
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان
  

  ابن خلكان
  

  م1282م والمتوفي في دمشق عام 1211المولود في أربيل عام 
  

 الجزء السادس



 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 المعز باديس الصنهاجي

ا و  ا من   المعز بن باديس بن المنصور بن بلكين بن زيري بن مناد الحميري الصنهاجي، صاحب إفريقية وم االه
ة،    بالد المغرب، وقد سبق تمام نسبه عند ذآر ولده األمير تميم، وآان الحاآم صاحب مصر قد لققبه شرف الدول

  .وسير له تشريفًا وسجًال يتضمن اللقب المذآور، وذلك في ذي الحجة سنة سبع وأربعمائة

ه   وآان ملكًا جليًال عالي الهمة، محبًا ألهل العلم آثير العطاء، وآان واس  د بيت ه وجده       -طة عق ر أبي دم ذآ د تق وق
ال   -وجد أبيه  ي اآلم ة رضي      . ومدحه الشعراء وانتجعه األدباء، وآانت حضرته نحط بن ي حنيف ذهب أب ان م وآ

ن       ك ب ام مال اهللا عنه يإفريقية أظهر المذاهب، فحمل المعز المذآور جميع أهل المغرب على التمسك بمذهب اإلم
  .دة الخالف في الذاهب واستمر الحال في ذلك إلى اآلنأنس، رضي اهللا عنه، وحسم ما

ك خطب               ا فعل ذل ه، فلم ع طاعت ه وخل ذآور قطع خطبت دي أن المعز الم اهللا العبي وقد تقدم في خبر المستنصر ب
ه         ول ل دده ويق ه المستنصر يته داد، فكتب إلي ة بغ ي الطاعة       : لإلمام القائم بأمر اهللا خليف ك ف ار آبائ هال اقتفيت آث

يهم  : ء، في آالم طويل، فأجابه المعزوالوال إن آبائي وأجدادي آانوا ملوك الغرب قبل أن تملكه أسالفك، ولهم عل
ك                د ذل م يخطب بع ة، ول ى قطع الخطب يافهم؛ واستمر عل دموا بأس و أخروهم لتق ديم، ول من الخدم أعظم من التق

  .بإفريقية ألحد من المصرينن إلى اليوم

  .شهورة، فال حاجة إلى اإلطالة، وله شعر قليل لم أقف منه على شيءوأخبار المعز آثيرة وسيرته م

ز أن         أمرهم المع ه أترجة ذات أصابع، ف ين يدي اء، وب وآان المعز يومًا جالسًا في مجلسه وعنده جماعة من االدب
  : يعملوا فيها شيئًا، فعمل أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني الشاعر المقدم ذآره

  تلقى العيون بحسن غير منحوس           ف ناعـمةأترجة سبطة األطرا

  تدعو بطول بقاء البـن بـاديس            آأنما بسطت آفا لخـالـقـهـا

  .فاستحسن ذلك منه وفضله على من حضر من الجماعة األدباء

ى  وآانت والدته بالمنصورية، ويقال لها صبرة، من أعمال إفريقية، يوم الخميس لخمس مضين من جمادى األ ول
ال     ة من أعم سنة ثمان وتسعين وثلثمائة، وملك بعد أبيه باديس في التاريخ المذآور في ترجمته، وبويع بالمحمدي

ة   نة ست وأربعمائ ة س ن ذي الحج ثالث مضين م بت ل وم الس ًا ي ة أيض ع  . إفريقي نة أرب عبان س ع ش وفي راب وت
ه،    وخمسين وأربعمائة بالقيروان، من أصابه وهو ضعيف الكبد، ولم تط ة آمدت ي الوالي ل مدة أحد من أهل بيته ف

  .بأبيات على روي الكاف،أضربت عن ذآرها خوف اإلطالة -المقدم ذآره  -ورثاه أبو علي الحسن بن رشيق 

وهذا المعز ال يعرف له اسم سوى المعز، مع أني آشفت عنه آشفًا تامًا من الكتب وأفواه العلماء وأهل المغرب،  
يهم من تلقب           فلم يذآر أحد سوى المع م يكن ف ه ل إن أهل بيت ذا اسمه، ف ز، والتعرف آنيته أيضًا، والظاهر أن ه

  .حتى يقال هذا لقب، فأ على قدر ما وجدته، واهللا تعالى أعلم بالصواب

 أبو عبيدة معمر بن المثنى

م يكن   : ي حقهأبو عبيدة معمر بن المثنى، التميمي بالوالء، تيم قريش، البصري النحوي العالمة؛ قال الجاحظ ف ل
ارف . في األرض خارجي وال جماعي أعلم بجميع العلوم منه ان الغريب أغلب    : وقال ابن قتيبة في آتاب المع آ

رأ             ان يخطئ إذا ق ى يكسره، وآ م البيت إذا أنشده حت م يق ا ل ه ربم عليه وأخبار العرب وأيامها، وآان مع معرفت
  .ثالبها آتبًا، وآان يرى رأي الخوارجالقرآن الكريم نظرًا، وآان يبغض العرب، وألف في م

ياء من         : وقال غيره ا أش ه به رأ علي ة، وق انين ومائ ان وثم إن هارون الرشيد أقدمه من البصرة إلى بغداد سنة ثم
ن سالم     -آتبه، وأسند الحديث إلى هشام بن عروة وغيره، وروى عنه علي بن المغيرة األثرم وأبو عبد القاسم ب



 

ثمان المازني وأبو حاتم السجستاني وعمر بن شبة النميري، وغيرهم، وقد تقدم ذآر هؤالء وأبو ع -المقدم ذآره 
  .جميعهم

دة  و عبي ال أب ر عن  : وق ه، وآنت أخب دمت علي ه، فق ي الخروج إلي ى البصرة ف ع إل ن الربي ي الفضل ب أرسل إل
أله، وف   د م د ق اط واح ه بس ل عريض في ي مجلس طوي و ف ه وه دخلت علي ي، ف أذن ل ره، ف رش تجب ي صدره ف

عاليةاليرتقى عليها إالبكرسي وهو جالس على الفرش،فسلمت عليه بالوزارة، فرد وضحك إلي واستد ناني حتى 
أنشدني، فأنشدته من عيون أشعار أحفظها جاهلية، : جلست معه على فرشه، ثم سألني وبسطني وتلطف بي وقال

دته،   : فقال لي ح الشعر، فأنش ي         قد عرفت أآثر هذه وأريد من مل م دخل رجل ف اطًا، ث فطرب وضحك وزاد نش
ال : زي الكتاب وله هيئة حسنة، فأجلسه إلى جانبي، وقال له ال : أتعرف هذا؟ ق ة أهل     : ال، فق دة عالم ذاأبو عبي ه

ي   ال ل د     : البصرة أقدمناه لنستفيد من علمه، فدعا الرجل وقرظه لفعله هذا، ثم التفت إلي وق تاقًا، وق ك مش آنت إلي
ال  : ، أفتأذن لي أن أعرفك إياها؟ قلت سئلت عن مسألة ات، فق الى   : ه ال اهللا تع ياطين   "ق ه رءوس الش ا آأن " طلعه

م اهللا العرب    : فقلت : ، وإنما يقع الوعد وااليعاد بما قد عرف مثله، وهذا لم يعرف، قال- 65 -: الصافات ا آل إنم
  : على قدر آالمهم، أما سمعت قول امرئ القيس

  ومسنونة رزق آأنياب أغوال        أيقتلني والمشرفي مضاجعي

ائل،        نه الس ك واستحس ه، فاستحسن الفضل ذل وهم لم يروا الغول قط، ولكنه لما آان أمر الغول يهولهم أوعدوا ب
ى     ا رجعت إل وأزمعت منذ ذلك اليوم أن أضع آتابًا في القرآن لمثل هذا وأشباهه، ولما يحتاج إليه من علمه، ولم

  .هو من آتاب الوزير وجلسائه: سميته المجاز وسألت عن الرجل فقيل ليالبصرة عملت آتابي الذي 

دك  : أدخلت على هارون الرشيد فقال لي: وقال أبو عثمان المازني، سمعت أبا عبيدة يقول يا معمر، بلغني أن عن
د   : آتابًا حسنًا في صفة الخيل أحب أن أسمعه منك، فقال األصمعي ينا وما تصنع بالكتب؟ يحضر فرس ونضع أي

ام االصمعي فجعل     : على عضو عضو منه ونسميه ونذآر ما فيه، فقال الرشيد يا غالم، فرس، فأحضر فرس فق
يد       : يضع يده على عضو عضو منه ويقول ي الرش ال ل ه، فق ى انقضى قول ذا، حت ا  : هذا آذا، قال فيه الشاعر آ م

ي        : تقول فيما قال؟ فقلت ه من ذي أصاب في ي بعض، وال أ ف ا       أصاب في بعض وأخط ه م أ في ذي أخط ه، وال تعلم
  .أدري من أين أتى به

ه؛ فسأل عن مجلس        : وبلغ أبا عبيدة أن األصمعي يعيب عليه آتاب المجاز، فقال الى برأي اب اهللا تع ي آت يتكلم ف
ده         ه، وجلس عن لم علي اره وس زل عن حم األصمعي في أي يوم هو، فرآب حماره في ذلك اليوم ومر بحلقته، فن

دة  : أبا سعيد، ما تقول في الخبز، أي شيء هو؟ فقال :وحادثه ثم قال له و عبي د  : هو الذي تخبزه وتأآله، فقال أب فق
زًا يوسف  : فسرت آتاب اهللا تعالى برأيك، فإن اهللا تعالى قال -26 -:وقال اآلخر إني أراني أحمل فوق رأسي خب

