغيرھما .
روى عنه :ابن صاعد وغيره .
وكان ثقة كثير السماع توفي له ولد نفيس يحفظ الحديث فتغير لذلك إلى أن مات لعشر بقين من رمضان ھذه السنة .
مصعب بن أحمد بن مصعب :أبو أحمد القالنسي بغدادي المولد والمنشأ أصله من مرو وھو من زھاد المتصوفة من قران
الجنيد ورويم وإليه ينتمي أبو سعيد ابن األعرابي .
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال :قال لي أبو أحمد القالنسي:
فرق رجل من الفقراء ببغداد أربعين ألف درھم فقال لي سمنون :يا أبا أحمد ما ترى ما أنفق ھذا وما قد عمله ونحن ما نرجع
إلى شيء ننفقه فامض بنا إلى موضع نصلي فيه بكل درھم ركعة .
قال :فذھبنا إلى المدائن فصلينا أربعين ألف ركعة وزرنا قبر سلمان وانصرفنا .
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد أخبرنا أحمد بن علي حدثنا عبد العزيز بن علي الخياط حدثنا علي بن عبد ﷲ الھمذاني قال:
حدثني عبد السالم بن محمد بن أبي موسى قال :حدثني أحمد بن محمد الزيادي قال :كان سبب تزويج أبي أحمد القالنسي بعد
تفرده ولزومه المساجد والصحارى أنه كان يصحبه شاب يعرف بمحمد الغالم وھو محمد بن يعقوب المالكي وكان حدث السن
فقال :أنا أحب أن أتزوج فسأل أبا أحمد بريھة أن يطلب له زوجة .
قال :فكلمت إنسا ًنا يقال له ابن المطبخي من النساك في بنت له فأجاب واتعدوا منزل بريھة ليعقد أبو أحمد النكاح ومعنا رويم
والقطيعي وجماعة فحضر أبو الصبية فلما عزموا على النكاح قد بدا لي .
فغضب أبو أحمد وقال :تخطب إلى رجل كريمته ثم تأبى ال يتزوجھا غيري فتزوجھا في ذلك اليوم فلما عقدنا النكاح قام أبوھا
فقبل رأس أبي أحمد وقال :ما كنت أطن أن قدري عند ﷲ عز وجل أن أصاھرك وال قدر ابنتي أن تكون أنت زوجھا .
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وكانت عنده حتى مات عنھا .
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد أخبرنا أحمد بن علي أخبرنا إسماعيل بن أحمد الحيري أخبرنا محمد بن الحسين السلمي قال:
حج أبو أحمد سنة سبعين ومائتين فمات بمكة بعد انصراف الحاج بقليل ودفن بأجياد عند الھدف .
ثم دخلت سنة إحدى وسبعين ومائتين
فمن الحوادث فيھا:
ورود الخبر في غرة صفر بدخول محمد وعلي ابني الحسن بن جعفر بن موسى بن محمد بن علي بن الحسين المدينة
وقتلھما جماعة من أھلھا ومطالبتھما أھلھا بمال وأن أھل المدينة لم يصلوا في مسجد رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم أربع
جمع ال جمعة فيھا جماعة .
ولثمان بقين من شعبان :شخص صاعد من عسكر أبي أحمد بواسط إلى فارس لحرب عمرو بن الليث .
ولعشر خلون من رمضان :عقد ألحمد بن محمد الطائي على المدينة وطريق مكة .
وفي سادس عشر شوال :كانت وقعة بين أبي العباس وبين خمارويه بن أحمد بن طولون فھزمه أبو العباس فخرج خمارويه
ھاربًا على حمار ووقع أصحاب أبي العباس في النھب ونزل أبو العباس في مضرب خمارويه وھو ال يرى إنه بقي له طالب
فخرج كمين لخمارويه كان أكمنه لھم فشد على أصحاب أبي العباس فانھزموا وذھب ما كان في العسكرين بالنھب .
وألربع بقين من شوال :دخل على المعتمد جماعة من حجاج خراسان فأعلمھم أنه قد عزل عمروبن الليث عما كان قلده ولعنه
بحضرتھم وأعلمه أنه قد قلد خراسان محمد بن طاھر وأمر بلعن عمرو على المنابر فلعن .
وفي ھذه السنة :وثب يوسف بن أبي الساج وكان والي مكة على غالم الطائي يقال له :بدر خرج على الحاج فقيده فحارب بن
أبي الساج أصحاب بدر وأعانھم الحاج حتى استنقذوا غالم الطائي وأسروا بن أبي الساج فقيدوه وحمل إلى بغداد وكانت
الحرب بينھم على أبواب المسجد الحرام .
أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي قال :أنبأنا أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي عن أبيه قال :حدثني أبو السري عمر بن
محمد القاري قال :حدثني أبو بكر اآلدمي قال :لما دخل مؤنس أبا القاسم بن أبي الساج أسيرً ا خرجت إلى تلقيه على فراسخ
ودخلت بغداد معه فقال لي لما قربنا :إذا كان ً
غدا فإني سأركب ابن أبي الساج وأشھره فأركب بين يديه واقرأ فقلت :السمع
والطاعة
فلما كان من الغد شھر بن أبي الساج ببرنس فبدأت فقرأت }وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وھي ظالمة إن أخذه أليم شديد{
وأتبعتھا بكل ما في القرآن من ھذا الجنس قال :وحانت مني التفاتة فرأيت ابن أبي الساج يبكي .
ومضى ذلك اليوم فلما كان بعد أيام رضي عنه السلطان بشفاعة مؤنس فأطلقه إلى داره فأنا كنت يومًا بحضرة مؤنس أقرأ إذ
استدعاني قد طلبك اليوم ابن أبي الساج فامض إليه .
فقلت له :أيھا األستاذ ﷲ ﷲ في لعله وجد في نفسه من قراءتي ذلك اليوم فضحك وقال :امض إليه .
فمضيت إليه فرفعني وأجلسني وقال :أحب أن تقرأ تلك اآليات التي قرأتھا بين يدي يوم كذا .
فقلت :أيھا األمير تلك حالة اقتضت ذلك وليس مثلك بآخذ مثلي عليھا وقد كشفھا ﷲ اآلن ولكن أقرأ لك غيرھا .
قال :ال إال تلك فإنه تداخلني لھا خشوع وخوف أحب أن أكسر بھا نفسي فردد سماعھا علي قال :فاستفتحت فقرأتھا له فما زال
يبكي وينتحب إلى أن قطعت القراءة ثم قال :تقدم إلي قال :فخفته وﷲ أن يبطش بي ثم قلت في نفسي :ھذا محال فتقدمت
فأخرج من تحت مصاله دنانير كثيرة وقال :افتح فاك .
ففتحته بكل ما استطعته فما زال يمأله حتى لم يبق في فمي موضع ثم قال للغالم :ھات .
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فجاء بكيس فيه ألفا درھم فجعلھا في كمي ثم خرجت فقدمت إلي بغلة فارھة مسرجة فحملت عليھا وأصحبني ثيابًا وقال :إذا
شئت فعد إلينا وال تنقطع عنا ما دمنا مقيمين فكنت أجيئه في كل أسبوع أقرأ في داره فيعطيني في كل شھر مائة دينار إلى أن
خرج من مدينة السالم .
وفيھا:
وثب العامة على النصارى وخربوا الدير العتيق الذي وراء نھر عيسى وانتھبوا كل ما كان فيه من متاع وقلعوا األبواب
والخشب وھدموا بعض حيطانه وسقوفه ونبشوا الموتى فصار إليھم الحسين بن إسماعيل صاحب شرطة بغداد من قبل محمد
بن طاھر فمنعھم من ھدم ما بقي منه وكان يتردد إليه أيامًا والعامة تجتمع في تلك األيام حتى كاد يكون بينھم قتال ثم بنى ما
كانت العامة ھدمته وكانت إعادة بنائه فيما ذكر بقوة عبدون بن مخلد النصراني أخي صاعد بن مخلد .
وفي ذي القعدة :قدم المعتمد إلى بغداد فصلى بالناس في المصلى صالة األضحى وراءه الناس وعليه البردة وذلك يوم السبت .
وحج بالناس في ھذه السنة :ھارون بن محمد بن إسحاق .
ذكر من توفي في ھذه السنة من األكابر
بوران بنت الحسن بن سھل :وكان لھا الفطنة والذكاء تزوجھا المأمون وقد ذكرنا ذلك في تلك الحوادث .
وتوفيت في ربيع األول من ھذه السنة وقد بلغت ثمانين سنة .
حمدون بن أحمد بن عمارة :أبو صالح القصار .
صحب أبا تراب النخشبي وغيره .
أخبرنا محمد بن القاسم أخبرنا أحمد بن أحمد أخبرنا أبو نعيم األصبھاني قال :سمعت محمد بن الحسين يقول :سمعت محمد بن
أحمد الفراء يقول :سمعت عبد ﷲ بن المبارك يقول :سفه رجل على حمدون فسكت حمدون ثم قال :يا أخي! لو نقصتني كل
شيء ما نقصتني كنقصي عندي .
ثم قال :سفه رجل على إسحاق الحنظلي فاحتمله وقال :ألي شيء تعلمن العلم أخبرنا ابن ناصر أخبرنا أحمد بن علي بن خلف
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال :سمعت عبد ﷲ بن الحجام يقول :قال حمدون :إذا رأيت سكران فتمايل لئال تبغي عليه
فتبتلى بمثل ذلك .
قال السلمي :وكان أبو صالح حمدون يميل إلى مذھب سفيان الثوري وكتب الحديث يذھب مذھب المالمة وكان أستاذ الجماعة
فيه .
توفي حمدون في ھذه السنة بنيسابور ودفن في مقبرة الحيرة .
سھل بن مھران بن سھل :أبو بشر الدقاق .
نزل نيسابور وحدث بھا عن أبي عبد الرحمن المقرئ وعاصم بن علي وكان ثقة وتوفي في ھذه السنة .
عبد ﷲ بن محمد بن حبيب :أبو رفاعة العدوي البصري حدث عن إبراھيم بن بشار الرمادي
روى عنه :عبد ﷲ بن محمد بن ناجية وكان ثقة ولي علي بن سھل بن المغيرة أبو حسن البزاز سمع شجاع بن الوليد وأبا
النعيم وعفان بن مسلم .
روى عنه :أبو الحسين بن المنادي وكان صدو ًقا .
وتوفي في ھذه السنة وقيل :في سنة سبعين .
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العباس بن محمد بن حاتم بن واقد :أبو الفضل الدوري .
مولى بني ھاشم ولد سنة خمس وثمانين ومائة .
سمع شبابة وأبا النضر وعفان بن مسلم ويحيى بن معين .
روى عنه :عبد ﷲ بن أحمد وجعفر الفريابي والبغوي وابن صاعد وكان ثقة .
توفي في صفر في ھذه السنة وقد بلغ ثماني وثمانين سنة .
ً
جواال حدث بالري وبغداد والشام .
محمد بن حماد :أبو عبد ﷲ الطھراني سمع عبد الرزاق وغيره وكان
روى عنه :ابن أبي الدنيا وغيره وھو صدوق ثقة .
محمد بن صالح بن عبد الرحمن :أبو بكر األنماطي ويعرف بكيلجة سمع عفان بن مسلم وتوفي في ھذه السنة وقيل :سنة
اثنتين واألول أصح .
محمد بن يعقوب بن الفرج :أبو جعفر المعروف بابن الفرخي كان من أبناء الدنيا وكان له مال كثير فأنفق الكل في طلب العلم
وعلى الفقراء وكان له موضع من العلم والفقه ومعرفة الحديث لزم علي بن المديني فأكثر عنه وصحب أبا تراب النخشبي وذا
النون المصري ونحوھما وكان يعظ في جامع الرملة .
أخبرنا أبو بكر بن محمد بن عبد ﷲ بن حبيب أخبرنا أبو سعد علي بن عبد ﷲ بن أبي صادق أخبرنا أبو عبد ﷲ محمد بن عبد
ﷲ بن باكويه قال :سمعت أبا عمر تلميذ الرقي يقول :سمعت محمد بن داود الدينوري يقول :سمعت بنان بن أحمد المصري
يقول :قدم ابن الفرخي إلي فقصدته فإذ ھو في بيت مملوء كتبًا فقلت له :ليكن ھمك مجمو ًعا فيما يرضي ﷲ فإن اعترض عليك
شيء فتب من وقتك .
مطروح بن محمد بن شاكر :أبو نصر القضاعي ولد سنة تسعين ومائة وكان ثقة .
توفي في ھذه السنة باألسكندرية .
يعقوب بن إسحاق بن زياد :أبو يوسف البصري المعروف بالفلوسي .
ً
ً
حافظا ثقة
سمع أبا عاصم النبيل ومحمد بن عبد ﷲ األنصاري وكان
ضابطا ولي قضاء نصيبين فخرج إليھا ودخل بغداد في
طريقه وحدث بھا فروى عنه ابن أبي الدنيا وابن أبي داود والمحاملي وابن مخلد .
وتوفي بنصيبين في جمادى األولى من ھذه السنة .
ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين ومائتين
فمن الحوادث فيھا:
أن العامة تجمعوا في ربيع األخر فھدموا ما كان بني من البيعة التي ذكرنا خرابھم إياھا في السنة الخالية وانتھبوا ً
ماال عظيمًا
منھا ألنھم أنكروا عليھم ركوب الدواب .
ً
زلزاال أخربت الدور ومسجد الجامع وأنه أحصي بھا في يوم واحد ألف
وورد الخبر في جمادى اآلخرة أن مصر زلزلت
جنازة .
وفيھا :تحركت الزنج بواسط وكان رؤساؤھم في حبس ابن طاھر فقتل رؤساؤھم وصلبوا .
وفيھا :قدم المعتمد بغداد لخمس بقين من شوال فنزل الزعفرانية ومحمد بن عبد ﷲ بن طاھر بين يديه بالحربة .
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وحج بالناس في ھذه السنة ھارون بن محمد الھاشمي .
ذكر من توفي في ھذه السنة من األكابر
أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين المصري :يكنى أبا جعفر كان أحد حفاظ الحديث وأھل الصنعة .
توفي ليلة األربعاء ودفن يوم عاشوراء من ھذه السنة إبراھيم بن سليمان بن داود األسدي ألنه كان لزم البرلس ماحوزا من
مواحيز مصر .
ولد بصور وأبوه أبو داود :كوفي وكان ثقة من حفاظ الحديث توفي بمصر في شعبان ھذه السنة .
إبراھيم بن الوليد بن أيوب :أبو إسحاق الجشاس سمع أبا نعيم والقعنبي وعفان وغيرھم وكان ثقة
توفي في محرم ھذه السنة .
جعفر بن محمد بن عامر :أبو الفضل البزاز من أھل سر من رأى حدث عن أبي نعيم وقبيصة وعفان .
وروى عنه :ابن صاعد وابن أبي داود وغيرھما وكان أحد الشھود المعدلين قال ابن أبي حاتم :سمعت منه مع أبي وھو
صدوق غرق بطريق البصرة في ھذه السنة.
الحسن بن إسحاق بن يزيد :أبو علي العطار حدث عن زيد بن الحباب وقبيصة وأبي نعيم وغيرھم روى عنه :ابن مخلد وأبو
العباس أخبرنا عبد الرحمن بن محمد أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت الخطيب أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي حدثنا
أبو العباس محمد بن يعقوب األصم حدثنا الحسن بن إسحاق العطار قال :سمعت عبد الرحمن بن ھارون يقول :كنا في البحر
سائرين إلى إفريقية فركدت علينا الريح فأرسينا إلى موضع يقال له البرطون وكان معنا صبي صقلي يقال له :أيمن وكان معه
شص يصطاد به السمك .
قال :فاصطاد سمكة ً
نحوا من شبر أو أقل .
قال :وكان على صنيفة أذنھا اليمنى مكتوب " ال إله إال ﷲ " وعلى قذلھا وعلى صنيفة أذنھا اليسرى مكتوب " :محمد رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم " .
قال :وكان أبين من نقش على حجر وكانت السمكة بيضاء والكتابة سوداء كأنه كتب بحبر قال :فقذفناھا في البحر ومنع الناس
أن يصيدوا من ذلك الموضع حتى أوغلنا .
توفي أبو علي العطار في صفر في ھذه السنة .
ً
غياثا ورك ًنا إن عدا دھر شديد
سليمان بن وھب :توفي في الحبس في صفر ھذه السنة فرثاه العبشمي فقال :أبا أيوب كنت لنا
فلو قبلت منيته ً
بديال ألعطينا المنية ما تريد ألن عطلت دواوين المعالي وأضحت ال يعد لھا عديد لقد أبقى محاسن خالدات تبيد
الراسيات والتبيد عبد ﷲ بن محمد بن إسماعيل بن الحق البزاز سمع يزيد بن ھارون وروح بن عبادة وسعيد بن منصور
.روى عنه :ابن صاعد وأبو عمر القاضي وكان ثقة .
توفي في جمادى األولى من ھذه السنة .
علي بن داود :أبو الحسين التميمي القنطري سمع نعيم بن حماد وغيره روى عنه :الحربي والبغوي وأبو الحسين بن المنادي
وكان ثقة .
توفي في ذي الحجة من ھذه السنة العالء بن صاعد أبو عيسى كان يتعاطى النجوم فرأى النبي صلى ﷲ عليه وسلم في المنام .
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قال :يا رسول ﷲ ادع ﷲ بأن يھب لي العافية فأعرض عني فدرت عن شماله فقلت مثل ما قلت فأعرض عني فجئته مواجھًا
له فقلت له مثل ما قلت فقال :ال أفعل قلت :ولم يا رسول ﷲ قال :ألن الواحد منكم يقول :علني المريخ وأبراني المشتري حمل
العالء إلى دار الموفق في محفة فحبس فقال عند حملة ثالثة عشر يومًا أخلص أخرج من الحبس وأعود إلى منزلي .
فتوفي بالحبس بعد ثالثة عشر يومًا وأخرج مي ًتا .
محمد بن عبد الوھاب بن حبيب بن مھران :أبو أحمد العبدي جمع الحديث والفقه واألدب والثروة وروى عن خلق كثير منھم:
يحيى بن يحيى وإسماعيل بن أبي أويس والواقدي واألصمعي وعفان والقعنبي وأبو عبيد وغيرھم .
وأخذ األدب عن األصمعي وابن األعرابي وأبي عبيد والحديث عن أحمد بن حنبل ويحيى بن المديني .
والفقه عن أبيه وكان يفتي في ھذه العلوم وكان ثقة وتوفي في ھذه السنة .
محمد بن أبي داود
واسم أبي داود عبيد ﷲ بن يزيد سمع شجاع بن الوليد وحفص بن غياث ويزيد بن ھارون وغيرھم .
روى عنه :البخاري وأبو داود والبغوي وغيرھم وكان صدو ًقا .
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد أخبرنا محمد بن علي بن ثابت أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال :قرئ
على ابن المنادي وأنا أسمع قال :توفي جدي أبو جعفر محمد بن عبيد ﷲ المنادي ليلة الثالثاء في السحر ودفن يوم الثالثاء
لثالث بقين من شھر رمضان سنة اثنتين وسبعين ومائتين وصام فيما قال لنا :اثنين وتسعين رمضا ًنا واثني عشر يومًا من
الشھر الذي مات فيه وله حينئذ مائة سنة وسنة واحدة وأربعة أشھر واثنا عشر يومًا من الشھر الذي مات فيه ألنه ولد فيما قال
لنا :للنصف من جمادى األولى سنة إحدى وسبعين ومائة .
قال :وكان أحمد بن حنبل أكبر مني بسبع سنين وكان يحيى بن معين أكبر مني بسبع سنين.
يعقوب بن سواك بن يوسف الختلي :سكن بغداد وصحب بشر بن الحارث ولما احتضر قال له ابنه محمد :يا أبت! إذا قضيت
نحبك أدفنك عند أخيك بشر فقال :يا أبت فأكفر عنك بشيء .
قال :ال فإني ما حلفت با عز وجل على حق وال على باطل .
توفي في ھذه السنة وقيل في سنة ثمان وسبعين .
ثم دخلت سنة ثالث وسبعين ومائتين
فمن الحوادث فيھا :أن ثالثة بنين كانوا لطاغية الروم وثبوا عليه فقتلوه وملكوا أحدھم .
وحج بالناس في ھذه السنة ھارون بن محمد الھاشمي وھذه السنة العاشرة من حجه بالناس ولم يحج بالناس بعد عمر بن
الخطاب رضي ﷲ عنه عشر سنين متتابعة سواه .
ذكر من توفي في ھذه السنة من األكابر
أحمد بن سعد بن إبراھيم بن عبد الرحمن بن عوف :أبو إبراھيم الزھري سمع علي بن الجعد وعلي بن يحيى وغيرھما .
روى عنه :البغوي وابن صاعد والمحاملي وابن المنادي وغيرھم وكان مذكورً ا بالعلم والفضل موصو ًفا بالصالح والزھد ومن
أھل بيت كلھم علماء محدثون .
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز أخبرنا أبو بكر أحمد بن ثابت أخبرنا أحمد بن عمر بن روح أخبرنا عبيد ﷲ بن عبد
الرحمن الزھري قال :سمعت أبي يقول :مضى عمي يعني أبا إبراھيم الزھري  -إلى أحمد بن حنبل يسلم عليه فلما رآه قام إليه
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قائمًا وأكرمه فلما مضى قال له ابنه عبد ﷲ :يا أبت! أبو إبراھيم شاب وتعمل به ھذا العمل وتقوم إليه فقال له :يا بني! ال
تعارضني في مثل ھذا إال أقوم إلى ابن عبد الرحمن بن عوف .
توفي أبو إبراھيم في محرم ھذه السنة وقد بلغ خم ًسا وسبعين سنة ودفن في مقبرة التبانين .
حنبل بن إسحاق بن حنبل بن ھالل بن أسد :أبو علي الشيباني ابن عم أحمد بن حنبل .
ً
سمع أبا نعيم وعاصم بن علي وعارم بن الفضل
ومسددا والحميدي وابن المديني وخل ًقا كثيرً ا وله كتاب مصنف في التاريخ .
روى عنه :البغوي وابن خرج إلى واسط وتوفي بھا في جمادى األولى من ھذه السنة .
الفتح بن شحرف بن داود بن مزاحم أبو نصر الكشي حدث عن رجاء بن مرجي وأبي بكر بن زنجويه وغيرھما .
روى عنه :أبو عمرو ابن السماك والنجاد وكان من كبار الزھاد المتورعين .
وقال أحمد بن حنبل :ما أخرجت خراسان مثل فتح بن شخرف .
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت أخبرنا إبراھيم بن عمر البرمكي أخبرنا أبو الفضل الزھري قال:
سمعت أبا الطيب المعلم يقول :رأيت رب العزة تعالى في النوم فقال لي :يا فتح! احذر ال آخذك على غرة .
قال :فتھت في الجبال سبع سنين .
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد أخبرنا أحمد بن علي أخبرنا األزھري حدثنا عبيد ﷲ بن إبراھيم القزاز حدثنا جعفر بن محمد
الخواص حدثنا أبو محمد الجريري قال :من إعجابي بكل شيء جيد عندي قلم كتبت به أربعين سنة كنت أكتب به بالنھار
وبالليل وكانت دارنا واسعة فكنت أكتب به في القمر حتى يرتفع وأقعد على سلم في دارنا أرتقي عليه مرقاة مرقاة حتى ينتھي
السلم فإذا تشعث رأس القلم قططته وھو عندي .
فأخرج إلي أنبوبة صفر وأخرج القلم منھا فأرانيه.
توفي فتح بن شخرف في شوال ھذه السنة وقبره ظاھر في مقبرة أحمد بن حنبل وصلى عليه ً
ثالثا وثالثين مرة وأقل قوم كانوا
يصلون عليه خمسة وعشرون أل ًفا .
ً
رجال على عضو من أعضائه مكتوب "
وكان يقول في حياته :أعرف

وإليه " ما كتبھا كاتب

فلما مات رآھا غاسله .
أخبرنا أبو منصور القزاز أخبرنا أبو بكر بن ثابت أخبرنا أحمد بن علي التوزي حدثنا الحسن بن الحسين الفقيه قال :سمعت
جعفر الخلدي يقول :سمعت أبا محمد الحريري يقول :غسلت الفتح بن شخرف فقلبته على يمينه فإذا على فخذه األيمن مكتوب:
" خلقه ﷲ " كتابة بينة .
ولد سنة تسع ومائتين ورحل إلى مكة والبصرة والكوفة وبغداد والشام ومصر والري وسمع الكثير وصنف :السنن والتاريخ
والتفسير وكان عار ًفا بھذا الشأن .
توفي في يوم االثنين ودفن يوم الثالثاء لثمان بقين من رمضان ھذه السنة وھو ابن أربع وستين سنة .
محمد بن أحمد بن رزين أبو عبد ﷲ :حدث عن شبابة سوار وعلي بن عاصم ويزيد بن ھارون وغيرھم .
ومات في ھذه السنة .محمد بن إبراھيم بن مسلم بن مسلم أبو أمية .
بغدادي سكن طرسوس فقيل له :الطرسوسي وكان من أھل الرحلة في طلب الحديث وكان له فيه حسن فھم سمع عمر بن
يونس اليمامي ويعقوب بن إسحاق الحضرمي وأبا عاصم النبيل وأبا نعيم وقبيصة وغيرھم .
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روى عنه :أبو حاتم الرازي ووكيع القاضي وابن صاعد والمحاملي وغيرھم .
وكان أبو داود السجستاني يقول :أبو أمية ثقة .
ً
رجال رفيع القدر ً
جدا إمامًا في الحديث مقدمًا في زمانه توفي بطرسوس في جمادى اآلخرة من ھذه
وقال أبو بكر الخالل :كان
السنة  -محمد بن أبي عمران أبو زيد األستراباذي كنيته أبو يزيد .
ً
فاضال خيرً ا ورعً ا ثقة ولما جاءت الديالمة إلى استراباذ باع أبو يزيد ھذا أمالكه باستراباذ وتحول منھا إلى نيسابور وقال:
كان
قد اختلط القوت واشتبه فأقام فيھا إلى أن مات في ھذه السنة  -أبو يعقوب الشريطي البصري الصوفي .
ً
حافظا لعلوم جمة وصحب أبا تراب النخشبي وكان معظمًا عند الناس .
كان عالمًا بالحديث
أخبرنا أبو منصور القزاز أخبرنا أبو بكر بن ثابت قال :أجاز لنا أبو العباس أحمد بن محمد بن زكريا النسوي قال :حدثنا أبو
عبد ﷲ أحمد بن عطاء الروذباري قال :حدثنا محمد بن إسحاق الكثيري قال :قال أبو سعيد الزبادي :دخل أبو يعقوب الشريطي
 وكان من أھل البصرة  -مجلس داود األصبھاني وعليه خرقتان فتصدر لنفسه من غير أن يرفعه أحد وجلس إلى جنب داودفقال داود :سل يا فتى! فقال أبو يعقوب :يسأل الشيخ عما أحب .
فحرد داود فقال :فبرك أبو يعقوب ثم روى طرق أفطر الحاجم والمحجوم ومن أرسله ومن أسنده ومن وقفه ومن ذھب إليه من
الفقھاء وروى اختالف طرق :احتجم النبي صلى ﷲ عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو كان حرامًا لم يعطه ثم روى طرق:
" أن النبي صلى ﷲ عليه وسلم احتجم بقرن " وذكر أحاديث صحيحة في الحجامة ثم ذكر األحاديث المتوسطة مثل قوله " :ما
مررت بمأل من المالئكة " ومثل :شفاء أمتي وما أشبه ذلك وذكر أحاديث ضعيفة مثل قوله " :وال يحتجم يوم كذا وال ساعة
كذا " ثم ذكر ما ذھب إليه أھل الطب من الحجامة في كل زمان وذكر ما ذكره األطباء في الحجامة ثم قال في آخر كالمه
وأول ما خرجت الحجامة من أصبھان فقال داود وﷲ ال حقرت أح ًدا بعدك .
ثم دخلت سنة أربع وسبعين ومائتين
فمن الحوادث فيھا :وفيھا:
غزا يازمان في رمضان وأسر وغنم وسلم .
وحج بالناس في ھذه السنة ھارون بن محمد الھاشمي .
ذكر من توفي في ھذه السنة من األكابر
ً
ً
فاضال توفي في جمادى
حافظا
إبراھيم بن أحمد بن يحيى بن األصم :أبو إسحاق سمع من حرملة بن يحيى وغيره وكان
اآلخرة من ھذه السنة .
إسحاق بن إبراھيم بن زياد :أبو يعقوب المقرئ حدث عن ھدبة بن خالد روى عنه :ابن خالد .
توفي في ربيع األول من ھذه السنة .
أيوب بن سليمان بن داود المعروف بالصغدي حدث عن أبي اليمان الحكم بن نافع وآدم بن أبي إياس وعلي بن المجعد
وغيرھم .
روى عنه :ابن صاعد وأبو عمر بن السماك وكان ثقة .
الحسن بن مكرم بن حسان :أبو علي البزاز ولد سنة أثنين وثمانين ومائة وسمع علي بن عاصم وأبا النضر ھاشم بن القاسم
ويزيد بن ھارون وشبابة بن سوار وعفان بن مسلم روى عنه :المحاملي وابن مخلد والنجاد وكان ثقة .
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توفي في رمضان ھذه السنة وقد بلغ ً
ثالثا وتسعين سنة خلف بن محمد بن عيسى أبو الحسن الواسطي الملقب :بكردوس قدم
بغداد وحدث عن يزيد بن ھارون وروح وعاصم بن علي .
روى عنه :المحاملي وابن مخلد قال ابن أبي حاتم :وھو الصدوق وقال الدارقطني :ثقة .
توفي بواسط في ذي الحجة من ھذه السنة وقد نيف على الثمانين عبد ﷲ بن روح بن عبد ﷲ سمع يزيد بن ھارون وشبابه
وروى عنه :المحاملي وابن السماك وكان ثقة صدو ًقا .
توفي بالمدائن في جمادى اآلخرة من ھذه السنة عبد ﷲ بن أبي سعد أبو محمد الوراق وھو عبد ﷲ بن عمرو بن عبد الرحمن
ھالل األنصاري بلخي األصل ولد سنة تسع وتسعين ومائة وسكن بغداد وحدث بھاعن عفان وسريج بن يونس وعلي بن الجعد
وغيرھم وروى عنه :ابن أبي الدنيا والبغوي وابن المرزبان والكوكبي والمحاملي وكان ثقة صاحب أخبار وآداب وملح
توفي بواسط في جمادى اآلخرة من ھذه السنة ودفن بالجانب الشرقي من واسط وقد بلغ سبعً ا وسبعين سنة .
محمد بن إسماعيل بن زياد :أبو عبد ﷲ وقيل أبو بكر الدوالبي سمع أبا النضر الھاشم بن القاسم وأبا مسھر وغيرھم وروى
عنه محمد بن مخلد وأبو الحسين بن المنادي وكنيناه :أبا عبد ﷲ .
وحدث عنه أبو بكر محمد بن عبد الملك التاريخي وأبو توفي في ھذه السنة .
ثم دخلت سنة خمس وسبعين ومائتين
فمن الحوادث فيھا :أن يازمان غزا في البحر فأخذ للروم أربعة مراكب .
وفيھا:
حبس أبو أحمد ابنه أبا العباس فشغب أصحابه وحملوا السالح وركب غلمانه واضطربت بغداد لذاك فركب أبو أحمد حتى
بلغ الرصافة وقال ألصحاب أبي العباس وغلمانه :ما شأنكم أترونكم أسفق على ابني مني ھو ولدي وقد احتجت إلى تقويمه .
فانصرفوا وكان ذلك في يوم الثالثاء لست خلون من شوال .
وحج بالناس في ھذه السنة ھارون بن محمد الھاشمي .
ذكر من توفي في ھذه السنة من األكابر
أحمد بن محمد بن الحجاج :صاحب اإلمام أحمد .
كانت أمه مروزية وأبوه خوارزميًا وكان أحمد يقدمه على جمي أصحابه ويأنس به ويبسط إليه إذا بعثه في حاجة ويقول له:
قل فما قلت فھو على لساني وأنا قلته .
وھو الذي تولى إغماض أحمد وغسله ونقل عنه مسائل كثيرة .
أنبأنا محمد بن عبد الباقي أنبأنا إبراھيم بن عمر البرمكي عن عبد العزيز بن جعفر قال :سمعت الخالل يقول :خرج أبو بكر
المروزي إلى العدو فشيعه الناس إلى سامراء فجعل يردھم وال يرجعون فحزروا فإذا ھم بسامراء سوى من رجع نحو خمسين
ألف إنسان فقيل :يا أبا بكر! أحمد ﷲ فھذا علم قد نشر لك .
فبكى ثم قال :ليس ھذا العلم لي إنما ھذا علم أحمد بن حنبل .
توفي أبو بكر لست خلون من جمادى األولى من ھذه السنة ودفن قريبًا من قبر أحمد بن حنبل ورئي أحمد بن حنبل في المنام
وھو راكب فقيل له :إلى أين فقال :إلى شجرة طوبى نلحق أبا بكر المروزي .
بن خالد بن مرداس أبو عبد ﷲ الباھلي البصري المعروف بغالم الخليل .
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سكن بغداد وحدث عن قرة بن حبيب وشيبان بن فروخ والشاذكوني وغيرھم روى عنه :محمد بن مخلد وأبو عمرو بن السماك
وأحمد بن كامل القاضي .
ً
رجال
وسئل عنه أبو حاتم الرازي فقال :روى أحاديث مناكير عن شيوخ مجھولة ولم يكن محله عندي ممن يفتعل الحديث كان
صالحً ا .
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز أخبرنا أحمد بن علي الخطيب قال :حدثني الحسن بن علي التميمي قال :قرأت على محمد
بن الحسين القطان عن أبي بكر محمد بن الحسن بن زياد المقرئ قال :قال أبو جعفر بن الشعيري :لما حدث غالم الخليل عن
بكر بن عيسى عن أبي عوانة عن أبي مالك األشجعي عن أبيه قلت :يا أبا عبد ﷲ ھذا الرجل حدث عنه إبراھيم بن عرعرة
وأحمد بن حنبل وھو قديم الوفاة ولم تلحقه أنت وال من في سنك ففكر في ھذا .
قال :أحسبك سمعت من رجل يقال له بكر بن عيسى غير بكر بن عيسى ھذا .
فسكت وافترقنا فلما كان من الغد قال :يا أبا جعفر علمت أني نظرت البارحة فيمن سمعت منه بالبصرة يقال له بكر بن عيسى
ً
رجال .
فوجدتھم ستين
أخبرنا عبد الرحمن اخبرنا ابن ثابت قال :حدثني أحمد بن سليمان بن علي المقرئ أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني
أخبرنا عبيد ﷲ بن عدي الحافظ قال :سمعت أبا عبد ﷲ النھاوندي في مجلس أبي عروبة يقول :قلت لغالم الخليل :ھذه
األحاديث الرقائق التي تحدث بھا .
قال :وضعناھا لنرق بھا قلوب العامة .
وكان أبو داود السجستاني يكذب غالم خليل ويقول :أخشى أن يكون دجال بغداد وقد عرض علي من حديثه فنظرت في
ً
حديثا سنيدھا ومتونھا كذب كلھا .