ا       : هذا شيء بان لي فقلته ولم أفسره برأيي، فقال أبو عبيدة: ،فقال األصمعي ان لن ه شيء ب ا آل والذي تعيب علين
  .فقلناه ولم نفسره برأينا، وقام فرآب حماره وانصرف

در،      ي سوق ال ر ف وزعم الباهلي صاحب آتاب المعاني أن طلبة العلم آانوا إذا أتو مجلس األصمعي اشتروا البع
ان حسن االنش  ر، ألن األصمعي آ ي سوق البع در ف تروا ال دة اش ي عبي وا مجلس أب ردئ وإذا أت ة ل اد والزخرف

ع   األخبار واألشعار حتى يحسن عنده القبح، وإن الفائدة عنده مع ذلك قليلة، وإن أبا عبيدة آان معه سوء عبارة م
  .فوائد آثيرة وعلوم جمة، ولم يكن أبو عبيدة يفسر الشعر

ده يت          : وقال المبرد ا بع النحو، وآان دة ب ي عبي م من األصمعي وأب د االنصاري أعل و    آان أبو زي ان أب ان، وآ قارب
ال           ه، وق دة ويصحح روايت ي عبي ر أب ديني يحسن ذآ ن الم ي ب ان عل وم، وآ دة أآمل الق ان ال يحكي عن  : عبي آ

ه           . العرب إال الشيء الصحيح ار األصمعي ألن يد للمجالسة، فاخت ارون الرش ى ه دة واألصمعي إل وحمل أو عبي
  .آان أصلح للمنادمة

دة و   ي عبي ن أب تعلم م واس ي و ن ان أب ه  وآ ل ل ره، فقي نأ األصمعي ويهج فه ويش ي األصمعي؟  : يص ول ف ا تق م
ي     : جمع علوم الناس وفهمها، قيل: فما تقول في خلف األحمر؟ فقال: بلبل في قفص، قيل له:فقال ي أب ول ف ا تق فم

  .ذاك أديم طوي على علم: عبيدة؟ فقال

  : أبا عبيدة ويذم األصمعيوقال إسحاق بن إبراهيم النديم الموصلي يخاطب الفضل بن الربيع، يمدح 



 

  فإن العلم عند أبي عبـيده              عليك أبي عبيدة فاصطنعه

  ودع عنه القريد بن القريده                       وقـدمـه وآثـر عـلـي 

  .النحو محدود: وآان أبو عبيدة إذا أنشد بيتًا ال يقيم وزنه، وإذا تحدث أو قرأ لحن عتمادًا منه لذلك، ويقول

ريم   "فمنها آتاب : ولم يزل يصنف حتى مات؛ وتصانيفه تقارب مائتي تصنيف رآن الك اب غريب   " مجاز الق وآت
اب خراسان       اب الحدود وآت اج وآت القرآن وآتاب معاني القرآن وآتاب غريب الحديث وآتاب الديباج وآتاب الت

ي     اب الض ه وآت اب البل والي وآت اب الم ة وآت رين واليمام وارج البح اب خ اب  وآت ط وآت رج راه اب م فان وآت
ات   اب الحي ام وآت اب الحم ازي وآت اب البب رائن وآت اب الق راض وآت ر الب اب خب ل وآت اب القبائ افرات وآت المن
اب        ة وآت ان بالهل اب بي ان وآت اب األعي وآتاب العقارب وآتاب النواآح وآتاب النواشز وآتاب حضر الخيل وآت

رة     أيادي األزد وآتاب الخيل وآتاب اإلبل وآتا اب البك دلو وآت اب ال ب اإلنسان وآتاب الزرع وآتاب الرحل وآت
ل        اب مقات تالم وآت اب االح وارد وآت اب الش يف وآت اب الس رس وآت اب الف ام وآت اب اللج رج وآت اب الس وآت
ق اإلنسان    الفرسان وآتاب مقاتل األشراف وآتاب الشعر والشعراء وآتاب فعل وأفعل وآتاب المثالب وآتاب خل

ات            وآتاب الفر اب اللغ ات العرب وآت اب بيوت اب الجمل وصفين وآت ة والحرم وآت اب مك ق وآتاب الخف وآت
ان          آثر غطف اب م آثر العرب وآت اب م اب األضداد وآت وآتاب الغازات وآتاب المعاتبات وآتاب المالومات وآت

ة وآت     اب العقق ل وآت ماء الخي اب أس ه وآت ان رضي اهللا عن ل عثم اب مقت رب وآت ة الع اب أدعي اة وآت اب قض
اب قصة       ار الحجاج وآت اب أخب البصرة وآتاب فتوح األهواز وآتاب فتوح أرمينية وآتاب لصوص العرب وآت
اب       اب السواد وفتحه وآت ة وآت الكعبة وآتاب الحمس من قريش وآتاب فضائل الفرس وآتاب ما تلحن فيه العام

ة       ع والتثني اب الجم د وآت ال وحم ى و   " من شكر العم ة األول اب المجل اب األوس     وآت اب البيضة وآت ة، وآت الثاني
نهم           ي طالب رضي اهللا ع ن أب ي ب ن عل ن الحسين ب والخزرج وآتاب محمد وإبراهيم ابني عبد اهللا ابن الحسن ب
ي               ام بن اب أي وم، وآت ا ي ر، ألف ومائت ام الكبي اب األي ًا، وآت بعون يوم أجمعين وآتاب األيام الصغير، خمسة وس

ا     مازن وأخبارهم وغير ذلك من ال ذآرت جميعه ة ل وال خوف اإلطال ب،     . كتب النافعة، ول اب المثال ع آت ا جم ولم
ه       : بلغني أنك عبت العرب جميعها، فقال: قال له رجل مطعون النسب ي أن رئ، يعن ك ب وما يضرك؟ أنت من ذل

  .ليس منهم

اس؟ فقلت  : لما قدمت على الفضل بن الربيع قال لي: وقال أبو عبيدة ال  : من أشعر الن وآيف فضلته   : الراعي، ق
ال        : على غيره؟ فقلت ه وصرفه، فق ه في ذي لقي ه ال ي يوم ألنه ورد على سعيد ابن عبد الرحمن األموي فوصله ف
  : يصف حاله معه

 طروقًا ثم عجلن ابتكـارا   وأنضاء تحن إلى سـعـيد
  عطاء لم يكن عدة ضمارا   حمدن مناخه وأصبن منـه

   
ا أبا عبيدة، ثم غدا إلى هارون الرشيد فأخرج لي صلة، وأمر لي بشيء من   ما أحسن ما اقتضيتنا ي: فقال الفضل

  .ماله وصرفني
  

ه بعض األجالء         ال ل ي، وق ر التيم ن معم د اهللا ب وك؟      : وآان أبو عبيدة من موالي بني عبي اس فمن أب ي الن ع ف تق
  .أخبرني أبي عن أبيه أنه آان يهوديًا من أهل باجروان، فمضى الرجل وترآه: فقال
  
ارس قاصدًا     و الد ف ى ب آان أبو عبيدة جباهًا، لم يكن بالبصرة أحد إال وهو يداجيه ويتقيه على عرضه؛ وخرج إل

ه        ال لغلمان ه ق دم علي ا ق ي، فلم رحمن الهالل م         : موسى بن عبد ال ه دق، ث ه آل إن آالم دة، ف ي عبي رزوا من أب احت
ا أعطيك عوضه     قد : حضر الطعام فصب بعض الغلمان على ذيله مرقة، فقال له موسى أصاب ثوبك مرق، وأن

  .ال عليك، فإن مرقكم ال يؤذي، أي ما فيه دهن، ففطن لها موسى وسكت: عشر ثياب، فقال أبو عبيدة
  

ال   ا           : وآان األصمعي إذا أراد دخول المسجد ق انه، فلم ًا من لس دة، خوف ا عبي ي أب ه ذاك، يعن انظروا ال يكون في
  .يسلم من لسانه شريف وال غيره مات لم يحضر جنازته أحد، ألنه لم يكن

  
تاني             اتم السجس و ح ال أب ى مذهب الخوارج، ق ل إل دين يمي دخول ال دخول النسب م و   : وآلن وسخًا ألثغ م ان أب آ



 

تان  وارج سجس ن خ ي م ى أنن ي عل دة يكرمن وري. عبي ال الث ت   : وق و ينك دة، وه ي عبي ى أب جد عل ت المس دخل
  : من القائل: األرض جالسًا وحده فقال لي

 مكانك تحمدي أو تستريحي   ل لها وقد جشأت وجاشتأقو
   

ي        : هال قلت! فض اهللا فاك: قطري بن الفجاءة، فقال: فقلت له ال ل م ق ة، ث ي نعام ؤمنين أب ر الم س،  : هو ألمي اجل
  .فما ذآرته حتى مات: واآتم على ما سمعت مني، قال

  
ا  ت أن ات لع    : قل ة أبي ن جمل ت م ر، ألن البي ا نظ ة فيه ذه الحكاي اري،   وه ي األنص ة الخزرج ن اإلطناب رو اب م

اعر        هورة للش ات مش ا أبي ل األدب، فإنه ن أه د م ه أح الف في اد يخ اة، ال يك د من ه زي ام أبي ه، وس ة أم واإلطناب
  .المذآور

  
إن  : وذآر المبرد في آتاب الكامل أن معاوية بن أبي سفيان األموي قال اجعلوا الشعر أآبر همكم وأآثر آدابكم، ف

ن         فيه مآثر أس ول اب ي، إال ق ا ردن رار فم ى الف د عزمت عل الفكم، ومواضع إرشادآم، فلقد رأيتني يوم الهرير وق
  : اإلطنابة األنصاري

 وأخذي الحمد بالثمن الـربـيح   أبت لي عفتـي وأبـى بـالئي
 وضربي هامة البطل المشـيح   وإجشامي على المكروه نفسـي
 أو تستـريحـي مكانك تحمدي   وقولي آلما جشأت وجـاشـت
  وأحمي بعد عن عرض صريح   ألدفع عن مآثر صـالـحـات

   
دة  ي عبي ديث أب ى ح ا إل ال    : رجعن ان؛ ق ى الغلم ل إل تهم بالمي ان ي ه آ ام أن ن الحك د م هادته أح ل ش ان ال يقب وآ

ى نحو   دخلت أنا وأبو عبيدة يومًا المسجد، فإذا على االسطوانة التي يجلس إليها أبو عبيدة مكتو: األصمعي ب عل
  : من سبعة أذرع

 أمـينـا أبا عبيدة قل باللـه   صلى اإلله على لوط وشيعته
   

ال    : فقال لي ى أن ق ه إل د أن أثقلت ري،    : يا أصمعي، امح هذا، فرآبت على ظهره ومحوته بع ي وقطعت ظه أثقلتن
ه  هي شر حروف هذا البيت؛ وقيل إنه لما رآب ظهره وأث: قد بقيت الطاء، فقال: فقلت له ال ل ال  : قله ق : عجل، فق

  .وآان الذي آتب البيت أبو نواس الحسن بن هانئ المقدم ذآره. من هذا نفر: قد بقي لوط، فقال
  

  : وقيل إنه وجدت رقاع في مجلس أبي عبيدة هذا البيت فيها، وبعده
  منذ احتملت وقد جاوزت سبعينا   فأنت عندي بال شك بقـيتـهـم

اب  وقال الزمخشري في آتاب ربيع دة عن اسم رجل،       : األبرار في باب األسماء والكنى واألق سأل رجل أباعبي
دة  : أنا أعرف الناس به، هو: فما عرفه، فقال آيسان و عبي ا  : خداش، أو خراش أو رياش أو شيء آخر، فقال أب م

ته ا    : فما يدريك؟ قال: إي واهللا، وهو قرشي أيضًا، قال: فقال! أحسن ما عرفته رى آيف احتوش ا ت ينات من   أم لش
ا الحسن     وفي فيه آل جانب؟ وأخبار أبي عبيدة آثيرة؛ وآانت والدته في رجب سنة عشر ومائة، في الليلة التي ت
ان،             ل ثم ع عشرة، وقي ل أرب ة، وقي نة إحدى عشرة ومائ ي س ل ف البصري، رضي اهللا عنه، وقد تقدم ذآره، وقي

د         وقيل تسع، واألول أصح؛ والذي يدل عليه أن األمير جعفربن  ن عب اس ب ن العب د اهللا اب ن عب ي ب ن عل سليمان ب
ة المخزومي   : المطلب رضي اهللا عنه سأله عن مولده فقال قد سبقني إلى الجواب عن مثل هذا عمر بن أبي ربيع

ع وأي شر   : متى ولدت؟ فقال: وقد قيل له في الليلة التي مات فيها عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه، فأي خير رف
ة       وضع؟ وإني ولدت ف ي ربع ن أب ي    . ي الليلة التي مات فيها الحسن البصري وجوابي جواب عمر ب دم ف د تق وق

نة تسع      وفي س اك؛ وت ترجمة ابن أبي ربيعة هذا الجواب منسوبًا إلى الحسن البصري رضي اهللا عنه، فلينظر هن
ه اهللا       ائتين رحم ل ثالث عشرة وم الى  ومائتين بالبصرة وقيل سنة إحدى عشرة، وقيل سنة عشر، وقي ان  . تع وآ

وزًا،       ه م دم إلي ة فق و العتاهي سبب موته أن محمد بن القاسم بن سهل النوشجاني أطعمه موزًا فمات منه، ثم أتاه أب
  !.ما هذا يا أبا جعفر؟ قتلت أبا عبيدة بالموز، وتريد أن تقتلني به؟ لقد استحليت قتل العلماء: فقال له

ر  بضم العين المهملة وإثبات الها: وأبو عبيدة ء في آخره، بخالف القاسم بن سالم المقدم ذآره فإنه أبو عبيدة، بغي
  .هاء



 

  .بفتح الميمين بينهما عين مهملة وفي آخره الراء: ومعمر

  .بضم الميم وفتح الثاء المثلثة وتشديد النون المفتوحة وفي آخره ياء مثناة من تحتها: والمثنى

د        بفتح الباء الموحدة: وباجروان التي والده منها دها واو مفتوحة وبع اآنة وبع م راء س وبعد األلف جيم مفتوحة ث
ال شروان            ة من أعم واحي أرميني ة بن م المدين ة، واس ال الرق األلف نون، وهو اسم لقرية من بالد البليخ من أعم

ة              -فيما قيل  -عندها  ذه المدين دة من ه ا عبي ي أن أب ه السالم، وغالب ظن دها الخضر علي ي وج اة الت  .عين الحي
  .وقيل إن باجروان اسم للقرية التي استطعم أهلها موسى والخضر عليهما السالم

ى نوشجان،      : والنوشجاني بة إل ذه النس ون، ه بضم النون وسكون الواو والشين المعجمة وفتح الجيم وبعد األلف ن
  .وهي بلدة من بالد فارس، واهللا تعالى أعلم بالصواب

 معن بن زائدة

الم    -ة بن عبد اهللا بن زائدة بن مطر بن شريك بن الصلب أبو الوليد معن بن زائد بضم الصاد المهملة وسكون ال
يباني، وبقيت     -وآخره الباء الموحدة  يبان، الش واسمه عمرو بن قيس بن شراحيل بن همام بن مرة بن ذهل بن ش

ن     ": جمهرة النسب"النسب معروف؛ وقال البن الكلبي في آتاب  ن مطر ب دة ب رو    هو معن بن زائ ن عم شريك ب
ر       ن بك ي ب ن عل بن قيس بن شراحيل بن مرة بن همام بن مرة بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب ب

  .بن وائل بن قاسط هنب بن أفضى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان

ن      : صمعي قالآان جوادًا شجاعًا جزل العطاء آثير المعرف ممدحًا مقصودًا؛ حكى األ ى معن ب ي عل د أعراب وف
زائدة فمدحه وطال مقامه على بابه ولم يحصل له جائزة، فعزم على الرحيل، فخرج معن راآبًا فقام إليه وأمسك  

   : بزمام دابته وقال

  وفي الناس معروف وعنك مذاهبوما في يديك الخير يا معن آـلـه
 الحـقـائب عند اإلياب إذا فتشت   ستدري بنات العم ما قـد أتـيتـه

   
ظ       : وثيابًا وقال. أمر معن بإحضار خمس نوق من آرام إبله وأوقرهم له ميرة وبرًا ي حف ن أخي ف ا اب انصرف ي

ة  . صدقت، وبيت اهللا: اهللا إلى بنات عمك، فلئن فتشن الحقائب ليجدن فيها ما يسرهن، فقال له وقد سبق في ترجم
  .خباره، وآان مروان خصيصًا به وأآثر مدائحه فيهمروان بن أبي حفصة الشاعر طرف من أ

  
راقين،           ر الع زاري أمي رة الف ن هبي ن عمر ب د ب ى يزي وآان معن في أيام بني أمية متنقًال في الواليات، منقطعًا إل
ذآور من محاصرته        ر الم ن عم د ب فلما انتقلت الدولة إلى بني العباس وجرى بين أبي جعفر المنصور وبين يزي

الى    -ط ما هو مشهور بمدينة واس اء اهللا تع ى   -وسيأتي في ترجمة يزيد المذآور طرف من هذه الواقعة إن ش أبل
تتاره       دة اس ه م دة، وجرى ل يؤمئذ معن مع يزيد بالء حسنًا، فلما قتل يزيد خاف معن بن المنصور فاستتر عنه م

  .غرائب
  

ي : فمن ذلك ما حكاه مروان بن أبي حفصة الشاعر المذآور قال الد         أخبرن ولي ب ذ مت دة، وهو يومئ ن زائ معن ب
ال  ى أن تعرضت      : اليمن، أن المنصور جد في طلبي وجعل لمن يحملني إليه ماًال، ق دة الطلب إل فاضطررت لش

ة         ى البادي ًا إل ًال وخرجت متوجه للشمس حتى لوحت وجهي، وخففت عارضي ولبست جبة صوف، ورآبت جم
ى إذا غبت عن    فلما خرجت من باب حرب، وه: ألقيم بها، قال و أحد أبواب بغداد، تبعني أسود متقلد بسيف، حت

ه     دي، فقلت ل ى ي ال   : الحرس قبض على خطام الجمل فأناخه، وقبض عل ك؟ فق ا ب ؤمنين؟     : م ر الم ة أمي أنت طلب
ه  : ومن أنا حتى أطلب؟ فقال: فقلت ن؟          : أنت معن ابن زائدة، فقلت ل ا من مع ن أن ق اهللا عز وجل، وأي ذه ات ا ه ي
ه       : ع هذا، فواهللا إني ألعرف بك منك، فلما رأيت منه الجد قلت لهد: فقال ا جعل ه بأضعاف م د حملت هذا جوهر ق