أربعمائة
قال الدار قطني :أخبرنا أبو المنصور القزاز أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت الخطيب أخبرنا الحسن بن أبي بكر عن أحمد بن
كامل القاضي قال :سنة خمس وسبعين ومائتين توفي أبو عبد ﷲ أحمد بن محمد غالم الخليل في رجب وحمل في تابوت إلى
البصرة وغلقت أسواق مدينة السالم وخرج النساء والصبيان للصالة عليه ودفن بالبصرة وبنيت عليه قبة وكان فصيحً ا يحفظ
علمًا كثيرً ا ويقتات الباقي صر ًفا .
أخبرنا أبو المنصور أخبرنا الخطيب أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال :قال أبو الحسين بن المنادي:
توفي غالم الخليل في رجب وصلي عليه في الدار التي كان ينزلھا وحمل في تابوت فأحدر إلى البصرة وأكثر من صلى عليه
إنما صلى على شاطئ دجلة وانحدر الناس ركبا ًنا ومشاة وفي الزواريق إلى كلواذى ودونھا وأسفل منھا ودفن بالبصرة .
إسحاق بن إبراھيم بن ھانئ :أبو يعقوب النيسابوري كان له اختصاص بأحمد بن حنبل وعنده أقام أحمد مدة عند اختفائه
وحدث عنه بقطعة من توفي في ھذه السنة .
جعفر بن محمد بن القعقاع أبو محمد البغوي سكن سر من رأى وحدث بھا عن سعيد بن منصور وغيره .
وروى عنه :البغوي وغيره وكان ثقة .
توفي في رمضان ھذه السنة .
الحسن بن جعفر بن محمد بن الوضاح :أبو سعيد السمسار الحربي المعروف بالحرفي حدث عن جعفر الفريابي وغيره
وروى عنه :التنوخي وتوفي في رجب ھذه السنة قال العتيقي :كان فيه تساھل .
الحسن بن الحسين بن عبد ﷲ بن عبد الرحمن بن العالء بن أبي صفرة :أبو سعيد السكري النحوي ولد سنة اثنتي عشرة
ومائتين وسمع يحي بن معين وأبا حاتم والرياشي ومحمد بن حبيب وعمر بن شبة وغيرھم وكان ثقة دي ًنا صالحً ا صاد ًقا
وانتشر عنه الكثير من كتب األدب سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو أبو داود األزدي السجستاني ولد
سنة ستين ومائتين وھو أحد من رحل وطوف وجمع وصنف وكتب عن العراقيين والخرسانيين والشاميين والبصريين
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ً
ً
واحدا وصنف كتاب " السنن
حديثا
والجزريين وروى عنه خلق كثير منھم :أبو بكر الخالل والنجاد وسمع منه أحمد بن خليل
" وعرضه على أحمد بن حنبل فاستجاده له واستحسنه وكان إبراھيم الحربي يقول :ألين الحديث ألبي داود كما ألين ألين
ً
الحديد لداود كان عالمًا
حافظا عار ًفا بعلل الحديث ذا عفاف وورع وكان يشبه بأحمد بن حنبل.
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال :حدثني أبو بكر محمد بن علي بن إبراھيم الدينوري قال:
سمعت أبا الحسن محمد بن عبد ﷲ بن الحسين الفرضي قال :سمعت أبا بكر بن داسة يقول :سمعت أبا داود يقول :كتبت عن
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم خمس مائة ألف حديث انتخبت منھا ما ضمنت ھذا الكتاب  -يعني كتاب السنن  -جمعت فيه
أربعة آالف وثمان مائة حديث ذكرت الصحيح وما يشبھه ويقاربه ويكفي اإلنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث أحدھما قوله
عليه السالم " :األعمال بالنيات " .
والثاني قوله عليه السالم " :من حسن إسالم المرء تركه ما ال يعنيه".
والثالث قوله عليه السالم " :الحالل بين والحرام بين ذلك أمور مشتبھات".
أخبرنا عبد الرحمن أخبرنا أحمد بن علي أخبرنا أحمد بن محمد العتيقي قال :سمعت عبيد ﷲ بن عبد الرحمن الزھري يقول:
سمعت أبا بكر بن أبي داود يقول :الشھوة الخفية حب الرياسة .
توفي أبو داود بالبصرة في شوال ھذه السنة وقيل :في سنة ست و سبعين وكانت وفاته يوم الجمعة ودفن إلى جانب قبر سفيان
الثوري وبلغ ثالثا ُ وسبعين سنة .
عبد ﷲ بن احمد بن محمد بن ثابت :أبو عبد الرحمن المروزي مولى بديل بن ورقاء الخزاعي
ويعرف :بابن شبويه .
من أئمة الحديث الفضالء الراسخين الراحلين في طلب العلم سمع خل ًقا كثيرا مثل :عبدان وآدم وابن راھويه وعلي بن حجر
وأبي كريب وقدم بغداد فحدث بھان وروى عنه :ابن أبي الدنيا وابن صاعد .
وتوفي في ھذه السنة .
عبد ﷲ بن محمد بن زيد :أبو محمد الحنفي المروزي حدث عن عبدان .
روى عنه :محمد بن ملد وكان ثقة وتوفي في رمضان من ھذه السنة .
عبد ﷲ بن عبيد ﷲ بن داود :أبو القاسم الھاشمي الداودي وكان فقيه الداودية في عصره بخراسان سمع أبا جعفر الطاوي وأبا
العباس بن عقدة والحسين بن إسماعيل المحاملي وطبقتھم
وانتخب عليه الحاكم أبو عبد ﷲ وتوفي ببخارى في ھذه السنة .
عبد الرحمن بن مرزوق بن عطية :أبو عوف البزوري القزاز قال سمع روح بن عبادة وشبابة وأبا نعيم .
روى عنه :ابن صاعد وابن السماك وكان ثقة .
توفي في رجب ھذه السنة وقد بلغ ثالثا ◌ً وتسعين سنة عبد العزيز بن عبد ﷲ بن عبيد ﷲ أبو القاسم الھاشمي سمع الحديدي .
ً
جميال وسيمًا بھيًا .
روى عنه :المحاملي القاضي وكان ثقة وتوفي في ذي الحجة من ھذه السنة وبلغ س ًتا وثمانين سنة وكان
القاسم بن عبد ﷲ بن المغيرة :أبو محمد الجوھري مولى ألم عيسى بنت علي بن عبد ﷲ بن عباس .
ولد سنة خمس وتسعون ومائة .
سمع من إسماعيل بن أبي أويس وعفان بن مسلم وأبي نعيم روى عنه :أبو مسلم الكجي وكان ثقة مأمو ًنا .
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توفي في محرم ھذه السنة .
محمد بن إسحاق بن إبراھيم بن أبي العنبس بن المغيرة :أبو العنبس الصيمري الشاعر أخبرنا القزاز أخبرنا أحمد بن علي
الخطيب .
أخبرنا عبد ﷲ بن علي بن حمويه أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي قال :أنشدنا علي بن عاذل القطان ألبي العنبس :كم
مريض قد عاش من بعد يأس بعد موت الطبيب والعواد قد يصاد القطا فتنجو سليمًا ويحل القضاء بالصياد توفي أبو العنبس
في ھذه السنة وحمل إلى الكوفة فدفن بھا .
محمد بن إسحاق البغوي :حدث عن أبي الوليد الطيالسي وخالد بن خداش في آخرين وكان ثقة .
ثم دخلت سنة ست وسبعين ومائتين
فمن الحوادث فيھا:
ضم الشرطة في بغداد إلى عمرو بن الليث وكتب فيھا على األعالم والمطارد والترسة التي تكون في مجلس الشرطة اسمه
وذلك في المحرم ثم طرح ذلك في شوال وأسقط ذكره وفيھا :ورد الخبر بانفراج تل بنھر الصراة ويعرف بتل بني شقيق عن
شبه حوض من حجر في لوح المسن عليه كتابة ال يدري ما ھي وفيه سبعة أقبر فيھا سبعة أبدان صحيحة عليھا أكفان جدد
لينة لھا أھداب تفوح منھا رائحة وفيھا رائحة المسك أحدھم شاب له جمة وجبھته وأذناه وأنفه وشفتاه ورقبته وأشفار عينيه
صحاح وعلى شفته بلل كأنه شرب ماء وكأنه قد كحل وبه ضربة في خاصرته فردت عليه أكفانه وجذب بعض الحاضرين من
شعر بعضھم فوجده قوي األصل كنحو شعر الحي .
وحج بالناس في ھذه السنة ھارون بن محمد وكان واليًا على مكة والمدينة والطائف .
ذكر من توفي في ھذه السنة من األكابر
بقي بن مخلد أبو عبد الرحمن األندلسي كانت له مرحلة مشھورة وطلب مشھور سمع من أحمد بن حنبل وغيره من األثمة وله
تصانيف كثيرة منھا مسنده .
روى فيه عن ألف وستمائة صحابي بل يزيدون على ھذا العدد وشيوخه أعالم فإنه روى عن مائتي رجل وأربع مائة وثالثين
جمھورھم مشاھير وجمع إلى أخبرنا أبو بكر بن أحمد بن خلف أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن علي سمعت نصر بن
أحمد بن مالك يقول :سمعت عبد الرحمن بن أحمد يقول :سمعت أبي يقول :جاءت امرأة إلى ابن مخلد فقال :إن ابني قد أسره
الروم وال أقدر على مال أكثر من دويرة وال أقدر على بيعھا فلو أشرت إلى من يفديه بشيء فليس لي ليل وال نھار وال نوم
وال قرار .
فقال :انصرفي حتى أنظر في أمره إن شاء ﷲ تعالى .
قال :وأطرق الشيخ وحرك شفتيه .
قال :فلبثنا مدة فجاءت المرأة مع ابنھا وأخذت تدعو له وتقول :قد رجع سالمًا وله حديث يحدثك به .
فقال الشاب :كنت في يدي بعض الملوك الروم مع جماعة من األسارى وكان له إنسان يستخدمنا كل يوم نخرج إلى الصحراء
ثم يردنا وعلينا قيودنا فبينا نحن نجيء من العمل بعد المغرب انفتح القيد من رجلي ووقع على األرض ووصف اليوم والساعة
فوافق الوقت الذي جاءت المرأة ودعا فنھض إلي الذي كان يحفظني صاح علي وقال :قد كسرت القيد .
قلت :ال إنه سقط من رجلي .
فتحير وأخبر صاحبه وأحضر الحداد وقيدني فلما مشيت خطوات سقط القيد من رجلي فتحيروا في أمري فدعوا رھبانھم فقالوا
لي :ألك والدة قلت :نعم .
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قالوا :قد وافق دعاءھا اإلجابة .
وقالوا :أطلقك ﷲ ال يمكننا نقيدك .
فردوني وأصحبوني إلى ناحية المسلمين .
وتوفي بقي بن مخلد باألندلس في ھذه السنة .
جعفر بن أحمد بن العباس أبو الفضل :سمع من جماعة وروى عنه :محمد بن مخلد وأحمد بن كامل القاضي .
قال الدار القطني :ثقة مأمون .
توفي بالبصرة قاضيًا في ربيع األول من ھذه السنة صاعد بن مخلد .
من عمال السلطان كان كثير التعبد والصدقة وكان ينفرد فيصلي ويدعو وأصحابه يرون انه في عمل السلطان وكان ال يركب
حتى ينفذ صدقاته من الدراھم والدنانير والثياب والدقيق قي كل يوم .
وقال نصر الحاجب :رأيت ليلة مات صاعد في المنام كأن ً
قائال يقول :صر إلى شط دجلة إلى مكان كذا وكذا إلى مسجد ھناك
حتى عرفت الموضع فأقم حتى تصلي على رجل من أھل الجنة
فصرت إلى الموضع فإذا خدم سود قد عبروا من دار ابن طاھر بعد العصر ومعھم جنازة فصعدوا بھا إلى المسجد فصليت
على الرجل وسألت عنه فقالوا :ھذا صاعد بن مخلد .
عبد ﷲ بن أحمد بن إبراھيم بن كثير :أبو العباس الدورقي سمع من عفان وغيره روى عنه :ابن صاعد وابن مخلد والمحاملي
وكان يسكن سر من رأى وقدم بغداد فحدث بھا .
وقال الدارقطني :ھو ثقة .
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد أخبرنا أحمد بن علي .
أخبرنا محمد بن محمد بن عبد الواحد قرئ على ابن المنادي وأنا أسمع قال :قدم علينا عبد ﷲ بن أحمد بن إبراھيم فسمعنا منه.
ثم قال :قرئ أنه زلق من الدرجة في الدار التي نزلھا فمات وذلك في ربيع األول من ھذه السنة
عبد ﷲ بن مسلم بن قتيبة :أبو محمد الكاتب المروزي وقيل :الدينوري ألنه أول من أقام بالدينور مدة .
سكن بغداد وحدث بھا عن إسحاق بن راھويه وأبي حاتم وغيرھما وكان عالمًا ثقة دي ًنا فاض ًال وله التصانيف المشھورة منھا" :
غريب القرآن " و " غريب الحديث " و " مشكل القرآن " و " ومشكل الحديث " و " المعارف " و " أدب الكاتب " و " عيون
األخبار " وغير ذلك .
أخبرنا أبو منصور القزاز أخبرنا أحمد بن علي ابن ثابت .
أخبرنا محمد بن عبد الواحد أخبرنا محمد بن العباس قال :قرئ على ابن المنادي وأنا أسمع قال :مات عبد ﷲ بن مسلم بن
قتيبة الدينوري صاحب التصانيف فجأة فصاح صيحة سمعت من بعد ثم أغمي عليه فمات .
ثم أن أبا القاسم إبراھيم بن محمد بن أيوب بن بشير الصائغ أخبرني أن ابن قتيبة أكل ھريسة فأصابه حرارة فصاح صيحة
شديدة ثم أغمي عليه إلى وقت صالة الظھر ثم اضطرب ساعة ثم ھدأ فما زال يتشھد إلى وقت السحر ثم مات وذلك أول ليلة
من رجب سنة ست وسبعين .
وقد روي أنه مات سنة سبعين واألول أصح .
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وذكر بعض أھل العلم بالنقل أنه مات بالكوفة ودفن إلى جنب قبر أبي حازم القاضي .
عبد الملك بن محمد بن عبد ﷲ :أبو قالبة الرقاشي ولد سنة تسعين ومائة وكان يكنى أبا محمد فكني بأبي قالبة وغلبت عليه .
سمع يزيد بن ھارون وأبا داود الطيالسي وروح بن عبادة وخل ًقا كثيرً ا .
روى عنه :ابن صاعد والمحاملي والنجاد وأبو بكر الشافعي وكان صدو ًقا من أھل الخير وكان يصلي كل يوم أربع مائة ركعة
وحدث من حفظة بستين ألف حديث فوقع في بعضھا الخطأ .
توفي في شوال ھذه السنة .
محمد بن أبي العوام :واسمه :أحمد بن يزيد بن دينار أبو بكر الرياحي التميمي .
سمع يزيد بن ھارون وعبد الوھاب بن عطاء وأبا عامر العقدي وغيرھم .
روى عنه :المحاملي وابن عقدة وابن السماك والنجاد وأبو بكر الشافعي ومحمد بن جعفر بن الھيثم البندار وھو آخر من روى
عنه .
قال الدارقطني :ھو صدوق .
توفي أليام خلت من رمضان ھذه السنة .
محمد بن إبراھيم بن يحيى بن إسحاق بن جناد :أبو بكر المنقري .
سمع أبا الوليد الطيالسي وغيره وروى عنه :البغوي وغيره .
أخبرنا أبو منصور القزاز أخبرنا أبو بكر الخطيب .
أخبرنا علي بن محمد الدقاق أخبرنا الحسين بن ھارون الضبي عن أبي العباس بن سعيد قال :سمعت عبد الرحمن بن يوسف
بن خراش يقول :أبو بكر بن جناد عدل ثقة مأمون .
أخبرنا القزاز أخبرنا الخطيب .
أخبرنا السمار أخبرنا الصفار حدثنا ابن قانع أن أبا بكر بن جناد مات في طريق مكة في ذي الحجة من سنة ست وسبعين
ومائتين .
محمد بن إبراھيم بن يوسف :أبو حمزة المروزي سكن بغداد وانتخب عليه عبيد العجلي وحدث عن عبدان بن عثمان وروى
عنه :أبو عمرو بن السماك وغيره وكان ثقة .
محمد بن إبراھيم بن عبد الحميد :أبو بكر الحلواني قاضي بلخ سكن بغداد وحدث بھا عن أبي جعفر النفيلي وغيره .
وروى عنه :أبو عمرو بن السماك وغيره وكان ثقة .
محمد بن إسماعيل بن سالم :أبو جعفر الصائغ .
سكن مكة وحدث بھا عن حجاج األعور وشبابة بن سوار وروح بن عبادة .
قال عبد الرحمن بن أبي حاتم :سمعت منه بمكة وھو صدوق .
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد أخبرنا أبو بكر ابن ثابت .
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أخبرنا علي بن محمد الدقاق قال :قرأنا على الحسين بن ھارون عن أبي العباس بن سعيد قال :سمعت عبد الرحمن بن يوسف
بن خراش يقول :محمد بن إسماعيل الصائغ من أھل الفھم واألمانة .
أبو جعفر الفارسي :يلقب لقلوق واصله بلخ سمع منصور بن عثمان وغيره وكان ثقة .
محمد بن جعفر بن محمد بن إسماعيل :بن أبي سيرين بن علي أبو العباس الھاشمي حدث عن إبراھيم الترجماني روى عنه:
ابن مخلد .
توفي في ھذه السنة في ذي الحجة وكان ثقة .
محمد بن الحسين بن معدان :أبو جعفر البلخي الوراق حدث عن إسماعيل بن أبي موسى .
روى عنه :ابن صاعد وكان ثقة .
محمد بن خليفة بن صدقة :أبو جعفر يلقب :بعنر من أھل دير العاقول روى عن عفان وأبي نعيم وسعيد بن منصور وغيرھم
وكان صدو ًقا وتوفي بدير العاقول في ھذه السنة بن عطية العوفي حدث عن يزيد بن ھارون وروح بن عبادة وغيرھما كان
لي ًنا في الحديث قال الدارقطني :ال بأس به وتوفي في ربيع اآلخر من ھذه السنة .
ثم دخلت سنة سبع وسبعين ومائتين
فمن الحوادث فيھا :أنه ولي أبو محمد يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن يزيد المظالم بمدينة السالم فقويت يده
فنادى :من كانت له مظلمة من قبل األمير الناصر فمن دونه من الناس فليحضر وظھر من صرامته وقيامه باألمر ما لم ير
مثله .
وحج بالناس في ھذه السنة ھارون بن محمد الھاشمي .
ذكر من توفي في ھذه السنة من األكابر
أحمد بن عيسى :وكان من المذكورين بالمجاھدة والورع والمراقبة حدث عن إبراھيم بن بشار صاحب أدھم وغيره روى عنه
علي بن محمد المصري أخبرنا أبو منصور القزاز أخبرنا أبو بكر بن ثابت.
أخبرنا أبو سعد الماليني قال :حدثنا ثقف بن عبد ﷲ حدثنا أحمد بن أحمد المقري حدثنا أبو بكر الشقاق قال :قال أبو سعيد
الخراز :إذا بكت أعين الخائفين فقد كاتبوا ﷲ بدموعھم .
أخبرنا عمر بن خلف أخبرنا جعفر بن أحمد أخبرنا عبد العزيز بن علي أخبرنا ابن جھضم قال :حدثني أحمد بن محمد
الرمادي قال :سمعت أبا سعيد الخراز يقول :العافية سترت البر والفاجر فإذا جاءت البلوى يتبين عندھا الرجال .
توفي أبو سعيد في ھذه السنة وقيل :في سنة ست وثمانين وقيل :فيما بين ذلك وال يصح .
إبراھيم بن إسحاق بن أبي العنبس :أبو إسحاق الزھري القاضي الكوفي .
سمع يعلى بن عبيد الطنافسي وغيره .
وروى عنه :أبو بكر بن أبي الدنيا وعامة الكوفيين ولي قضاء مدينة المنصور بعد أن صرف أحمد بن محمد بن سماعة وكان
ً
فاضال دي ًنا صالحً ا .
ثقة خيرً ا
توفي في ربيع اآلخر من ھذه السنة فقد بلغ ً
ثالثا وتسعين سنة .
إسحاق بن يعقوب :أبو العباس العطار األحول سمع خلف بن ھشام البزاز في خلق كثير روى عنه :محمد بن مخلد وأبو
عمرو بن السماك وقال الدارقطني :كان ثقة .
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وتوفي في ھذه السنة .
جعفر بن أحمد :وقيل جعفر بن المبارك أبو محمد المعروف بكردان الخلقاني حدث عن أبي كامل الجحدري وشيبان بن
فروخ.
روى عنه ابن مخلد وكان ثقة ينزل نھر طابق وتوفي في ھذه السنة بن يزيد المنادي سمع عاصم بن علي وأحمد بن حنبل
وابني أبي شيبة وكريبًا وغيرھم روى عنه :ابنه أبو الحسين وكان ثقة .
أخبرنا أبو منصور القزاز أخبرنا أبو بكر الخطيب أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال :قرئ على ابن
المنادي وأنا أسمع قال :توفي أبي جعفر بن محمد المنادي يوم السبت بين الظھر والعصر ودفن يوم األحد إلحدى عشرة ليلة
بقيت من شعبان سنة سبع وسبعين يعني ومائتين  -كتب الناس عنه في حياة جدي وبعد ذلك جعفر بن ھاشم أبو يحيى
العسكري سكن بغداد وحدث عن أبي الوليد الطيالسي والقعنبي روى عنه :ابن مخلد وابن السماك وكان ثقة توفي في ربيع
األول من ھذه السنة الحسن بن سالم بن أبان أبو علي السواق ھو صدوق توفي في صفر ھذه السنة الحسين بن معاذ بن حرب
ً
محدثا بھا عن سلمة بن حبيب وغيره وحدث بسر من رأى روى عنه :أبو بكر
أبو عبد ﷲ األخفش من أھل البصرة قدم بغداد
النجاد والكوكبي توفي في ھذه السنة عبد ﷲ بن محمد بن إسماعيل بن علي بن عبد ﷲ بن العباس أبو العباس الھاشمي من
أھل سر من رأى حدث عن يزيد بن ھارون وشبابة وروح وعفان .
روى عنه :أحمد بن عيسى الخواص وكان ثقة توفي بسر من رأى في ھذه السنة .
عيسى بن عبد ﷲ بن سنان بن دلويه :أبو موسى الطيالسي يلقب برغاث ولد سنة ثالث وتسعين ومائة وسمع من عفان وأبي
نعيم وكان يعد من الحفاظ .
روى عنه :أحمد بن كامل القاضي وأبو بكر الشافعي قال الدارقطني :علي بن الحسن بن عبدويه أبو الحسن الخزاز سمع أبا
النضر وأسود بن عامر روى عنه :ابن مجاھد والنجاد .
وكان ثقة توفي في ذي الحجة من ھذه السنة محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مھران أبو حاتم الحنظلي الرازي كان أحد
األئمة الحفاظ واألثبات العارفين بعلل الحديث والجرح والتعديل.
سمع محمد بن عبد ﷲ األنصاري وأبا زيد النحوي وعبيد ﷲ بن موسى وأبا مسھر الدمشقي وأبا اليمان وخل ًقا كثيرً ا .
روى عنه يونس بن عبد األعلى والربيع بن سليمان المصريان وھما أكبر س ًنا منه وأقدم سماعًا
قدم بغداد فحدث بھا .
روى عنه من أھلھا إبراھيم الحربي وابن أبي الدنيا والمحاملي وغيرھم .
أخبرنا أبو منصور القزاز أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال :أخبرنا أبو زرعة روح بن محمد الرازي إجازة
أخبرنا محمد بن عمر الفقيه حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال :خرجت في طلب الحديث فأحصيت أني مشيت على قدمي
زيادة على ألف فرسخ فلما زاد علي األمر تركت وبقيت بالبصرة في سنة أربع عشرة ومائتين وثمانية أشھر فانقطعت نفقتي
فجعلت أبيع ثيابي حتى بقيت بال نفقة ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة وأسمع منھم إلى المساء فانصرف رفيقي
ورجعت إلى بي ٍ
خال فجعلت أشرب الماء من الجوع ثم أصبحت من الغد وغدا علي رفيقي فجعلت أطوف معه في سماع
ت
ٍ
الحديث على جوع شديد فانصرف عني وانصرفت جائ ًعا فلما كان من الغد غدا علي رفيقي وقال :سر بنا إلى المشايخ .
فقلت :أنا ضعيف ال يمكنني .
فقال :ما ضعفك قلت :ال أكتمك أمري قد مضى علي يومان ما طعمت .
فقال :معي دينار فأنا أواسيك بنصفه ونجعل النصف اآلخر في الكراء .
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ً
ً
مسندا
حديثا غريبًا
فخرجنا من البصرة وقبضت منه نصف الدينار قال :وقلت على باب أبي الوليد الطيالسي من أغرب علي
صحيحً ا لم أسمع به من فله علي درھم يتصدق به وقد حضر على باب الوليد خلق من الناس منھم أبو زرعة فمن ھو عند
فالن فاذھب فاسمع .
ً
حديثا .
فكان مرادي أن أستخرج منھم ما ليس عندي فما تھيأ ألحد أن يغرب علي
توفي أبو حاتم في شعبان ھذه السنة .
محمد بن الجھم بن ھارون :أبو عبد ﷲ السمري الكاتب سمع يعلى بن عبيد الطنافسي وعبد الوھاب بن عطاء ويزيد بن
ھارون وغيرھم .
روى عن الفراء تصانيفه وھذا آخر من بقي من أصحاب الفراء روى عنه :ابن مجاھد ونفطويه وأبو بكر الشافعي وغيرھم .
قال الدار قطني :وھو ثقة صدوق .
توفي في يوم األحد سلخ جمادى اآلخرة من ھذه السنة وله تسع وثمانون سنة .
محمد بن الحسين بن الحسن :بن موسى بن أبي الحنين أبو جعفر الخزاز المعروف :بالحنيني
كوفي قدم بغداد وحدث بھا عن عبيد ﷲ بن موسى العبسي وأبي نعيم والقعنبي وغيرھم .
روى عنه :ابن صاعد والمحاملي وابن السماك وغيرھم .
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد أخبرنا أحمد بن علي ابن ثابت .
أخبرنا األزھري حدثنا علي بن عمر الحافظ قال :محمد بن الحسين بن موسى الكوفي صنف مسن ًدا وحدث به وكان ثقة
صدو ًقا.
توفي في جمادى اآلخرة من ھذه السنة بالكوفة .
محمد بن سعدان :أبو جعفر البزاز حدث عن أبي جعفر النفيلي وفيض بن وثيق وغيرھما وكان سمع من نحو من خمسمائة
شيخ لم يحدث إال باليسير وتوفي في شعبان ھذه السنة .
وثم آخر يقال له :محمد بن سعدان البزاز إال أنه شيخ غير مشھور روى عن القعنبي .
وثالث يقال له :محمد بن سعدان النحوي وھو مشھور قد ذكرناه في سنة إحدى وثالثين .
ثم دخلت سنة ثمان وسبعين ومائتين
فمن الحوادث فيھا :أنه في المحرم وافى أبو أحمد الموفق من الجبل إلى العراق فتلقاه الناس بالنھروان فركب الماء وسار في
النھروان ثم في نھر ديالي ثم في دجلة وكان مريضًا بالنقرس ودخل داره في أوائل صفر ثم توفي بعد أيام وطلع لليلتين بقيتا
من المحرم كوكب ذو جمة ثم صارت الجمة ذؤابة وخلع على عبد ﷲ بن سليمان بن وھب وولي الوزارة .
وفي ھذه السنة:
غار ماء النيل وكان شي ًئا لم يعھد مثله وال بلغ في األخبار السالفة .
وحج بالناس في ھذه السنة ھارون بن محمد الھاشمي .
وفيھا:
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وردت األخبار بحركة قوم يعرفون بالقرامطة وھم الباطنية وھؤالء قوم تبعوا طريق الملحدين وجحدوا الشرائع وأنا أشير إلى
البدايات التي بنوا عليھا ثم إلى الباعث لھم على ما فعلوا من نصب دعوتھم ثم إلى ألقابھم ثم إلى مذاھبھم وعلومھم .
فأما البدايات التي بنوا عليھا :فإنه لما كان مقصودھم اإللحاد تعلقوا بمذاھب الملحدين مثل :زرادشت ومزدك فإنھما كانا
ينتحالن المحظورات وقد سبق في أوائل ھذا الكتاب شرح حالھما وما زال أكثر الناس مع إعراضھم ال يدخلون في حجر
يمنعھم إياھا فلما جاء نبينا محمد صلى ﷲ فقھر الملل وقمع اإللحاد أجمع جماعة من الثنوية والمجوس والملحدين ومن دان
بدين الفالسفة المتقدمين فأعلموا قد ثبت عندنا أن جميع األنبياء كذبوا وتخرقوا على أممھم وأعظم كل بلية علينا محمد صلى
ﷲ عليه وسلم فإنه تبع من العرب الطغام فخدعھم بناموسه فبذلوا أموالھم وأنفسھم ونصروه وأخذوا ممالكنا وقد طالت مدتھم
واآلن قد تشاغل أتباعه فمنھم مقبل على كسب األموال ومنھم على تشييد البنيان ومنھم على المالھي وعلماؤھم يتالعبون
ويكفر بعضھم بعضًا وقد ضعفت بصائرھم فنحن نطمع في إبطال دينھم إال أنا ال يمكننا محاربتھم لكثرتھم فليس الطريق إال
ً
عقوال من الرافضة فندخل عليھم ونذكر ظلم سلفھم
إنشاء دعوة في الدين واالنتماء إلى فرقة منھم وليس فيھم فرقة أضعف
األشراف من آل نبيھم ودفعھم عن حقھم وقتلھم وما جرى عليھم من الذل لنستعين بھا وال على إبطال دينھم فتناصروا وتكاتفوا
وتوافقوا وانتسبوا إلى إسماعيل بن جعفر بن محمد بن الصادق وكان لجعفر أوالد منھم :إسماعيل ھذا وكان يقال له :إسماعيل
األعرج .
ثم سول لھم الشيطان آراء ومذاھب وأخذوا بعضھا من المجوس وأخذوا بعضھا من الفالسفة وتخرقوا على أتباعھم وإنما
قصدھم الجحد المطلق لكنھم لما لم يمكنھم توسلوا إليه فقد بان لك بما ذكرت .
ومن البدايات التي بنوا عليھا والباعث لھم على ما فعلوا من نصب الدعوة .
وأما ألقابھم :فإنھم يسمون اإلسماعيلية والباطنية والقرامطة والخرميه والبابكية والمحمرة والسبعية والتعليمية .
فأما تسميتھم باالسماعيلية :فانتسابھم إلى إسماعيل بن جعفر على ما ذكرناه .
وأما تسميتھم بالباطنية :فإنھم ادعوا أن لظواھر القرآن واألخبار بواطن تجري مجرى اللب من القشر وأنھا توھم األغبياء
ً
صورً ا وتفھم الفطناء
رموزا وإشارات إلى حقائق خفية وأن من تقاعد عن العرض على الخفايا والبواطن متعثر ومن ارتقى
إلى علم الباطن انحط عنه التكلف واستراح من إعيائه واستشھدوا بقوله تعالى} :ويضع عنھم إصرھم واألغالل التي كانت
عليھم{ قالوا :والجھال بذلك ھم المرادون بقوله تعالى} :فضرب بينھم بسور له باب{ وغرضھم فيما وضعوا من ذلك :إبطال
الشرائع ألنھم إذا صرفوا العقائد عن غير موجب الظاھر فحكموا بدعوى الباطن على ما يوجب االنسالخ من الدين .
وأما تسميتھم بالقرامطة :ففي سبب ذلك ستة أقوال :أحدھا :أنھم سموا بذلك ألن أول من أسس لھم ھذه المحنة محمد الوراق
المقرمط وكان كوفيًا .
والثاني :أن لھم رئي ًسا من السواد من األنباط يلقب بقرموطويه فنسبوا إليه .
والرابع :أن بعض دعاتھم نزل برجل يقال له كرمية فلما رحل تسمى قرمط بن األشعب ثم أدخله في مذھبه .
الخامس :أن بعض دعاتھم رجل يقال له :كرمية فلما رحل تسمى باسم ذلك الرجل ثم خفف االسم فقيل :قرمط قال أھل السير:
كان ذلك الرجل الداعي من ناحية خوزستان وكان يظھر الزھد والتقشف ويسف الخوص ويأكل من كسبه ويحفظ القوم ما
ً
رطال من التمر فيفطر عليه ويجمع
صرموا من نخلھم في حظيرة ويصلي أكثر الناس ويصوم ويأخذ عند إفطاره من البقال
نواه فيدفعه إلى البقال ثم يحاسبه على ما أخذ منه ويحط من ذلك ثمن النوى .
فسمع التجار الذين صرموا نخلھم فوثبوا عليه وضربوه وقالوا :لم ترض بأن أكلت التمر حتى بعت النوى .
فأخبرھم البقال في الحال فندموا على ضربه وسألوه اإلحالل فازداد بذلك ً
نبال عند أھل القرية وكان إذا قعد إليه إنسان ذاكره
أمر الدين وزھده في الدنيا وأعلمه أن الصالة المفروضة على الناس خمسون صالة في كل يوم وليلة ثم أعلم الناس أنه يدعو
إلى إمام أھل بيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ثم مرض ومكث مطروحً ا على الطريق وكان في القرية رجل يحمل على
أثوار له وكان أحمر العينين وكان أھل القرية يسمونه كرميته لحمرة عينيه وھو بالنبطية :حار العينين فكلم البقال كرميته ھذا
في أن يحمل ھذا العليل إلى منزله ويوصي أھله اإلشراف عليه والعناية به ففعل فأقام عنده حتى برئ ثم كان يأوي إلى منزله
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ودعا أھل القرية إلى أمره فأجابوه وكان يأخذ من الرجل إذا دخل في دينه دينارً ا ويزعم أنه يأخذ ذلك اإلمام فمكث أھل القرى
فيجيبونه واتخذ منھم اثني عشر نقيبًا وأمرھم أن يدعوا الناس إلى دينه وقال لھم :أنتم كحواري عيسى بن مريم عليھما السالم
فشغل أكرة تلك الناحية على أعمالھم بما رسمه لھم من الخمسين صالة التي ذكر أنھا فرضت عليھم .
ً
رجال قدم عليھم فأظھر لھم
وكان للھيصم في تلك الناحية ضياع فوقف على تقصير أكرته في العمارة فسأل عن ذلك فأخبر أن
مذھبًا من الدين وأعلمھم أن ﷲ عز وجل قد افترض عليھم خمسين صالة في اليوم والليلة وقد اشتغلوا بھا فوجه إليه فجيء به
فسأله عن أمره فأخبره بقصته وأقفل عليه وترك المفتاح تحت وسادته ونام فرقت له جارية فأخذت المفتاح وفتحت وأخرجته
ثم أعادت المفتاح إلى موضعه فلما أصبح الھيصم فتح الباب فلم يجده فشاع ذلك الخبر فعبر به أھل تلك الناحية وقالوا :قد رفع
ليس يمكن ً
أحدا أن يؤذيني .
ثم خاف على نفسه وخرج إلى الشام وتسمى باسم الرجل الذي كان في منزله كرميته ثم خفف فقيل :قرمط وفشا أمره وأمر
أصحابه وكان قد لقي صاحب الزنج فقال له :أنا على مذھب ورائي مائة ألف سيف فناظرني فإن اتفقنا ملت بمن معي إليك
وإن تكن األخرى انصرفت فناظره فاختلفا ففارقه .