ال    ي، ق ال       : المنصور لمن يجيئه بي، فخذه وال تكن سببًا في سفك دم ه ساعة وق ه، فنظر في ه إلي ه، فأخرجت : هات
ك، فقل   إن صدقتني أطلقت يء، ف ن ش ألك ع ى أس ه حت ه، ولست قابل ي قيمت ال: تصدقت ف ل، ق د : ق اس ق إن الن

غ  : فنصفه؟ قلت: ال، قال: وصفوك بالجود، فأخبرني هل وهبت مالك آله قط؟ قلت ال، قال فثلثه؟ قلت ال، حتى بل
ال   : العشر، فاستحييت وقلت ذا، ق ر         : أظن أني قد فعلت ه ي جعف ا واهللا راجل ورزقي من أب ا ذاك بعظيم، وأن م

ك ووهبتك لنفسك ولجودك          المنصور آل شهر عشرون درهمًا، وهذا ال ه ل د وهبت انير، وق وف دن ه أل جوهر قيمت



 

ه    المأثور بين الناس، ولتعلم أن في هذه الدنيا من هو أجود منك، فال تعجبك نفسك، ولتحقر بعد هذا آل جود فعلت
ى منصرفًا، فقلت          ام الجمل وول رك خط ي حجري وت د ف د واهللا    : وال تتوقف عن مكرمة، ثم رمى العق ذا، ق ا ه ي

ال  فض ي   : حتني ولسفك دمي أهون علي مما فعلت، فخذ ما دفعته لك فإني غني عنه، فضحك وق ذ بن أردت أن تك
ذلت         ت، وب د أن أمن ه بع د طلبت واهللا لق بيله، ف في مقالي هذا، واهللا ال أخذته وال آخذ لمعروف ثمنًا أبدًا، ومضى لس

  .لمن يجيء به ما شاء، فما عرفت له خبرًا، وآأن األرض ابتلعته
  
ى        ان عل ل خراس ن أه ة م ه جماع ار في هور ث وم مش و ي مية، وه وم الهاش ان ي ى آ تترًا حت ن مس زل مع م ي ول

القرب       ا السفاح ب ة بناه المنصور فوثبوا عليه، وجرت مقتلة بينهم وبين أصحاب المنصور بالهاشمية، وهي مدين
ة ن الكوف اب  . م ي آت ن الصابي ف ة ب ر غرس النعم وات"ذآ ه" الهف ا مثال ا : م ه  لم اء مدينت ن بن فاح م رغ الس ف

ًا           رًا معتم نهم، فخرج متنك القرب م ًا ب ان معن متواري ة، وآ باألنبار، وذلك في ذي العقدة سنة أربع وثالثين ومائ
ملثمًا، وقد تقدم إلى القوم وقاتل قدام المنصور قتاًال أبان فيه عن نجدة وشهامة وفرقهم، فلما أفرج عن المنصور   

ه        : فكشف لثامه فقالمن أنت ويحك؟ : قال له ه المنصور وأآرم دة، فأمن ن زائ ؤمنين معن ب أنا طلبتك يا أمير الم
هيه يا معن، تعطي  : وآساه وزينه، وصار من خواصه، ثم دخل عليه بعد ذلك في بعض األيام فلما نظر إليه قال

  : مروان بن أبي حفصة مائة ألف درهم على قوله
 ى شرف بنو شيبانشرفًا عل   معن بن زائدة الذي زيدت به

   
  : آال يا أمير المؤمنين، إنما أعطيته على قوله في هذه القصيدة: فقال

  بالسيف دون خليفة الرحمن   ما زلت يوم الهاشمية معلنًا
 من وقع آل مهند وسنـان   فمنعت حوزته وآنت وقاءه

   
  .أحسنت يا معن: فقال
  

  : يا أمير المؤمنين: قومك؟ فقاليا معن، ما أآثر وقوع الناس في : وقال له يومًا
  وال ترى للئام الناس حسادًا   إن العرانين تلقاها محسدة

   
ال    : آبرت يا معن، فقال: ودخل عليه يومًا وقد أسن فقال له ؤمنين، فق ر الم ا أمي ال   : في طاعتك ي د، فق ي لجل : وإن
  .المؤمنين وفيك بقية، فقال، هي لك يا أمير: على أعدائك يا أمير المؤمنين، فقال

  
  .ويح هذا، ما ترك لربه شيئًا: وعرض هذا الكالم على عبد الرحمن بن زيد زاهد أهل البصرة، فقال

  
د            ة تزي روان، وهي طويل ة م ي ترجم ي ذآرت بعضها ف ة الت وأشهر قصائد مروان فيه وأحسنها القصيدة الالمي

   :على خمسين بيتًا، ولوال خوف اإلطالة لذآرتها، وله فيه من قصيدة
 من آان معن له جارًا من الزمـن   قد آمن اهللا من خـوف ومـن عـدم
 والمشتري المجد بالغالي من الثمـن   معن بن زائدة الموفـي بـذمـتـه

 غنمًا إذا عدها المعطي من الغبـن   يرى العطايا التي تبقى محامـدهـا
  ضنحتى تزول ذرى األرآان من ح   بنى لشـيان مـجـدًا ال زوال لـه

   
ة              : حضن ين تهام ه وب ة، بين ين نجد وتهام يم ب ل عظ م جب ون، اس دها ن ة وبع بفتح الحاء المهملة والضاد المعجم

  .أنجد من رأى حضنًا، وله ذآر آثير من األشعار واألخبار: مرحلة، يقال في المثل
  

ك   إني لو أردت أن أستشفع إليك ببعض من يث: ودخل على معن بعض الفصحاء يومًا فقال له قل عليك لوجدت ذل
سهًال، ولكني استشفعت إليك بقدرك، واستغنيت بفضلك، فإن رأيت أن تضعني من آرمك بحيث وضعت نفسي     

  .من رجائك فافعل، وإني لم أآرم نفسي عن مسألتك فأآرم وجهي عن ردك
  

ارع             اب الب ي آت نجم ف ن الم د اهللا اب و عب ره أب د ذآ ي الشجاعة، وق ا ف دة    ولمعن أشعار جيدة وأآثره ه ع وأورد ل
ان        ين السماطين، وآ ر ب د رآه يتبخت رحمن، وق مقاطيع، فمن ذلك قوله في خطاب ابن أخي عبد الجبار بن عبد ال

  : قبل ذلك لقي الخوارج ففر منهم
 وصبرت عند الموت يا خطاب   هال مشيت آذا غداة لقـيتـهـم



 

 تحت العجاج إذا استحث عقاب   نجاك خوار العـنـان آـأنـه
 وآذاك من قعدت به األحساب   ت صحبك والرماح تنوشهموترآ

   
ازني النحوي     ان الم و عثم ال     : وقال أب دثني صاحب شرطة معن ق ى رأس معن إذا هو براآب       : ح ا عل ا أن بينم

ه        : يوضع، فقال معن  ال لحاجب م ق ري، ث د غي ا أحسب الرجل يري ال  : م ه، ق ه      : ال تحجب ين يدي ل ب ى مث اء حت فج
  : وأنشد

  فما أطيق العيال إذ آثروا   ل ما بـيديأصلحك اهللا ق
 فأرسلوني إليك وانتظروا   ألح دهر رمى بكلكـلـه

   
ال  ة  : ق ه األريحي ال معن وأخذت ال  : فق م ق ك، ث ن أوبت ار،   : ال جرم واهللا ألعجل ة وألف دين اقتي الفالني ا غالم، ن ي

  .اريخهفادفعها إليه، فادفعها إليه وهو ال يعرفه، هكذا روى هذا الخطيب في ت
  

ات،          . وأخبار معن ومحاسنه آثيرة ار وماجراي ي آث ه ف ا، ول ل إليه ره، وانتق ي أواخر أم وآان قد ولي سجستان ف
ي   وقصده الشعراء بها، فلما آانت سنة إحدى وخمسين، وقيل اثنتين وخمسين، وقيل ثمان وخمسين ومائة، آان ف

ه         داره صناع يعملون له شغًال، فاندس بينهم قوم من الخوارج، ن أخي بعهم اب م تت تجم، ث تان وهو يح فقتلوه بسجس
ل معن    . فقتلهم بأسرهم، وآان قتله بمدينة بست  -اآلتي ذآره إن شاء اهللا تعالى  -يزيد بن مزيد بن زائدة  ا قت ولم

ذآور، وهي قصيدة من أفخر                 ي حفصة شاعره الم ن أب روان ب ول م ك ق ي، فمن ذل رثاه الشعرا بأحسن المراث
  : أولهاالشعر وأحسنه، و

 مكارم لن تبيد ولـن تـنـاال   مضى لسبيله معن، وأبـقـى
 من اإلظالم ملبـسة جـالًال   آأن الشمس يوم أصيب معن
 تهد من العدو به الـجـبـاال   هو الجبل الذي آانت نـزار
 وقد يروي بها األسل النهـاال   وعطلت الثغور لفقد مـعـن
 ه المجلـلة اخـتـالالمصيبت   وأظلمت العراق وأورثتـهـا
 لرآن العز حين وهى فماال   وظل الشام يرجف جانـبـاه

 ومن نجد تزول غـداة زاال   وآادت من تهامة آـل أرض
 فقد آانت تطول به اختـياالفإن يعل البالد له خـشـوع

 من األحياءأآرمهم فـعـاال   أصاب الموت يوم أصاب معنًا
 إلى أن زار جفرتـه عـياال   وآان الناس آلهم لـمـعـن