السادس :أنھم لقبوا بھذا نسبة إلى رجل من دعاتھم يقال له :حمدان بن قرمط وكان حمدان ھذا من أھل الكوفة يميل إلى الزھد
فصادفه أحد دعاة الباطنية في طريق وھو متوجه إلى قرية وبين يديه بقر يسوقھا فقال حمدان لذلك الداعي وھو ال يعرفه :أين
تقصد فسمى قرية حمدان فقال له :اركب بقرة من ھذه البقر لتستريح من المشي .
فقال :إني لم أؤمر بذلك :قال كأنك ال تعمل إال بأمر قال :نعم! فقال حمدان :وبأمر من تعمل قال :بأمر مالكي ومالكك ومالك
الدنيا واآلخرة فقال :صدقت قال :وما غرضك في ھذه البقعة قال :أمرت أن أدعو أھلھا من الجھل إلى العلم ومن الضالل إلى
الھدى ومن الشقاوة إلى السعادة وأستنقذھم من ورطات الذل والفقر وأملكھم ما ال يستغنون به من التعب والكد فقال له حمدان:
أنقذني أنقذك ﷲ وأفض علي من العلم ما تحييني به فما أشد حاجتي إلى ذلك فقال :ما أمرت أن أخرج السر المكنون إلى كل
أحد إال بعد الثقة به والعھد إليه فقال له :فاذكر عھدك فإني ملتزم به .
فقال :أن تجعل لي ولإلمام على نفسك عھد ﷲ وميثاقه أن ال تخرج سر اإلمام الذي ألقيه إليك وال تفشي سري أي ً
ضا .
فالتزم حمدان عھده ثم اندفع الداعي في تعليمه فنون جھل حتى استدرجه واستغواه واستجاب له في جميع ما دعاه إليه ثم
ً
أصال من أصول ھذه البدعة فسمى أتباعه القرمطية .
انتدب للدعوة وصار
وأما تسميتھم بالخرمية :فإن خرم لفظ أعجمي ينبئ عن الشيء المستلذ الذي يشتھيه اآلدمي وكان ھذا لقبًا للمزدكية وھم أھل
اإلباحة من المجوس الذين نبغوا في أيام قباذ على ما ذكرنا
وأما تسميتھم بالبابكية :فإن طائفة منھم تبعوا بابك الخرمي وكان قد خرج في ناحية آذربيجان في أيام المعتصم واستفحل فبعث
إليه المعتصم االفشين فتخاذل عن قتاله وأضمر موافقته في ضالله فاشتدت وطأة البابكية على المسلمين إلى أن أخذ بابك وقتل
على ما سبق شرحه .
وقد بقي من البابكية جماعة يقال إن لھم في كل سنة ليلة يجتمع فيھا رجالھم ونساؤھم فيطفئون المصابيح ويتناھبون النساء
ويزعمون أن من أخذ امرأة استحلھا باالصطياد .
فأما تسميتھم بالمحمرة :فيذكر عنھم أنھم صبغوا الثياب بالحمرة أيام بابك وكانت شعارھم .
وأما تسميتھم بالسبعية :فإنھم زعموا أن الكواكب السبعة مدبرة للعالم السفلي .
وأما تسميتھم بالتعليمية :فإن مبدأ مذاھبھم إبطال الرأي وإفساد تصرف العقل ودعوة الخلق إلى التعليم من اإلمام المعصوم
وأنه ال مدرك للعلوم إال بالتعليم .
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فصل
وأما اإلشارة إلى مذاھبھم :فإن مقصودھم اإللحاد وتعطيل الشرائع وھم يستدرجون الخلق إلى مذاھبھم بما يقدرون عليه
فيميلون إلى كل قوم بسبب يوافقھم ويميزون من يمكن أن ينخدع ممن ال يمكن فيوصون دعاتھم فيقولون للداعي :إذا وجدت
من تدعوه فاجعل التشيع دينك ادخل عليه من جھة ظلم األمة لعلي بن أبي طالب عليه السالم وقتلھم الحسين وسبيھم ألھله
والتبرئ من تيم وعدي وبني أمية وبني العباس وقل بالرجعة وأن عليًا يعلم بالغيب فإذا تمكنت منه أوقفته على مثالب علي
وولده وبينت له بطالن ما عليه أھل ملة محمد عليه السالم وغيره من الرسل عليھم السالم وإن كان يھوديًا فادخل عليه من
جھة انتظار المسيح وأن المسيح ھو محمد بن إسماعيل بن جعفر وھو المھدي واطعن في النصارى والمسلمين وإن كان
نصرانيًا فاعكس وإن كان صابئيًا فتعظيم الكواكب وإن كان مجوسيًا فتعظيم النار والنور وإن وجدت فيلوسوفيًا فھم عمدتنا ألنا
نتفق وھم على إبطال نواميس األنبياء وعلى قدم العالم ومن أظھرت له التشيع فأظھر له بغض أبي بكر وعمر ثم أظھر له
العفاف والتقشف وترك الدنيا واإلعراض عن الشھوات ومر بالصدق واألمانة واألمر بالمعروف فإذا استقر عنده ذلك فاذكر
له زلل أبي بكر وعمر وإن كان سنيًا فاعكس وإن كان ً
مائال إلى المجون والخالعة فقرر عنده أن العبادة بله والورع حماقة
وإنما الفطنة في اتباع اللذة وقضاء الوطر من الدنيا الفانية .
وقد يستصحبون من له صوت طيب بالقرآن فإذا قرأ تكلم داعيھم ووعظ وقدح في السالطين وعلماء الزمان وجھال العامة
ويقول :الفرج منتظر ببركة آل الرسول صلى ﷲ عليه وسلم وربما قال :ومن مذاھبھم أنھم ال يتكلمون مع عالم ويجتھدون في
تزلزل العقائد بإلقاء المتشابه وكل ما ال يظھر للعقول معناه فيقولون :ما معنى االغتسال من المني دون البول ولم كانت أبواب
الجنة ثمانية وأبواب النار سبعة وقوله} :عليھا تسعة عشر{ أترى ضاقت القافية ما نظن ھذا إال لفائدة ال يفھمھا كثير من الناس
ويقولون :لم كانت السموات سبعًا ثم يشوقون إلى جواب ھذه األشياء فإن سكت السائل سكتوا وإن ألح قالوا :عليك بالعھد
والميثاق على كتمان ھذا السر فإنه الدر الثمين فيأخذون عليه العھود والميثاق على كتمان ھذا ويقولون في األيمان " وكل
مالك صدقة وكل امرأة لك طالق ث ً
الثا إن أخبرت بذلك " ثم يخبرونه ببعض الشيء ويقولون :ھذا ال يعلمه إال آل رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه وسلم .
ويقولون :ھذا الظاھر له باطن وفالن يعتقد ما نقول ولكنه يستره ويذكرون له بعض األفاضل ولكنه ببلد بعيد .
فصل
واعلم أن مذھبھم ظاھره الرفض وباطنه الكفر ومفتتحه حصر مدارك العلوم في قول اإلمام المعصوم وعزل العقول أن تكون
مدركة للحق ولما يعترضھا من الشبھات والمعصوم يطلع من جھة ﷲ تعالى على جميع أسرار الشرائع وال بد في كل زمان
من إمام معصوم يرجع إليه ھذا مبدأ دعوتھم .
ثم يبين أن غاية مقصدھم نقض الشرائع ألن سبيل دعوتھم ليس متعي ًنا في واحد بل يخاطبون كل فريق بما يوافق رأيه ألن
عرضھم االستتباع وقد بث عنھم أنھم يقولون بإلھين قديمين ال أول لوجودھما من حيث الزمان إال أن أحدھما علة لوجود
الثاني واسم العلة السابق واسم المعلول التالي وأن السابق خلق العالم بواسطة التالي ال بنفسه وقد يسمون األول ً
عقال والثاني
نفسً ا واألول تامًا والثاني ناقصًا واألول ال يوصف بوجود وال عدم وال موصوف وال غير موصوف فھم يؤمنون إلى النفي
ألنھم لو قالوا معدوم ما قبل منھم وقد سموا ھذا النفي تنزيھًا ومذھبھم في النبوات قريب من مذھب الفالسفة وھو أن النبي
عبارة عن شخص فاضت عليه من العقل السابق بوساطة الثاني قوة قدسية صافية وأن جبريل عبارة عن العقل الفائض إليه ال
ً
أنه شخص وأن القرآن ھو تعبير محمد عن المعارف التي فاضت عليه من العقل فسمي كالم ﷲ
مجازا ألنه مركب من جھته
وھذه القوة الفائضة على النبي ال تفيض عليه في أول أمره واتفقوا على أنه ال بد في كل عصر من إمام معصوم قائم بالحق
يرجع إليه في تأويل الظواھر وحل اإلشكال في القرآن واألخبار وأنه يساوي النبي في العصمة وال يتصورون في زمان واحد
إمامان بل يستظھر اإلمام بالدعاة وھم الحجيج وال بد لإلمام من اثني عشر حجة أربعة منھم ال يفارقونه .
وكلھم أنكر القيامة وقالوا :ھذا النظام وتعاقب الليل والنھار وتولد الحيوانات ال ينقضي أب ًدا وأولوا القيامة بأنھا رمز إلى خروج
اإلمام ولم يثبتوا الحشر وال النشر وال الجنة وال النار ومعنى المعاد عندھم عود كل شيء إلى أصله قالوا :فجسم اآلدمي يبلى
والروح إن صفت بمجانبة الھوى والمواظبة على العبادات وغذيت بالعلم سعدت بالعود إلى وطنھا األصلي وكمالھا بموتھا إذ
به خالصھا من ضيق الجسد .
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وأما النفوس المنكوسة المغموسة في عالم الطبيعة المعرضة عن طلب رشدھا من األئمة المعصومين فإنھا ً
أبدا في النار على
معنى أنھا تتناسخ في األبدان الجسمانية وكلما فارقت جس ًدا تلقاھا آخر واستدلوا بقوله تعالى} :كلما نضجت جلودھم بدلناھم
جلو ًدا غيرھا{ وأكثر مذاھبھم يوافق الثنوية والفالسفة في الباطن والروافض في الظاھر وغرضھم بھذه التأويالت ثم أنھم
يعتقدون استباحة المحظورات ورفع الحجر ولو ذكر لھم ھذا ألنكروه وقالوا :ال بد من االنقياد للشرع على ما يفعله اإلمام فإذا
أحاطوا بحقائق األمور انحلت عنھم القيود والتكاليف العملية إذ المقصود عندھم من أعمال الجوارح تنبيه القلب وإنما تكليف
الجوارح للخمر الذين ال يراضون إال بالسياقة وغرضھم ھدم قوانين الشرع .
قالوا :وكل ما ذكر من التكاليف فرموز إلى باطن فمعنى الجنابة مبادرة المستجيب بإنشاء سر إليه قبل أن ينال رتبة االستحقاق
لذلك ومعنى الغسل تجديد العھد على من فعل ذلك .
والزنا :إلقاء نطفة العلم الباطن إلى نفس من لم يسبق معه عقد العھد واالحتالم أن يسبق اإلنسان إلى إفشاء السر في غير محله
والصيام :اإلمساك عن كشف السر .
والمحرمات عبارة عن ذوي السر والبعث عندھم االھتداء إلى مذاھبھم .
ويقولون }للذكر مثل حظ األنثيين{ الذكر اإلمام والحجة األنثى .
وقالوا} :يوم يأتي تأويله{ أي يظھر محمد بن إسماعيل .
وفي قوله} :حرمت عليكم الميتة{.
قالوا :وقالوا :إن الشاء والبقر التي تذبح ھم الذين حضروا محاربة األنبياء واألئمة يترددون في ھذه الصور ويجب على الذابح
أن يقول عند الذبح اللھم إني أبرأ إليك من روحه وبدنه وأشھد له بالضاللة اللھم ال تجعلني من المذبوحين .
ولھم من ھذا الھذيان ما ينبغي تنزيه الوقت عن ذكره وإنما علمت ھذه الفضائح من أقوام تدينوا بدينھم ثم بانت لھم قبائحھم
فتركوا مذھبھم .
فإن قال قائل مثل ھذه االعتقادات الركيكة والحديث الفارغ كيف يخفى على من يتبعھم ونحن نرى أتباعھم خل ًقا كثيرً ا فالجواب
أن أتباعھم أصناف فمنھم قوم ضعفت عقولھم وقلت بصائرھم وغلبت عليھم البالدة والبله ولم يعرفوا شي ًئا من العلوم كأھل
السواد واألكراد وجفاة األعاجم وسفھاء األحداث فال يستبعد ضالل ھؤالء فقد كان خلق ينحتون األصنام ويعبدونھا .
ومن أتباعھم طائفة انقطعت دولة أسالفھم بدولة اإلسالم كأبناء األكاسرة والدھاقين وأوالد المجوس فھؤالء موتورون قد استكن
الحقد في صدورھم فھو كالداء الدفين فإذا حركته تخائيل المبطلين اشتعلت نيرانه .
ومن أتباعھم قوم لھم تطلع إلى التسلط واالستيالء ولكن الزمان ال يساعدھم فإذا رأوا طريق ومن أتباعھم قوم جبلوا على حب
التميز عن العوام فزعموا أنھم يطلبون الحقائق وأن أكثر الخلق كالبھائم وكل ذلك لحب النادر الغريب .
ومن أتباعھم ملحدة الفالسفة والثنوية الذين اعتقدوا الشرائع نواميس مؤلفة والمعجزات مخاريق مزخرفة فأرادوا من يعطيھم
شي ًئا من أغراضھم مالوا إليه .
ومن أتباعھم قوم مالوا إلى عاجل اللذات ولم يكن لھم علم وال دين فإذا صادفوا من يرفع عنھم الحجر مالوا إليه .
على أن ھؤالء القوم ال يكشفون أمرھم إال بالتدريج على قدر طمعھم في الشخص .
وإنما مددنا النفس في شرح حالھم وإن كنا إنما ذكرنا بي ًتا من قصيدة لعظم ضررھم على الدين وشياع كلمتھم المسمومة وإنما
اجتمعت األسباب التي ذكرناھا في وسط أيامھم وإال فمعاندوا الشرائع منذ كانت خلق كثير .
وقد نبغ قوم منھم فأظھروا إمامة محمد بن الحنفية وقالوا :إن روح محمد انتقلت إليه ثم انتقلت منه إلى أبي مسلم صاحب
الدعوة ثم إلى أبي مسلم صاحب الدعوة ثم إلى المھدي ثم إلى رجل يعرف بابن القصري ثم خمدت نارھم ثم نبغ منھم في أيام
المأمون فاحتال فلم تنفذ حيلته ثم تناصروا في أيام المعتصم وكاتبوا األفشين وھو رئيس األعاجم فمال إليھم واجتمعوا مع بابك
97

ثم زاد جمعھم على ثلثمائة ألف فقتل المعتصم منھم ستين أل ًفا وقتل األفشين أيضًا ثم ركدت دولتھم ثم نبغ منھم جماعة وفيھم
رجل من ولد بھرام جور وقصدوا إبطال اإلسالم ورد الدولة الفارسية وأخذوا يحتالون في تضعيف قلوب المؤمنين وأظھروا
مذھب اإلمامية وبعضھم مذھب الفالسفة وجعل لھم رأس يعرف بعبد ﷲ بن ميمون بن عمرو ويقال :ابن ديصان القداح
ً
مشعبذا ممخر ًقا وكان معظم مخرقته بإظھار الزھد والورع وأن األرض تطوى له وكان يبعث خواص
األھوازي وكان
أصحابه إلى األطراف معھم طيور ويأمرھم أن يكتبوا إليه األخبار عن األباعد ثم يحدث الناس بذلك فيقوي شبھھم .
وكانوا يقولون :إن المتقدمين منھم يستخلفون عند الموت وكلھم خلفاء محمد بن إسماعيل بن جعفر الطالبي وأن من الدعاة إلى
اإلمام مع ًدا أبا تميم وإسماعيل أباه وھم المتغلبون على بالد المغرب ومن استجاب لھم عرفوه أنه إن عمل ما يرضيھم صار
إمامًا ونبيًا وانه يرتقي المبتدئ منھم إلى الدعوة ثم إلى أن يكون حجة ثم إلى اإلمامة ثم يلحق مرتبة الرسل ثم يتحد بالرب
فيصير ربًا وال يجوز ألحد أن يحجب امرأته عن إخوانه .
ذكر من توفي من األكابر
إبراھيم بن الھيثم بن المھلب أبو إسحاق البلدي سمع من جماعة وروى عنه النجاد وأبو بكر الشافعي وكان ثقة ثب ًتا .
توفي في جمادى اآلخرة من ھذه السنة .
إبراھيم بن شبابة :مولى بني ھاشم وكان شاعرً ا مليح النادرة .
أنبأنا محمد بن عبد الباقي البزاز عن علي بن المحسن التنوخي عن أبيه قال :أخبرني أبو الفرج األصبھاني قال :حدثني حبيب
بن نصر المھلبي حدثنا عبد ﷲ بن أبي سعد قال :حدثني عبد ﷲ بن أبي نصر المروزي قال :حدثني محمد بن إبراھيم بن
شبابة الشاعر البصري فأنزلته علي فجاء ليلة من الليالي وھو مكروب قد ھاج فجعل يصيح بي :يا أبا أيوب فخشيت أن يكون
قد غشيته بلية .
فقلت :ما تشاء! فقال :بماذا! فقال :إليه أشكو فال يجيب فقلت داره وداوه فقال :من أين أبغي دواء دائي وإنما دائي الطبيب
فقلتً :إذا يفرج ﷲ عز وجل .
فقال :يا رب فرج ًإذا وعجل فإنك السامع المجيب قال :ثم انصرف .
الحسن بن علي بن مالك بن أشرس :بن عبد ﷲ بن منجاب أبو محمد الشيباني المعروف باألشناني حدث عن يحيى بن معين
وغيره .
روى عنه :ابن مخلد .
وتوفي في شعبان ھذه السنة وصلى عليه أبو بكر بن أبي الدنيا .
قال أبو الحسين بن المنادي :عبد الكريم بن الھيثم بن زياد أبو يحيى القطان سافر وجال وسمع سليمان بن حرب وأبا نعيم وأبا
الوليد الطيالسي في خلق كثير .
روى عنه :البغوي وابن صاعد وكان ثقة ثب ًتا مأمو ًنا .
توفي في شعبان ھذه السنة .
عبدة بن عبد الرحيم  :كان من أھل الدين والجھاد .
أنبأنا زاھر بن طاھر قال :أنبأنا أبو بكر البيھقي أخبرنا الحاكم أبو عبد ﷲ محمد بن عبد ﷲ قال :سمعت أبا الحسين بن أبي
القاسم المذكر يقول :سمعت عمر بن أحمد بن علي الجوھري يقول :أخبرني أبو العباس أحمد بن علي قال :قال عبدة بن عبد
الرحيم :خرجنا في سرية إلى أرض الروم فصحبنا شاب لم يكن فينا أقرأ للقرآن منه وال أفقه وال أفرض صائم النھار قائم
الليل فمررنا بحصن فمال عنه العسكر ونزل بقرب الحصن فظننا أنه يبول فنظر إلى امرأة من النصارى تنظر من وراء
الحصن فعشقھا فقال لھا بالرومية :كيف السبيل إليك! قالت :حين تنصر ويفتح لك الباب وأنا لك .
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قال :ففعل فأدخل الحصن قال :فقضينا غزاتنا في أشد ما يكون من الغم كأن كل رجل منا يرى ذلك بولده من صلبه ثم عدنا في
سرية أخرى فمررنا به ينظر من فوق الحصن مع النصارى فقلنا :يا فالن ما فعلت قراءتك ما فعل علمك ما فعلت صلواتك
وصيامك قال :اعلموا أني نسيت القرآن كله ما أذكر منه إال ھذه اآلية }ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرھم يأكلوا
ويتمتعوا ويلھھم األمل فسوف يعلمون{.
محمد بن أحمد بن الوليد :بن محمد بن برد بن يزيد بن سخت أبو الوليد األنطاكي سمع رواد بن الجراح ومحمد بن كثير
الصنعاني ومحمد بن عيسى الطباع وغيرھم .
قدم بغداد فحدث بھا فروى عنه :أبو عبد ﷲ المحاملي وأبو الحسين بن المنادي وأبو بكر الشافعي ھو أنطاكي صالح وقال
الدارقطني :ھو ثقة .
توفي في ھذه السنة راجعً ا من مكة .
محمد بن جعفر المتوكل على ﷲ :يكنى :أبا أحمد ولد في ربيع األول يوم األربعاء لليلتيم خلتا منه سنة سبع وعشرين ومائتين
وأمه أم ولد ولقب الموفق با وكان أخوه المعتمد قد عقد له والية العھد بعد ابنه جعفر فمات الموفق قبل موت المعتمد بسنة
وأشھر وقيل :اسمه طلحة وقد ذكرنا وقائعه وحروبه فيما مضى وما فعل بصاحب الزنج بالبصرة وكان له الجيش تحت يده
واألمر كله إليه وما جرى له مع عمرو بن الليث ومع ابن طولون وتسمى بعد قتل صاحب الزنج :بالناصر لدين ﷲ مضا ًفا إلى
الموفق با فكان يخطب له على المنابر بلقبين :اللھم أصلح األمير الناصر لدين ﷲ أبا أحمد الموفق با ولي عھد المسلمين
أخا أمير المؤمنين وكان غزير العقل حسن التدبير كريمًا .
قال يومًا :إن جدي عبد ﷲ بن العباس رضي ﷲ عنھما كان يقول :إن الذباب ليقع على جليسي فيغمني ذلك .
وھذا نھاية الكرم أنا وﷲ أرى جلسائي بالعين التي أرى أخوتي وﷲ لو تھيأ لي نقلت أسماءھم من الجلساء والندماء إلى
األخوان والندماء .
وفي ھذه السنة :قدم أبو أحمد من الجبل إلى العراق وقد اشتد به وجع النقرس حتى لم يقدر على الركوب فاتخذ له سرير عليه
قبة فكان يقعد عليه ومعه خادم يبرد رجله باألشياء الباردة حتى بلغ من أمره أنه كان يضع عليھا الثلج ثم صارت علة رجله
ً
حماال يتناوب عليه عشرون عشرون وربما اشتد به أحيا ًنا فيأمرھم أن يضعوه فقال لھم
داء الفيل وكان يحمل سريره أربعون
يومًا :قد ضجرتم وبودي أني واحد منكم أحمل على رأسي وآكل وأني في عافية قد أطبق دفتري على مائة ألف مرتزق أسوأ
ما فيھم أقبح ً
حاال مني .
توفي بالقصر الحسني ليلة الخميس لثمان بقين من صفر ھذه السنة وله تسع وأربعون سنة تنقص شھرً ا وأيامًا .
قال أبو بكر الصولي :حدثني عبد ﷲ بن المعتز قال :لما مات الموفق كتب إلي عبيد ﷲ بن عبد ﷲ بن طاھر يعزيني عنه
فقال :إني أعزيك بالمنصور الثاني ألني ال أعرف في ولده أشبه به منه .
ثم دخلت سنة تسع وسبعين ومائتين
فمن الحوادث فيھا :أن السلطان أمر أن ينادى ببغداد أن ال يقعد على الطريق وال في مسجد الجامع قاص وال صاحب النجوم
وال زاجر وحلف الوراقون أن ال يبيعوا كتب الكالم والجدل والفلسفة .
وفي ھذه السنة:
خلع جعفر المفوض من العھد لثمان بقين من المحرم وفي ذلك اليوم بويع المعتضد بوالية العھد بأنه ولي العھد من بعد
المعتمد وانتشرت الكتب بخلع جعفر وتولية المعتضد ونفذت إلى البلدان وخطب للمعتضد ونفذت إلى البلدان وخطب للمعتضد
بوالية العھد وأنشئت عن المعتضد كتب إلى العمال بأن أمير المؤمنين واله العھد وجعل إليه ما كان الموفق يليه من األمر
والنھي والوالية والعزل .
وفي ھذه السنة توفي المعتمد وبويع المعتضد .
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باب ذكر خالفة المعتضد با
واسمه :أحمد بن أبي أحمد الموفق با واسم أبي أحمد :محمد وقيل :طلحة بن جعفر المتوكل على ﷲ بن المعتصم بن الرشيد
ويكنى :أبا العباس وأمه أم ولد .
كان اسمھا ضرار ثم سميت :تحقين وتوفيت قبل خالفته بيسير وكان مولده بسر من رأى سنة ثالث وأربعين ومائتين .
وقيل :اثنتين وأربعين ومائتين وكان أسمر نحيف الجسم معتدل الخلق وقد وخطه الشيب قي مقدم لحيته طول وفي مقدم رأسه
شامة بيضاء وكان نقش خاتمه " حامده أحمد يؤمن با الواحد " وكان له من الولد علي المكتفي ومحمد القاھر وجعفر
المقتدر.
بويع المعتضد في صبيحة االثنين إلحدى عشرة ليلة بقيت من رجب سنة تسع وسبعين وھو ابن سبع وثالثين سنة فولى عبيد
ﷲ بن سليمان بن وھب الوزارة ومحمد بن شاه بن ميكال الحرس وصالحً ا الحجابة ثم وزر له القاسم بن عبيد ﷲ وقضاءه
إسماعيل بن إسحاق ويوسف بن يعقوب وابن أبي الشوارب .
وكان المعتضد من رجاالت بني العباس ومن أكملھم وأكثرھم تجربة وكان أمر الخالفة قد ضعف وبيوت األموال فارغة ودبر
وساس فقال ابن المعتز :يا أمير المؤمنين المرجى قد أقر ﷲ فيك العيونا إذا دعينا لك بيعة حق فسعينا نحوھا مسرعينا بنفوس
أملتك زما ًنا سبقت أيدينا طائعينا ذكر طرف من سيرته وأخباره أنبأنا محمد بن أبي طاھر البزاز قال :أنبأنا علي بن المحسن
التنوخي عن أبيه قال :حدثني عبد ﷲ بن عمر الحارثي قال :حدثني أبي قال :حدثني أبو محمد عبد ﷲ بن حمدون قال :كان
المعتضد في بعض متصيداته فجاز بعسكره وأنا معه فصاح ناطور في قراح قثاء فاستدعاه وسأله عن سبب صياحه فقال :أخذ
بعض الجيش من القثاء شي ًئا .
فقال :اطلبوھم فجاءوا بثالثة أنفس فقال :ھؤالء الذين أخذوا القثاء فقال الناطور :نعم فقيدھم في الحال وأمر بحبسھم فلما كان
من الغد أنفذھم إلى القراح فضرب أعناقھم فيه وسار فأنكر الناس ذلك وتحدثوا به ومضت على ذلك مدة طويلة فجلست أحادثه
ليلة فقال لي :كال يا أمير المؤمنين! فقال :أقسمت عليك بحياتي إال ما صدقتني .
قلت :يا أمير المؤمنين وأنا آمن قال :نعم .
قلت :إسراعك إلى سفك الدماء قال :وﷲ ما ھرقت دمًا منذ وليت الخالفة إال بحقه قال :فأمسكت إمساك من ينكر عليه .
فقال :بحياتي ما يقولون قلت :يقولون إنك قتلت أحمد بن الطيب وكان خادمك ولم يكن له جناية ظاھرة .
قال :دعاني إلى اإللحاد فقلت له يا ھذا أنا ابن عم صاحب الشريعة صلوات ﷲ عليه وسالمه وأنا اآلن منتصب منصبه فألحد
حتى أكون من فسكت سكوت من يريد الكالم فقال لي :في وجھك كالم! فقلت :الناس ينقمون عليك أمر الثالثة األنفس الذين
قتلتھم في القراح .
فقال :وﷲ ما كان أولئك الذين أخذوا القثاء وإنما كانوا لصوصًا حملوا من موضع كذا وكذا ووافق ذلك أمر القثاء فأردت أن
أصول على الجيش بأن من عاث من عسكري في ھذا القدر كانت ھذه عقوبتي له ليكفوا عما فوقه ولو أردت قتلھم لقتلتھم في
الحال وإنما حبستھم وأمرت بإخراج اللصوص من غد مغطي الوجوه ليقال إنھم أصحاب القثاء فقلت :كيف تعلم العامة ھذا
قال :بإخراج القوم الذين أخذوا القثالء وإطالقي لھم في ھذه الساعة ثم قال :ھاتوا القوم! فجاءوا بھم وقد تغيرت حالھم من
الحبس والضرب فقال :ما قصتكم فقصوا عليه قصتھم فقال :أتتوبون من مثل ھذا الفعل حتى أطلقكم قالوا :نعم! فأخذ عليھم
التوبة وخلع عليھم وأمر بإطالقھم ورد أرزاقھم عليھم فانتشرت الحكاية وزالت عنه التھمة .
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب حدثنا محمد بن نعيم الضبي قال:
سمعت أبا الوليد حسان بن محمد الفقيه يقول :سمعت أبا العباس بن سريج يقول :دخلت على المتعضد وعلى رأسه أحداث روم
صباح الوجوه فنظرت إليھم فرآني المعتضد وأنا أتأملھم فلما أردت القيام أشار إلي فمكثت ساعة فلما خال قال لي :أيھا القاضي
وﷲ ما حللت سراويلي على حرام قط .
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أخبرنا عبد الرحمن بن محمد أخبرنا أحمد بن علي عن علي بن المحسن قال :حدثني أبي عن أبي محمد عبد ﷲ بن حمدون
قال :قال لي المعتضد ليلة وقد قدم إليه العشاء :لقمني وكان الذي قدم دراريج وفراريج فلقمته من صدر فروج فقال :ال لقمني
من فخذه فلقمته لقمًا ثم قال :ھات من الدراريج فلقمته من أفخاذھا .
فقال :ويلك ھو ذا تتنادر علي ھات من صدورھن! فقلت :يا موالي ركبت القياس فضحك .
فقلت :أنا إلى كم أضحكك وال تضحكني قال :شل المطرح وخذ ما تحته فأشلته فإذا دينار واحد! فقلت :آخذ ھذا قال :با ھو ذا
تتناذر علي أنت الساعة تتناذر علي! خليفة يجيز نديمه بدينار .
قال :ويلك ال أجد لك في بيت المال ح ًقا أكثر من ھذا وال تسمح نفسي أن أعطيك شي ًئا من مالي ولكن ھو ذا أحتال لك بحيلة
تأخذ فيھا خمسة آالف دينار! فقبلت يده فقال :إذا كان ً
غدا وجاء القاسم يعني ابن عبيد ﷲ فھو ذا أسارك حين تقع عيني عليه
ً
طويال ألتفت فيه إليه كالمغضب وانظر أنت إليه في خالل ذلك كالمخالس لي نظر الترثي له فإذا انقطع السرار فاخرج
سرارا
وال تبرح من الدھليز أو يخرج فإذا خرج خاطبك بجميل وأخذك إلى دعوته وسألك عن حالك فأشك الفقر والخلة وقلة حظك
مني وثقل ظھرك بالدين والعيال وخذ ما يعطيك واطلب كل ما تقع عليه عينيك فإنه ال يمنعك حتى تستوفي الخمسة آالف دينار
فإذا أخذتھا فسيسألك عما جرى لنا فاصدقه وإياك أن تكذبه وعرفه أن ذلك حيلة مني عليه حتى وصل إليك ھذا وحدثه
بالحديث كله على شرحه وليكن إخبارك إياه بذلك بعد امتناع شديد وإحالف منه لك بالطالق والعتاق أن تصدقه وبعد أن تخرج
من داره تأخذ كل ما يعطيك إياه وتجعله في بيتك فلما كان من غد حضر القاسم فحين رآه بدأ يسارني وجرت القصة على ما
وضعني عليه فخرجت فإذا القاسم في الدھليز ينتظرني فقال لي :يا أبا محمد ما ھذا الجفاء ما تجيئني وال تزورني وال تسألني
حاجة فاعتذرت إليه باتصال ما تقنعني ھذا إال تزورني اليوم وتتفرج فقلت :أنا خادم الوزير فأخذني إلى طياره وجعل يسألني
عن حالي وأخباري وأشكو إليه الخلة واإلضافة والدين والبنات وجفاء الخليفة وإمساك يده فيتوجع ويقول :يا ھذا ما لي لك ولن
يضيق عليك ما يتوسع علي أو تتجاوزك نعمة تحصلت لي أو يتخطاك حظ نازل في فنائي ولو عرفتني لعاونتك على إزالة ھذا
كله عنك فشكرته وبلغنا داره فصعد ولم ينظر في شيء وقال :ھذا يوم أحتاج أن أختص فيه بالسرور بأبي محمد فال يقطعني
أحد عنه فأمر كتابه بالتشاغل باألعمال وخال بي في داره الخلوة وجعل يحادثني ويبسطني وقدمت الفاكھة فجعل يلقمني بيده
وجاء الطعام وكانت ھذه سبيله .
وھو يستزيدني فلما جلس للشرب وقع لي بثالثة آالف دينار فأخذتھا في الوقت وأحضرني ثيابًا وطيبًا ومركبًا فأخذت ذلك
ً
وخردا ذي بلور وكوز وقدح بلور فأمر بحمله إلى الطيارة وأقبلت كلما رأيت
وكانت بين يدي صينية فضة فيھا مغسل فضة
ً
شي ًئا حس ًنا له قيمة وافرة طلبته وحمل إلي فرشا نفيسًا وقال :ھذا للبنات! فلما تقوص أھل المجلس خال بي وقال :يا أبا محمد!
أنت عالم بحقوق أبي عليك ومودتي لك! فقلت :أريد أن أسألك عن شيء وتحلف أنك تصدقني عنه! فقلت :السمع والطاعة!
فحلفني با وبالطالق والعتاق على الصدق ثم قال لي :بأي شيء سارك الخليفة اليوم في أمري فصدقته عن كل ما جرى حر ًفا
بحرف فقال :فرجت عني وإن يكون ھذا ھكذا مع سالمة نيته لي أسھل عنه كل ما جرى علي .
فشكرته وودعته وانصرفت إلى بيتي فلما كان بالغد باكرت المعتضد فقال :ھات حديثك! فنسقته عليه فقال :احفظ الدنانير وال
يقع لك أني أعمل مثلھا معك بسرعة .
أنبأنا أبو بكر بن عبد الباقي قال :أنبأنا علي بن المحسن عن أبيه عن جده قال :حدثني أبو محمد الحسن بن محمد الطلحي قال:
حدثني أحد خدم المعتضد المختصين بخدمته قال :كنا حول سرير المعتضد ذات يوم نصف النھار وقد نام بعد أن أكل وكان
رسمنا أن نكون حول سريره إذا نام منامه من الليل أو النھار فانتبه منزعجً ا قال :يا خدم يا خدم فأسرعنا الجواب .
فقال :ويلكم أغيثوني والحقوا! الشط فأول مالح ترونه منحدرً ا في سفينة فارغة فاقبضوا عليه وجيئوني به ووكلوا بسفينته .
فأسرعنا فوجدنا مالحً ا في سميرية منحدرً ا وھي فارغة فقبضنا عليه ووكلنا بالسميرية فأصعدناه إليه فحين رآه المالح كاد
يتلف فصاح عليه صيحة واحدة عظيمة كادت روحه تخرج معھا فقال :اصدقني يا ملعون عن قصتك مع المرأة التي قتلتھا
وسلبتھا اليوم إال ضربت عنقك .
قال :فتلعثم وقال :نعم كنت اليوم سحرً ا في مشرعتي الفالنية فنزلت امرأة لم أر مثلھا عليھا ثياب فاخرة وحلي كثير وجوھر
فطمعت فيھا واحتلت عليھا حتى سددت فاھا وغرقتھا وأخذت جميع ما كان عليھا ولم أجترئ على حمل سلبھا إلى بيتي لئال
يفشوا الخبر علي فعملت على الھرب وانحدرت الساعة ألمضي إلى واسط فعوقني ھؤالء الخدم وحملوني .