 إلى غير ابن زائدة ارتحـاال   ولم يك طالب للعرف ينـوي
 ويسبق فيض نائله السـؤاال   مضى من آان يحمل آل ثقل
 وال حطوا بساحته الرحـاال   وما عمد الوفود لمثل مـعـن
 يمينًامـن يديه وال شـمـاال   وال بلغت أآف ذوي العطـايا

 من المعروف مترعة سجاال   ـه حـياضوما آانت تجف ل
 يعم به بغاة الـخـير مـاال   ألبيض اليعد المـال حـتـى
 وليت العمر مد له فـطـاال   فليت الشامـتـين بـه فـدوه
 سيوف الهند والحلق المـذاال   ولم يك آنزه ذهبًا، ولـكـن
 ترى فيهن لينـًا واعـتـداال   ومارنة من الخطي سـمـرًا

 ناال وفضل تقى به التفضيل   رًا من محامد بـاقـياتوذخ
  : ومنها

 به عثرات دهرك أن تـقـاال   مضى لسبيله من آنت ترجـو
 أبت بدموعها إال انـهـمـاال   فلست بمالك عبـرات عـين

 آحر النار تشتعل اشتـعـاال   وفي األحشاء منك غليل حزٍن
 ا قلبًا فـحـاالمعًا عن عهده   وقائلة رأت جسمي ولـونـي



 

 من الهنندي قد فقد الصقـاال   أرى مروان عاد آذي نحـول
 أضر بـه وأورثـه خـبـاال   رأت رجًال براه الحزن حتـى

 لفجع مصيبة أنكـى وعـاال   الذي أنكرت منـي: فقلت لها
 تقلب بالفتى حـاًال فـحـاال   وأيام المنون لـهـا صـروف
 ليالي قد قرن بـه فـطـاال   آأن الليل واصل بعد مـعـن
 جعلن منى آواذب واعتـالال   فلهف أبي عليك إذا العطـايا
 غدوا شعثًا آأن بهـم سـالال   ولهف أبي عليك إذا اليتامـى
 لممتدح بها ذهبـت ضـالال   ولهف أبي عليك إذا القوافـي
 لها تلقي حواملها السـخـاال   ولهف أبي عليك لكل هـيجـا

 مقـامـًا ال نـريد لـه زياال   بـالـيمـامة إذ يئسـنـاأقمنا 
 وقد ذهب النوال فـال نـواال   وقلنا أين نرحل بعـد مـعـن

 وأآرم مقدمـًا وأشـد بـاال   وما شهد الوقائع منك أمضـى
  إذا هو في األمور بال الرجاال   سيذآرك الخليقة غـير قـال
 أعدائه جعـلـت وبـاالعلى    وال ينسى وقائعك الـلـواتـي
 وقد آرهت فوارسه النـزاال   ومعترآًا شهدت به حفـاظـًا
 مع المدح الذي قد آان قـاال   حباك أخو أمية بالـمـراثـي
 يطيل بواسط الرحل اعتقـاال   أقام وآان نحـوك آـل عـام

 يمينًا ال يشد له حبـاال   وألقى رحله أسفًا وآلى
   

دخل مروان بن أبي حفصة : وقال عبد اهللا بن المعتز في آتاب طبقات الشعراء. سن المراثيوهذه المرثية من أح
ه  ال        : على جعفر البرمكي فقال ل دة، فق ن زائ ي معن ب ك ف ال      : ويحك، أنشدني مرثيت ك، فق ديحي في ل أنشدك م ب

  : أنشدني مرثيتك في معن، فأنشأ يقول: جعفر
  عياال إلى أن زار حفرته   وآان الناس آلهم لمعـن

   
ر            ه جعف ال ل رغ ق ا ف ه، فلم ى خدي ر يرسل دموعه عل ذه     : حتى فرغ من القصيدة، وجعل جعف ى ه ك عل هل أثاب

ال : قال جعفر: ال: المرثية أحد من ولده وأهله شيئًا؟ قال : فلو آان معن حيًا ثم سمعها منك آم آان يثيبك عليها؟ ق
ر  ا : أصلح اهللا الوزير، أربعمائة دينار، قال جعف ن،             فأن ك عن مع ا ل د أمرن ذلك، ق ك ب ان ال يرضى ل ه آ نظن أن

ل أن            ار قب تمائة دين ًا وس اقبض من الخازن ألف ك، ف ل ذل رحمه اهللا تعالى، بالضعف مما ظننت، وزدناك نحن مث
  : تنصرف إلى رحلك، فقال مروان يذآر جعفرًا وما سمح به عن معن

 لنا مما تجود به سـجـاال   نفحت مكافئًا عن قبر معن
 لنادبه ولم ترد المـطـاال   فعجلت العطية يا ابن يحيى
 بأجود راحة بذل النـواال   فكافأ عن صدى معن جواد
 بناء في المكارم لن ينـاال   بنى لك خالد وأبوك يحـيى
 تجود به يداه يفـيد مـاال   آأن البرمكي بكـل مـال

   
  .ثم قبض المال وانصرف

  
ه       وحكى أبو الفرج االصبهاني ف ال ل يد، فق ارون الرش ى ه ه دخل عل : ي آتاب األغاني عن محمد البيذق النديم أن

ال       يد، ق ذه القصيدة، فبكى الرش ان  : أنشدني مرثية مروان بن أبي حفصة في معن ابن زائدة، فأنشده بعض ه وآ
  .بين يديه سكرجة فمألها من دموعه

  
ع بشعره،   : ويقال م ينتف ه         أن مروان بعد هذه القصيدة المرثية ل ال ل ه ق ة أو من دون دح خليف ان إذا م ه آ أنت  : فإن

  : قلت في مرثيتك
  وقد ذهبت النوال فال نواال   وقلنا أين نرحل بعد معـن



 

  .فال يعطيه الممدوح شيئًا، وال يسمع قصيدته
  

ي          : حدث الفضل ابن الربيع قال دة ف ن زائ د موت معن ب ى المهدي بع رأيت مروان بن أبي حفصة وقد دخل عل
ه   جماع ال ل ديحًا، فق ال   : ة من الشعراء فيهم سلم الخاسر وغيره، فأنشده م ت؟ فق ي     : من أن ن أب روان ب شاعرك م

  : ألست القائل: حفصة، فقال له المهدي
  وقلنا أين نرحل بعد معن

   
ال     ! وأنشده البيت المذآور، وقد جئت تطلب نوالنا وقد ذهب النوال؟ ه، ق دنا، جروا برجل ك عن فجروا  : ال شيء ل

ى        ب دخل عل ا آانت الشعراء ت ع الشعراء، وإنم رجله حتى أخرجوه، فلما آان في العام المقبل تلطف حتى دخل م
  : فمثل بين يديه وأنشده قصيدته التي أولها: الخلفاء في ذلك الحين في آل عام مرة، قال

 بيضاء تخلط بالحياء داللهـا   طرقتك زائرة فحي خيالهـا
  قاد القلوب إلى الصبا فأمالها   اقادت فؤادك فاستقاد ومثلهـ

   
  : فأنصت له حتى بلغ إلى قوله

 هـاللـهـا بأآفكم أو تسترون   هل تطمسون من السماء نجومها
   

ا،          : وقد تقد ذآر بعضها في ترجمة مروان، قال يئًا منه يئًا فش ا سمع ش زل يزحف آلم م ي دي، ول فأنصت له المه
ه  حتى صار على البساط إعجابًا بما سمع، ال    : ثم قال ل م بيت هي؟ فق م،        : آ ة ألف دره ه بمائ أمر ل ت، ف ة بي مائ

ي    وهذا يخالف ما ذآرناه في ترجمته، لكنه يختلف باختالف الروايات، ويقال إنها أول مائة ألف أعطيها شاعر ف
د              . خالفة بني العباس يد، ولق ارون الرش ى ه ة إل ام أن أفضت الخالف م تلبث األي ع فل ن الربي ال الفضل ب رأيت  ق

ال  : مروان مائًال مع الشعراء بين يديه، وقد أنشده شعرًا، فقال له ت؟ فق ي حفصة،      : من أن ن أب روان ب شاعرك م
م تلطف        : ألست القائل في معن آذا، وأنشده البيت، ثم قال: فقال له دنا، ث ه عن ه ال شيء ل أخرجوه فإن خذوا بيده ف

  .حتى دخل عليه بعد ذلك، فأنشده فأحسن جائزته
  

ات      ومن ا دة أيضًا، وهي من أبي لمراثي النادرة أيضًا أبيات الحسين بن مطير بن األشيم األسدي في معن بن زائ
  : الحماسة

 سقتك الغوادي مربعًا ثم مربـعـا   ألما على معـن وقـوال لـقـبـره
 وقد آان منه البر والبحر متـرعـا   فيا قـبـر آـيف واريت جــوده
  من األرض خطت للمكارم مضجعا   فـرةويا قبر معـن أنـت أول حـ

 ولو آان حيًا ضقت حتى تـصـدعـا   بلى قد وسعت الجود، والجـود مـيت
 آما آان بعد السيل مجراه مرتـعـا   فتى عيش في معروفه بعـد مـوتـه

 أجـدعـا وأصبح عرنين المـكـارم   ولما مضى معن مضى الجود وانقضى

ة        وقد سبق لمعن في ترجمة الصا وال خوف اإلطال ا، ول ا هن ى إعادته حب بن عباد نادرة مستظرفة فال حاجة عل
  .ألتيت من محاسنه بكل نادرة بديعة

ه الحوفزان          ل ل ا قي ن شريك، وإنم ده مطر ب والحوفزان بن شريك الشيباني الموصوف بالكرم والشجاعة أخو ج
حفزه أي دفعه من خلفه، واسم الحوفزان ألن قيس بن عاصم المنقري حفزه بالرمح حين خاف أن يفوته، ومعنى 

  .الحارث بن شريك، وقيل إن الذي حفزه بسطام بن قيس الشيباني، واألول أصلح، واهللا تعالى أعلم بالصواب

 مقاتل صاحب التفسير

ى البصرة       ل إل خ وانتق أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير، األزدي بالوالء الخراساني المروزي، أصله من بل
  .غداد وحدث بها، وآان مشهورًا بتفسير آتاب اهللا العزيز، وله التفسير المشهورودخل ب



 

بيعي     -المقدم ذآره  -وأخذ الحديث عن مجاهد بن جبر وعطاء بن أبي رباح  ي إسحاق الس ره     -وأب دم ذآ د تق وق
رهم         -أيضًا   لم الزهري وغي ن مس د ب زاحم ومحم ن م د الحمصي      . والضحاك ب ن الولي ة ب ه بقي د  وروى عن وعب

  .وحرمي بن عمارة وعلي بن الجعد، وغيرهم -المقدم ذآره  -الرزاق بن همام الصنعاني 

ال        ه ق ه، أن افعي، رضي اهللا عن ام الش ة     : وآان العلماء األجالء، حكى عن اإلم ى ثالث ال عل ه عي اس آل ى  : الن عل
  .في الكالم مقاتل بن سليمان في التفسير، وعلى زهير ابن أبي سلمى في الشعر، وعلى أبي حنيفة

ى                ع عل ه، وجعل يق ح علي ه، وأل اد إلي ره، فع ذباب فطي ه ال ًا، فسقط علي ان جالس وروي أن أبا جعفر المنصور آ
ال المنصور        ى أضجره، فق رارًا حت ه م ه     : وجهه، وأآثر من السقوط علي ل ل اب، فقي ن   : انظروا من بالب ل ب مقات

ال  : علي به، فأذن له، فلما دخل عليه قال له: سليمان، فقال ذباب؟ ق ذل اهللا   : هل تعلم لماذا خلق اهللا تعالى ال م لي نع
  .عز وجل به الجبابرة، فسكت المنصور

ه رجل      : قعد مقاتل بن سليمان فقال: وقال إبراهيم الحربي ال ل ا دون العرش، فق ه   : سلوني عم آدم صلى اهللا علي
. أراد أن يبتليني لما أعجبتني نفسي  ليس هذا من علمكم، ولكن اهللا تعالى: وسلم حين حج من حلق رأسه؟ فقال له

ذرة      : عما دون العرش، فقال له إنسان: وقال سفيان بن عيينة، قال مقاتل بن سليمان يومًا ا الحسن، أرأيت ال ا أب ي
فيان  : والنملة معاها في مقدمها أو في مؤخرها؟ قال ال س ة    : فبقي الشيخ ال يدري ما يقول له، ق ا عقوب فظننت أنه

  .عوقب بها

ى الكذب   وقد ا به إل د    . ختلف العلماء في أمره، فمنهم من وثقه في الرواية، ومنهم من نس ن الولي ة ب ال بقي آنت  : ق
ر      ره إال بخي ط ذآ ا سمعته ق ارك     . آثيرًا أسمع شعبة بن الحجاج وهو يسأل عن مقاتل، فم ن المب د اهللا ب وسئل عب

ال ه فق اده: عن ه عب ا عن ر لن د ذآ ه اهللا، لق د اهللا. رحم ه وروي عن عب رك حديث ه ت ًا أن ارك أيض ن المب ئل . ب وس
ال   : إبراهيم الحربي عن مقاتل يئًا؟ فق زاحم ش ل      : هل سمع من الضحاك ابن م د مقات ل أن يول ات الضحاك قب ال م

راهيم  : وقال مقاتل. بأربع سنين ال إب اب     : أغلق علي وعلى الضحاك باب أربع سنين؛ ق ي ب اب يعن ه ب وأراد بقول
  .ولم يسمع مقاتل عن مجاهد شيئًا ولم يلقه: وقال إبراهيم أيضًا. رالمدينة، وذلك في المقاب

يار  تهم                : وقال أحمد بن س راق، وهو م ى الع رو، وخرج إل ى م خ، وتحول إل ان من أهل بل ليمان آ ن س ل ب مقات
ه   ة عن ل الرواي ا ال تح ي الصفات بم تكلم ف ان ي ول، وآ ور الق ديث مهج روك الح وب . مت ن يعق راهيم ب ال إب وق

رحمن النسائي    . مقاتل بن سليمان آان دجاًال جسورًا: يالجوزجان د ال و عب ون بوضع    : وقال أب ذابون المعروف الك
ة    لم أربع ه وس ليمان         : الحديث على رسول اهللا صلى اهللا علي ن س ل ب داد، ومقات دي ببغ ة، والواق ى بالمدين ن يحي اب
  .بخراسان، ومحمد بن سعيد ويعرف بالمصلوب بالشام

ر اآلجري   . آان آذابًا: تل بن سليمان فقالوذآر وآيع يومًا مقا و بك ن األشعث      : وقال أب ليمان ب ا داود س سألت أب
ال  ليمان، فق ن س ل ب ن مقات ه: ع وا حديث الس . ترآ ي الف ن عل رو ب ال عم روك  : وق ذاب مت ليمان آ ن س ل ب مقات

ه     : وقال البخاري . الحديث كتوا عن ليمان س ن س ل ب ي موضع آخر    . مقات ال ف ة  : وق ن    و. ال شيء ألبت ى ب ال يحي ق
ل . مقاتل بن سليمان ليس حديثه بشيء: معين ي        : وقال أحمد بن حنب ا يعجبن ليمان صاحب التفسير م ن س ل ب مقات

يئًا ه ش رازي. أن أروي عن اتم ال و ح ال أب روك الحديث: وق و مت اجي. ه ى الس ن يحي ا ب ال زآري ن : وق ل ب مقات
الوا   روك الحديث    : سليمان من أهل خراسان ق ذابًا مت ان آ ان البستي       و. آ ن حب د ب اتم محم و ح ال أب ن   : ق ل ب مقات

رب          به ال بهًا يش ان مش بهم، وآ ق آت ذي يواف ز ال رآن العزي م الق ارى عل ود والنص ن اليه ذ ع ان يأخ ليمان آ س
  .بالمخلوقين، وآان يكذب مع ذلك في الحديث

  .ل العلماء في شأنهوبالجملة فإن الكالم في حقه آثير، وقد خرجنا عن المقصود، لكن أردت ذآر اختالف أقاوي

  .وتوفي سنة خمسين ومائة بالبصرة، رحمه اهللا تعالى

  .وقد تقدم الكالم على األزدي والمروزي فأغنى عن اإلعادة

 شبل الدولة

ع     راء العرب، فوق أبو الهيجاء مقاتل بن عطية بن مقاتل البكري الحجازي، الملقب شبل الدولة؛ آان من أوالد أم
جبت رحيله عنهم، ففارقهم ووصل إلى بغداد ثم خرج إلى خراسان وانتهى إلى غزنة، بينه وبين إخوته وحشة أو



 

ذآور  اء الم و الهيج اه أب ك رث ام النل ل نظ ا قت ك وصاهره، ولم ام المل الوزير نظ ان، واختص ب ى خراس اد إل وع
  .ببيتين، تقدم ذآرهما في ترجمته

ان  ثم عادى إلى بغداد وأقام بها مدة، وعزم على قصد آرمان مستر فدًا وزيرها ناصر الدين مكرم بن العالء، وآ
وزير        ى ال اب إل ه بكت ام علي ا اإلنع تمس فيه اهللا قصة يل تظهر ب ام المس ى األم ب إل اهير، فكت واد المش ن األج م

ة، أسرع اهللا       : "المذآور، مضمونه اإلحسان إليه، فوقع المستظهر على رأس قصته اء، أبعدت النجع ا الهيج ا أب ي
اه  بك الرجعة، وفي ا بن العالء مقنع، وطريقه في الخير مهيع، وما يسديه إليك تستحلي ثمرة شكره، وتستعذب مي

  .فاآتفى أبو الهيجاء بهذه األسطر، واستغنى عن الكتاب" بره، والسالم

ى           ه وعرض عل دخل علي ه، ف أذن ل دخول ف ي ال تأذن ف وتوجه إلى آرمان، فلما وصلها قصد حضرة الوزير واس
ي الهيجاء ألف               رأيه القصة، فلما  ق ألب ا، وأطل ًا لكاتبه ا وتعظيم ه، إجالًال له أذن ل ته ف ام وخرج عن دس رآها ق

  : دينار في ساعته ثم عاد إلى دسته، فعرفه أبو الهيجاء أن معه قصيدة يمدحه بها، فاستنشده إياها فأنشده

 فـال إلى ابن العـالء، وإال   دع العيس تذرع عرض الفال
   

ار أخرى،           فلما سمع الوزير هذ ه ألف دين ق ل اده القصيدة أطل ا أآمل إنش ا البيت أطلق له ألف دينار أخرى، ولم
ا بسرعة الرجوع،       : وخلع عليه، وقاد إليه جوادًا بمرآبة، وقال له د دع وع، وق دعاء أمير المؤمنين مسموع مرف