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فقال :وأين الحلي والسلب .
فقال :في صدر السفينة تحت البواري .
فقال المعتضد للخدم جيئوني به فمضوا وأحضروه وقال :خذوا المالح فغرقوه! ففعلوا ثم أمر أن ينادى ببغداد كلھا على امرأة
خرجت إلى المشرعة الفالنية سحرً ا وعليھا ثياب وحلي يحضر من يعرفھا ويعطي صفة ما كان عليھا ويأخذه فقد تلفت المرأة
فحضر في اليوم الثاني أو الثالث أھل المرأة فأعطوه صفة ما كان عليھا فسلم ذلك إليھم قال :فقلنا :يا موالي أوحي إليك فقال:
ً
رأيت في منامي كأن
شيخا أبيض الرأس واللحية والثياب وھو ينادي :يا أحمد! خذ أول مالح ينحدر الساعة فاقبض عليه
وقرره خبر المرأة التي قتلھا اليوم وسلبھا وأقم عليه الحد فكان ما شھدتم .
أنبأنا أبو بكر بن عبد الباقي قال :أنبأنا علي بن المحسن عن أبيه قال :حدثني محمد بن أحمد بن عثمان الزيات قال :حدثني أبو
بكر بن حوري وكان يصحب أبا عبد ﷲ بن أبي عوف قال :كنت ألزم ابن أبي عوف سنين لجوار بيننا ومودة وكان رسمي أن
أجيء كل ليلة بعد العتمة فحين يراني يمد رجله في حجري فأغمزھا وأحادثه ويسألني عن الحوادث ببغداد فكنت أستقرئھا له
فإذا أراد أن ينام قبض رجله فقمت إلى بيتي وقد مضى ثلث الليل أو نصفه أو أقل أو أكثر على ھذا سنين فلما كان ذات يوم
جاءني رجل كان يعاملني فقال :ما ھو قال رجل :كنت أعامله فاجتمع لي عليه ألف دينار فطالبته فوھبني عقد جوھر قوم بألف
دينار إلى أن يفتكه بعد الشعور أو أبيعه فأذن لي في ذلك فلما كان أمس وجه مؤنس صاحب الشرطة من كبس دكاني وفتح
صندوقي وأخذ العقد فقلت :أنا أخاطب ابن أبي عوف فيلزمه برده قال :وأنا مدل بابن أبي عوف لمكاني منه ومكانه من
المعتضد فلما كان تلك الليلة جئت وحادثته على رسمي وذكرت له في جملة حديثي العقد فلما سمع نحى رجله من حجري
وقال :ما أنا وھذا أعادي صاحب شرطة خليفة! فورد على أمر عظيم فخرجت من بيته بنية أن ال أعود فلما صليت العتمة من
الليلة المقبلة جاءني خادم البن أبي عوف وقال :لم تأخرت الليلة إن كنت متشكيًا جئناك .
فاستحييت وقلت :أمضي الليلة فلما رآني مد رجله وأقبلت بحديث متكلف فصبر على ذلك ساعة ثم قبض رجله فقمت فقال :يا
أبا بكر انظر إيش تحت المصلى فخذه فرفعت المصلى فإذا برقعة فأخذتھا وتقدمت إلى الشمعة فإذا فيھا يا مؤنس! جسرت
على قصد دكان رجل تاجر وفتحت صندوقه وأخذت منه عقد جواھر وأنا في الدنيا! وﷲ لوال أنھا أول غلطة غلطتھا ما جرى
في ذلك مناظرة! اركب بنفسك إلى دكان الرجل حتى ترد العقد بيدك في الصندوق ظاھرً ا .
فقلت ألبي عبد ﷲ :ما ھذا! فقال :ھذا خط المعتضد مثلت بين وجدك وبين مؤنس فاخترتك عليه فأخذت خط أمير المؤمنين بما
تراه فامض وأوصله إليه فقبلت رأسه وجئت إلى الرجل فأخذت بيده ومضينا إلى مؤنس فسلمت التوقيع إليه فلما رآه اسود
وجھه وارتعد حتى سقطت الرقعة من يده ثم قال :يا ھذا ﷲ بيني وبينك! ھذا شيء ما علمت به فاال تظلمته إلي وإن لم أنصفكم
فإلى الوزير بلغتم األمر إلى أمير المؤمنين من أول وھله! قال :قال :فقلت بعلمك جرى والعقد معك فأحضره فقال :خذ األلف
دينار التي عليه الساعة واكتبوا على الرجل ببطالن ما ادعاه فقلت :ال نفعل! فقال :ألف وخمسمائة دينار قلت :قال المحسن:
وبه حدثنا أبو أحمد الحسين بن محمد المدلجي قال :بلغني عن خفيف السمرقندي قال :كنت مع موالي المعتضد في بعض
متصيداته وقد انقطع عن العسكر وليس معه أحد غيري فخرج علينا أسد فقصدنا فقال لي المعتضد :يا خفيف أفيك خير قلت:
ال يا موالي! فقال :وال حتى تمسك فرسي وأنزل أنا إلى األسد فقلت :بلى! فنزل وأعطاني فرسه وشد أطراف ثيابه في منطقته
واستل سيفه ورمى القراب إلي فأخذته وأقبل يمشي إلى األسد فطلبه األسد فحين قرب منه وثب األسد عليه فتلقاه المعتضد
بضربة فإذا يده قد طارت فتشاغل األسد بالضربة فثناه بأخرى ففلق ھامته فخر صريعًا ودنا منه وقد تلف فمسح السيف في
صوفه ورجع إلي وغمد السيف وركب ثم عدنا إلى العسكر وصحبته إلى أن مات ما سمعته يحدث بحديث األسد وال علمت أنه
لفظ فيه بلفظة فلم أدر من أي شيء أعجب من شجاعته وشدته! أم قلة احتفاله بما صنع حتى قال المحسن :وحدثني أبو الحسين
محمد بن عبد الواحد الھاشمي قال :حدثني القاضي أبو علي الحسن بن إسماعيل بن إسحاق  -وكان ينادم المعتضد با  -قال:
بينا المعتضد في مجلس سرور إذ دخل بدر فقال :يا موالي قد أحضرنا القطان الذي من بركة زلزل فنھض من مجلسه ولبس
قباء وأخذ بيده حربة وقعد في مجلس قريب منا وقد مدت بيننا وبينه ستارة نشاھد من ورائھا فأدخل عليه شيخ ضعيف فقال له
بصوت شديد ووجه مقطب ونظر مغضب :أنت القبطان الذي قلت أمس ما قلت فأغمي عليه لما تداخله من الخوف والورع
ونحى عنه ساعة حتى سكن ثم أعيد إلى حضرته فقال له :ويلك تقول في سوقك ليس للمسلمين من ينظر في أمورھم فأين أنا
وما شغلي غير ذلك .
قال :يا أمير المؤمنين! أنا رجل عامي ومعيشتي من القطن الذي أعامل فيه النساء وأھل الجھل وال تمييز عند مثلي فيما يلفظ
به وإنما اجتاز بي رجل ابتعت منه وكان ميزانه ووزنه تطفي ًفا فقلت ما قلت وإنما أعني به المحتسب علينا .
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فقال له المعتضد :با إنك أردت به المحتسب قال :أي وﷲ وأنا تائب من أن أقول مثل ما قلته ً
أبدا فأمر بأن يحضر المحتسب
وينكر عليه فيترك النظر في ھذه األمور ورسم له اعتبار الصنج  -والموازين على السواقة والطوافين ومراعاتھم حتى ال
يبخسوا ثم قال للشيخ :انصرف فال بأس عليك! وعاد إلينا فضحك وانبسط ورجع إلى ما كان عليه من قبل فقلت له :يا موالي!
أنت تعرف فضولي فتأذن لي أن أورد ما في نفسي فقال :قل! قلت :موالنا كان على أكمل مسرة فترك ذاك وتشاغل بخطاب
كلب من السوقة قد كان يكفيه أن يصيح عليه رجل من رجال المعونة ثم لم تقنع بإيصاله إلى مجلسه حتى غير لباسه وأخذت
سالحه واستقبحت مناظرته ألجل كلمة تقولھا العامة دائمًا وال يميزون ما فيھا فقال :يا حسن! أنت تعلم ما يجره ھذا القول إذا
تداولته األلسن ووعته األسماع وحصل في القلوب ألنه متى ألف ولقنه ھذا عن ھذا لم يؤمن أن يولد لھم في نفوسھم امتعا ً
ضا
للدين أو السياسة يخرجون فيه إلى إثارة الفتن وإفساد النظام وليس شيء أبلغ في ھذا من قطع ھذه األسباب وحسم موادھا من
إزالة دواعيھا وموجباتھا وقد طارت روح ھذا القطان بما شاھد وسمعه وسيحدث به ويزيد فيه ويعظم األمر ويفخمه وسمع
تقدمنا به في أمر المحتسب وما نحن عليه من مراعاة الكبير والصغير وينشر بين العامة بما يكف ألسنتھا ويقيم الھيبة في
نفوسھا وليكون ما تكلفت من ھذا التعب القليل قد كفاني التعب الكثير فأقبلنا ندعو له .
ً
شيخا من التجار كان له على أحد القواد في أيام
قال المحسن :وحدثنا القاضي أبو الحسن محمد بن عبد الواحد الھاشمي أن
المعتضد با مال قال التاجر :فماطلني به وسلك معي سبيل االلطاط فيه وكان يحجبني إذا حضرت بابه ويضع غلمانه على
االستخفاف بي واالستطالة علي إذا رمت لقاءه وخطابه وتظلمت إلى عبيد ﷲ بن سليمان منه فما نفعني ذلك وعملت على
الظالمة إلى المعتضد با وبينا أنا مرو في أمري قال لي بعض أصدقائي :علي أن آخذ لك مالك من غير حاجة إلى ظالمة
فاستبعدت ھذا وقمت معه فجئنا إلى خياط شيخ في سوق الثالثاء يقرئ القرآن في مسجد ھناك ويخيط بأجرة فقص عليه قصتي
وشرح له صورتي وسأله أن يقصد القائد ويخاطبه في الخروج إلي من حقي وكانت دار القائد قريبة من مسجد الخياط فنھض
معنا ومشينا فخفت بادرة القائد وسطوته وتصورت أن قول قد عرضنا ھذا الشيخ ونفوسنا لمكروه عظيم وما ھو إال أن يراه
غلمانه وقد أوقعوا به وإذا كان ال يقبل قول الوزير عبيد ﷲ بن سليمان فباألولى أن ال يقبل منه وال يفكر فيه فضحك وقال :ال
عليك! وجئنا إلى باب القائد فحين رأى غلمانه الخياط تلقوه وأعظموه وأھووا ليقبلوا يده فمنعھم منھا وقالوا :ما جاء بك أيھا
الشيخ فإن قائدنا راكب فإن كان لك أمر نقوم بذكره له وتنتجزه إياه فعلنا وإن أردت الجلوس واالنتظار فالدار بين يديك! فلما
ً
شديدا وقال له :لست أنزع ثيابي حتى تأمر بأمرك
سمعت ذلك قويت نفسي ودخلنا وجلست ورآني القائد فلما رآه أكرمه إكرامًا
ً
فخاطبه في شأني فقال :وﷲ ما معي إال خمسة آالف درھم فتسأله أن يأخذھا ويأخذ رھونا من مراكبي الذھب والفضة بقيمة ما
يبقى من ماله ألعطيه إياه بعد شھر فبادرت أنا إلى إجابته وأحضرت الدراھم والمراكب بقيمة الباقي فقبضتھا وأشھدت الخياط
وصديقي عليه بأن الرھن عندي إلى مدة شھر فإن جاز كنت وكيله في بيعه وآخذ مالي من ثمنه وخرجنا فلما بلغنا مسجد
الخياط ودخلنا طرحت الدراھم بين يديه وقلت له :يا ھذا ما أسرع ما قابلتني بالقبيح على الجميل انصرف بمالك بارك ﷲ لك
فيه .
قلت :قد بقيت لي حاجة قال :قل! قلت :أحب أن تخبرني عن سبب طاعة ھذا القائد لك مع إقالله الفكر بأكابر الدولة .
فقال :قد بلغت غرضك فال تقطعني عن شغلي بحديث ال فائدة لك فيه .
فألححت عليه .
فقال :أنا رجل أقرئ وأؤم بالناس في ھذا المسجد منذ أربعين سنة ال أعرف كسبًا إال من الخياطة وكنت صليت المغرب منذ
مدة وخرجت أريد منزلي فاجتزت على تركي كان في ھذه الدار وأومأ إلى دار بالقرب منه وإذا امرأة جميلة الوجه قد اجتازت
عليه فعلق بھا وھو سكران فطالبھا بالدخول إلى داره وھي تمتنع وتستغيث وتقول في كالمھا :إن زوجي قد حلف بطالقي أن
ال أبيت عنه وإن أخذني ھذا وغصبني نفسي وبيتني عنده خرب بيتي ولحقني من العار ما ال تدحضه األيام عني! وما أحد
يعينھا وال يمنعه منھا فجئت إلى التركي ورفقت به في أن يخلي عنھا فلم يفعل وضرب رأسي بدبوس كان في يده فشجه
وأدخل المرأة فصرت إلى منزلي وغسلت الدم عن وجھي وشددت رأسي وخرجت لصالة العشاء اآلخرة فلما فرغنا من
الصالة قلت لمن حضر قوموا معي إلى ھذا التركي عدو ﷲ لننكر عليه ونخرج المرأة من عنده فقاموا وجئنا فضججنا على
بابه فخرج إلينا عدة من غلمانه فأوقع بنا وقصدني من بين الجماعة بالضرب الشديد الذي يكاد يتلفني فحملت إلى منزلي وأنا
ال أعقل أمري ونمت ً
قليال للوجع فطار النوم من عيني وسھرت مستلقيًا على فراشي مفكرً ا في أمر المرأة وأنھا متى أصبحت
طلقت ثم قلت :ھذا رجل قد شرب طول ليلته وال يعرف األوقات فلو أذنت لوقع له أن الفجر قد طلع فربما أخرج المرأة
ً
متحامال إلى المسجد وصعدت
فمضت إلى بيتھا وتبيت وبقيت في حبال زوجھا فتكون قد خلصت من أحد المكروھين فخرجت
المنارة وأذنت وجلست أطلع إلى الطريق أرتقب خروج المرأة من الدار واعتقدت أن أقيم إن تراخى األمر ذلك لئال يشك في
103

ً
الصباح فما مضت ساعة حتى امتأل الشارع ً
ورجاال ومشاعل وھم يقولون :من الذي أذن الساعة ففزعت وسكت ثم قلت
خيال
أخاطبھم وأصدقھم عن أمري لعلھم يعينونني على خروج المرأة فصحت من المنارة :أنا أذنت! قالوا :انزل وأجب أمير
المؤمنين! فنزلت ومضيت معھم فإذا ھم غلمان بدر فأدخلني إلى المعتضد اسكن ما حملك على األذان في غير وقته وأن تغر
الناس فيخرج ذو الحاجة في غير حينه ويمسك المريد الصوم في وقت أبيح له األكل والشرب فقلت :يؤمنني أمير المؤمنين
ألصدقنه قال :أنت آمن! فقصصت عليه قصة التركي وأريته اآلثار التي في رأسي ووجھي فقال :يا بدر! علي بالغالم والمرأة
فأحضرا فسألھا المعتضد عن أمرھا فذكرت له مثل ما ذكرته فأمر بإنفاذھا إلى زوجھا مع ثقة يدخلھا دارھا ويشرح لزوجھا
خبرھا ويأمره عنه بالتمسك بھا واإلحسان إليھا ثم استدعاني ووقفت فجعل يخاطب الغالم ويسمعني ويقول :كم رزقك فيقول:
كذا وكذا .
وكم عطاؤك فيقول :كذا وكم وظيفتك فيقول :كذا .
وكم كسوتك فيقول :كذا .
إلى أن عدد شي ًئا كثيرً ا ثم قال :كم لك جارية .
قال :كذا فقال :فما كان لك في ھذه النعمة وفي ھؤالء الجواري ما يكفيك ويكفك عن محارم ﷲ تعالى وخرق سياسة السلطان
والجرأة عليه وما كان عذرك في الوثوب على من أمرك بالمعروف ونھاك عن المنكر فأسقط في يد الغالم ولم يكن له جواب
يورده ثم قال :يحضر جوالق ومداق الجص وقيود وغل .
فأحضر جميع ذلك فقيده وغله وأدخله الجوالق وأمر الفراشين فدقوه بمداق الجص وھو يصيح إلى أن خفت صوته وانقطع
حسه وأمر به وطرح إلى دجلة .
وتقدم إلى بدر بتحويل ما في داره ثم قال لي :قد شاھدت ذلك كله! متى رأيت يا شيخ منكرً ا كبيرً ا أو صغيرً ا فأنكره ولو على
ھذا  -وأومأ إلى بدر  -ومن تقاھس عن القبول منك فالعالمة بيننا أن تؤذن في مثل ھذا الوقت ألسمع صوتك فأستدعيك .
قال الشيخ :فدعوت له وانصرفت وشاع الخبر في الجند والغلمان فما سألت أح ًدا منھم بعدھا إنصا ًفا أو ك ًفا عن قبيح إال
أطاعني كما رأيت خو ًفا من المعتضد با وما احتجت أن أءذن في مثل ذلك الوقت إلى اآلن .
أنبأنا محمد بن أبي طاھر قال :أنبأنا علي بن المحسن عن أبيه قال :سمعت العباس بن عمرو الغنوي يقول :لما أسرني أبو
سعيد القرمطي وكسر العسكر الذي كان بعثه معي المعتضد إلى قتاله وحصلت في يده يئست من الحياة فأنا يومًا على تلك
الصورة إذ جاءني رسوله فأخذ قيودي وغير ثيابي وأدخلني إليه فسلمت عليه وجلست فقال :أتدري لم استدعيتك قلت :ال! قال:
إنك رجل عربي ومن المحال إذا استودعتك أمانة أن تخفيھا وال سيما مني عليك بنفسك .
قلت :ھو كذلك .
فقال :إني فكرت فإذا ال طائل في قتلك وفي نفسي رسالة إلى المعتضد ال يجوز أن يؤديھا غيرك فرأيت إطالقك وتحميلك إياھا
إن حلفت أنك إن سيرتك إليه تؤديھا فحلفت له فقال :قل للمعتضد يا ھذا لم تخرق ھيبتك وتقتل رجالك وتطمع أعداءك في
نفسك وتبعث في طلبي الجيوش وأنا رجل مقيم في فالة ال زرع فيھا وال ضرع وقد رضيت لنفسي بخشونة العيش والعز
بأطراف ھذه الرماح وال اغتصبتك ً
بلدا وال أزلت سلطانك عن عملك ومع ھذا فوﷲ لو أنفذت إلي جيشك كله ما جاز يظفر بي
ألني رجل نشأت في القشف فاعتدته أنا ورجالي وال مشقة علينا فيه وأنتتنفذ جيوشك من الجيوش والثلج والريحان فيجيئون
من المسافة البعيدة الشاقة وقد قتلھم السفر قبل قتالنا وإنما غرضھم أن يبلغوا غرضًا من مواقفتنا ساعة ثم يھربون وإن ھم
ً
ھزموني بعد عشرين
فرسخا أو ثالثين وجلت في الصحراء شھرً ا أو شھرين ثم كبستھم على غرة فقتلتھم وإن كانوا محتزبين
فما يمكنھم أن يطوفوا خلفي في الصحارى وال تحملھم اإلقامة في أماكنھم فأنت تنفق األموال وتكلف الرجال األخطار وأنا
سليم من ذلك وھيبتك تتخرق في األطراف كلما جرى عليك ھذا فإن اخترت بعد محاربتي فاستخرت ﷲ وإن أمسكت فذلك
إليك .
ثم سيرني وأنفذ معي عدة إلى الكوفة وسرت منھا إلى الحضرة ودخلت إلى المعتضد فأخبرته بما قال في خلوة فرأيته يتمعط
ً
غيظا حتى ظننت أنه سيسير إليه بنفسه وخرجت فما رأيته بعد ذلك ذكره .
في جلده
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قال القاضي :كأنه عرف صدق قوله فكف عنه .
أنبأنا محمد بن أبي طاھر قال :أنبأنا علي بن المحسن عن أبيه قال :حدثني أبو الحسين علي بن ھشام قال :حدثني خفيف
السمرقندي حاجب المعتضد قال :كنت واق ًفا بحضرة المعتضد إذ دخل بدر وھو يبكي وقد ارتفع الصراخ من دار عبيد ﷲ بن
سليمان عند موته فأعلم المعتضد الخبر فقال :أوقد صح الخبر أو ھي غشية قال :بل قد توفي وشد لحيته فرأيت المعتضد قد
ً
سجد فأطال السجود فلما رفع رأسه قال بدر :وﷲ يا أمير المؤمنين لقد كان صحيح المواالة
مجتھدا في خدمتك عفي ًفا عن
األموال! قال :أفظننت يا بدر أني سجدت سرورً ا بموته إنما سجدت شكرً ا تعالى إذ وفقني فلم أصرفه ولم أوحشه ولي في
جنب ورثته ما خلفه عليھم من كسبه معي ما لعله قيمة ألفي ألف دينار وقد عملت على أخذ ذلك منھم وأن أستوزر أحد
الرجلين :إما جرادة وھو أقوى الرجلين في نفسي لھيبته في قلوب الجيش واآلخر أحمد بن محمد بن الفرات وھو أعرف
بمواقع المال .
فقال له بدر :يا موالي غرست غرسً ا حتى إذا ما أثمر قلعته! أنت ربيت القاسم وقد ألف خدمتك عشر سنين وعرف ما يرضي
حاشيتك وجرادة رجل منكر ويخرج من الحبس جائعًا وابن الفرات ال ھيبة له في النفوس وإنما يصلح أن يكون بحضرة وزير
يمشي له أمر المال ومال القاسم وورثته لك .
أي وقت أردته أخذته .
فراجعه المعتضد وبين له فساد ھذا الرأي فعدل عن المناظرة إلى تقبيل األرض مرات فقال له المعتضد :قد أجبتك فامض إلى
القاسم فعزه ثانية وبشره بتقرير الرأي على استوزاره لتسله عن مصابه ومره بالبكور إلى الجامع فولى بدر فخرجت معه
فدعاني المعتضد فعدت فقال :أرأيت ما جرى قلت :نعم! فقال :وﷲ ال يقتل بدرً ا غير القاسم! فما تم للقاسم التدبير مع المكتفي
حتى قتل بدرً ا! .
قال خفيف :رحم ﷲ المعتضد! كأنه نظر ھذا من وراء ستر .
قال المصنف :وسيأتي كيفية قتل بدر في والية المكتفي با .
وقال عبيد ﷲ بن سليمان :كنت يومًا بحضرة المعتضد وخادم من خدمه بيده المذبة فبينا ھو يذب إذ ضرب بالمذبة قلنسوة
المعتضد فسقطت فكدت أختلط إعظامًا للحال والمعتضد على حاله لم يتغير ولم ينكر شي ًئا ثم دعا غالمًا فقال له :ھذا الغالم قد
نعس فزد في عدد خدم المذبة وال تنكر عليه بفعله قال عبيد ﷲ :فقبلت األرض وقلت :وﷲ يا أمير المؤمنين ما سمعت بمثل
ھذا وال ظننت أن حلمًا يسع مثله .
ثم دعوت له .
فقال :ھل يجوز غير ھذا أنا أعلم أن ھذا البائس لو دار في خلده ما جرى لذھب عقله وتلف وإنما ينبغي أن يلحق اإلنكار
بالمتعمد ال بالساھي والغالط .
وذكر محمد بن عبد الملك الھمذاني أن المعتضد أراد تجھيز جيش فعجز عن ذلك بيت مال العامة فأخبر بمجوسي له مال
عظيم فاستدعاه يستقرض منه وقال :إنا نعيد العوض فقال :مالي بين يدي أمير المؤمنين فليأخذ ما يشاء .
فقال :من أين وقعت بنا أننا نرد العوض فقال :يا أمير المؤمنين يأتمنك ﷲ تعالى على عباده وبالده فتؤدي األمانة وتفيض
العدل وتحكم بالحق وأخافك على جزء من مالي فدمعت عيناه فقال :انصرف قد وفر ﷲ عز وجل مالك وأغنانا عن القرض
منك ومتى كانت لك حاجة فحجابنا مرفوع عنك ولم يستقرض منه شي ًئا .
فلما ولي المعتضد لم يكن في بيت المال إال قراريط والحضرة مضطربة واألعراب عابثون فأصلح األمور وحمى البيضة
وبالغ في العمارة وأنصف في المعاملة واقتصد في النفقة فمات وفي بيت المال بضعة عشر ألف ألف دينار .
وخرج يومًا فعسكر بباب الشماسية ونھى أح ًدا أن يأخذ من بستان أحد شي ًئا فأتى بأسود قد أخذ عذ ًقا من بسر فتأمله فأمر
بضرب عنقه ثم التفت إلى أصابه فقال :ويلكم تدرون ما تقول العامة قالوا :ال! قال :يقولون ما في الدنيا أقسى قلبًا من ھذا
الخليفة وال أقل دي ًنا منه ألن النبي صلى ﷲ عليه وسلم قال " :ال قطع في ثمر وال كثر " .
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والكثر :الجمار فما رضي أن يقطع في ھذا حتى قتل وﷲ ما قتلت األسود بسبب ھذا! ولكن لي معه خبر طريف أستأمن ھذا
ً
رجال في شيء فضربه بفأس فقطع يده فمات
من عسكر الزنج إلى أبي الموفق فخلع عليه ووصله فرأيته يومًا وقد نازع
الرجل فحمله الناس إلى أبي الموفق فأھدر دم المقطوع اليد وأطلق األسود ليتألف الزنج بذلك الفعل فاغتظت وقلت :ترى
أتمكن من قتل ھذا األسود وأنفذ حكم ﷲ عز وجل فيه فوﷲ ما وقعت عيني عليه إال في ھذه الساعة فقتلته بذلك الرجل .
ورفع إلى المعتضد أن قومًا يجتمعون ويرجفون ويخوضون في الفضول وقد تفاقم فسادھم فرمى بالرقعة إلى وزيره عبيد ﷲ
بن سليمان فقال :الرأي صلب بعضھم وإحراق بعضھم! فقال :وﷲ لقد بردت لھيب غضبي بقسوتك ھذه ونقلتني إلى اللين من
حيث أشرت بالحرق وما علمت أنك تستجيز ھذا في دينك أما علمت أن الرعية وديعة ﷲ عند سلطانھا وأن ﷲ تعالى سائلك
عنھا أما تدري أن ً
أحدا من الرعية ال ال يقول ما يقول إال لظلم قد لحقه أو لحق جاره أو داھية قد نالته أو نالت صاحبه ثم قال:
سل عن القوم فمن كان سيء الحال فصله من بيت المال ومن كان يخرجه ھذا إلى البطر فخوفه ففعل فصلحت األحوال .
وكان للمعتضد جارية يحبھا وتحبه غاية المحبة فماتت فجزع عليھا جزعًا منعه من الطعام يا حبيبًا لم يكن يع  -دله عندي
حبيب أنت عن عيني بعيد ومن القلب قريب ليس لي بعدك في شيء من اللھو نصيب لك من قل  -بي وان بنت رقيب وخيالي
منك مذ غب  -ت خيال ما يغيب لو تراني كيف لي بع  -دك عول ونحيب وفؤادي حشوه من حرق الحزن لھيب لتيقنت بأني
بك محزون كئيب ما أرى نفسي وان وط  -ئتھا عنك تطيب لي دمع ليس يعص  -يني وصبر ما يجيب وله :لم أبك للدار ولكن
لمن قد كان فيھا مرة ساكنا فخانني الدھر بفقدانه وكنت من قبل له آمنا مثلك يا أمير المؤمنين تھون عليه المصائب ألنه يجد
من كل فقيد خل ًفا ويقدر على ما يريد والعوض منك ال يوجد وال ابتلى ﷲ عز وجل اإلسالم بفقدك وعمره ببقائك فقد قال
ً
أكبادا من اإلبل فضحك المعتضد وعاد إلى عاداته .
الشاعر في المعنى الذي ذكره :يبكى علينا وال نبكي على أحد إنا ألغلظ
قال أبو عبيدة :اإلبل توصف بغلظ األكباد .
وقال ثعلب :الناس في أمر اإلبل على ضد ھذا ألنھم يصفونھا بالرقة والحنين .
وقال عبد ﷲ بن المعتز يعزي المعتضد في ھذه الجارية .
يا إمام الھدى بنا ال بك الغم أفنيتنا وعشت سليما أنت علمتنا على النعم الشك  -ر وعند المصائب التسليما فاسل عما مضى فإن
التي كا  -نت سرورً ا وصارت ثوابًا عظيما قد رضينا بأن نموت وتحيا إن عندي في ذاك ً
حظا جسيما ولليلتين خلتا من شعبان
في ھذه السنة قدم على المعتضد رسول عمرو بن الليث بھدايا وسأل والية خراسان فوجه المعتضد عيسى النوشري مع
الرسول ومعه خلع ولواء عقده له خراسان فوصلوا إليه في رمضان وخلع عليه ونصب اللواء في صحن داره ثالثة أيام .
ً
ً
حمال على بغال
رسوال لخمارويه ومعه ھدايا من العين عشرين
وفي شوال :قدم الحسين بن عبد ﷲ الجصاص من مصر
ً
رجال على عشرين نجيبًا بالسروج المحالة ومعھم جراب فضة وعليھم
وعشرة من الخدم وصندوقان فيھما طرائف وعشرون
أقبية الديباج والمناطق المحالة وسبع عشرة دابة بسروج ولجم منھا خمسة بذھب والباقي بفضة وسبعة وثالثون دابة بحالل
مشھرة وخمسة أبغل وزرافة فخلع المعتضد على ابن الجصاص وعلى سبعة نفر معه وسعى ابن الجصاص في تزويج ابنة
خمارويه من علي بن المعتضد فقال المعتضد :أنا أتزوجھا! فتزوجھا .
وحج بالناس في ھذه السنة :ھارون بن محمد الھاشمي وھي آخر حجة حجھا فإنه حج بالناس ست عشرة سنة من سنة أربع
وستين إلى ھذه السنة .
ذكر من توفي في ھذه السنة من األكابر
أمير المؤمنين ابن المتوكل :توفي ليلة االثنين إلحدى عشرة ليلة بقيت من رجب ھذه السنة فجأة وكانت خالفته ً
ثالثا وعشرين
سنة وثالثة أيام .
أحمد بن أبي خيثمة :بن زھير بن حرب بن شداد أبو بكر نسائي األصل سمع عفان بن مسلم وأبا نعيم وخل ًقا كثيرً ا .
ً
حافظا .
وكان ثقة عالمًا متق ًنا
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أخذ علم الحديث عن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وعلم النسب عن مصعب الزبيري وأيام الناس عن أبي حسن المدائني
واألدب عن محمد بن سالم الجمحي وصنف تار ً
يخا مستوفي كثير الفوائد .
روى عنه :البغوي وابن صاعد وابن أبي داود وابن المنادي .
وتوفي في جمادى األولى من ھذه السنة وھو ابن أربع وتسعين سنة .
إبراھيم بن عبد الرحيم بن عمر :أبو إسحاق ويعرف بابن دنوقا سمع محمد بن سابق وأبا معمر الھذلي وغيرھما .
روى عنه :ابن صاعد وأبو الحسين بن المنادي وقال الدارقطني :ھو ثقة .
أخبرنا القزاز أخبرنا أبو بكر الخطيب أخبرنا موسى بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال :قرئ على ابن المنادي وأنا
أسمع قال :إبراھيم بن عبد الرحيم محيي السنة صدوق في الرواية كتب الناس عنه فأكثروا .
مات يوم الخميس لسبع خلون من جمادى األولى من ھذه السنة .
جعفر بن محمد بن الحسن بن زياد :أبو يحيى الزعفراني من أھل الري قدم بغداد وحدث بھا عن إبراھيم بن المنذر الحزامي
وسريج بن يونس وغيرھما .
روى عنه :ابن مخلد وابن قانع وأبو بكر الشافعي قال الدار قطني :ھو ثقة صدوق .
توفي بالري في ربيع اآلخر من ھذه السنة .
جعفر بن محمد بن شاكر :أبو محمد الصائغ سمع من عفان وقبيصة وأبي نعيم وغيرھم .
روى عنه :ابن صاعد وابن مخلد وابن حسين بن المنادي والنجاد وأبو بكر الشافعي وكان عاب ًدا زا ً
ھدا ثقة صدو ًقا متق ًنا
ً
ضابطا.
وتوفي في ذي الحجة من ھذه السنة ودفن في مقابر باب الكوفة ببغداد .
خاقان أبو عبد ﷲ الصوفي :أخبرنا أبو منصور القزاز أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال :ذكر لي أبو نعيم الحافظ
أنه كان من كبار الصوفية البغداديين وقال لي :سمعت أبي يقول :سمعت جعفر الحذاء الشيرازي  -وذكر خاقان  -فقال :كان
صاحب كرامات وذكر أن ابن فضالن الرازي قال :كان أبي أحد الباعة ببغداد وكنت على سرير حانوته جال ًسا فمر إنسان
ظننت أنه من فقراء البغداديين وأنا حينئذ لم أبلغ الحلم فجذب قلبي فقمت وسلمت عليه ومعي دينار فدفعته إليه فتناوله ومضى
ولم يقبل علي فقلت في نفسي :ضيعت الدينار فتبعته حتى انتھى إلى مسجد الشونيزييه فرأى فيه ثالثة من الفقراء فدفع الدينار
إلى أحدھم واستقبل ھو القبلة يصلي فخرج الذي أخذ الدينار وأنا أتبعه وراءه أرقبه فاشترى طعامًا فحمله يأكله الثالثة والشيخ
مقبل على صالته يصلي فلما فرغوا أقبل عليھم الشيخ فقال :ال يا أستاذ .
قال :شاب ناولني الدينار فكنت أسأل ﷲ تعالى أن يعتقه من رق الدنيا وقد فعل فلم أتمالك أن قعدت بين يديه وقلت :صدقت يا
أستاذ وكان ھذا الشيخ خاقان .
عبد الرحمن بن أزھر بن خالد :أبو الحسن األعور ھروي األصل حدث عن أبي نعيم الفضل بن دكين وروى عنه ابن مخلد
وإسماعيل الصفار وكان ثقة .
وتوفي في ھذه السنة .
ً
ومسددا والشاذكوني وغيرھم روى عنه :أبو بكر الشافعي
محمد بن أزھر أبو جعفر الكاتب :سمع أبا نعيم وأبا الوليد الطيالسي
وغيره .
ً
مقبوال .
وتوفي في جمادى األولى من ھذه السنة وكان قد بلغ الثمانين وكان عند الناس
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محمد بن إسرائيل بن يعقوب :سمع محمد بن سابق ومعاوية بن عمرو وعمرو بن حكام وغيرھم .
روى عنه :القاضي المحاملي وأحمد بن كامل وأبو بكر الشافعي وغيرھم وكان ثقة .
وتوفي في ربيع األول من ھذه السنة وقيل :في سنة ثمانين .