  .وجهزه بجميع ما يحتاج إليه
  

وراء النهر وعاد إلى خراسان ونزل إلى مدينة هراة، وهوي بها فرجع إلى بغداد وأقام بها قليًال، ثم سافر إلى ما 
ى                  ره وتسودن، وحمل إل ي آخر عم توطنها؛ ومرض ف ى مرو واس م رحل إل ا، ث ر من التشبيب فيه امرأة وأآث

  .البيمارستان، وتوفي في حدود سنة خمس وخمسمائة، رحمه اهللا تعالى
  

ره  وآان من جملة األدباء الظرفاء، وله النظم البديع  الرائق، وبينه وبين العالمة أبي القاسم الزمخشري المقدم ذآ
  : مكاتبات ومادعبات، وآتب إليه قبل االجتماع به

  مثل الدراري درره   هذا أديب آـامـل
 أنجبه زمخـشـره   زمخشري فاضـٌل
 فقد أتاني خـبـره   آالبحر إن لـم أره

   
  : فكتب إليه الزمخشري

 فاعتلى منه ثياب الحسـد   شعره أمطر شعري شرفا
 بات مسقيًا بنـوء األسـد   آيف ال يسأسد النبـت إذا

   
  .وله آل مقطوع لطيف، رحمه اهللا تعالى

  
إن قصده    هور، ف اعر المش زي الش راهيم الغ حاق إب ي إس ة أب ي ترجم ره ف دم ذآ ذي تق و ال ذآور ه وزير الم وال

ي تر    ا ف ب، وضمنهما         بكرمان وامتدحه بقصيدة بائية طنانة ذآرت منه ا من الشعر العجي ين هم ة الغزي بيت جم
  .المعنى الغريب

  
  : وأول هذه القصيدة

 وشم تراب الربع يشفي الترائبا   ورود رآايا الدمع يكفي الرآائبا
 السحائبا فال تنتجع دون الجفون   إذا شمت من برق العقيق عقيقه

   : ومنها عند الخروج إلى المديح

 إذا قتل الفج العميق المـطـالـبـا   مـريموعيس لهـا عـيسـى بـن 
 تراهـن فـي آذيه أو رواسـبــا   يرقـصـهـن اآلل إمـا طـوافـيا



 

 مسحت المطايا إذ مسحت السباسبـا   سوانح آالبنيان تـحـسـب أنـنـي
 فهن يالعبن النـشـاط لـواغـبـا   تنسمن من آرمان عرفًا عـرفـتـه

 مشارق لم يؤبه لهـا ومـغـاربـا   ـنـىيرين وراء الخفاقين من الـم
 ولكن سعى حتى حوى المجد آاسبـا   إلى ماجد لم يقبل الـمـجـد وارثـًا
  إذا جد لم يصحب سوى العزم صاحبا   تبسم ثغر الدهر منـه بـصـاحـب

  : ومنها
 وتعنو له األبصار مادام آاتـبـا   تصيخ له األسماع ما دام قـائًال

  ينافس في العليا ويعطي الرغائبا   ادرًا قبل مـكـرمولم أر ليثًا خ
 مخالبا إذا صال باألقالم صارت   ولو لم يكن ليثًا مع الجود لم يكن

  : ومنها
 ذآرنا له فضًال يزين المناقبـا   إذا زان قومًا بالمناقب واصـف
 لكانت لوجه الدهر عينًا وحاجبا   له السئيم الشم التي لو تجسمـت

  فصارت بأدنى لحظة منه آاعبا   و شمطاء الوزارة طرفهثنى نح
 واثبـا وأحرز أخراها وما قام   تناول أوالها وما مـد سـاعـدًا

  .وهي من غرر القصائد، وفي هذا األنموذج منها داللة على الباقي

 المقلد العقيلي

د    أبو حسان المقلد بن المسيب بن رافع بن المقلد بن جعفر بن عمرو بن المهن ن بري رحمن ب د ال  -بالتصغير  -ا عب
ن    ابن عبد اهللا بن زيد بن قيس بن جوثة بن طهفة بن حزن بن عقيل بن آعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ب

  .معاوية بن بكر بن هوزان، العقيلي، الملقب حسام الدولة، صاحب الموصل

ا   نة         آان أخوه أبو الدواد محمد بن المسيب أول من تغلب على الموصل وملكه ي س ك ف ت، وذل ذا البي من أهل ه
ه    . ثمانين وثلثمائة ديلمي ابنت ه ال ن بوي ي      . وتزوج بهاء الدولة أبو نصر ابن عضد الدولة ب دواد ف و ال ا مات أب فلم

ي تاريخه أن       . سنة سبع وثمانين قام أخوه المقلد المذآور بالملك من بعده، وآان أعور ر ف ن األثي يخنا اب وذآر ش
اه            ذلك في سنة ست وثمان دموا أخ ل، وق و عقي م يساعده بن ك، فل ي المل د ف ع المقل وفي طم ين، وأن أبا الدواد لما ت

  .عليًا لكبر سنه، ثم توصل بالخديعة حتى ملك، وأطال القول في ذلك فاختصرته، وهذا حاصله

ه       : وقال غير ابن األثير رات واتسعت مملكت ى سقي الف دبير، فغلب عل ه  . إنه آان فيه عقل وسياسة وحسن ت ولقب
ة آالف رجل     . اإلمام القادر باهللا وآناه، وأنفذ إليه باللواء والخلع فلبسها باألنبار راك ثالث ديلم واألت واستخدم من ال

  .وأطاعته خفاجة، وآان فيه فضل ومحبة ألهل األدب، وينظم الشعر

رواش       : حكى أبو الهيجاء بن عمران بن شاهين قال ع ق ا المني ة أب د الدول اير معتم ا     آنت أس ذآور م د الم ن المقل ب
رو         ن عم اس ب اك يعرف بقصر العب بين سنجار ونصيبين، فنزلنا، ثم استدعاني بعد الزوال، وقد نزل بقصر هن
إذا        ا ف ائط، فقرأته ى الح ه عل الغنوي، وآان مطًال على بساتين ومياه آثيرة، فدخلت عليه فوجدته قائمًا يتأمل آتاب

  : هي

  راقك ابن عمركرو آيف ف   يا قصر عبـاس بـن عـم
 ر فكيف غالك ريب دهرك   قد آنت تغـتـال الـدهـو
 دك بل لمجدك بل لفخـرك   واها لعزلـك بـل لـجـو

   
ين  "وتحتها مكتوب  ذا الكاتب هو سيف     : قلت " وآتب علي بن عبد اهللا بن حمدان بخطه في سنة إحدى وثالث وه

  : وآان تحت ذلك مكتوب: الراوي قال -الدولة بن حمدان ممدوح المتنبي، وقد تقدم ذآره 
  ن وحط من علياء فخرك   يا قصر ضعضعك الزما
 شرفت بهن متون جدرك   ومحا محاسـن أسـطـر
 م وقدره الموفي بقدرك   واهًا لكاتبهـا الـكـري



 

   
ة    "وتحت األبيات مكتوب  تين وثلثمائ ين وس  - "وآتب الغضنفر بن الحسن بن علي بن حمدان بخطه في سنة اثنت

د               : قلت ة، وق ن أخي سيف الدول دان اب ن حم د اهللا ب ن عب ة الحسن ب ن ناصر الدول ة ب وهذا الكاتب هو عدة الدول
  : وتحت ذلك مكتوب -سبف ذآر والده أيضًا في حرف الحاء

 ضربت قبابهم بعقرك   يا قصر ما فعل األلى
  وطواهم بطويل نشرك   أخنى الزمان علـيهـم

  يختال فيك وطول عمرك   واهًا لقاصر عمـر مـن
   

ة  "وتحته مكتوب  ذا الكاتب هو    : قلت  -" وآتب المقل بن المسيب بن رافع بخطه فيسنة ثمان وثمانين وثلثمائ وه
  : وتحت ذلك مكتوب -المقلد المذآور صاحب هذه الترجمة 
 م الساآنون قديم عصـرك   يا قصر ما صنع الـكـرا
 ًا بصـبـركوشأوتهم طر   عاصرتهـم فـبـذذتـهـم
  يا ابن المسيب رقم سطرك   ولقد أثـار تـفـجـعـي
 بك دائب في قفـو أثـرك   وعلـمـت أنـي الحـق

   
ة   "وتحته مكتوب  نة إحدى وأربعمائ راوي  " وآتب قرواش بن المقلد بن المسيب بخطه في س ال ال فعجبت من   : ق

دعوت  نعم، ولقد هممت ب: الساعة آتبت هذا؟ فقال: ذلك، وقلت لقرواش هدم القصر فإنه مشؤم قد دفن الجماعة، ف
  .له بالسالمة وانصرفت، ورحلت بعد ثالثة أيام، ولم يهدم القصر

  
ن          لمة ب القرب من حصن مس ة ورأس عين ب ين الرق وهذا العباس بن عمرو الغنوي من أهل تل بن سيار الذي ب

يره       ة والبحرين، وس ولى اليمام ان يت ي أول      عبد الملك بن مروان الحكمي، وآ اهللا لحرب القرامطة ف المعتضد ب
ة   رة ليل د إلحدى عش ة األح داد ليل ى المعتضد ودخل بغ وا فرجع إل م أطلق روه، ث روه وأس اتلوه وآس رهم، فق أم

ائتين     انين وم نة سبع وثم ي تاريخه الصغير        . مضت من شهر رمضان س ي ف د اهللا العظيمي الحلب و عب ال أب : وق
ل          مات العباس بن عمرو الغنوي في سنة  ي عشرة آالف، فقت يهم ف ه توجه إل ة، ومن العجائب أن خمسين وثلثماث