نصر بن أحمد بن أسد بن سامان :وكان سامان مع أبي مسلم صاحب الدعوة وھو جد السامانية وكان ينتسب إلى األكاسرة
ويقول أنه من ولد بھرام بن أردشير بن سابور توفي وخلف ابنه ً
أسدا وكان ابنه أسد في حملة علي بن عيسى بن ماھان حين
واله الرشيد خراسان توفي أسد في واليته وخلف نوحً ا وأحمد ويحيى وإلياس فولي أحمد بن أسد فرغانة ونوح سمرقند ويحيى
بن أسد الشاش وأشروسنة وإلياس ھراة وكان أحمد أحسنھم سيرة .
تولى في والية عبد ﷲ بن طاھر فتوفي وخلف سبعة بنين وأوصى إلى ابنه نصر فولى ابنه نصر بن أحمد ما كان إلى أبيه من
سمرقند والشاش وفرغانة وولى أخاه إسماعيل بخارى وأعمالھا ھؤالء يسمون السامانية .
وتوفي نصر بن أحمد في جمادى اآلخرة من ھذه السنة بسمرقند وكان أديبًا .
فمن الحوادث فيھا :أن المعتضد أخذ محمد بن الحسن بن سھل المعروف بشيلمة وكان شيلمة مع صاحب الزنج إلى آخر أيامه
ثم لحق بأبي أحمد في األمان فرفع عنه إلى المعتضد أنه يدعو إلى رجل لم يوقف على اسمه وأنه قد أفسد جماعة فأخذ
المعتضد فقرره فلم يقر وسأله عن الرجل الذي يدعو إليه فقال :لو كان تحت قدمي ما رفعتھا عنه فقتله وصلبه لسبع خلون من
المحرم .
ً
معقال فأوقع بھم وقتل
ولليلة خلت من صفر شخص المعتضد من بغداد يريد بني شيبان فقصد الموضع الذي كانوا يتخذونه
وسبى وعاد وكان معه دليل طيب الصوت وكان يأمره أن يحدو به فأشرف على جبل يقال له نوباذ فأنشد األعرابي :وأجھشت
للتوباذ حين رأيته وھلل للرحمن حين رآني وقلت له أين الذين عھدتھم بظلك في خفض وأمن زمان فقال :مضوا واستخلفوني
مكانھم ومن ذا الذي يبقى على الحدثان فتغرغرت عين المعتضد وقال :ما سلم أحد من الحدثان! ودخل بيوت األعراب في عدة
قليلة فلحقه بدر فقال :لو عرفوني تفرقوا أما علمت أن الرصافية وحدھا عشرون أل ًفا .
ً
عجوزا فصيحة فجاءت يومًا فجلست فقال لھا الحاجب :قومي إلى أن نأمرك تجلسين بين يدي
واصطفى المعتضد من األعراب
أمير المؤمنين! فقالت :أنت لم تعرفني ما أعمل ثم قامت فتغافل عنھا المعتضد فقالت :أقيام إلى األبد فمتى ينقضي األمد!
فضحك وأمرھا بالجلوس .
وفي ھذه السنة:
سا من الخوارج من طريق الموصل فضربت أعناق خمسة وعشرين منھم
وجه يوسف بن أبي الساج اثنين وثالثين نف ً
وصلبوا وحبس باقيھم .
وفيھا:
كثيرا من الترك وافتتاحه مدينة ملكھم وأسره إياه وامرأته خاتون
ورد الخبر بغزو إسماعيل بن أحمد بالد الترك وقتله خل ًقا
ً
ونحو عشرة آالف وقتل منھم خل ًقا كثيرً ا وغنم دواب كثيرة وأصاب الفارس من المسلمين من الغنيمة في القسم ألف درھم .
وفي ذي الحجة :ورد كتاب من دبيل أن القمر قد انكسف في شھر شوال ألربع عشرة خلت منه ثم تجلى في آخر الليل
فأصبحوا صبيحة تلك الليلة والدنيا مظلمة ودامت الظلمة عليھم فلما كان عند العصر ھبت ريح سوداء شديدة فدامت إلى ثلث
الليل فلما كان ثلث الليل زلزلوا فأصبحوا وقد ذھبت المدينة فلم ينج من منازلھا إال اليسير قدر مائة دار وأنھم دفنوا إلى حين
كتبوا الكتاب ثالثين ألف نفس يخرجون من تحت الھدم ويدفنون وأنھم زلزلوا بعد الھدم خمس مرات وقيل أنه أخرج من تحت
الھدم خمسون ومائة ألف إنسان ميت .
وأمر المعتضد بتسھيل عقبة حلوان فسھلت وغرم عليھا عشرون ألف دينار وكان الناس يلقون منھا مشقة شديدة .
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وفي ھذه السنة :زاد المعتضد في جامع المنصور ودار المنصور وفتح بينھما سبعة عشر طا ًقا وحول المنبر والمحراب
والمقصورة إلى المسجد الجديد وتولى ذلك يوسف بن يعقوب القاضي فبلغت النفقة عشرين ألف دينار .
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال :أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال :أنبأنا إبراھيم بن مخلد قال :أخبرنا إسماعيل بن علي
قال :أخبرنا المعتضد با بضيق المسجد الجامع بالجانب الغربي في مدينة المنصور وأن الناس يضطرھم الضيق إلى أن
يصلوا في المواضع التي ال تجوز في مثلھا الصالة فأمر بالزيادة فيه من قصر المنصور فبنى مسج ًدا على مثال المسجد األول
في مقداره أو نحوه ثم فتح صدر قال الخطيب :وزاد بدر مولى المعتضد من قصر المنصور المسقطات المعروفة بالبدرية في
ذلك الوقت .
وفي ھذه السنة:
أمر المعتضد ببناء القصر الحسني وھو دار الخالفة اليوم وھو أول من سكنھا من الخلفاء .
أخبرنا أبو المنصور عبد الرحمن بن محمد القزاز أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال :حدثني ھالل بن
المحسن قال :كانت دار الخالفة التي على شاطئ دجلة تحت نھر معلى قديمًا للحسن بن سھل ويسمى القصر الحسني فلما توفي
صار لبوران ابنته فاستنزلھا المعتضد با عنھا فاستنظرته أيامًا في تفريغھا وتسليمھا ثم رمتھا وعمرتھا وجصصتھا وبيضتھا
وفرشتھا بأجل الفرش وأحسنه وعلقت أصناف الستور على أبوابھا ومألت خزائنھا بكل ما يخدم الخلفاء به ورتبت فيھا من
الخدم والجواري ما تدعو الحاجة إليه فلما فرغت من ذلك انتقلت وراسلته باالنتقال فانتقل المعتضد إلى الدار فوجد ما استكثره
واستحسنه ثم استضاف المعتضد إلى الدار مما جاورھا كل ما وسعھا به وكبرھا وعمل عليھا سورً ا جمعھا به وحصنھا وقام
المكتفي با بعده ببناء التاج على دجلة وعمل وراءه من القباب والمجالس ما تباھى في توسعته وتعليته ووافى المقتدر با
ً
وزاد في ذلك وأوفى مما أنشأه واستحدثه وكان الميدان والثريا وحير الوحش
متصال بالدار .
قال الخطيب :كذا ذكر لي ھالل بن المحسن :أن بوران أسلمت الدار إلى المعتضد وذلك غير صحيح ألن بوران لم تعش إلى
وقت المعتضد ويشبه أن يكون سلمت الدار إلى المعتمد وﷲ أعلم .
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال :أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال :حدثني ھالل بن المحسن قال :حدثني أبو نصر
أخو أشاذه خازن عضد الدولة قال :طفت دار الخالفة عامرھا وخرابھا وحريمھا وما يجاورھا ويتاخمھا فكان ذلك مثل مدينة
شيراز .
قال ھالل بن المحسن :وسمعت ھذا من جماعة عمار مستبصرين ثم أن المعتضد استوبأ بغداد وكان يرى دخان كيف يفلح بلد
يخالط ھواه ھذا .
فأمر أن ال يزرع األرز حول بغداد وال يغرس النخل ثم خط الثريا وبناھا ووصلھا بقصر الحسني وانتقل إليھا وأمر أن تنقل
إليه سوق فضج الناس من ھذا فعفاھم وقال :من أراد ربحً ا فسيجيء طائعًا وكان يمدح الثريا فيقول :أنا على سريري أخاطب
وزيري وصيد البر والبحر يصاد بين يدي .
وبنى أبنية جليلة ببراز الروز فلما اعتل في آخر أيامه طلب صحة الھواء فأمر أن يبنى له قصر فوق الشماسية فابتيع ما للناس
ھناك من الدور ومات قبل أن يستتم البناء فقال الناس :ما أحدث المعتضد شي ًئا قط يخالف الحق إال أخذ دور الشماسية وإجبار
أھلھا على البيع .
ثم دخلت سنة ثمانين ومائتين
وفي سنة ثمانين:
أمر المعتضد ببناء مطامير في قصر الحسني رسمه ھو للصناع فبنيت محكمة وجعلھا محابس األعداء وكان الناس يصلون
الجمعة في الدار وليس ھناك رسم مسجد إنما يؤذن للناس في الدخول وقت الصالة ويخرجون عند انقضائھا .
وورد في ذي الحجة كتاب أحمد بن عبد العزيز على المعتضد با أنه ھزم رافع بن ھرثمة وأخذ منه ثمانين ألف دابة وبغل .
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وحج بالناس في ھذه السنة أبو بكر محمد بن ھارون المعروف بابن ترنجة .أحمد بن محمد بن عيسى بن األزھر أبو العباس
البرتي القاضي حدث عن مسلم بن إبراھيم وأبي الوليد الطيالسي وأبي سلمى التبوذكي وأبي نعيم الفضل بن دكين في خلق
كثير من البغداديين والكوفيين والبصريين وكان ثقة وصنف المسند وأخذ الفقه عن أبي سليمان الجوزجاني صاحب محمد بن
الحسن وولي القضاء بواسط وقطع من أعمال السواد ثم ولي القضاء بالشرقية في أيام المعتمد فبعث إليه الموفق وإلى إسماعيل
بن إسحاق وقد عزم على االنحدار إلى بصرة أن يقتضيا ما في أيديھما من الوقوف فحمل إليه إسماعيل ما كان من قبله
واستنظر أبو العباس البرتي ثالثة أيام ليجمع المال وعمد إلى ما كان في يده فدفعه إلى من آنس منه رش ًدا ممن حوله وإلى
األمناء الذين يثق بھم فلما طولب بالمال قال :سلمته إلى أربابه وما بقي عندي منه شيء فصرف عن القضاء بھذا السبب .
وحكى العالء بن صاعد قال :رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم في المنام ودخل عليه أبو العباس فقام إليه رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه وسلم فصافحه وقبل بين عينيه وقال :مرحبًا بالذي يعمل بسنتي وأثري .
ثم لزم البرتي بيته واشتغل بالتعبد .
ذكر من توفي من األكابر
أحمد بن أبي عمران :واسمه موسى بن عيسى أبو جعفر الفقيه البغدادي أحد أصحاب الرأي .
أخذ الفقه عن محمد بن سماعة وأضرا به ونزل مصر وحدث بھا عن عاصم بن علي وعلي بن الجعد ومحمد بن الصباح
وغيرھم .
وكان أستاذ أبي جعفر الطحاوي وكان ضريرً ا قال أبو سعيد بن يونس :حدث بحديث كثير من حفظه وكان ثقة وتوفي في
محرم ھذه السنة بمصر .
إبراھيم بن المنصور :أبو يعقوب الصوري خراساني قدم مصر وحدث بھا وتوفي في ھذه السنة
جعفر بن أحمد بن معبد الوراق :حدث عن عاصم بن علي ومسدد وروى عنه ابن مخلد وابن السماك وأبو بكر الشافعي
وتوفي في ھذه السنة .
حامد بن سھل بن سالم :أبو جعفر يعرف بالثغري .
سمع معاذ بن فضالة وخالد بن خداش وروى عنه :ابن صاعد وابن مخلد وابن السماك وأبو بكر الشافعي .
قال الدارقطني :كان ثقة .
وتوفي في جمادى اآلخرة من ھذه السنة .
زكريا بن أيوب أبو يحيى :من أھل أنطاكية .
قدم مصر وحدث بھا .
وتوفي في رمضان ھذه السنة وكان ثقة ثب ًتا صالحً ا .
ثم دخلت سنة إحدى وثمانين ومائتين
فمن الحوادث فيھا:
أن المسلمين دخلوا بالد الروم ففتحوا بعضھا ثم عادوا فغزوھم فغنموا وظفروا .
وفيھا:
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بعضا وأكل إنسان منھم
غارت المياه بالري وطبرستان وأصاب الناس بعد ذلك جھد جھيد وقحط حتى أكل الناس بعضھم
ً
ابنته.
ولليلتين خلتا من رجب شخص المعتضد إلى الجبل فقصد ناحية الدينور وولى أبا محمد علي بن المعتضد الري وقزوين
وزنجان وأبھر وقم وھمذان والدينور وقلد عمر بن عبد العزيز بن أبي دلف أصبھان ونھاوند والكرخ وتعجل المعتضد
االنصراف من أجل غالء األسعار وقلة الميرة فوافى المعتضد با بغداد يوم األربعاء لست خلون من رمضان .
ولست بقين من ذي القعدة :خرج المعتضد إلى الموصل عام ًدا لحمدان بن حمدون وذلك أنه بلغه أنه مال إلى ھارون الشاري
ودعا له فلما صار المعتضد با بنواحي الموصل كتب إلى إسحاق بن أيوب وإلى حمدان أن يتلقاه فأسرع إسحاق وتحصن
حمدان في قالعه .
وورد كتاب المعتضد يذكر أن ﷲ نصره على األكراد واألعراب فقتل منھم خل ًقا كثيرً ا .
ً
ثم خرج المعتضد
عامدا لقلعة ماردين وكانت في يد حمدان فھرب وخلف ابنه بھا فنزل المعتضد عليھا وحاربھم من فيھا
يومھم فلما كان من الغد ركب المعتضد وصعد القلعة حتى قرب من الباب ثم صاح :يا ابن حمدان فأجابه فقال :افتح الباب .
ففتحه فقعد المعتضد في الباب ونقل ما في القلعة ثم أمر بھدمھا فھدمت .
وحمل خمارويه بن أحمد ابنته إلى المعتضد وقد كان المعتضد تزوجھا في آخر رمضان ھذه السنة لعل بالعراق ما نحتاج إليه
مما ليس عندنا فاشتر شي ًئا إن أردت بھذه فأخذھا إليه فاشترى منھا شي ًئا .
وحج بالناس في ھذه السنة محمد بن ھارون وأصاب الحاج باألجفر مطر عظيم فمات منھم بشر كثير وكان الرجل يغرق في
الرمل ما يقدر أحد على إخراجه .
ذكر من توفي في ھذه السنة من األكابر
ً
مقبوال عند القضاة وحدث عن يحيى بن بكير وغيره .
أحمد بن سھل بن الربيع بن سليمان األخميمي :كان
توفي في ھذه السنة .
إسحاق بن إبراھيم :المعروف بابن الجبلي يكنى أبا القاسم ولد سنة اثنتي عشرة ومائتين وسمع منصور بن أبي مزاحم وطبقته
ولم يحدث إال بشيء يسير وكان يذكر بالفھم ويوصف بالحفظ ويفتي الناس بالحديث ويذاكر .
وتوفي في ربيع اآلخر من ھذه السنة وصلى عليه إبراھيم الحربي .
أبو بكر القرشي :المعروف بابن أبي الدنيا مولى بني أمية .
ولد سنة ثمان ومائتين وسمع إبراھيم بن المنذر الحزامي وخالد بن خداش وعلي بن الجعد وخل ًقا كثيرً ا وقد أدب غير واحد من
أوالد الخلفاء منھم :المعتضد وعلي بن المعتضد وكان يجري له في كل شھر خمسة عشر دينارً ا وكان يقصد أحاديث الزھد
والرقائق وكان ألجلھا يكتب عن البرجالني ويترك عفان بن مسلم وكان ذا مروءة ثقة صدو ًقا صنف أكثر من مائة مصنف في
الزھد .
قال أبو علي صالح بن محمد الحافظ :إال أنه كان يسمع من إنسان يقال له محمد بن إسحاق البلخي وكان ذلك كذابًا يضع للكالم
إسنا ًدا ويروي أحاديث مناكير .
قال المصنف :قد روى ابن أبي الدنيا عن محمد بن إسحاق بن يزيد بن عبيد ﷲ الضبي وقد ذكره ابن أبي حاتم في الكذابين
وقد ذكرنا وفاته في سنة ست وثالثين ومائتين وروى ابن أبي الدنيا عن محمد بن إسحاق اللؤلؤي البلخي ولم يكن بثقة ذوقد
ذكرنا وفاته أربع وأربعين ومائتين .
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أخبرنا ابن ناصر أخبرنا أبو غالب محمد بن إبراھيم بن محمد الصقلي حدثنا واقد بن الخليل حدثني محمد بن عبد الواحد حدثنا
عبد ﷲ بن محمد الخطيب قال :حدثني علي بن إبراھيم قال حدثنا عمر بن سعد القراطسي قال :كنا على باب ابن أبي الدنيا
ننتظر خروجه فجاءت السماء بمطر فأتتنا جارية برقعة فقرأتھا فإذا فيھا مكتوب :أنا مشتاق إلى رؤيتكم يا أخالئي وسمعي
والبصر كيف أنساكم وقلبي عندكم حال فيما بيننا ھذا المطر توفي في جمادى األولى من ھذه السنة وصلى عليه يوسف بن
يعقوب ودفن في الشونيزية وبلغ من العمر ني ًفا وسبعين سنة .
ثم دخلت سنة اثنتين وثمانين ومائتين
فمن الحوادث فيھا:
أن المعتضد أمر بإنشاء الكتب إلى العمال في النواحي بترك افتتاح الخراج في النيروز الذي ھو نيروز العجم وتأخير ذلك
اليوم إلى الحادي عشر من حزيران وسمى ذلك النيروز المعتضدي وفي ھذه السنة :قدم ابن الجصاص من مصر ببنت أبي
الجيش خمارويه بن أحمد اللتي يزوجھا المعتضد ومعھا أحد عمومتھا وكان دخوله بغداد يوم األحد لليلتين خلتا من المحرم
وأدخلت الحرة ليلة األحد فنزلت في دار صاعد وكان معتضد غائبًا بالموصل ثم نقلت إلى المعتضد ألربع خلون من ربيع
األول فنودي بجانبي بغداد أن ال يعبر أحد دجلة في يوم األحد وغلقت أبواب الدروب التي يلين الشط ومد على الشوارع النافذة
إلى دجلة شراع ووكل بحافتي دجلة من يمنع الناس أن يظھر في دورھم على الشط فلما صليت العتمة وافت سفينة من دار
المعتضد فيھا خدم معھم الشمع فوقفت بإزاء دار صاعد وكانت قد أعدت أربع حراقات شدت مع دارصاعد فلما جاءت تلك
السفينة أحدرت الحراقات وصارت تلك السفينة بين أيديھم وأقامت الحرة يوم االثنين في دار المعتضد وجليت عليه يوم الثالثاء
لخمس خلون من ربيع األول .
وفي ھذه السنة منع المعتضد الناس من عمل ما كانوا يعملون به من نيروز العجم من صب الماء وإيقاد النيران وغير ذلك
وكان ھذا من أحسن ما اعتمده المعتضد .
وفيھا:
شخص المعتضد إلى الجبل فبلغ الكرج وأخذ أموال ألبي دلف وكتب إلى عمر بن عبد العزيز بن أبي دلف يطلب منه جوھرً ا
كان عنده فوجه به إليه وتنحى من بين يديه .
وفيھا:
وجه محمد بن زيد العلوي من طبرستان إلى محمد بن ورد العطار اثنين وثالثين ألف دينار ليفرقھا على العلوية بالحرمين
والكوفة وعلى من في بغداد فسعى به فأحضر دار بدر وسئل عن ذلك فذكر أنه يوجه إليه في كل سنة بمثل ھذا المال فيفرقه
على من يؤمر بالتفرقة عليه من العلويين فأمر بدر المعتضد بذلك وأخبره أن الرجل والمال عندنا فما ترى وما تأمر فقال :أما
تذكر الرؤيا التي خبرتك بھا فقال :ال يا أمير المؤمنين! فقال :إن الناصر دعاني فقال :اعلم أن ھذا األمر سيصير إليك فانظر
كيف تكون مع آل علي بن أبي طالب عليه السالم ثم قال :رأيت في النوم كأني خارج من بغداد أريد ناحية النھروان إذ مررت
برجل واقف على تل يصلي ال يلتفت إلي فعجبت منه ومن قلة اكتراثه بعسكري مع تشوف الناس إلى العسكر فأقبلت إليه حتى
وقفت بين يديه فلما فرغ من صالته قال لي :أقبل! فأقبلت إليه .
فقال :ال قال :أنا علي بن أبي طالب خذ ھذه المسحاة فاضرب بھا في األرض فأخذتھا فضربت بھا ضربات فقال :إنه سيلي من
ولدك ھذا األمر بقدر ما ضربت فأوصھم بولدي خيرً ا .
قال بدر :فقلت :بلى يا أمير المؤمنين قد ذكرت! قال :فأطلق الرجل وأطلق المال وتقدم إليه أن يكتب إلى صاحبه بطبرستان أن
يوجه إليه ما يوجھه ظاھرً ا ويفرقه ظاھرً ا وتقدم بمعونة ھذا على ما يريد من ذلك .
وفيھا :قدم إبراھيم بن أحمد الماذرائي الثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة من دمشق على طريق البر فوافى بغداد في أحد
عشر يومًا فأخبر المعتضد أن خمارويه ذبحه بعض خدمه على فراشه وكان قد بعث مع ابن الجصاص إلى خمارويه ھدايا
فأرسل إليه فرده من الطريق وولي بعد خمارويه ابنه جي ًشا فقتلوه وانتھبوا داره وأجلسوا أخاه ھارون بن خمارويه فتقرر أنه
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يحمل إلى خزانة المعتضد في كل سنة ألف ألف دينار وخمسمائة ألف دينار فلما ولي المكتفي عزله وولى مكانه محمد بن
سليمان الواثقي فأخذ أموال آل طولون وكان ھذا آخر أمرھم.
ذكر من توفي في ھذه السنة من األكابر
أحمد بن داود بن موسى :أبو عبد ﷲ السدوسي بصري ويعرف بالمكي وكان ثقة .
أقام بمصر وتوفي بھا في صفر ھذه السنة .
إسماعيل بن إسحاق بن حماد بن زيد بن درھم :أبو إسحاق األزدي مولى جرير بن حازم من أھل البصرة .
ولد سنة تسع وتسعين ومائة وقيل مائتين ونشأ بالبصرة وامتد عمره فحملت عنه علوم كثيرة وسمع محمد بن عبد ﷲ
األنصاري ومسلم بن إبراھيم الفراھيدي والقعنبي وابن المديني وغيرھم وروى :عنه البغوي وابن صاعد وابن األنباري
ً
فاضال متق ًنا فقيھًا على مذھب مالك شرح مذھبه ولخصه واحتج له وصنف " المسند " وكتبًا عدة في علوم
وغيرھم وكان
القرآن وجمع حديث مالك ويحيى بن سعيد األنصاري وأيوب السختياني .
وولي القضاء في خالفة المتوكل لما مات سوار بن عبد ﷲ وكان قاضي القضاة حينئذ بسر من رأى أبو جعفر بن عبد الواحد
الھاشمي فأمر المتوكل أن يولي إسماعيل قضاء الجانب الشرقي من بغداد فواله سنة ست وأربعين ومائتين وجمع له قضاء
الجانبين بعد ذلك بسبع عشرة سنة ولم يزل قاضيًا على عسكر المھتدي إلى سنة خمس وخمسين ومائتين فإن المھتدي قبض
على حماد بن إسحاق أخي إسماعيل وضرب بالسياط وأطاف به على بغل بسر من رأى لشيء بلغه عنه وصرف إسماعيل بن
إسحاق عن الحكم واستتر وكان قاضي القضاة بسر من رأى الحسن بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ثم صرف عن
القضاء في ھذه السنة وولي القضاء عبد ﷲ بن نائل بن نجيح ثم رد الحسن بن محمد في ھذه السنة إلى القضاء ثم استقصى
المھتدي على الجانب الشرقي القاسم بن منصور التميمي نحو سبعة أشھر ثم قتل المھتدي فأعاد المعتمد إسماعيل بن إسحاق
على الجانب الشرقي ببغداد في سنة ست وخمسين فلم يزل إلى سنة ثمان وخمسين ثم سأل الموفق أن ينقله إلى الجانب الغربي
وكان على قضاء الجانب الغربي وكان على قضاء الجانب الغربي بالشرقية وھي الكرخ البرتي وعلى مدينة المنصور أحمد
بن يحيى فأجابه إلى ذلك وكره ذلك قاضي القضاة ابن أبي الشوارب واجتھد في رد ذلك فما أمكنه لتمكن إسماعيل من الموفق
با فأجيب إسماعيل إلى ما سأل ونقل البرتي إلى قضاء الشرقية إلى الجانب الشرقي وإسماعيل على الغربي بأسره إلى سنة
اثنتين وستين ومائتين ثم جمعت بغداد بأسرھا إلسماعيل بن إسحاق وصرف البرتي وقلد المدائن والنھروانات وقطعة من
أعمال السواد وكان ابن أبي الشوارب قد توفي في سنة إحدى وستين فولي أخوه علي بن محمد مكانه وكان يدعى بقاضي
القضاة وصار إسماعيل المقدم ذكره على سائر القضاة ولم يقلد قضاء القضاة إلى أن توفي .
أخبرنا القزاز أخبرنا أبو بكر بن ثابت قال :أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب قال :أخبرنا محمد بن نعيم الضبي قال :سمعت
محمد بن الفضل النحوي يقول :سمعت أبا الطيب عبد ﷲ بن شاذان يقول :سمعت يوسف بن يعقوب يقول :قرأت توقيع
المعتضد إلى عبيد ﷲ بن سليمان بن وھب الوزير :واستوص بالشيخين الخيرين الفاضلين إسماعيل بن إسحاق األزدي
وموسى بن إسحاق الخطمي خيرً ا فإنھما ممن أراد ﷲ بأھل األرض سوءًا دفع عنھما بدعائھما .
أخبرنا القزاز أخبرنا أحمد بن علي الحافظ أخبرنا عبيد ﷲ بن أبي الفتح أخبرنا إسماعيل بن سمعت أبا العباس المبرد يقول:
لما توفيت والدة إسماعيل بن إسحاق القاضي ركبت إليه أعزيه وأتوجع له وألفيت عنده الجلة من بني ھاشم والفقھاء والعدول
ومستوري مدينة السالم فرأيت من ولھه ما أبداه ولم يقدر على ستره وكل يعزيه وقد كلن ال يسلو فلما رأيت ذلك منه ابتدأت
بعد التسليم فأنشدته :لعمري لئن غال ريب الزما  -ن فينا لقد غال نفسا حبيبة ولكن علمي بما في الثواب عند المصيبة ينسي
المصيبة فتفھم كالمي واستحسنه ودعا بدواة وكتبه ورأيته بعد قد انبسط وجھه وزال عنه ما كان فيه من تلك الكآبة وشدة
الجزع .
توفي إسماعيل ليلة األربعاء لثمان بقين من ذي الحجة من ھذه السنة وقت صالة العشاء اآلخرة فجأة .
إسماعيل بن محمد بن أبي كثير :أبو يعقوب الفارسي الفسوي سكن بغداد وحدث بھا عن قتيبة وابن راھويه وغيرھما .
روى عنه :أبو بكر الشافعي وتوفي في شعبان ھذه السنة .
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بدر بن المنذر بن بدر أبو بكر المغازلي :واسمه :أحمد لكنه لقب ببدر فغلب عليه .
روى عنه النجاد وغيره وكان ثقة ويعد من األولياء وكان صبورً ا وكان أحمد بن حنبل يكرمه ويقول :من مثل بدر بدر قد ملك
لسانه! توفي بدر في جمادى األولى من ھذه السنة بالجانب الغربي .
أخبرنا أبو منصور القزاز أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت أخبرنا إسماعيل بن أحمد الحيري أخبرنا محمد بن الحسين
السلمي قال :قال أبو أحمد الحربي :كنت مع بدر المغازلي وكانت امرأته باعت دارً ا لھا بثالثين دينارً ا .
فقال لھا بدر :نفرق ھذه الدنانير في إخواننا ونأكل رزق يوم بيوم فأجابته إلى ذلك فقالت :تزھد أنت ونرغب نحن ھذا ما ال
يكون .
أبو الفضل الطيالسي :سمع من عفان وعارم ومسدد ويحيى بن معين وغيرھم .
روى عنه :ابن صاعد وابن مخلد والنجاد .
وكان ثقة ثب ًتا صدو ًقا حسن الحفظ صعب األخذ .
توفي ليلة الجمعة للنصف من رمضان ھذه السنة .
جعفر بن محمد بن عبد ﷲ بن بشر بن كزال :أبو الفضل السمسار حدث عن عفان وأحمد بن حنبل وغيرھما .
روى عنه :أبو بكر الشافعي .
قال :الدارقطني ليس بالقوي .
وتوفي في شوال ھذه السنة .
الحسين بن حميد بن الربيع بن حميد بن مالك بن سحيم :أبو عبد ﷲ اللخمي الخزاز الكوفي قدم بغداد وحدث بھا عن أبي
نعيم الفضل بن دكين وغيره .
روى عنه :أبو عمرو السماك .
وكان فھمًا عار ًفا له كتاب مصنف في التاريخ .
توفي في ذي الحجة من ھذه السنة .
الحسين بن محمد بن عبد الرحمن :صاحب بشر الحافي كتب الناس عنه شي ًئا من الحكايات وأطرا ًفا من الحديث وتوفي في
شوال ھذه السنة .
الحارث بن محمد بن أبي أسامة :أبو محمد التميمي ولد في شوال سنة ست وثمانين ومائة وسمع علي بن عاصم ويزيد بن
ھارون وروح بن عبادة وعفان بن مسلم .
روى عنه :أبو بكر بن أبي الدنيا وابن جرير وابن مخلد والنجاد وأبو بكر الشافعي والخلدي وكان صدو ًقا ثقة .
وتوفي يوم عرفة من ھذه السنة وقد بلغ س ًتا وتسعين سنة .
خالد بن يزيد بن وھب بن جرير بن حازم :أبو الھيثم األزدي حدث عن أبيه .
روى عنه :محمد بن خلف بن المرزبان كان ينزل في مدينة المنصور ثم خرج إلى البصرة .
فتوفي بھا في ھذه السنة .
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خمارويه بن أحمد بن طولون :عقدت له الوالية على مصر وأعمال أبيه بعد موته فأنفذ الموفق ابنه المعتضد لمحاربته فالتقيا
في شوال سنة إحدى وسبعين ومائتين بالصعيد فانكسر خمارويه وركب حمارً ا ھاربًا إلى مصر ووضع أصحاب المعتضد با
السالح وھم يظنون أنھم ال طالب لھم فخرج كمين لخمارويه عليھم فانھزموا وذھب ما كان في العسكر من األموال والسالح
ثم أن المعتضد تزوج بابنة خمارويه وجاء بھا ابن الجصاص فوجه المعتضد معه إلى خمارويه ھدايا وأودعه رسالة فشخص
بھا ابن الجصاص فلما وصل سامرا وصل الخبر إلى المعتضد أن بعض خدم خمارويه ذبحه على فراشه في ذي الحجة سنة
اثنتين وثالثين سنة وقتل من أصحابه الذين اتھموا بقتله نيف وعشرون خادمًا .
الفضل بن محمد بن المسيب بن موسى :بن زھير بن يزيد بن كيسان بن باذان وھو ملك اليمن الذي أسلم بكتاب رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه وسلم  -أبو محمد الشعراني .
ً
عابدا كثير الرحلة في طلب الحديث فھمًا عار ًفا بالرجال .
كان أديبًا فقيھًا
سمع بمصر والحجاز والشام والكوفة والبصرة وواسط والجزيرة وخراسان وسأل يحيى بن معين عن الرجال وسأل علي بن
المديني وأحمد بن حنبل عن العلل وأخذ اللغة عن ابن األعرابي وقرأ القرآن على خلف بن ھشام وكان ثقة صدو ًقا .
مروزي األصل سمع عفان بن مسلم وسليمان بن حرب وعبد الصمد بن حسان وغيرھم .
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد أخبرنا أحمد بن علي الخطيب قال :كان ثقة وذكره الدارقطني فقال :ال بأس به وتوفي في ھذه
السنة .
محمد بن عبد الرحمن بن محمد :بن عمارة بن القعقاع أبو قبيصة الضبي روى عنه :ابن السماك وأبو بكر الشافعي وكان ثقة
وذكره الدارقطني فقال :ال بأس به.
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد أبو منصور القزاز أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال :حدثني الحسن بن أبي طالب حدثنا يوسف
بن عمر القواس قال :حدثنا إسماعيل بن علي قال :قال لنا أبو قبيصة :تزوجت أم أوالدي ھؤالء فلما كان بعد األمالك بأيام
قصدتھم للسالم فاطلعت من شق الباب فرأيتھا فأبغضتھا وھي معي منذ ستين سنة قال إسماعيل :كان ھذا الشيخ من أدرس من
رأيناه للقرآن سألته عن أكثر ما قرأه في يوم من أيام الصيف إنه قرأ في يوم من أيام الصيف الطوال أربع ختمات وبلغ في
الخامسة إلى براءة وأذن المؤذن العصر وكان من أھل الصدق .
توفي في ربيع األول من ھذه السنة .
محمد بن القاسم بن خالد بن ياسر بن سليمان :أبو عبد ﷲ الضرير ويعرف بأبي العيناء مولى أبي جعفر المنصور فله والؤه
وسبب ذلك أنه قال ألبي زيد :كيف تصغر عي ًنا فقال :عيي ًنا يا أبا العيناء .
ولد باألھواز في أول سنة إحدى وتسعين ومائة ونشأ بالبصرة وقد سمع من أبي عاصم النبيل وأبي عبيدة واألصمعي وأبي
زيد وعمي بعد أربعين سنة وكان من أفصح الناس وأحفظھم وأسرعھم جوابًا ومسنداته قليلة والغالب على روايته الحكايات .
أخبرنا أبو منصور القزاز أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت حدثنا أبو الفرج أحمد بن محمد بن عمر المعدل أخبرنا أحمد بن كامل
القاضي حدثنا أبو العيناء محمد بن القاسم قال :أتيت عبد ﷲ بن داود الخريبي فقال :الحديث .
قال :اذھب فتحفظ القرآن قلت :قد حفظت القرآن .
قال :اقرأ }واتل عليھم نبأ نوح{ فقرأت عليه العشر حتى أنفذته قال :فقال :اذھب اآلن فتعلم الفرائض قال :قلت :قد تعلمت الجد
والصلب والكبر قال :فأيما أقرب إليك ابن أخيك أو ابن عمك قال :قلت :ابن أخي .
قال :ولم قلت :ألن أخي من أبي وابن عمي من جدي قال :اذھب اآلن فتعلم العربية قال :لم قال عمر بن الخطاب حين طعن "
يال ﷲ يال المسلمين " لما فتح تلك وكسر ھذه قال :قلت :فتح تلك الالم على الدعاء وكسر ھذه على الدعاء واالستغاثة
واالستنصار فقال :لو حدثت ً
أحدا حدثتك! .
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أخبرنا القزاز قال :أخبرنا أحمد بن علي بن أيوب القمي قال :أخبرنا محمد بن عمران المرزباني قال :أخبرني محمد بن يحيى
ً
جھال بما لي في ھذا
قال :حدثنا أبو العيناء قال :قال لي المتوكل :قد اخترتك لمجالستي! قلت :ال أطيق ذلك وال أقول ذلك
المجلس من الشرف ولكني رجل محجوب والمحجوب تختلف إشارته ويخفى عليه اإليماء ويجوز على أن يتكلم بكالم غضبان
راض ووجھك غضبان ومتى لم أميز ھذين ھلكت! فقال :صدقت ولكن أتلزمنا .
راض وبكالم
ووجھك ووجھك
ٍ
ٍ
فقلت :وقد روي أن المتوكل قال :أشتھي أن أنادم أبا العناء لوال أنه ضرير .
فقال أبو العيناء :إن أعفاني أمير المؤمنين من رؤية األھلة ونقش الخواتيم فإني أصلح .
أخبرنا القزاز أخبرنا أبو بكر الخطيب قال :أخبرني أحمد بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال :حدثني جدي محمد بن عبد ﷲ بن
ً
خالدا وكان مواله فقال له:
ترنحل حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن القاسم بن خالد أبو العيناء قال :دعا المنصور جدي
أريدك ألمر أھمني وقد اخترتك له وأنت عندي .
كما قال أبو ذؤيب الھذلي :ألكني إليھا وخير الرسو  -ل أعلمھم بنواحي الخبر فقال له :أرجو أن أبلغ رضا أمير المؤمنين فقال:
صر إلى المدينة على أنك من شيعة عبد ﷲ بن حسن وابذل له األموال واكتب إلي بأنفاسه وأخبار ولده فأرضاه .
ثم علم عبد ﷲ بن حسن أنه أتي من قبله قال :فنحن نتوارث ذلك إلى الساعة .
ورويت أن أبا العيناء تأخر رزقه فشكا إلى عبيد ﷲ بن سليمان قال :ألم نكن كتبنا لك إلى ابن المدبر فما فعل في أمرك قال:
ً
رجال فما
جرني على شوك المطل وحرمني ثمرة الوعد! فقال :أنت اخترته! فقال :ما علي فقد اختار موسى من قومه سبعين
ً
مرتدا واختار علي أبا
كان فيھم رجل رشيد فأخذتھم الرجفة واختار النبي صلى ﷲ عليه وسلم بن أبي سرح كاتبًا فلحق بالكفار
موسى فحكم عليه .
قال المصنف :خرج أبو العيناء من البصرة فقدم بغداد وكان السبب في خروجه من البصرة ما أخبرنا به أبو منصور القزاز
أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت أخبرنا أبو القاسم األزھري وأحمد بن عبد الواحد الوكيل قاال :أخبرنا محمد بن جعفر
التميمي أخبرنا أبو بكر الصولي عن أبي العيناء قال :كان سبب خروجي من البصرة وانتقالي عنھا :أني مررت بسوق
النخاسين يومًا فرأيت غالمًا ينادى عليه وقد بلغ ثالثين دينارً ا وھو يساوي ثالثمائة دينار فاشتريته وكنت أبني دارً ا فدفعت إليه
عشرين دينارً ا على أن ينفقھا على الصناع فجاءني بعد أيام يسيرة فقال :قد نفدت النفقة! فقلت :ھات حسابك! فرفع حسابًا
بعشرة دنانير! قلت :أين الباقي قال :قد اشتريت به ثوبًا مصم ًتا وقطعته قلت :من أمرك بھذا قال :ال تعجل يا موالي فإن أھل
المروءة واألقدار ال يعيبون على غلمانھم إذا فعلوا ً
فعال يعود بالزين على مواليھم فقلت في نفسي :أنا اشتريت األصمعي ولم
أعلم .
قال :وكانت في نفسي امرأة أردت أن أتزوجھا سرً ا من ابنة عمي فقلت له يومًا :أفيك خير قال :أي لعمري! فأطلعته على
الخبر فقال :اشتر لنا كذا وكذا يكون فيما تشتريه سمك ھازبي فمضى ورجع وقد اشترى ما أردت إال أنه اشترى سمك
مارماھي فغاظني ذلك قلت :أليس أمرتك أن تشتري ھازبي قال :بلى ولكن رأيت بقراط يقول :إن الھازبي يولد السوداء
ويصف المارماھي ويقول :أنه أقل غائلة فقلت :يا ابن الفاعلة! أنا لم أعلم أني اشتريت جالينوس وقمت إليه فضربته عشر
مقارع فلما فرغت من ضربه أخذني وأخذ المقرعة وضربني سبع مقارع وقال :يا موالي األدب ثالث والسبع فضل وذلك
قصاص فضربتك ھذه السبع مقارع خو ًفا من القصاص يوم القيامة .
فغاظني ج ًدا فرميته فشججته فمضى من وقته إلى ابنة عمي فقال لھا :يا موالتي إن الدين النصيحة وقد قال النبي صلى ﷲ
عليه وسلم " :من غشنا ليس منا " وأنا أعلمك أن موالي قد تزوج فاستكتمني فلما قلت له ال بد من تعريف موالتي الخبر
ضربني بالمقارع وشجني فمنعتني بنت عمي من دخول الدار وحالت بيني وبين ما فيھا ووقعنا في تخبيط فلم أر األمر يصلح
إال بأن طلقت المرأة التي تزوجتھا! فصلح أمري مع ابنة عمي وسمت الغالم الناصح ولم يتھيأ لي أن أكلمه فقلت :اآلن وجب
حقك علي ثم أنه أراد الحج فجھزته وزودته وخرج فغاب عني عشرين يومًا ورجع فقلت له :لم رجعت فقال :قطع الطريق بي
وفكرت فإذا ﷲ تعالى يقول} :و على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال{ وكنت غير مستطع وفكرت فإذا حقك أوجب
فرجعت .
ثم أنه أراد الغزو فجھزته فلما غاب عني بعت كل ما أملك بالبصرة من عقار وغيره وخرجت عنھا خو ًفا من أن يرجع .
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قال الدارقطني أبو العيناء ليس بقوي في الحديث .
أخبرنا يحيى بن علي المدبر أخبرنا أبو بكر علي بن محمد الخياط أخبرنا الحسين بن الحسن بن حمكان قال :حدثني أبو عبد
ﷲ محمد بن إبراھيم البصري قال :حدثنا محمد بن يحيى الصولي قال :دخلت على أبي العيناء في آخر عمره وقد كف بصره
فسمع صرير قلمي على الدفتر قال :من ھذا قلت :بل ولدي وابن أخي قال :ما تكتب فقلت :جعلني ﷲ فداءك أكتب شي ًئا من
النحو والتصريف فقال :النحو في الكالم كالملح في الطعام فإذا أكثرت منه صار القدر زعا ًقا يا بني إذا أردت أن تكون صدرً ا
في المجالس فعليك بالفقه ومعاني القرآن وإذا أردت أن تكون منادمًا للخلفاء وذوي المروءة واألدباء فعليك بنتف األشعار وملح
األخبار .
قال المصنف :أقام أبو العيناء ببغداد مدة طويلة ثم خرج يريد البصرة فركب في سفينة فيھا ثمانون نفسً ا فغرقت فلم يسلم منھم
غيره فلما وصل إلى البصرة مات .
مطلب بن شعيب بن حيان أبو محمد :ولد بمصر وحدث عن أبي صالح كاتب الليث وغيره .
وكان ثقة .
وتوفي في محرم ھذه السنة .
مطرف بن عبد الرحمن بن إبراھيم :بن محمد بن قيس يروي عن يحيى بن يحيى بن كثير وسحنون بن سعيد وكان له زھد
وفضل .
توفي باألندلس في ھذه السنة .
يحيى بن عثمان بن صالح بن صفوان :مولى آل قيس بن أبي العاص السھمي يكنى أبا زكرياء .
ً
كان عالمًا بأخبار مصر وبوفيات العلماء وكان
حافظا للحديث وحدث بما لم يكن يوجد عند غيره .
توفي في ھذه السنة في ذي القعدة .
ثم دخلت سنة ثالث وثمانين ومائتين
فمن الحوادث فيھا:
شخوص المعتضد لثالث عشرة بقيت من المحرم بسبب ھارون الشاري إلى ناحية الموصل فظفر به وكان سبب ظفره :أنه
وجه الحسين بن حمدان إليه في جماعة فقال الحسين :إن أنا جئت به يا أمير المؤمنين في ثالث حوائج .
قال :أولھا إطالق أبي وحاجتان أسألھما بعدمجيء به إليك .
فقال المعتضد :لك ذلك فامض! فمضى فجاء به فخلع المعتضد عليه وطوقه بطوق من ذھب وأمر بحل قيود أبيه إلى أن يقدم
فيطلقه وكتب المعتضد إلى بغداد بالظفر .
وفي ھذه السنة:
خرج عمرو بن الليث من نيسابور فخالفه رافع بن ھرثمة إليھا فدخلھا وخطب بھا لمحمد بن زيد الطالبي وأبيه فقال :اللھم
أصلح الداعي إلى الحق .
فرجع عمرو إلى نيسابور فعسكر خارج المدينة وخندق على عسكره لعشر خلون من ربيع اآلخر فناظر أھل نيسابور ثم
تواقعا فھزم رافعًا ثم جاء الخبر بقتله .
ولعشر بقين من جمادى األولى أمر المعتضد بالكتاب إلى جميع النواحي برد الفاضل من سھام المواريث على ذوي األرحام
فنفذت الكتب بذلك وقرئت الناس وكان السبب في ذلك أنه استفتى القضاة في ذلك فكتب أبو خازم القاضي وعلي بن محمد بن
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أبي الشوارب بردھا على ذوي األرحام فصدرت الكتب بذلك وذكرا أنه اتفاق الصحابة عمر وعلي وابن مسعود وغيرھم وإنما
خالفھم زيد بن ثابت فإنه رأى ردھا إلى بيت المال ولم يتابعه أحد على ذلك وأفتى يوسف بن يعقوي بقول زيد فأمر المعتضد
بالعمل بما كتب به أبو خازم واإلعراض عن وفي يوم السبت ألربع عشرة ليلة بقيت من جمادى اآلخرة شخص الوزير عبيد
ﷲ بن سليمان بن وھب إلى الجبل لحرب ابن أبي دلف بأصبھان فاستأمنه فأمنه فصار إليه فقدم به فجلس له المعتضد وخلع
عليه .
وفي رجب :أمر المعتضد بكرى دجيل واالستقصاء عليه وقلع صخر كان في فوھته يمنع الماء فجبى لذلك أرباب اإلقطاعات
والضياع أربعة آالف دينار وكسرً ا وأنفقت عليه .
وفي شعبان ھذه السنة :كان الفداء بين المسلمين والروم ففودي من المسلمين ألفان وخمسمائة وأربعة أنفس فأطلقت المسلمون
وأطلق الروم .
وفي ھذه السنة:
خلع على يوسف بن يعقوب القاضي وقلد قضاء الجانب الشرقي من بغداد وكلواذى ونھربين والنھروانات وكور دجلة
والخط وخلع على أبي حازم القاضي وولي قضاء الشرقية من بغداد ونادرويا وشقي الفرات وشاطئ دجلة إلى حد عمل واسط
مضا ًفا إلى ما تواله من القضاء بالكوفة وأعمالھا وذلك بعد أن مكث بغداد ثالثة أشھر وثمانية عشر يومًا بعد وفاة إسماعيل بن
إسحاق بغير قاض ثم خلع على علي بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب لقضاء مدينة المنصور وقطربل مضا ًفا إلى ما
كان يتواله من الحكم بسر من رأى وتكريت وطريق الموصل وقعدت الجماعة في مساجد مدينة السالم بالرصافة والشرقية
والغربية فقرأوا.
ذكر من توفي في ھذه السنة من األكابر
إبراھيم بن إسحاق بن إبراھيم بن مھران :أبو إسحاق الثقفي السراج النيسابوري .
سمع أحمد بن حنبل وغيره وكان أحمد يحضره ويفطر عنده وينبسط في منزله وكان ثقة ينزل الجانب الغربي من نواحي
قطيعة الربيع .
وتوفي في صفر ھذه السنة .
إسحاق بن إبراھيم بن محمد بن حازم بن سنين :بو القاسم الختلي سمع داود بن عمرو الضبي وعلي بن الجعد وخل ًقا كثيرً ا .
روى عنه الباغندي .
وأبو سھل بن زياد وأبو بكر الشافعي وذكره الدارقطني فقال :ليس بالقوي وتوفي في ھذه السنة وقد بلغ ثمانين سنة وقد ذكرنا
قبل ھذا بسنتين إسحاق بن إبراھيم الجبلي وربما ظن من ال يعلم أنھما واحد وأن إعجام الحروف اختلط وليس ھما كذلك بل
ھما غيران .
أبو القاسم الوراق المؤدب البلخي :سكن بغداد وحدث بھا فروى عنه ابن مخلد .
وتوفي في رمضان ھذه السنة .
سھل بن عبد ﷲ بن يونس :أبو محمد التستري لقي ذا النون المصري وكان من أھل الزھادة وله كالم حسن .
أخبرنا عمر بن ظفر أخبرنا جعفر بن أحمد أخبرنا عبد العزيز بن علي حدثنا ابن جھضم حدثنا المفيد حدثنا محمد بن الحسن
بن الصباح قال :سمعت سھل بن عبد ﷲ يقول :أمس قد مات واليوم في النزع ً
وغدا لم يولد .
توفي سھل بفي ھذه السنة وقيل :في سنة ثالث وسبعين ومائتين .
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صالح بن محمد بن عبد ﷲ بن عبد الرحمن :أبو الفضل الشيرازي كان يسكن الجانب الشرقي ببغداد وحدث عن عفان وعلي
بن الجعد وخالد بن خداش .
روى عنه :أبو عمرو بن السماك وأبو بكر الشافعي وكان ثقة مأمو ًنا قار ًئا للقرآن يقول :عبد الرحمن بن يوسف بن سعيد بن
خراش أبو محمد الحافظ مروزي األصل .
سمع نصر بن علي الجھضمي والدورقي وعلي بن خشرم وكان أحد الرحالين في الحديث إلى األمصار وممن يوصف بالحفظ
والمعرفة إال أنه ينبز بالرفض .
روى عنه :أبو العباس بن عقدة .
أخبرنا أبو منصور القزاز قال :أخبرنا أبو بكر بن ثابت قال :أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب القزاز أخبرنا محمد بن نعيم
الضبي قال :سمعت بكر بن محمد بن حمدان يقول :سمعت عبد الرحمن بن يوسف يقول :شربت بولي في ھذا الشأن  -يعني
في الحديث  -خمس مرات .
قال المصنف :يشير إلى اضطراره في السفر .
توفي في رمضان ھذه السنة .
علي بن محمد بن أبي الشوارب :واسم أبي الشوارب :عبد الملك ويكنى علي أبا الحسن األموي البصري قاضي سر من رأى
وبغداد .
سمع أبا الوليد الطيالسي وأبا عمر الحوضي وغيرھما .
روى عنه :ابن صاعد والنجاد وابن قانع وكان ثقة .
أخبرنا القزاز أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي أخبرنا علي بن المحسن أخبرنا طلحة بن محمد بن جعفر قال :لما مات إسماعيل
بن إسحاق مكثت بغداد بغير قاض ثالثة أشھر وستة عشر يومًا فاستقضي في يوم الخميس لعشر خلون من ربيع اآلخر سنة
ثالث وثمانين علي بن محمد بن عبد الملك على قضاء المدينة مضا ًفا إلى ما كان يتقلده من القضاء بسر من رأى وأعمالھا .
قال :وقبل ھذا كان على قضاء القضاة بسر من رأى في أيام المعتز والمھتدي فلما توفي الحسن وجه المعتمد بعبيد ﷲ بن
يحيى بن خاقان إلى علي بن محمد فعزاه بأخيه وھنأه بالقضاء فامتنع من قبول ذلك فلم يبرح الوزير عبيد ﷲ من عنده حتى
قبل وتقلد قضاء القضاة ومكث يدعى بذلك إلى أن توفي .
ً
حديثا كثيرً ا .
وھو رجل صالح ضيق الستر عظيم الخطر ثقة أمين على طريق الشيوخ المتقدمين حمل الناس عنه
علي بن العباس بن جريح :أبو الحسن مولى عبيد ﷲ بن عيسى بن جعفر يعرف :بابن الرومي أحد الشعراء المكثرين .
أخبرنا ابن ناصر قال :أخبرنا أبو عبد ﷲ الحميدي قال :أنشدنا أبو غالب بن بشران أخبرنا أبو الحسين بن دينار قال :أنشدنا
ً
طويال
الناجم قال :أنشدنا ابن الرومي لنفسه :إذا ما مدحت الباخلين فإنما تذكرھم ما في سواھم من الفضل وتھدي لھم غمًا
وحسرة فإن منعوا منك النوال فبالعدل ومن أبياته المستحسنة ما قال :وما الحسب الموروث الدردره بمحتسب إال بآخر
مكتسب فال تتكل إال على ما فعلته وال تحسبن المجد يورث بالنسب فليس يسود المرء إال بنفسه وإن عد آباء كرامًا ذوي حسب
إذا الغصن لم يثمر وإن كان شعبة من المثمرات اعتده الناس في الحطب وله أيضًا :عدوك من صديقك مستفاد فال تستكثرن
من الصحاب فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب إذا انقلب الصديق غ ًدا ً
عدوا مبي ًنا واألمور إلى انقالب ولو
كان الكثير يطيب كانت مصاحبة الكثير من الصواب ولكن قلما استكثرت إال وقعت على ذئاب في ثياب فدع عنك الكثير فكم
كثير يعاف وكم قليل مستطاب وما اللجج المالح بمرويات وتلقى الري في النطف العذاب وله أي ً
ضا :إذا دام للمرء السواد
وأخلقت محاسنه ظن السواد خضابا وكيف يظن الشيخ أن خضابه يظن سوا ًدا أو يخال شبابا وله أيضًا :إذا ما كساك الدھر
بدار أيھا ھاج لي كربي أوجھك في عيني
سربال صحة ولم تخل من قوت يحل ويعذب وفي أربع مني خلت منك أربع فلست ٍ
ً
ً
سبيال وعرً ا ضيقا مسلكھا فيه صعود ليس تثني
أم الريق في فمي أم النطق في سمعي أم الحب في قلبي وله أيضًا :إن للمجد
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باألباطيل الطلى ال وال توطأ بالھزل الخدود بل بأن ينصب حر نفسه وبأن يسھر والناس رقود وبأن يلقى بضاحي وجھه أوجھًا
فيھا عبوس وصدود كلما عددت أثمان العلى ولما يبتاع منھن نقود وله أيضً ا في مديحه :تحكى المكارم عنكم وھي شاھدة
ليست بغيب ولن تحصى بتعديد وما حكاية شيء ال خفاء به جاء القياس فألوى باالسانيد ال تحسبوني لشيء غير أنفسكم مغرى
ً
تغريدا بتغريد وزھدتني أياديكم وفضلكم في كل شيء سواھا أي
بتجديد مدح بعد تجديد لكن كما راقت القمري جنته فظل يتبع
تزھيد وله أيضًا في مديحه :وفي الرقاب وسوم من صنائعكم إن نكرتھا رجال بعد إقرار تستعيدون بھا األحرار دھركم فكم
عبيد لكم في الناس أحرار تخادعون عن الدنيا مساترة كأن معروفكم إيداع أسرار إن كان أورق أقوام فإنكم مفضلون بتنوير
وإثمار كأنما الناس في الدنيا بظلكم قد خيموا بين جنات وانھار لكم خالئق لو تحظى السماء بھا لما أالحت نجوما غير أقمار
ومستخف بقدر الشعر قلت له لن ينفق العطر إال عند عطار ابني البديع واھديه الى ملك يبني الرفيع وما يبني بأحجار يكسي
المديح ولم يعور تجرده ككعبة ﷲ ال تكسى ال عوار وقال أيضًا :ولي وطن آليت أن ال أبيعه بشيء وال ألفي له الدھر مالكا
وحبب أوطان الرجال إليھم مآرب قضاھا الشباب ھنالكا إذا ذكروا أوطانھم ذكرتھم عھود الصبا فيھا فحنوا لذالكا وقال أيضً ا:
تخذتكم درعا حصينا لتدفعوا نبال العدى عني فكنتم نصالھا وقد كنت أرجو منكم خير ناصر على حين خذالن اليمين شمالھا
فان أنتم لم تحفظوا لمودتي ذماما فكونوا ال عليھا وال لھا قفوا موقف المعذور عني بمعزل وخلوا نباتي للعدى ونبالھا وقال
أيضًا :قلبي من الطرف السقيم سقيم لو أن من اشكوا إليه رحيم من وجھھا أبدا نھار واضح من فرعھا ليل عليه بھيم إن أقبلت
فالبدر الح وإن مشت فالغصن راح وإن رنت فالريم نعمت بھا عيني وطال عذابھا ولكم عذاب قد جناه نعيم نظرت فأقصدت
الفؤاد بسھمھا ثم انثنت نحوي فكدت أھيم أخبرنا عبد الرحمن بن محمد أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت أخبرنا أبو يعلى أحمد
بن عبد الواحد أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران حدثنا الحسن بن أحمد بن السري حدثنا علي بن العباس النوبختي قال :بلغني
أن أبا الحسن علي بن العباس بن جريج الرومي عليل فمضيت إليه أعوده فقلت له :أي شيء خبرك قال :أي شيء خبر من
يموت! فقلت :ما أرى سحنتك إال صافية قال :ھكذا من يموت يكون قبل ذلك بيوم حسن الوجه! فقلت :يعافي ﷲ فقال :خذ
حديثي فإن لم يقطع أن أموت في ھذه العلة فاصنع ما شئت! أجبت أن أسكن في مدينة أبي جعفر فشاورت صدي ًقا لي يكنى أبا
الفضل وھو مشتق من اإلفضال فقال لي :إذا عبرت القنطرة فخذ عن يدك اليمني  -وھو مشتق من اليمن  -وسل عن سكة
النعيمية  -وھو مشتق من النعيم  -وسل عن دار أبي المعافى  -وھو مشتق من العافية  -فخالفت لشؤمي واقترب أجلي
فشاورت صدي ًقا يقال له جعفر  -وھو مشتق من الجوع والفرار  -فقال إذا عبرت القنطرة فخذ يسرة  -وھو مشتق من اليسر -
وسل عن سكة العباس  -وھو مشتق من العبوس  -وأسكن في دار أبي قليب  -وھو مشتق من االنقالب  -وقد انقلبت بي الدنيا
كما ترى! وأعظم ما علي يجتمع في ھذه السدرة في داري في كل يوم عصافير فيصيحون في وجھي سيق سيق فأنا في السياق
فعاودته من الغد فإذا ھو مات .
توفي ابن الرومي في ھذه السنة وقيل :في سنة أربع وثمانين .
العباس بن محمد بن عبد ﷲ بن زياد بن عبد الرحمن بن شبيب :أبو الفضل البزاز ويعرف بدبيس مروزي األصل سمع
سريج بن النعمان وعفان بن مسلم وسليمان بن حرب .
روى عنه :أبو عمرو بن السماك وكان ثقة يشھد عند الحكام .
أخبرنا القزاز أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس :قرئ على ابن المنادي وأنا
أسمع قال :العباس بن محمد الفضل المعروف بدبيس أحد الشھود من الجانب الغربي وكان العم قد غلب على قلبه لحوادث
لحقته فركب ذات يوم فأخذ به الحمار إلى طريق خارج السور فسقط فثبتت اليسرى من رجليه في الركاب فإلى أن لحق مشى
به الحمار مجرورً ا فمات على ذلك وحمل إلى منزله فدفن ليومين خليا من رجب سنة ثالث وثمانين .
محمد بن سليمان بن الحارث :أبو بكر الواسطي المعروف بالباغندي حدث عن محمد بن عبد ﷲ األنصاري وأبي نعيم
وقبيصة وغيرھم .
روى عنه :القاضي المحاملي وأبو عمرو بن السماك وأحمد بن سلمان النجاد وغيرھم وكان أبو داود السجستاني يسأل
الباغندي عن الحديث .
أخبرنا القزاز قال :أخبرنا أحمد بن علي الخطيب قال :سمعت أبا الفتح بن أبي الفوارس وسأله أبو محمد الخالل عن الباغندي
فقال :ضعيف الحديث .
وقال الدارقطني :ال بأس به .
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قال الخطيب :ال أعلم ألية علة ضعف فإن رواياته كلھا مستقيمة وال أعلم في حديثه منكرً ا وتوفي في ذي محمد بن غالب بن
حرب أبو جعفر الضبي التمار المعروف بتمتام ولد سنة ثالث وتسعين ومائة وسكن بغداد فحدث بھا عن عفان والقعنبي
ً
وقبيصة في خلق كثير وكان صدو ًقا
حافظا قال الدار قطني :ھو ثقة مأمون إال أنه كان يخطئ توفي في رمضان ھذه السنة .
يحيى بن المختار بن المنصور بن إسماعيل بن زكريا النيسابوري سكن بغداد وحدث بھا عن جماعة روى عنه :ابن مخلد
وابن المنادي وكان صدو ًقا توفي في صفر ھذه السنة .
ثم دخلت سنة أربع وثمانين ومائتين
فمن الحوادث فيھا:
قدوم رسول عمرو بن الليث برأس رافع بن ھرثمة في يوم الخميس ألربع بقين من المحرم على المعتضد فأمر بنصبه في
الجانب الشرقي إلى الظھر ثم أمر بتحويله إلى الجانب الغربي ونصبه ھناك إلى الليل .
وفي يوم الخميس ألربع عشرة خلت من ربيع األول :خلع على أبي عمر محمد بن يوسف بن يعقوب وقلد قضاء مدينة أبي
جعفر مكان علي بن محمد بن أبي الشوارب وقعد للخصوم في الجامع ومكثت مدينة المنصور من لدن مات ابن أبي الشوارب
إلى أن وليھا أبو عمر بغير قاض وذلك خمسة أشھر وأربعة أيام .
وفي ھذه السنة :أخذ نصراني فشھد عليه أنه قد شتم النبي صلى ﷲ عليه وسلم فحبس ثم اجتمع من الغد العوام بسبب
النصراني فصاحوا بالقاسم بن عبيد ﷲ وطالبوه بإقامة الحد على النصراني فلما كان يوم األحد لثالث عشرة بقيت من الشھر
اجتمع أھل باب الطاق وما يليھا من األسواق ومضوا إلى دار السلطان فلقيھم أبو الحسين بن الوزير فصاحوا به فأعلمھم أنه
قد أنھى خبره إلى المعتضد فكذبوه وأسمعوه ما كره ووثبوا بأعوانه حتى ھربوا منھم ومضوا إلى دار المعتضد فدخلوا من
الباب األول والثاني فمنعوا فوثبوا على من منعھم فخرج إليھم من سألھم عن خبرھم فأخبروه فكتب به إلى المعتضد فأدخل إليه
جماعة منھم وسألھم عن الخبر فذكر له فأرسل إلى يوسف القاضي لينظر في األمور فمضى معھم الرسول إلى القاضي فكادوا
يقتلونه ويقتلون القاضي من كثرة الزحام حتى دخل القاضي بابًا وأغلق دونھم .
وفي يوم الخميس لثالث بقين من ربيع اآلخر :ظھرت ظلمة بمصر وحمرة في السماء شديدة حتى كان الرجل ينظر إلى وجه
اآلخر فيراه أحمر وكذلك الحيطان وغيرھا فمكثوا كذلك من العصر إلى العشاء وخرج الناس يدعون ﷲ عز وجل
ويتضرعون إليه .
وفي يوم األربعاء لثالث خلون من جمادى األولى :نودي في األرباع واألسواق ببغداد بالنھي عن وقود النار ليلة النيروز وعن
صب الماء في يومه ونودي بمثل ذلك في يوم الخميس فلما كانت عشية الخميس نودي على باب صاحب الشرطة بالجانب
الشرقي بأن أمير المؤمنين قد أطلق الناس في وقود النيران وصب الماء ففعلت العامة في ذلك ما جاوز الحد حتى صبوا على
أصحاب الشرطة فكان ذلك من أعظم الفتن .
وفي ھذه السنة :أولعت العوام بأن يقولوا لمن رأوه من الخدم السود :يا عقعق فبالغوا في أذى الخدم فتقدم بأخذ جماعة
وضربھم .
وفيھا:
عزم المعتضد على لعن معاوية بن أبي سفيان على المنابر وأمر بإنشاء كتاب يقرأ على الناس بذلك فخوفه عبيد ﷲ بن
سليمان اضطراب العامة وحذره الفتنة فلم يلتفت إلى قوله وعملت النسخ وقرئت بالجانبين في يوم األربعاء لست بقين من
جمادى األولى وتقدم إلى العوام بترك العصبية ومنع القصاص من القعود في الجامع وفي الطرقات ومنعت الباعة من القعود
قاص
في رحابھا ومنع أھل الحلق في الفتيا وغيرھم من القعود في المسجد ونودي يوم الجمعة بنھي الناس عن االجتماع على ٍ
أو غيره وأنه قد برئت الذمة ممن اجتمع من الناس على مناظرة أو جدل فمن فعل ذلك أحل بنفسه الضرب وتقدم إلى الذين
يسقون الماء في الجامع أن ال يترحموا على معاوية وال يذكروه وخرج مكتوب فيه :قد انتھى إلى أمير المؤمنين ما عليه
جماعة من العامة من شبھة قد دخلتھم في أديانھم وفساد قد لحقھم في معتقدھم وعصبية قد غلبت عليھم قلدوا فيھا قادة الضالل
بال بيتة وخالفوا السنن المتبعة إلى األھواء المبتدعة فأعظم أمير المؤمنين ذلك ورأى ترك إنكاره حرجً ا عليه في الدين .
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وفي شعبان ظھر شخص إنسان في يده سيف في دار المعتضد بالثريا فمضى إليه بعض الخدم لينظر من ھو فضربه الشخص
بالسيف ضربة قطع بھا منطقته وبلغ السيف إلى بدن الخادم وھرب الخادم ودخل الشخص في زرع في البستان فتوارى فيه
فطلب فلم يعرف له خبر ولم يوقف له على أثر فاستوحش المعتضد من ذلك ورجم الناس الظنون حتى قالوا :إنه من الجن ثم
عاد الشخص للظھور مرارً ا كثيرة حتى وكل المعتضد بسور داره وأحكم عمارة السور وجيء يوم السبت لسبع خلون من
رمضان بالمعزمين بسبب ذلك الشخص وجيء معھم بالمجانين وكانوا قد قالوا :نحن نعزم على بعض المجانين فإذا أسقط سأل
الجني عن خبر ذلك الشخص فصرعت امرأة فأمر بصرفھم .
وذكر أبو يوسف القزويني أنه لم يوقف له على أثر وال عرفت حقيقة ذلك إال في أيام المقتدر وأن ذلك الشخص كان خادمًا
أبيض يميل إلى بعض الجواري اللواتي في دواخل دور الخدم وكان قد اتخذ لحى على ألوان مختلفة وكان إذا لبس بعض
اللحى ال يشك من رآه أنھا لحية فكان يلبس في الوقت الذي يريده لحية منھا ويظھر في ذلك الموضع وفي يده سيف أو غيره
من السالح فإذا طلب دخل بين الشجر وفي بعض الممرات والعطفات ونزع اللحية وجعلھا في كمه وبقي معه السالح كأنه
لبعض الخدم الطالبين للشخص فال يرتاب به أحد وسأل :ھل رأيتم أحد وكان إذا وقع مثل ھذا خرج الجواري من داخل الدور
فيرى ھو تلك الجارية ويخاطبھا بما يريد وإنما كان غرضه مخاطبة الجارية ومشاھدتھا وكالمھا ثم خرج من الدار في أيام
المقتدر ومضى إلى طوس فأقام بھا إلى أن مات وتحدثت الجارية بعد ذلك بحديثه .
وفي ھذه السنة :وعد المنجمون الناس بغرق أكثر األقاليم وقالوا ال يسلم من إقليم بابل إال اليسير وأن ذلك يكون لكثرة األمطار
وزيادة المياه في األنھار وقحط الناس في تلك السنة ولم يروا من األمطار إال اليسير وغارت المياه في األنھار واآلبار حتى
احتاج الناس إلى االستسقاء فاستسقوا ببغداد مرارً ا وكذب ﷲ عز وجل خبر المنجمين .
وحج بالناس في ھذه السنة محمد بن عبد ﷲ بن داود الھاشمي المعروف بأترجة .
ذكر من توفي في ھذه السنة من األكابر
أحمد بن المبارك أبو عمرو المستملي :الزاھد النيسابوري ويلقب بحكمويه العابد سمع قتيبة بن سعيد وإسحاق بن راھويه
وأحمد بن حنبل وسريج بن يونس في خلق كثير وكان راھب أھل عصره يصوم النھار ويحيي الليل واستملى على المشايخ
س ًتا وخمسين سنة وحدث .
أنبأنا زاھر بن طاھر قال :أنبأنا أبو بكر البيھقي أخبرنا أبو عبد ﷲ محمد بن عبد ﷲ الحاكم قال :سمعت الحسن بن علي بن
محمد القاضي يقول :حضرت مجلس أبي عثمان سعيد بن إسماعيل ودخل أبوعمرو المستملي وعليه أثواب رثة فبكى أبو
عثمان فلما كان يوم مجلس الذكر بكى أبو عثمان في آخر مجلسه ثم قال :دخل علي شيخ من مشايخ أھل العلم فاشتغل قلبي
برثاثة حاله ولوال أني أجله عن تسميته في ھذا الموضع لسميته فجعل الناس يرمون بالخواتيم والدراھم والكسوة بين يديه
وتجمع بين يديه فقال أبو عمرو المستملي على رؤوس الناس وقال :أنا الذي ذكرني أبو عثمان برثاثة الحال ولوال أني كرھت
أن يتھم في غيري فيأثم فيه لسترت ما ستر ﷲ علي فتعجب أبو عثمان من إخالصه وأخذ جميع ما جمع له وحمله معه وخرج
نحو الجامع فبلغ باب الجامع وقد وھب الفقراء كل ما جمع له .
وتوفي في جمادى اآلخرة من ھذه السنة .
إبراھيم بن جعفر بن مسعر :أبو إسحاق الكرماني قدم مصر وحدث بھا وتوفي في ھذه السنة .
إبراھيم بن عبد العزيز بن صالح :أبو إسحاق الصالحي أخبرنا القزاز أخبرنا أحمد بن علي أخبرنا محمد بن عبد العزيز قال:
الصالحي من ولد صالح صاحب المصلى كان يعرف بالطلب والصالح كتب الناس عنه ووثقوه وكان ينزل درب سليمان
بالرصافة مات في جمادى األولى سنة أربع وثمانين .
إسحاق بن الحسن بن ميمون بن سعد :أبو يعقوب الحربي سمع عفان وھوذة بن خليفة والقعنبي وأبا نعيم في آخرين .
روى عنه :ابن صاعد والنجاد وأبو بكر والشافعي وابن الصواف وكان أكبر من إبراھيم الحربي بثالث سنين ووثقه إبراھيم
والدارقطني وتوفي ألربع عشرة ليلة بقيت من شوال ونودي عليه في أكناف مدينة السالم واجتمع خلق من الناس لحضور
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جنازته وغلط قوم فقصدوا منزل إبراھيم الحربي فقال لھم إبراھيم :ليس إلى ھذا الموضع قصدتم وغ ًدا تأتونه أيضًا! وعاش
إبراھيم الحربي بعده سنة دون شھرين .
إسحاق بن محمد أبو يعقوب :مولى بني سدوس وتوفي بمصر في ذي الحجة من ھذه السنة .
عبد ﷲ بن محمد بن يحيى بن المبارك :أبو القاسم العدوي المعروف بابن اليزيدي سمع محمد بن منصور وعبد الرحمن بن
يحيى واألصمعي وكان ثقة .
وتوفي في محرم ھذه السنة .
عبيد ﷲ بن علي بن الحسن بن إسماعيل :أبو العباس الھاشمي كان اإلمام في جامع الرصافة وإليه الحسبة ببغداد وحدث عن
نصر الجھضمي روى عنه :أبو الحسين بن المنادي وتوفي في صفر ھذه السنة .
عبد العزيز بن معاوية بن عبد ﷲ بن أمية :بن خالد بن عبد الرحمن بن سعيد ابن عبد الرحمن بن عباد بن أسيد أبو خالد
القرشي األموي البصري قدم بغداد وحدث بھب عن أزھر السمان وأبي عاصم النبيل .
روى عنه :أبو عمرو بن السماك .
توفي في ربيع اآلخر من ھذه السنة .
أبو خالد الدقاق :يعرف بالباد كذا يقول المحدثون وصوابه :البادي بكسر الدال ألنه ولد ھو وأخ له توأمان فكان ھو البادي في
الوالدة .
سمع عاصم بن علي ويحيى بن معين روى عنه :ابن صاعد وغيره .
وكان ثقة .
وتوفي في شوال ھذه السنة .
ثم دخلت سنة خمس وثمانين ومائتين
فمن الحوادث فيھا:
خروج صالح بن مدرك الطائي على الحاج باألجفر يوم األربعاء الثنتي عشرة ليلة بقيت من المحرم فأخذ األموال والتجارات
والنساء والحرائر والمماليك وذكر أنه أخذ من الناس ألفي ألف دينار .
ولسبع بقين من المحرم قرئ على جماعة من حاج خراسان في دار المعتضد كتاب بتولية عمرو بن الليث الصفار ما وراء
النھر  -نھر بلخ  -وعزل أحمد بن إسماعيل .
وفي ھذه السنة:
ريحا صفراء ارتفعت بنواحي الكوفة في ليلة األحد لعشر بقين من ربيع األول فلم تزل
كتب صاحب البريد من الكوفة يذكر أن ً
إلى وقت المغرب ثم استحالت سوداء فلم يزل الناس في تضرع إلى ﷲ عز وجل ثم مطرت السماء بعقب ذلك مطرً ا شدي ًدا
برعود ھائلة وبروق متصلة ومطرت قرية تعرف بأحمد أباذ حجارة بيضاء وسوداء مختلفة األلوان وأنفذ منھا حجرً ا فأخرج
إلى الدواوين حتى رأوه ثم ورد الخبر من البصرة أن ريحً ا ارتفعت بھا بعد صالة الجمعة لخمس بقين من ربيع األول صفراء
ثم استحالت خضراء ثم سوداء ثم تتابعت األمطار بما لم يروا مثلھا قط ثم وقع برد كبار وزن البردة الواحدة مائة وخمسون
درھمًا وأن الريح اقتلعت من نھر الحسن خمسمائة نخلة أو أكثر ومن نھر معقل مائة نخلة ً
عددا وزادت دجلة زيادة مفرطة لم
ير مثلھا فتھدمت أبنية كثيرة حولھا وخيف على الجانبين .
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وورد الخبر لثالث خلون من شعبان أن راغبًا الخادم مولى الموفق غزا في البحر فأظفره ﷲ تعالى بمراكب كثيرة وبجميع ما
فيھا من الروم فضرب أعناق ثالثة آالف منھم وأحرق المراكب وفتح حصو ًنا كثيرة من حصون الروم .
وفي عشر من ذي الحجة دخل علي بن المعتضد من الري فتلقاه الناس ودخل إلى المعتضد فقال له :يا بني خرجت ول ًدا
ورجعت ً
أخا! فقال :فأمر أن يخلع عليه بين يديه .
وفي ذي الحجة خرج المعتضد من بغداد قاص ًدا إلى آمد واستخلف ببغداد صالحً ا الحاجب وصلى بالناس العيد ابنه علي
ً
سماطا للناس .
وانصرف إلى الدار فعمل بھا
وحج بالناس في ھذه السنة محمد بن عبد ﷲ بن داود الھاشمي .
ذكر من توفي في ھذه السنة من األكابر
أحمد بن أصرم بن خزيمة بن عباد :بن عبد ﷲ بن حسان بن عبد ﷲ بن مغفل أبو العباس المزني سمع أحمد بن حنبل ويحيى
وغيرھما .
روى عنه أبو بكر النجاد الحزمي وغيره وكلن ثقة كبير الشأن .
توفي في جمادى األولى في ھذه السنة بدمشق .
إبراھيم بن إسحاق :بن إبراھيم بن بشير بن عبد ﷲ بن ديسم أبو إسحاق الحربي أصله من مرو ولد سنة ثمان وتسعين ومائة
وسمع أبا نعيم وعفان بن مسلم وعلي بن الجعد وأحمد بن حنبل وخل ًقا كثيرً ا .
روى عنه :ابن صاعد وابن أبي داود وابن األنباري وغيرھم .
وكان إمامًا في العلم غاية في الزھد عار ًفا بالفقه بصيرً ا باألحكام ماھرً ا في علم الحديث قيمًا باألدب واللغة .
وصنف كتبًا كثيرة .
وقال الدارقطني :إبراھيم الحربي إمام مصنف عالم بكل شيء بارع في كل علم صدوق كان يقاس بأحمد بن حنبل في زھده
وعلمه وورعه .
وقال إبراھيم الحربي :كان أخوالي نصارى وأمي تغلبية وصحبت قومًا من الكرخ على سماع الحديث فسموني الحربي ألن
عندھم من جاز القنطرة العتيقة من الحربية .
أخبرنا أبو منصور القزاز قال :أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال :أخبرني الجوھري قال :أخبرنا محمد بن العباس الخزاز
قال :سمعت أبا عمر اللغوي يقول :سمعت ثعلبًا يقول أنبأنا القزاز أنبأنا الخطيب قال :حدثني األزھري قال :سمعت أبا سعد
عبد الرحمن بن محمد االسترباذي يقول :سمعت أبا أحمد بن عدي يقول :سمعت أبا عمران األشيب يقول :قال رجل إلبراھيم
الحربي :كيف قويت على جمع ھذه الكتب فغضب وقال :بلحمي ودمي بلحمي ودمي!! أخبرنا أبو منصور القزاز قال :أخبرنا
أبو بكر بن ثابت قال :حدثنا عبد العزيز بن علي الوراق قال :حدثنا علي بن عبد ﷲ بن جھضم قال :حدثنا الخلدي قال :حدثنا
أحمد بن عبد ﷲ بن خالد بن ماھان قال :أجمع عقالء كل أمة أنه من لم يجر مع القدر لم يتھنأ بعيشة كأن يكون قميصي أنظف
قميص وإزاري أوسخ إزار ما حدثت نفسي أنھما يستويان قط وفرد عقبي مقطوع واآلخر صحيح أمشي بھما وأدور بغداد
كلھا ھذا الجانب وذاك الجانب ال أحدث نفسي أن أصلحھا .
وما شكوت إلى أمي وال إلى أختي وال إلى بناتي قط حمى وجدتھا .
وكان يقول :الرجل ھو الذي يدخل غمه على نفسه وال يغم عياله .
وكان بي شقيقة خمسًا وأربعين سنة ما أخبرت بھا أح ًدا قط ولي عشر سنين أبصر بفرد عين ما أخبرت بھا ً
أحدا قط وأفنيت
من عمري ثالثين سنة برغيفين إن جاءتني بھما أمي أو أختي أكلت وإال بقيت جائ ًعا عطشان إلى الليلة الثانية وأفنيت ثالثين
124

سنة من عمري برغيف في اليوم والليلة إن جاءتني امرأتي أو إحدى بناتي به أكلت وإال بقيت جائعً ا عطشان إلى الليلة
األخرى واآلن آكل نصف رغيف وأربع عشرة تمرة إن كان برنيًا أو ني ًفا وعشرين إن كان ً
دقال ومرضت ابنتي فمضت
امرأتي فأقامت عندھا شھرً ا فقال إفطاري في ھذا الشھر بدرھم ودانقين ونصف ودخلت الحمام واشتريت صابو ًنا بدانقين
وكانت نفقة رمضان كله بدرھم وأربعة دوانيق ونصف .
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال :أخبرني عبيد ﷲ بن أبي الفتح قال :أخبرنا عمر بن أحمد بن ھارون المقرئ أن أبا القاسم
بن بكير حدثه قال :سمعت إبراھيم الحربي يقول :ما كنا نعرف من ھذه األطبخة شي ًئا كنت أجيء من عشي إلى عشي وقد
ھيأت لي أمي باذنجانة مشوية أو لعقة بن أو باقة فجل .
قال عمر :سمعت أبا علي الخراط قال :كنت يومًا جالسًا مع إبراھيم الحربي على باب داره فلما أن أصبحنا قال لي :يا أبا علي
قم إلى شغلك فإن عندي فجلة قد أكلت البارحة خضرتھا أقوم أتغدى بجزرتھا .
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز قال :أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال :أخبرني أبو نصر :أحمد بن الحسين بن محمد بن
عبد ﷲ القاضي قال :حدثنا أبو بكر :أحمد بن محمد بن إسحاق السني قال :سمعت أبا عثمان الرازي يقول :جاء رجل من
أصحاب المعتضد إلى إبراھيم الحربي بعشرة آالف درھم من عند المعتضد يسأله عن أمر أمير المؤمنين تفرقة ذلك فرده
فانصرف الرسول ثم عاد فقال له :إن أمير المؤمنين يسألك أن تفرقه في جيرانك فقال :عافاك ﷲ ھذا ما لم نشغل أنفسنا بجمعه
فال نشغلھا بتفرقته قل ألمير المؤمنين إن تركتنا وإال تحولنا من جوارك .
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال :أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال :حدثني األزھري قال :أخبرنا أحمد بن إبراھيم بن
الحسن قال :حدثنا أحمد بن مروان قال :أخبرنا أبو القاسم بن الجبلي قال :اعتل إبراھيم الحربي علة حتى أشرف على الموت
فدخلت إليه يومًا فقال لي :يا أبا القاسم أنا في أمر عظيم مع ابنتي ثم قال لھا :قومي اخرجي إلى عمك فخرجت فألقت على
وجھھا خمارھا فقال :يا عم نحن في أمر عظيم ال في الدنيا وال في اآلخرة الشھر والدھر ما لنا طعام إال كسر يابسة وملح
وربما عدمنا الملح وباألمس قد وجه إليه المعتضد مع بدر ألف دينار فلم يأخذھا ووجه إليه فالن وفالن فلم يأخذ منھما شي ًئا
وھو عليل .
فالتفت الحربي إليھا وتبسم وقال :يا بنية إنما خفت الفقر قالت :نعم! قال :انظري إلى تلك الزاوية فنظرت فإذا كتب فقال :ھناك
اثنا عشر ألف جزء لغة وغريب كتبتھا بخطي إذا مت فوجھي كل يوم بجزء فبيعيه بدرھم فمن كان عنده اثنا عشر ألف درھم
ليس بفقير .
قال محمد بن عبد ﷲ الكاتب :كنت يومًا عند المبرد فأنشد :جسمي معي غير أن الروح عندكم فالجسم في غربة والروح في
وطني فليعجب الناس مني أن لي بد ًنا ال روح فيه ولي روح بال بدن وأنشد ثعلب :غابوا فصار الجسم من بعدھم ال تنظر العين
له فيا يا خجلتي منھم ومن قولھم ما ضرك الفقد لنا شيا قال :فأتيت إبراھيم الحربي فأنشدته فقال :أال أنشدته :يا حيائي ممن
أحب إذا ما قال بعد الفراق أني حييت وقال الحسن بن زكريا العدوي :أنشدني إبراھيم الحربي :أنكرت ذلي فأي شيء أحسن
من ذلة المحب أليس شوقي وفيض دمعي وضعف جسمي شھود حبي أخبرنا القزاز قال :أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال:
حدثني عبد الغفار بن عبد الواحد األرموي قال :سمعت أبا يعلى الحافظ يقول :سمعت حمزة بن محمد العلوي يقول :دخلنا على
إبراھيم الحربي  -وھو مريض وقد كان يحمل ماؤه إلى الطبيب وكان يجيء إليه ويعالجه فجاءت الجارية فردت الماء وقالت:
مات الطبيب فبكى وأنشأ يقول :إذا مات المعالج من سقام فيوشك للمعالج أن يموتا أخبرنا القزاز قال :أخبرنا أحمد بن علي بن
ثابت قال :حدثني الحسن بن أبي طالب قال :حدثنا عمر بن أحمد الواعظ قال :حدثنا علي بن الحسن البزاز قال :سمعت
ً
إبراھيم الحربي يقول وقد دخل عليه قوم يعودونه فقالوا :كيف تجدك فقال :أجدني كما قال الشاعر :دب في البالء ً
وسفال
علوا
ً
عضوا فعضوا ذھبت جدتي بطاعة نفسي فتذكرت طاعة ﷲ نضوا توفي إبراھيم الحربي يوم االثنين لتسع ليال
وأراني أموت
بقين من ذي الحجة ودفن يوم الثالثاء لثمان بقين من ذي الحجة سنة خمس وثمانين ومائتين وصلى عليه يوسف بن يعقوب
القاضي في شارع باب األنبار وكان الجمع كثيرً ا ً
جدا ودفن في بيته .
إسحاق بن المأمون بن إسحاق بن إبراھيم :أبو سھل الطالقاني حدث عن الكوسج والربيع بن سليمان .روى عنه ابن مخلد
وكتب الناس عنه كتاب الشافعي بروايته عن الربيع ومن الحديث شي ًئا صالحً ا .
وتوفي في جمادى األولى من ھذه السنة .
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بدر بن عبد ﷲ أبو الحسن الجصاص الرومي :حدث عن عاصم بن علي وخليفة بن خياط .
روى عنه الخطبي والنقاش .
وتوفي في محرم ھذه السنة .
زكريا بن يحيى بن عبد الملك بن مروان :أبو يحيى الناقد سمع خالد بن خطاش وأحمد بن حنبل وغيرھما .
روى عنه أبو الخالل ومحمد بن مخلد وأبو وكان أحد العباد المجتھدين ومن أثبات المحدثين .
قال فيه أحمد بن حنبل :ھذا رجل صالح .
وقال الدارقطني :ھو فاضل ثقة .
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال :أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال :حدثنا أبو نصر إبراھيم بن ھبة ﷲ الجرباذقاني قال:
حدثنا معمر بن أحمد بن محمد بن زياد األصبھاني قال :قال أبو زرعة الطبري :قال أبو يحيى الناقد :اشتريت من ﷲ تعالى
حوراء بأربعة آالف ختمة فلما كان ختمة سمعت الخطاب من الحوراء وھي تقول :وفيت بعھدك فھا أنا التي قد اشتريتني
فيقال :إنه مات .
توفي أبو يحيى الناقد ليلة الجمعة ودفن يوم الجمعة لثمان بقين من ربيع اآلخر من ھذه السنة .
سعيد بن محمد بن سعيد :سمع أبا عمر الحوضي روى عنه أبو بكر الشافعي وكان صدو ًقا .
توفي في شوال ھذه السنة .
عبد ﷲ بن أحمد بن سوادة أبو طالب مولى بني ھاشم حدث عن مجاھد بن موسى وطالوت في جماعة .
روى عنه أبو بكر بن مجاھد وابن مخلد وابن عقدة وكان صدو ًقا .
وتوفي في ھذه السنة بطرسوس .
عبيد ﷲ بن عبد الواحد بن شريك :أبو محمد البزاز حدث عن آدم بن أبي إياس ونعيم بن حماد .
روى عنه النجاد والمحاملي وقال الدارقطني :ھو صدوق .
وتوفي في رجب ھذه السنة ودفن عند قبر أحمد .
محمد بن بشير بن مطر :أبو بكر الوراق أخو خطاب بن بشر المذكور :سمع عاصم بن علي ومحمد بن عبد ﷲ بن نمير
ويحيى بن يوسف الزمي وغيرھم .
روى عنه ابن صاعد وأبو جعفر بن بريه وأبو بكر الشافعي وغيرھم .
وقال إبراھيم الحربي :أخو خطاب صدوق ال يكذب وقال الدارقطني :ثقة .
وتوفي في رمضان ھذه السنة .
محمد بن حماد بن ماھان بن زياد :أبو جعفر الدباغ سمع علي بن المديني وغيره .
وكان ثقة .
وتوفي في جمادى اآلخرة من ھذه السنة .
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محمد بن يزيد بن عبد األكبر :أبو العباس األزدي الثمالي المعروف بالمبرد له المعرفة التامة باللغة وكان في نحو البصريين
آية ولد سنة عشر ومائتين وقيل :سنة ست ومائتين وذكر ابن المرزبان أنه سئل :كان سبب ذلك أن صاحب الشرطة طلبني
للمنادمة فكرھت الذھاب إليه فدخلت على أبي حاتم السجستاني فجاء رسول صاحب الشرطة يطلبني فقال لي أبو حاتم :ادخل
في ھذا يعني غالف المزملة فارغ فدخلت فيه وغطى رأسه ثم خرج إلى الرسول فقال أبو حاتم للرسول :ليس ھو عندي فقال:
أخبرت أنه دخل إليك فقال :فادخل الدار ففتشھا .
فدخل فطاف كل موضع من الدار ولم يفطن بغالف المزملة ثم خرج فجعل أبو حاتم يصفق بيديه وينادي على المزملة :المبرد
المبرد وتسامع الناس ذلك فلھجوا به .
وللمبرد المعرفة التامة باللغة وھو أوحد في نحو البصريين .
وروى عن المازني وأبي حاتم وغيرھما .
وكان موثو ًقا به في الرواية وكان بينه وبين ثعلب مفارقة .
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال :أخبرنا أحمد بن علي الخطيب قال :أخبرنا الجوھري قال :أنشدنا محمد بن المرزبان لبعض
أصحاب المبرد يمدحه :بنفسي أنت يا ابن يزيد من ذا يساوي ثعلبًا بك غير قين إذا مازتكما العلماء يومًا رأت شأويكما
متفاوتين تفسر كل معضلة بحذق ويستر كل واضح ٍة بعين كأن الشمس ما تمليه شرحً ا وما يمليه ھمزة بين بين توفي المبرد في
ھذه السنة .
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال :أخبرنا أحمد بن علي قال :أخبرنا أحمد بن محمد العتيقي قال :حدثنا محمد بن الحسين بن
عمر التميمي قال :أنشدنا أحمد بن مروان المالكي قال :أنشدني بعض أصحابنا لثعلب بن المبرد حين مات :مات المبرد
وانقضت أيامه وسينقضي بعد المبرد ثعلب بيت من اآلداب أصبح نصفه خربًا وباقي نصفه فسيخرب ھذا قدر مل روى لنا من
ھذه الطريق وأنھا لثعلب وقد روي لنا من طريق آخر أنھا للحسين بن علي المعروف بابن العالف قالھا يرثي المبرد ويمدح
ثعلبًا وھي :مات المبرد وانقضت أيامه وسيذھبن مع المبرد ثعلب بيت من اآلداب أصبح نصفه خر ًبا وباقي بيته فسيخرب
فابكوا لما سلب الزمان ووطنوا للدھر أنفسكم على ما يسلب غاب المبرد حيث ال ترجونه ً
أبدا ومن ترجونه فمغيب شملتكم
أيدي الردى بمصيبة وتوعدت بمصيبة تترقب فتزودوا من ثعلب فبكأس ما شرب المبرد عن قليل يشرب وأرى لكم أن تكتبوا
أنفاسه إن كانت األنفاس مما يكتب فليلحقن بمن مضى متخلف من بعده وليذھبن ونذھب قال المبرد :خرجت ومعي أصحاب
لي نحو الرقة فإذا نحن بدير كبير فأقبل إلي بعض أصحابي فقال :مل بنا إلى ھذا الدير للنظر من فيه ونحمد ﷲ سبحانه
وتعالى على ما رزقنا من السالمة فلما دخلنا الدير رأينا مجانين مغللين وھم في نھاية القذارة وإذا بينھم شاب عليه بقية ثياب
من أين أنتم يا فتيان حياكم ﷲ فقلنا :من العراق فقال :يا بأبي العراق وأھلھا! با أنشدوني  -أو أنشدكم  -فقال المبرد :وﷲ إن
الشعر من ھذا لظريف فقلنا :أنشدنا فأنشأ يقول :ﷲ يعلم أنني كمد ال أستطيع أبث ما أجد روحان لي روح تضمنھا بلد وأخرى
حازھا بلد وأرى المقيمة ليس ينفعھا صبر وال يقوى لھا جلد وأظن غائبتي كشاھدتي بمكانھا تجد الذي أجد قال المبرد وﷲ إن
ھذا لظريف با زدنا فأنشأ يقول :لما أناخوا قبيل الصبح عيرھم ورحلوھا فثارت بالھوى اإلبل وأبرزت من خالل السجف
ناظرھا ترنو إلى ودمع العين منھمل وودعت ببنان عقدھا عنم ناديت ال حملت رجالك يا جمل ويلي من البين ماذا حل بي
وبھم من نازل البين حان البين وارتحلوا إني على العھد لم أنقض مودتھم فليت شعري لطول العھد ما فعلوا قال المبرد فقال
رجل من البغضاء الذين معي :ماتوا! قال :أذن فأموت فقال له :إن شئت فمت فتمطى واستند إلى السارية التي كان مشدودا
فيھا ومات فما برحنا حتى دفناه .
وتوفي المبرد في ھذه السنة .
الوليد بن عبيد بن يحيى :أبو عبادة الطائي البحتري من أھل منبج بھا ولد سنة ست ومائتين وبھا نشأ وتأدب وخرج إلى
ً
العراق فمدح المتوكل وخل ًقا من الرؤساء واألكابر وأقام ببغداد زما ًنا
طويال ثم رجع إلى بلده فمات به وكان فصيحً ا نقي الكالم
وقد روى عنه من شعره المبرد وابن المرزبان وابن دستوريه وكان ينحو نحو أبي تمام ويقول أبو تمام األستاذ وقيل له :إن
الناس يزعمون أنك أشعر من أبي تمام فقال :ولما سمع أبو تمام شعره قال :نعيت إلي نفسي فإنه ليس بطول عمري وقد نشأ
لطيء مثلك فمات أبو تمام بعد سنة وكان شعر البحتري في المديح أجود من المراثي فسئل عن سبب ذلك فقال :كنا نقول
للرجاء ونحن اآلن نعمل للوفاء وبينھما بعد .
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أخبرنا أبو منصور القزاز قال :أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال :أخبرني أبو يعلى :أحمد بن عبد الواحد الوكيل قال :أخبرنا
أبو الحسن محمد بن جعفر التميمي قال :أخبرنا أبو بكر الصولي عن ابن البحتري قال :دخل أبي علي بعض العمال قد ذكره
في حبس المتوكل وھو يطالب بما ال يقدر عليه من األموال فأنشا يقول :جعلت فداك الدھر ليس بمنفك من الحادث المشكو
والنازل المشكي وما ھذه األيام إال منازل فمن منزل رجب ومن منزل ضنك وقد ھذبتك الحادثات وإنما صفا الذھب اإلبريز
قبلك بالسبك أقام جميل الصبر في السجن برھة فأمسكه الصبر الجميل إلى الملك ومن شعره أيضًا :أال ال تذكرني الحمى إن
ذكره جوى للمشوق المستھام المعذب أتت دون ذاك العھد أيام جرھم فطارت بذاك العيش عنقاء معغرب ويا الئمي في عبرة
قد سفحتھا لبين وأخرى قبلھا للتجنيب تحاول مني شيمة غير شيمتي وتطلب عندي مذھبًا غير مذھبي ولما تزايلنا من الجزع
وانتأى مشرق ركب مصعد من مغرب تبينت أن ال دار من بعد عالج تسر وأن ال خلة بعد زينب وقال أيضًا :سالم عليكم ال
وفاء وال عھد أما لكم من ھجر خالنكم بد أأحبابنا قد أنجز الدھر وعده وشي ًكا ولم ينجز لنا منكم وعد أأطالل دار العامرية
باللوى سقت ربعك األنواء ما فعلت ھند بنفسي من عذبت نفسي بحبه وإن لم يكن منه وصال وال ود فقل لبني الضحاك ً
مھال
فإنني أنا األفعوان الصل والضيغم الورد وله أيضًا :إن جرى بيننا وبينك عتب أو تناءت منا ومنك الديار فالغليل الذي علمت
مقيم والدموع التي عھدت غزار وقال أيضًا :أقول له عند توديعنا وكل بعبرته مبلس لئن قعدت عنك أجسامنا لقد سافرت معك
األنفس وله أيضًا :ترون بلوغ المجد أن ثيابكم يلوح عليھا حسنھا وبصيصھا وليس العلى دراعة ورداؤھا وال جبة موشية
وقميصھا وله أيضًا :تنكر العيش حتى صار أكدره يأتي نظا ًما ويأتي صفوه لمعا فقد الشقيق غرام ما يرام وفي فقد التجمل
وھن يعقب الظلعا إن البكاء على الماضين مكرمة لو كان ماض إذا بكيته رجعا صعوبة الرزء تلفي في توقعه مستقبال
وانقضاء الرزء أن يقعا ھم ونحن سواء غير أنھم أضحوا لنا سل ًفا نمشي لھم تبعا وله :عجب الناس الغترابي وفي األط  -راف
تغشى منازل األشراف وجلوسي عن التصرف واألر  -ض لمثلي رحيبة األطراف ليس لي ثروة بلغت مداھا غير أني امرؤ
كفاني كفافي قد رأى األصيد المنكب عني صيدي عن فنائه وانصرافي وغبي األقوام من بات يرجو فضل من ال يجود
باألنصاف أن تنل قدرة فقد نلت صو ًنا والتغاني بين الرجال تكافي وله :مضى أھلك األخيار إال أقلھم وبادوا كما بادت أوائل
جرھم أبوا أن يذوقوا العيش والذم واقع عليه وماتوا ميتة لم تذمم مساع عظام ليس يبلى جديدھا وإن بليت منھا رمائم أعظم
سالم على تلك الخالئق أنھا مسلمة من كل عار ومأثم وال عجب لألسد إذ ظفرت بھا كالب األعادي من فصيح وأعجم فحربة
وحشي سقت حمزة الردى وحتف علي في حسام ابن ملجم توفي البحتري في ھذه السنة زقيل في سنة ثالث وثمانين وقد بلغ
الثمانين سنة .
ھارون بن عيسى بن يحيى :أبو محمد الصيرفي روى عن أبي عبد الرحمن المقري وعبد ﷲ بن عبد الحكم .
وكان من عقالء الناس ثقة في الحديث .
وتوفي في ربيع اآلخر من ھذه السنة .
ثم دخلت سنة ستة وثمانين ومائتين
ورود الخبر في ربيع اآلخر أن المعتضد وصل إلى آمد
فأناخ بجنده عليھا وحاصرھا ونصب المجانيق عليھا واقتتلوا فبعث رئيسھا يطلب األمان فأمنه فخرج إليه فخلع عليه ووصل
رسول من ھارون بن خمارويه إلى المعتضد وھو بآمد يخبره أنه قد بذل أنه إن سلمت إليه أعمال قنسرين والعواصم حمل إلى
بيت المال في كل سنة أربعمائة ألف دينار وخمسين ألف دينار وأنه يسأل أن يجدد له والية مصر والشام فأجيب إلى ذلك فأقام
المعتضد بآمد بقية جمادى األولى وعشرين يومًا من جمادى اآلخرة ثم ارتحل عنھا وأمر بھدم سورھا فھدم بعضه ولم يقدر
على ھدم الباقي .
فقال ابن المعتز يھنئه بفتح آمد :اسلم أمير المؤمنين ودم في غبطة وليھنك النصر فلرب حادثة نھضت لھا متقدمًا فتأخر الدھر
ليث فرائسه الليوث فما يبيض من دمھا له ظفر وحكى أبو بكر الصولي :أنه كان مع المعتضد أعرابي فصيح يقال له شعلة بن
شھاب اليشكري وكان يأنس به فأرسله إلى محمد بن عيسى بن شيخ ليرغبه في الطاعة ويحذره العصيان قال :يا أبا شھاب
كيف خلفت أمير المؤمنين فقلت :خلفته أمارً ا بالمعروف ً
فعاال للخير .
فقالت :أھل ذلك ومستحقه وكيف ال يكون كذلك وھو ظل ﷲ تعالى الممدود على بالده وخليفته المؤتمن على عباده فكيف
رأيت صاحبنا قلت :رأيت غالمًا ً
حدثا معجبًا قد استحوذ عليه السفھاء واستبد بآرائھم يزخرفون له الكذب فقالت :ھل لك أن
ترجع إليه بكتابي قبل لقاء أمير المؤمنين قلت :أفعل .
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فكتبت إليه كتابًا لطي ًفا أجزلت فيه الموعظة وكتبت في آخره :أقبل نصيحة أم قبلھا وجل خو ًفا عليك وإشفا ًقا وقل سد ًدا
واستعمل الفكر في قولي فإنك إن فكرت ألفيت في قولي لك الرشدا وال تثق برجال في قلوبھم ضغائن تبعث الشنآن والحسدا
ً
ماال وال ً
خموال في بيوتھم حتى إذا أمنوا ألفيتھم أسدا واعط الخليفة ما يرضيه منك وال تمنعه ً
مثل النعاج
أھال وال ولدا واردد
أخا يشكر ر ًدا يكون له ً
ردا من السوء ال تشمت به أحدا قال :فأخذت الكتاب وصرت إليه فلما نظر فيه رمى به إلي ثم قال :يا
أخا بني يشكر ما بآراء النساء تتم الدول وال بعقولھن يساس الملك ارجع إلى صاحبك .
فرجعت إلى المعتضد فأخبرته الخبر فأخذ الكتاب فقرأه فأعجبه شعرھا وعقلھا ثم قال :إني ألرجو أن أشفعھا في كثير من
القوم .
فلما كان من فتح آمد ما كان أرسل إلي المعتضد فقال :ھل عنك علم من تلك كالمرأة قلت :ال! قال :فامض مع ھذا الخادم فإنك
ستجدھا في جملة نسائھا فمضيت فلما بصرت بي من بعد أسفرت عن وجھھا وجعلت تقول :أريب الزمان وصرفه وعناده
كشف القناعا وأذل بعد العز منا الصعب والبطل الشجاعا فأبى بنا المقدور إال أن نقسم أو نباعا يا ليت شعري ھل نرى من بعد
فرقتنا اجتماعا ثم بكت حتى عال صوتھا وضربت بيدھا على األخرى وقالت :إنا وإنا إليه راجعون كأني وﷲ كنت أرى ما
أنا فيه فقلت لھا :إن أمير المؤمنين وجه بي إليك وما ذاك إال لجميل رأيه فيك فقالت :فھل لك أن توصل لي رقعة إليه قلت :نعم
فدفعت إلي رقعة فيھا مكتوب :قل للخليفة واإلمام المرتضى وابن الخالئف من قريش األبطح علم الھدى ومناره وسراجه
مفتاح كل عظيمة لم تفتح بك أصلح ﷲ البالد وأھلھا بعد الفساد وطال ما لم تصلح فتزحزحت بك ھضبة العرب التي لوالك
بعد ﷲ لم تتزحزح أعطاك ربك ما تحب فأعطه ما قد يحب وجد بعفوك واصفح يا بھجة الدنيا وبدر ملوكھا ھب ظالمي
ومفسدي لمصلح لقد نصحت لو قبل منھا وأمر أن يحمل إليھا خمسون ألف درھم وخمسون تخ ًتا من الثياب وأمر أن يحمل
مثل ذلك إلى ابن عيسى .
ووردت األخبار يوم الخميس لثمان بقين من جمادى اآلخرة ھدية عمرو بن الليث من نيسابور وكان مبلغ المال الذي وجه به
أربعة آالف درھم وعشرين من الدواب بسروج ولجم محالة ومائة وخمسين دابة بجالل مشھورة وكسوة حسنة وطيبًا وبزاة
وطرف .
وفي ھذه السنة :عبر إسماعيل بن أحمد نھر بلخ يريد عمرو بن الليث الصفار فظفر به وذلك أن أھل بلخ ملوه وضجروا منه
ومن نزول أصحابه في منازلھم ومد يده إلى أموالھم وكان أصحاب عمرو قد خرجوا يومًا من بلخ فحمل عليھم أصحاب
إسماعيل فانھزموا فانھزم عمرو فأخذ وجيء به إلى إسماعيل فقام إليه وقبل بين عينيه وقال :عزيز علي يا أخي ما نالك
وغسل وجھه وخلع عليه وحلف له أنه ال يؤذيه وال يسلمه فجاءه كتاب المعتضد بأن يسلم عمرو بن الليث فسلمه .
وكان عمرو يقول :لو أردت أن أعمل جسرً ا من ذھب على نھر بلخ لفعلت وكان يحمل فرشه ومطبخه على ستمائة جمل فآل
به األمر إلى القيد والذل .
وفي ھذه السنة ظھر رجل من القرامطة يكنى أبا سعيد فاجتمع إليه جماعة منھم ومن األعراب وكثر أصحابه وذلك في جمادى
اآلخرة وقوي أمره فقتل من حوله من أھل القرى ثم صار إلى موضع يقال له :القطيف بينه وبين البصرة مراحل وقيل :إنه
يريد البصرة فكتب أحمد بن محمد الواثقي وكان يتقلد معادن البصرة وكور دجلة إلى السلطان بما قد عزم عليه القرامطة
فكتب إليه في عمل سور على البصرة فقدرت النفقة عليه أربعة عشر ألف دينار فبني وغلب أبو سعيد على ھجر وأمن أھلھا .
ومن الحوادث فيھا :ما أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز قال :أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال :أخبرني محمد بن أحمد
بن يعقوب قال :حدثنا محمد بن نعيم الضبي قال :سمعت أبا عبد ﷲ محمد بن أحمد بن موسى القاضي يقول :حضرت مجلس
موسى بن إسحاق القاضي بالري سنة ست وثمانين ومائتين فتقدمت امرأة فادعى وليھا على زوجھا خمسمائة دينار مھرً ا فأنكر
فقال القاضي :قد أحضرتھم فاستدعى بعض الشھود أن ينظر إلى المرأة ليشير إليھا في شھادته فقام الشاھد وقال للمرأة :قومي!
فقال الزوج :تفعلون ماذا قال الوكيل :ينظرون إلى امرأتك وھي مسفرة لتصح عندھم معرفتھا فقال الزوج :فإني أشھد القاضي
أن لھا علي ھذا المھر الذي تدعيه وال يسفر عن وجھھا فأخبرت المرأة بما كان من زوجھا فقالت :فإني أشھد القاضي أني قد
وھبت له ھذا المھر وأبرأته منه في الدنيا واآلخرة! فقال القاضي :يكتب ھذا في مكارم األخالق .
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ذكر من توفي في ھذه السنة من األكابر
إسماعيل بن الفضل بن موسى بن مسمار بن ھانئ  :أبو بكر البلخي سكن بغداد وحدث بھا عن أبي كريب وغيره روى عنه
أبو عمرو بن السماك وأبو بكر توفي في رجب ھذه السنة .
إسماعيل بن إسحاق بن إبراھيم بن مھران :أبو بكر السراج النيسابوري مولى ثقيف :سمع إسحاق بن راھويه وأحمد بن
حنبل وكان له به اختصاص وكان ثقة .
توفي في ھذه السنة .
أخبرنا أبو منصور القزاز قال :أخبرنا أبو بكر بن ثابت الخطيب قال :أخبرني محمد بن علي المقرئ قال :أخبرنا محمد بن
عبد ﷲ الحافظ قال :سمعت أبا الوليد :حسان بن محمد الفقيه يقول :سمعت أبا العباس محمد بن إسحاق السراج يقول :واأسفا
على بغداد! فقيل له :ما الذي حملك على الخروج منھا قال :أقام بھا أخي إسماعيل خمسين سنة فلما توفي ورفعت جنازته
ً
سمعت
رجال على باب من ھذا الميت قال :غريب كان ھا ھنا! فحملتني ھذه الكلمة على االنصراف إلى الوطن .
إسحاق بن محمد بن أحمد بن أبان :أبو يعقوب النخعي وھو إسحاق األحمر حدث عن عبيد ﷲ بن محمد بن عائشة وإبراھيم
بن بشار الرمادي وأبي عثمان المازني وغيرھم .
والغالب على رواياته األخبار والحكايات .
روى عنه محمد بن خلف وكيع .
أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد القزاز قال :أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال :سمعت أبا القاسم
عبد الواحد بن علي بن برھان األسدي يقول :إسحاق بن محمد بن أبان النخعي األحمر كان خبيث المذھب رديء اإلعتقاد
يقول :إن عليًا ھو ﷲ عز وجل قال :وكان أبرص فكان يطلي البرص بما يغير لونه فسمي األحمر لذلك .
قال :وبالمدائن جماعة من الغالة يعرفون باإلسحاقية ينتسبون إليه .
قال الخطيب :سألت بعض الشيعة ممن يعرف مذاھبھم ويخبر أحوال شيوخھم عن إسحاق فقال لي مثل مقالة عبد الواحد بن
علي سواء وقال :إلسحاق مصنفات في المقالة المنسوبة إليه التي يعتقدھا اإلسحاقية .
قال الخطيب :ثم وقع إلي كتاب ألبي محمد الحسن بن يحيى النوبختي من تصنيفه في الرد على الغالة وكان النوبختي ھذا من
متكلمي الشيعة اإلمامية فذكر أصناف مقاالت الغالة إلى أن قال :وقد كان ممن جرد الجور في الغلو في عصرنا إسحاق بن
محمد المعروف باألحمر وكان ممن يزعم أن عليًا ھو ﷲ عز وجل وأنه يظھر في وقت ھو الحسن وفي وقت ھو الحسين .
وھو الذي بعث بمحمد صلى ﷲ عليه وسلم .وقال في كتاب له :لو كانوا أل ًفا لكانوا واح ًدا .
ً
فضال عن أن يدل عليھما .
وعمل كتابًا ذكر أنه كتاب التوحيد فجاء فيه بجنون وتخليط ال يتوھمان
وكان يقول :باطن صالة الظھر محمد صلى ﷲ عليه وسلم إلظھاره الدعوة قال} :إن الصالة تنھى عن الفحشاء والمنكر{ معنى
ألن النھي ال يكون إال من حي قادر .
وقد أورد النوبختي عن إسحاق أشياء كان يحتج بھا على مقالته أقلھا يوجب الخروج عن الملة نعوذ با من الخذالن.
الحسين بن بشار بن موسى :أبو علي الخياط سمع أبا بالل األشعري وروى عنه أبو بكر الشافعي وكان ثقة صدو ًقا أخبرنا
أبو منصور القزاز قال :أخبرنا أبو بكر :أحمد بن علي بن ثابت قال :أخبرنا أحمد بن محمد بن أبي جعفر األخرم قال :حدثنا
عيسى بن محمد الطوماري قال :سمعت أبا عمر :محمد بن يوسف القاضي يقول :اعتل أبي علة شھورً ا فأتيته ذات يوم فدعا
بي وبأخوي :أبي بكر وأبي عبد ﷲ فقال لنا :رأيت في النوم كأن ً
قائال يقول :كل ال واشرب ال فإنك تبرأ فقال لي أخي أبو
بكر :إن ال كلمة وليست بجسم وما ندري ما معنى ذلك وكان بباب الشام رجل يعرف بأبي علي الخياط حسن المعرفة بعبارة
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الرؤيا فجئنا به فقص عليه المنام فقال :ما أعرف تفسير ذلك ولكني أقرأ في كل ليلة نصف القرآن فأخلوني الليلة حتى أقرأ
رسمي من القرآن وأفكر في ذلك .
فلما كان من الغد جاءنا فقال :مررت البارحة وأنا أقرأ على ھذه اآلية} :من شجرة مباركة زيتونة ال شرقية وال غربية{
فنظرت إلى ال وھي تتردد فيھا وھي شجرة الزيتون اسقوه زي ًتا وأطعموه زي ًتا قال :ففعلنا ذلك فكان سبب عافيته .
زكريا بن داود بن بكر أبو يحيى الخفاف النيسابوري :قدم بغداد وحدث بھا فروى عنه ابن مخلد وأبو سھل بن زياد .
وكان ثقة .
وتوفي بنيسابور في جمادى اآلخرة من ھذه السنة .
زياد بن الخليل أبو سھل التستري :قدم بغداد وحدث بھا عن إبراھيم بن المنذر الحزامي ومسدد وإبراھيم بن بشار الرمادي .
روى عنه أبو بكر الشافعي .
ثم صار إلى البصرة وتوفي بعسفان في طريق المدينة قبل أن يدخل مكة في ذي القعدة من ھذه السنة .
محمد بن الحسين بن إبراھيم بن زياد بن عجالن :أبو الشيخ األصبھاني سكن بغداد وحدث بھا عن أبي بكر األترم والحسن
بن محمد الزعفراني .
روى عنه أبو بكر الشافعي وكان ثقة .
وتوفي ببغداد في ھذه السنة .
محمد بن يونس بن موسى بن سليمان :بن عبيد بن ربيعة بن كديم أبو بكر العباس القرشي البصري المعروف بالكديمي ولد
في سنة ثالث وثمانين ومائة وھو ابن امرأة روح بن عبادة سمع عبد ﷲ بن داود الخريبي ومحمد بن عبد ﷲ األنصاري
وأزھر السمان وأبا داود الطيالسي وأبا زيد النحوي واألصمعي وأبا عبيدة وعفان بن مسلم وأبا نعيم وخل ًقا كثيرً ا ورحل في
ً
حافظا للحديث كثير الحديث .
طلب العلم وحج أربعين حجة وسكن بغداد وكان
روى عنه ابن أبي الدنيا وابن األنباري وابن السماك وأحمد بن سليمان وابن النجاد وآخر من روى عنه أبو بكر بن مالك
القطيعي .
أخبرنا أبو منصور القزاز قال :أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال :لم يزل الكديمي معرو ًفا عند أھل العلم بالحفظ مشھورً ا
بالطلب مقدمًا في الحديث حتى أكثر روايات الغرائب والمناكير فتوقف إذ ذاك بعض الناس عنه ولم ينشطوا للسماع منه .
فأنبأني أبو بكر أحمد بن علي اليزيدي قال :أخبرنا أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ قال :محمد بن يونس ذاھب الحديث تركه
يحيى بن صاعد وأحمد بن محمد بن سعيد وكان أبو داود يطلق عليه الكذب وكان موسى بن ھارون يقول :الكديمي كذاب
يضع الحديث .
وقال سليمان الشاذكوني :الكديمي وأخوه وابنه بيت الكذب .
وأراد بالكديمي :يونس وبأخيه :موسى وكان يلقب قال الدارقطني :كان الكديمي يتھم بوضع الحديث .
قال المصنف :ليس محل الكديمي عندنا الكذب وإنما كان كثير الغرائب ولقد حدث عن شاصونة بن عبيد قال :حدثنا شاصونة
منصر ًفا من عدن فلم يعرفوا شاصونة فقالوا :ھذا حديث عمن لم يخلق فجاء قوم بعد وفاته من عدن فقالوا :دخلنا قرية يقال لھا
ً
شيخا فسألناه :أعندك شيء من الحديث فقال :نعم فكتبنا عنه وقلنا له :ما اسمك فقال :محمد بن شاصونة بن
الجردة فلقينا بھا
عبيد وأملى علينا الحديث الذي ذكره الكديمي .
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وقد روي لنا حديث شاصونة من غير طريق الكديمي :أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال :أخبرني القاضي أبو العالء الواسطي
قال :أخبرنا محمد بن حمدويه قال :سمعت أبا بكر بن إسحاق الضبعي يقول :ما سمعت ً
أحدا من أھل العلم يتھم الكديمي في
لقيه كل من روى عنه .
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال :أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال :حدثني الخالل قال :حدثنا علي بن محمد اإليادي قال:
حدثنا أبو بكر الشافعي قال :سمعت جعفر الطيالسي يقول :الكديمي ثقة ولكن أھل البصرة يحدثون بكل ما يسمعون .
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال :أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال :أخبرنا ابن رزق قال :مات الكديمي يوم الخميس ودفن
يوم الجمعة قبل الصالة للنصف من جمادى اآلخرة سنة ست وثمانين ومائتين وصلى عليه يوسف بن يعقوب القاضي وكان
ثقة .
محمد بن يوسف أبو عبد ﷲ البناء :لقي ستمائة شيخ وكتب الحديث الكثير وكان يبني للناس باألجرة فيأخذ منھا دانقين لنفقته
ويتصدق بالباقي ويختم كل يوم ختمة.
وتوفي رحمه ﷲ في ھذه السنة .
يعقوب بن إسحاق بن تحية :أبو يوسف الواسطي سمع يزيد بن ھارون ونزل بغداد بالجانب الشرقي في سوق الثالثاء وحدث
بأربعة أحاديث ووعدھم أن يحدثھم من الغد فمات وله مائة واثنتا عشرة سنة رحمه ﷲ .
ثم دخلت سنة سبع وثمانين ومائتين
أن المعتضد دخل من متنزھه ببراز الروز إلى بغداد وأمر ببناء قصر في موضع اختاره من براز الروز فحملت إليه اآلالت
وابتدئ بعمله .
وفي شھر ربيع األول غلظ أمر القرامطة بالبحرين وأغاروا على نواحي ھجر وقرب بعضھم من نواحي البصرة فوجه أمير
المؤمنين المعتضد إليھم جي ًشا .
وفي شھر ربيع اآلخر ولى المعتضد عباس بن عمرو الغنوي اليمامة والبحرين ومحاربة أبي سعيد القرمطي وضم إليه زھاء
ألفي رجل فسار نحو القرامطة فاقتتلوا فأسر العباس وقتل أصحابه فانزعج أھل البصرة وھموا بالجالء عنھا ثم أطلق العباس .
ومن العجائب أنه كان مع العباس عشرة آالف في محاربة أبي سعيد القرمطي فقبض عليھم أبو سعيد فنجا العباس وحده وقتل
الباقون وأن عمرو بن الليث مضى في خمسين أل ًفا إلى محاربة إسماعيل بن أحمد فأخذ ھو ونجا الباقون .
وإلحدى عشرة ليلة خلت من رجب ولي حامد بن العباس الخراج والضياع بفارس وكانت في يد عمرو بن الليث ودفعت كتبه
بالوالية إلى أخيه أحمد بن العباس وكان حامد مقيمًا بواسط ألنه كان يليھا .
وحج بالناس في ھذه السنة محمد بن عباد بن داود .
ذكر من توفي ھذه السنة من األكابر
أحمد بن إسحاق بن إبراھيم بن نبيط بن شريط :أبو جعفر األشجعي كوفي قدم مصر وحدث بھا عن أبيه عن جده .
وتوفي بالجيزة من مصر ھذه السنة .
إسماعيل بن نميل بن زكريا :أبو علي الخالل سمع أبا الوليد الطيالسي في آخرين وروى عنه ابن مخلد والطبراني وغيرھما
وكان صدو ًقا .
إسحاق بن مروان :أبو يعقوب الدھان حدث عن عبد األعلى بن حماد روى عنه الطبراني وتوفي في رجب ھذه السنة .
ً
مقبوالعند الحكام .
جعفر بن محمد بن عرفة أبو الفضل :المعدل حدث عنه عبد الصمد الطستي وغيره وكان ثقة
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توفي في منصرفه من الحج بالعمق لسبع بقين من ذي الحجة من ھذه السنة وجيء به إلى بغداد الحسين بن السميدع بن
إبراھيم أبو بكر البجلي من أھل أنطاكية قدم بغداد وحدث بھا عن محمد بن المبارك الصوري وإسماعيل بن محمد الصفار .
وكان ثقة توفي في ھذه السنة .
قطر الندى بنت خمارويه :تزوجھا المعتضد با وتوفيت لسبع خلون من رجب ھذه السنة ودفنت داخل قصر الرصافة .
موسى بن الحسن بن عباد بن أبي عباد :أبو السري األنصاري المعروف بالجالجلي نسائي األصل سمع روح بن عبادة
وعفان بن مسلم وأبا نعيم والقعنبي .
وكان قد قدمه القعنبي في صالة التراويح فأعجبه صوته فقال :كأن صوتك الجالجل فلقب بذلك .
وكان ثقة روى عنه أبو بكر اآلدمي القارئ وابن مخلد والنجاد .
وتوفي في صفر ھذه السنة .
أبو سعيد الھروي :سمع ابن راھويه وأحمد بن حنبل وابن المديني .
ً
ً
زاھدا صالحً ا .
حافظا
روى عنه أبو عمرو بن السماك وكان ثقة
توفي في شعبان ھذه السنة .
يعقوب بن يوسف بن أيوب :أبو بكر المطوعي سمع أحمد بن حنبل وعلي بن المديني .
وروى عنه النجاد والخلدي .
أخبرنا أبو منصور القزاز قال :أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن الخطيب قال :حدثنا عبد العزيز بن علي الوراق قال :سمعت
علي بن عبد ﷲ بن الحسن الھمذاني يقول :سمعت جعفرً ا الخلدي يقول :سمعت أبا بكر المطوعي يقول :كان وردي في شيبتي
أقرأ في كل يوم وليلة} :قل ھو ﷲ أحد{ إحدى وثالثين ألف مرة  -أو توفي المطوعي في رجب ھذه السنة ودفن بباب البردان.
يوسف بن يزيد بن كامل بن حكيم :أبو يزيد القراطيسي روى عن أسد بن موسى ورأى الشافعي وكان ثقة صدو ًقا وبلغ مائة
سنة إال أربعة أشھر .
وتوفي في ربيع األول من ھذه السنة رحمه ﷲ وإيانا وجميع المسلمين بمنه وكرمه .
ثم دخلت سنة ثمان وثمانين ومائتين
فمن الحوادث فيھا:
ورود الخبر بوقوع الوباء بآذربيجان فمات به خلق كثير إلى أن فقد الناس ما يكفنون به الموتى وكفنوا في األكيسة والجلود
واللبود ثم صاروا إلى أن لم يجدوا من يدفن الموتى فكانوا يتركونھم في الطريق على حالھم .
وفيھا:
غزا نزار بن محمد عامل الحسن بن علي على كورة الصائفة ففتح حصو ًنا كثيرة للروم وأدخل طرسوس مائة علج وني ًفا
وستين علجً ا من الشمامسة وصلبا ًنا كثيرة وأعالمًا .
وال ثنتي عشرة خلت من ذي الحجة وردت كتب التجار من الرقة أن الروم قد وافوا في مراكب كثيرة وجاء منھم قوم على
الظھر إلى ناحية كيسوم فاستاقوا من المسلمين أكثر من خمسة عشر ألف إنسان ما بين رجل وصبي فمضوا بھم وأخذوا فيھم
قومًا من أھل الذمة .
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وفي ھذه السنة:
كسفت الشمس فظھرت الظلمة ساعات ثم ھبت وقت العصر ريح بناحية دبيل سوداء إلى ثلث الليل ثم زلزلوا وخسف بھم فلم
ينج إال اليسير .
وورد الخبر بأنه قد مات تحت الھدم في يوم واحد أكثر من ثالثين ألف إنسان .
ودام ھذا عليھم أيامًا فبلغ من ھلك خمسون ومائة ألف إنسان .
وحج بالناس في ھذه السنة ھارون بن محمد .
ذكر من توفي في ھذه السنة من األكابر
إبراھيم بن حبيب أبو إسحاق األنصاري :الزاھد مغربي األصل توفي بمصر في ذي الحجة من ھذه السنة .
أنيس بن عبد ﷲ بن عبد الرحمن بن أبان سمع أبا نصر التمار وغيره .
روى عنه المحاملي وابن السماك وأبو بكر الشافعي .
وكان ثقة .
وتوفي في ربيع األول من ھذه السنة وقيل بل في سنة سبع .
ً
حديثا واح ًدا ومن حفص بنعمر
بشر بن موسى بن صالح :أبو علي األسدي ولد سنة تسعين ومائة وسمع من روح بن عبادة
ً
حديثا واح ًدا وسمع الكثير من ھوذة بن خليفة والحسن بن موسى األشيب وأبي نعيم وعلي بن الجعد واألصمعي
العدني
وغيرھم .
روى عنه ابن صاعد وابن مخلد وابن المنادي والنجاد وأبو عمر الزاھد وجعفر بالخلدي والخطبي والشافعي وابن الصواف
وغيرھم .
ً
عاقال ركي ًنا .
وكان آباؤه من أھل البيوتات والفضل والرياسة والنبل وكان ھو في نفسه ثقة أمي ًنا
وكان أحمد بن حنبل يكرمه .
أخبرنا أبو منصور القزاز قال :أخبرنا أبو بكر :أحمد بن علي بن ثابت قال :أخبرنا الخالل قال :أخبرنا أحمد بن محمد بن
عمران قال :أنشدني بشر بن موسى لنفسه :ضعفت ومن جاز الثمانين يضعف وينكر منه كل ما كان يعرف ويمشي روي ًدا
كاألسير مقي ًدا تداني خطاه في الحديد ويرسف توفي بشر في ربيع األول من ھذه السنة وصلى عليه محمد بن ھارون بن
العباس الھاشمي صاحب الصالة ودفن في مقربة باب التبن وكان الجمع كثيرً ا .
ثابت بن قرة :أبو الحسن الصابئ الطيب ولد سنة إحدى وعشرين ومائتين .
توفي ھذه السنة وكان غاية في علم الطب والفلسفة والھندسة .
جعفر بن محمد بن سوار :أبو محمد النيسابوري حدث عن قتيبة وعلي بن حجر وكان ثقة .
وتوفي في ذي القعدة من ھذه السنة .
الحسن بن عمرو بن الجھم :حدث عن علي بن المديني وحكايات عن بشر الحافي .
روى عنه أبو عمرو بن السماك وقال :السبيعي وإنما ھو الشيعي من شيعة المنصور .
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توفي في ھذه السنة .
عبد ﷲ بن محمد بن عزيز :أبو محمد التميمي الموصلي حدث عن غسان بن الربيع .
روى عنه إسماعيل الخطبي وقال :توفي في رجب ھذه السنة .
العباس بن حمزة بن عبد ﷲ بن أشرس :أبو الفضل الواعظ النيسابوري سمع قتيبة بن سعيد وأحمد بن حنبل وعبيد ﷲ بن
عمر القواريري وغيرھم .
وصحب أحمد بن أبي الحواري .
ودخل على ذي النون وكان شديد االجتھاد يصوم النھار ويقوم الليل وكان يقول :لقد لحقتني بركة ذي النون وكان مجاب
الدعوة وسئل عن الزھد فقال :ترك ما يشغلك عن ﷲ تعالى أخذه وأخذ ما يبعدك عن ﷲ تركه .
محمد بن أحمد بن روح بن حرب :أبو عبد ﷲ الكسائي حدث عن محمد بن عباد المكي وغيره .
وتوفي ربيع األول من ھذه السنة .
محمد بن بشر بن مروان :أبو عبد ﷲ الصيرفي حدث عن محمد بن حسان السمتي وغيره .
روى عنه ابن صاعد وابن قانع وغيرھما أحاديث مستقيمة .
ھارون بن محمد بن إسحاق بن موسى
بن عيسى بن موسى أبو موسى الھاشمي أمام الناس في الحج سمع وحدث .
وتوفي بمصر في رمضان ھذه السنة وكان ثقة ً
عدال رحمه ﷲ .
ثم دخلت سنة تسع وثمانين ومائتين
فمن الحوادث فيھا:
انتشار القرامطة بسواد الكوفة
فوقع بعض العمال بجماعة منھم وبعث رئيسًا لھم إلى المعتضد فأمر به فقلعت أضراسه ثم خلعت عظام يده ثم قطعت يداه
ورجاله وقتل وصلب .
ولليلتين خلتا من شھر ربيع األول أخرج من كانت له دار وحانوت بباب الشماسية عن داره وحانوته وقيل لھم :خذوا أنقاضكم
واخرجوا وذلك أن المعتضد كان قد قدر أن يبني لنفسه ھنالك دارً ا يسكنھا فخط موضع السور وحفر بعضه وابتدأ في بناء دكة
على دجلة وكان أمير المؤمنين المعتضد قد أمر ببنائھا لينتقل فيقيم فيھا إلى أن يفرغ من بناء الدار والقصر فمرض المعتضد
با فأرجف به فقال عبد ﷲ بن المعتز :طار قلبي بجناح الوجيب جزعً ا من حادثات الخطوب وحذرً ا من أن يشاك بسوء أسد
الملك وسيف الحروب لم يزل أشيب وھو ابن عشر بغبار الحروب قبل المشيب ثم راضته التجارب حتى ما عجيب عنده
بعجيب جال شيطان األراجيف فينا بحديث مؤلم للقلوب وكأن الناس أغنام راع غاب عنھا فأحسست بذيب وقعت منا مواقع ماء
في حريق مشعل ذي لھيب رب أصحبة سالمة جسم وأحبه منك بعمر رحيب وفي شھر ربيع اآلخر :توفي أمير المؤمنين
المعتضد با رحمه ﷲ واستخلف ابنه المكتفي با .
وكثرت في ھذه السنة الزالزل فكان في رجب زلزلة شديدة وانقضت الكواكب لثمان خلون من رمضان من جميع السماء في
وقت السحر فلم تزل على ذلك إلى أن طلعت الشمس .
آخر ھذا الجزء المبارك وﷲ أعلم .
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ووافق الفراغ منه في صفر المبارك عام خمسة وثمانمائة وقت أذان الظھر ووافق وقت فراغه الدعاء لمالكه بالتأييد والنصر
والسالمة في األھل والمال والولد والعفو والعافية في الدين واآلخرة ولمن كتبه أو نظر فيه ولجميع المسلمين .
يتلوه في الجزء الذي بعده :باب ذكر الخالفة المكتفي با والحمد

رب العالمين .

وصلى ﷲ على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين .
وحسبنا ﷲ ونعم الوكيل .
باب ذكر خالفة المكتفي با
واسمه علي بن المعتضد ويكنى أبا محمد وليس في الخلفاء من يكنى أبا محمد إال الحسن بن علي وموسى الھادي والمكتفي
والمستضيء بأمر ﷲ وال من اسمه علي غير بن أبي طالب ولد في رجب سنة أربع وستين وكان المعتضد لما اشتدت علته
أمر بأخذ البيعة البنه علي بالخالفة من بعده فأخذت البيعة بذلك على الناس ببغداد .
في عشية يوم الجمعة إلحدى عشرة بقيت من ربيع اآلخر من ھذه السنة قبل موت المعتضد بأربعة أيام ثم جددت له البيعة
صبيحة الليلة التي مات المعتضد فيھا وكان المكتفي بالرقة فلما بلغه الخبر أخذ البيعة على من عنده ثم انحدر إلى بغداد .
وأم المكتفي تركية لم تدرك خالفته ويقال لھا حيحق .
ً
جميال رقيق اللون حسن الشعر وافر اللحية عريضھا وھنأه رجل فقال :أجل الرزايا أن يموت إمام وأسنى العطايا
وكان ربعة
أن يقوم إمام فأسقى الذي مات الغمام وجاده ودامت تحيات له وسالم وأبقى الذي قام االله وزاده مواھب ال يفنى لھن دوام
وتمت له اآلمال واتصلت بھا فوائد موصول بھن تمام ھو المكتفي با يكفيه كل ما عناه بركن منه ليس يرام وكان المكتفي
يقول الشعر قال الصولي :أنشدنا لنفسه :إني كلفت فال تلحوا بجارية كأنھا الشمس بل زادت على الشمس ومن شعره :من لي
بأن يعلم ما ألقى فيعرف الصبوة والعشقا ما زال عب ًدا وحبي له صيرني ً
عبدا له حقا أعتق من رقي ولكنني من حبه ال أملك
العتقا أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال :أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال :أخبرني األزھري قال حدثنا :أحمد بن إبراھيم
حدثنا إبراھيم بن محمد بن عرفة قال :كان المكتفي با حين مات أبوه المعتضد بالرقة فكتب إليه بوفاته فشخص نحو العراق
فوافى مدينة السالم يوم االثنين لثمان خلون من جمادى األولى سنة تسع وثمانين ومائتين وصار في الماء إلى القصر الحسني
ومر بالجيش على الظھر على غير تعبئة وقد كان الجند تحركوا قبل موافاته مدينة السالم فوضع القاسم بن عبيد ﷲ فيھم
العطاء وأخذ عليھم البيعة وكان في بيت المال يومئذ عشرة آالف ألف دينار وجوھر قيمته عشرة آالف ألف دينار غير اآلالت
والخيل وكان سن المكتفي يوم بويع له خمسً ا وعشرين سنة وعشرين يومًا ووزر له القاسم بن عبيد ﷲ ثم العباس بن الحسن
وكان القاضي يوسف بن يعقوب وابنه محمد بن يوسف .
وكان نقش خاتمه " :علي يتوكل على ربه " .
وكان له من الولد :محمد وجعفر وعبد الصمد وموسى وعبد ﷲ وھارون والفضل وعيسى والعباس وعبد الملك .
وفي أيامه فتحت إنطاكية وكان الروم قد استولوا عليھا فلما فتحت استنقذ من المسلمين أربعة آالف رجل وقتل من أھلھا خمسة
آالف .
وأصاب كل مسلم من ھذه الوقعة ثالثة آالف دينار وظفر للروم بستين مركبًا عملوھا للغزو .
أخبرنا القزاز قال :أخبرنا أبو بكر الخطيب قال :كانت صالة الجمعة ببغداد ال تقام إال في جامع المنصور وجامع المھدي إلى
أن استخلف المعتضد وأمر بعمارة القصر الحسني وأمر ببناء مطامير في الدار وكان الناس يصلون الجمعة في الدار وليس
ھناك رسم للمسجد إنما يؤذن للناس في الدخول وقت الصالة ويخرجون عند انقضائھا فلما استخلف المكتفي في ھذه السنة نزل
ً
مسجدا جامعًا فاستقرت الصالة في الجوامع الثالثة إلى وقت خالفة المتقي
القصر وأمر بھدم المطامير وأن يجعل موضعھا
ً
وفي يوم دخول المكتفي إلى القصر الحسني أمر بإحضار القاسم بن عبيد ﷲ وخلع عليه ست خلع وقلده سيفا وحمل على فرس
لجامه وسرجه من ذھب .
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وفي رجب من ھذه السنة زلزلت بغداد ودامت الزلزلة بھا أيامًا وليالي كثيرة .
وفي ھذه السنة ظھر أقوام من القرامطة وانتشروا في البلدان وقطعوا طريق الحاج وتسمى وفي اليوم التاسع من ذي الحجة
صلى الناس العصر ببغداد في ثياب الصيف فھبت ريح وبرد الھواء حتى احتاج الناس إلى االصطالء بالنار ولبس المحشو
وجعل البرد يزداد حتى جمد الماء .
وحج بالناس في ھذه السنة الفضل بن عبد الملك الھاشمي .
ذكر من توفي في ھذه السنة من األكابر
أحمد بن محمد المعتضد با أمير المؤمنين :كانت علته تغير المزاج والجفاف من كثرة الجماع وكان يوصف له أن يقل
الغذاء ويرطب معدته وال يتعب وكان يستعمل ضد ما يوصف له ويريھم أنه يحتمي فإذا خرجوا دعا بالخبز والزيتون والسمك
فسقطت قوته واشتدت علته يوم الجمعة الحدى عشرة ليلة بقيت من ربيع اآلخر سنة تسع وثمانين واجتمع الجند متسلحين .
وتوفي في يوم االثنين لثمان بقين من ربيع اآلخر من ھذه السنة وغسله أحمد بن شيبة عند زوال الشمس وصلى عليه يوسف
بن يعقوب القاضي وحضر الوزير القاسم بن عبيد ﷲ وأبو حازم وأبو عمر وخواص الخدم وكان أوصى أن يدفن في دار
محمد بن عبيد ﷲ بن ظاھر فحفر له فيھا وحمل من قصره المعروف بالحسني ً
ليال فدفن .
وكانت خالفته تسع سنين وتسعة أشھر وخمسة أيام وبلغ من السن خم ًسا وأربعين سنة وعشرة أشھر وأيامًا .
أخبرنا أبو منصور القزاز قال :أخبرنا أحمد بن علي أبو بكر بن ثابت أخبرنا أحمد بن عمر بن روح النھرواني أخبرنا
المعافى بن زكريا حدثنا أحمد بن جعفر بن موسى البرمكي قال :حدثنا صالح الحربي قال :لما مات المعتضد كفن وﷲ في
ً
قيراطا .
ثوبين قوھى قيمتھما ستة عشر
بدر غالم المعتضد :قيل :وكان سبب قتله أنه لما مات المعتضد ھم القاسم بن عبيد الوزير أن يجعل الخالفة في غير ولد
المعتضد فامتنع من ذلك بدر وكان صاحب جيش المعتضد والمستولي على األمر قال :ما كنت ألصرفھا عن أوالد موالي
فاضطغنھا القاسم عليه وعقد للمكتفي لما كان بين المكتفي وبين بدر من التباعد في حياة أبيه فقدم المكتفي من الرقة وبدر
بفارس يحارب فعمل القاسم في ھالك بدر خو ًفا على نفسه من بدر أن يطلع المكتفي على ما كان عزم عليه فأرسل المكتفي
إلى بدر يعرض عليه الواليات فأبى وقال :ال بد لي من المصير إلى موالي فقال القاسم للمكتفي :إني ال آمنه عليك فإنه قد
أظھر العصيان .
ً
واسطا
فغيره عليه فبعث المكتفي إلى جماعة من القواد الذين مع بدر فأمرھم بفراقه ففارقوه وقدموه على المكتفي وقصد بدر
فوكل المكتفي بداره وأمر بمحو اسمه من األعالم والتراس ودعا القاسم أبا حازم القاضي وأمره بالمضي إلى بدر ولقائه
وتطييب نفسه ومخاطبته باألمان من أمير المؤمنين على نفسه وماله وولده .
فقال أبو حازم :أحتاج إلى سماع ذلك من أمير المؤمنين حتى أؤديه إليه .
فقال :إني لسان أمير المؤمنين وما أظنك تتھمني في الحكاية عنه .
قال :فأقول لبدر إن الوزير :قال كذا قال :ال قال فأكذب وكان قد دفع إليه كتاب أمان من المكتفي ثم قال له :انصرف حتى
أستأذن لك .
ثم دعا أبا عمر  -محمد بن يوسف فأمره بمثل الذي أمر به أبا حازم فسارع إلى إجابته واستقر األمر أن يدخل بدر بغداد
سامعًا مطي ًعا فلما قرب بعث القاسم بعض خدم السلطان فأخذه من السفينة ومضى به إلى جزيرة ودعا بسيف فلما تيقن القتل
سأله :ان يمھله حتى يصلي ركعتين فأمھله فصلى وأعتق جميع مماليكه .
وقتل في رمضان ھذه السنة وأخذ رأسه وتركت جثته أيامًا حتى وجه عياله فأخذوھا سرً ا فحملوھا أيام الموسم إلى مكة
فدفنوھا وتسلم السلطان ضياعه ودوره .
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ورجع أبو عمر قل لقاضي مدينة المنصور بم أحللت أخذ رأس األمير بعد إعطائه المواثيق والعه  - - -د وعقد األمان في
منشور جعفر بن موسى أبو الفضل النحوي يعرف بابن الحداد أخبرنا أبو منصور القزاز قال :أخبرنا أبو بكر بن ثابت
الخطيب قال :أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال :قرئ على ابن المنادي وأنا أسمع قال :وأبو الفضل
جعفر بن موسى النحوي كتب الناس عنه شي ًئا من اللغة وغريب الحديث وما كان من كتب أبي عبيد مما سمعه من أحمد بن
يوسف الثعلبي وغير ذلك من ثقات المسلمين وخيارھم .
توفي يوم األحد بالعشي ودفن في يوم االثنين لثالث خلون من شعبان سنة تسع وثمانين ودفن قرب منزله ظھر قنطرة البردان.
الحسن بن علي بن ياسر :أبو علي الفقيه روى عنه الطبراني وكان ثقة مضى إلى مصر وكتب عنه بھا .
وتوفي في ربيع اآلخر من ھذه السنة .
أبو علي المقرئ الرازي :ويعرف بالجمال سكن بغداد وحدث بھا عن جماعة .
وروى عنه ابن صاعد وابن مخلد والنقاش وكان ثقة .
توفي في رمضان من ھذه السنة .
الحسين بن محمد بن عبد الرحمن بن فھم :بن محرز بن إبراھيم أبو علي ولد سنة إحدى عشرة ومائتين وسمع من خلف بن
ھشام ويحيى بن معين ومحمد بن سعد وغيرھم .
روى عنه أحمد بن معروف الخشاب وابن كامل القاضي والخطبي والطوماري وكان عسرً ا في الرواية متمن ًعا إال لمن أكثر
مالزمته وكان يسكن الجانب الشرقي في ناحية الرصافة .
أخبرنا القزاز قال :أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال :حدثنا الحسن بن أبي بكر عن أحمد بن كامل القاضي قال :كان
الحسين بن محمد متق ًنا في العلوم كثير الحفظ للحديث مسنده ومقطوعه وألصناف األخبار والنسب والشعر والمعرفة بالرجال
ً
فصيحً ا
متوسطا في الفقه يميل إلى مذھب العراقيين وسمعته يقول :صحبت يحيى بن معين فأخذت عنه معرفة الرجال
وصحبت مصعب بن عبد ﷲ فأخذت عنه معرفة النسب وصحبت أبا خيثمة فأخذت عنه المسند وصحبت الحسن بن حماد
سجادة فأخذت عنه الفقه .
وتوفي في رجب سنة تسع وثمانين ومائتين وبلغ ثمانيًا وسبعين سنة .
قال الخطبي :ودفن بباب البردان وكان يومئذ ببغداد زلزلة شديدة .
وقال الدارقطني :ليس بالقوي .
أخبرنا القزاز قال :أخبرنا أحمد بن علي قال :أخبرنا األزھري حدثنا عبد الرحمن بن عمر الخالل قال :سمعت محمد بن أحمد
بن يعقوب بن شيبة يقول :سمعت أبا بكر بن أبي خيثمة يقول :لما ولد فھم  -يعني والد الحسين بن فھم  -أخذ أبوه المصحف
فجعل يصفح فجعل كلما صفح ورقة يخرج }فھم ال يعقلون{ }فھم ال يعلمون{ }فھم ال يبصرون{ }فھم ال يسمعون{ فضجر
فسماه فھمًا .
ً
تاريخا على
عمارة بن وثيمة بن موسى :أبو رفاعة الفارسي ولد بمصر وحدث عن أبي صالح كاتب الليث وغيره وصنف
السنين وحدث به .
عمرو بن الليث الصفار :من كبار األمراء توفي في ھذه السنة ودفن قريبًا من القصر الحسني.
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