ًا،      ي خمسين ألف الجميع وسلم وحده، وعمرو بن الليث الصفار حارب إسماعيل بن أحمد صاحب خراسان وهو ف
  .فأخذوه ونجا الباقون

  
ذه الحك     ر ه د سبق نظي د     وآان بين ما آتبه سيف الدولة وبين ما آتبه قرواش سبعون سنة؛ وق ة عب ي ترجم ة ف اي

  .الملك بن عمير وما جرى له مع عبد الملك ابن مروان، فلينظر هناك
  

نة إحدى         ي صفر س ك ف ه، وذل وبينما المقلد المذآور في مجلس أنسه وهو باألنبار إذ وثب عليه غالم ترآي فقتل
ذا الترآي     إنه مدفون على الفرات بمكان يقال له شيفيا بين األنبار و: وتسعين وثلثمائة، ويقال ت، وحكي أن ه هي

ل      : سمعه وهو يقول لرجل ودعه وهو يريد الحج ده وق لم فقف عن ه وس إذا جئت ضريح رسول اهللا صلى اهللا علي
  .لوال صاحباك لزرتك؛ ولما مات رثاه الشريف الرضي بقصيدتين ورثاه جماعة من الشعراء: له عني

  
ي األمر    وآان ولده معتمد الدولة أبو المنيع قرواش غائبًا عنه ه ف ان ينازعان : ، ثم تقلد األمر من بعده وآان له عم

ين وتسعين،         نة اثنت و الحسن س وفي أب أحدهما ابو الحسن ابن المسيب، واآلخر أبو مرح مصعب بن المسيب، فت
الد الموصل   ه ب ا، وآانت ل اطره منهم تراح خ ك واس رواش بالمل رد ق عين، فتف بع وتس نة س رح س و م وفي أب وت

دا ة والم اآم صاحب مصر  والكوف الده للح ي ب رات، وخطب ف قي الف ره  -ئن وس يأتي ذآ دى   -وس نة إح ي س ف
ائتي      ى م د عل ا يزي وأربعمائة، ثم رجع عن ذلك، ووصلت الغز إلى الموصل ونهبوا دار قرواش، وأخذوا منها م

ا ع  -المقدم ذآره  -ألف دينار، فاستنجد بنور الدولة أبي األغر دبيس يبن صدقة  ز    فانجده واجتمع ة الغ ى محارب ل
  .فنصروا عليهم وقتل الكثير منهم

  
  : ومدحه أبو علي ابن الشبل البغدادي الشاعر المشهور بقصيدة ذآر فيها هذه الواقعة، فمنها قوله

 فغدت قبورهم بطون األنـسـر   نزهت أرضك عن قبور جسومهم
 من هذه الدنيا بكـل مـظـفـر   من بعد ما وطئوا البالد وظفروا

 اإلسكـنـدر ولقوا ببأسك سطوة   رتاج السد عن يأجـوجـهفضوا 



 

   
ًا          ان أديب ل، وآ ذباني صاحب إرب ي الهيجاء اله ر أب وآان قرواش المذآور يلقب مجد الدين، وهو ابن أخت األمي

  : وهو قوله" دمية القصر"ظريفًا، وله أشعار سائرة، فمن ذلك ما أورده له أبو الحسن الباخزري في أول آتاب 
 صدأ اللئام وصقيل األحـرار   در النـائبـات فـإنـهـا هللا

  سيفًا وأطلق صرفهن غراري   ما آنت إال زبرة فطبعنـنـي
   

  : وأورد له أيضًا
 للمـال مـن آبـائه وجـدوده   من آان يحمد أو يذم مـورثـًا
 شكرًا آثيرًا جالـيًا لـمـزيده   فأنا امرؤ هللا أشـكـر وحـده

  يعطيك آا يرضيك من مجهوده   لعنان مـغـاورلي أشقر ملء ا
 خلت البروق تموج في تجريده   ومهند عـضـب إذا جـردتـه
 أم المنايا رآبـت فـي عـوده   ومثقف لدن السنـان آـإنـمـا
  سلطت جود يدي على تبديده   وبذا حويت المال إال أننـي

   
  : ًاومن المنسوب إليه أيض! ما أحسن هذا الشعر وأمتنه

 منعمة الطـراف لـينة الـلـمـس   وآلفه للـطـيب لـيسـت تـغـبـه
  على وجهها أبصرت غيما على شمس   إذا ما دخان النذ من جـيبـهـا عـال

   
  : أيضًا ألبي جوثة ابن عم األمير قرواش المذآور" دمية القصر"وذآر الباخرزي المذآور في 

 وخلت وجوههم أقمـار شمسًا   قوم إذا اقتحموا العجاج رأيتهم
 عدل الزمان عليهم أو جـارا   ال يعدولن برفدهم عـن سـائل
  بذلوا النفوس وفارقوا األعمارا   وإذا الضريح دعاهم لـلـمـلة

 قدحوا بأطراف األسنة نـارا   وإذا زناد الحرب أخمد نارهـا
   

واشًا المذآور بقوله، وهو في نهاية الحسن  أيضًا الطاهر الجزري، وقد مدح قر" دمية القصر"ومن جملة شعراء 
  : في باب االستطراد

 وبرد أغانيه وطول قـرونـه   وليل آوجه البرقعيدي ظلـمًة
 آعقل سليمان بن فهد ودينـه   سريت ونومي فـيه مـشـرٌد
 أبو جابر في طيشه وجنونـه   على أولٍق فيه مضاء آـأنـه

  ه قرواش وضوء جبينهسنا وج   إلى أن بدا ضوء الصباح آأنه
   

ز أحدهما بالبغل                 ا بدمشق ينب ين آان ي فقيه ذه األسلوب ف ى ه ره عل دم ذآ ين الشاعر المق ن عن ولشرف الدين اب
  : واآلخر بالجاموس

 قد أصبحا عظمًة لكل مناظـر   البغل والجاموس في جدليهمـا
 هذا بقرنيه وذا بـالـحـافـر   برزا عشية ليلة فـتـبـاحـثـا

 لقنا جدال المرتضى بن عساآر   قنا غير الصباح آـأنـمـاما أت
  آالعلقل في عبد اللطيف الناظر   لفظ طويل تحت معنى قاصـر
 الشـاعـر إال رقاعة مدلولية   اثنان ما لهما وحقـك ثـالـث

   
ا، فح     اءه عليه ه   ولقد حكى لي بعض الصحاب أنه سأل ابن عنين عن أبيات الطاهر الجزري واستحسن بن لف أن

  .ما آان سمعها، واهللا أعلم
  

ن          : ومدلويه المذآور رج ب ن المف ن الحسن ب در ب ن ب د ب ن محم لقب آان ينبز به الرشيد أبو محمد عبد الرحمن ب



 

و   اطيع هج دة مق ه ع ين في ن عن ق، والب ًا بدمش ان مقيم ي، وآ ابن النابلس روف ب اعر المع ار الش ي . بك وفي ف وت
  .بدمشق المحروسة، ودفن بباب الصغير، رحمه اهللا تعالىمنتصف صفر سنة تسع عشرة وستمائة 

  
  : أيضًا للطاهر الجزري المذآور أبياتًا لطيفة أحببت ذآرها، وهي" الدمية"وذآر في آتاب 

 إذ ال يزال لكل قلـب شـائقـا   انظر إلى حظ ابن شبل في الهوى
 شغل الرجال عن النساء مراهقا   شغل النساء عن الرجال، وطالما

 عـاشـقـا اهللا أآبر ليس يعـدم   شقوه أمرد والتحى فعـشـقـهع

ة   " الخريدة"ثم وجدت في آتاب  ات الثالث في ترجمة أبي نصر ابن النحاس الحلبي البيتين األخيرين من هذه األبي
  .له،يعني البن النحاس، واهللا أعلم" الحديقة"أورده أبو الصلت في : وقال

ي      : رجعنا إلى حديث األمير قرواش ين ف ين أخت ه جمع ب وآان آريمًا وهابًا نهابًا جاريًا على سنن العرب، نقل أن
ول   : النكاح، فالمته العرب على ذلك فقال ان يق ي    : خبروني ما الذي نستعمله مما تبيحه الشريعة؟ وآ ي رقبت ا ف م

نة  ودامت إمارة . غير خمسة أو ستة من أهل البادية قتلتهم، فأما الحاضرة فما يعبأ اهللا بهم قرواش مدة خمسين س
ة،            ين وأربعمائ نة إحدى وأربع ي س ه ف ة علي د فقبض برآ فوقع بينه وبين أخيه برآة بن المقلد، وآان خارج البل

  .وقيده وحبسه في الجراحية إحدى قالع الموصل، وتولى مكانه

  .ولقب برآة بزعيم الدولة وأقام في اإلمارة سنتين، وتوفي في ذي الحجة سنة ثالث وأربعين

ذآور صاحب نصيبين،       دران الم ان ب فقام مقامه ابن أخيه أبو المعالي قريش بن أبي الفضل بدران بن المقلد، وآ
ي محبسه      ذآور ف ًا الم وتوفي في رجب سنة خمس وعشرين وأربعمائة، فأول ما فعل قريش أنه قتل عمه قرواش

ة شرقي المو     ل توب ن بت ًا      في مستهل رجب سنة أربع وأربعين وأربعمائة، ودف اعرًا آريم ان فصيحًا ش صل، وآ
  .شجاعًا

ة   : وقرواش ي اللغ بكسر القاف وسكون الراء وفتح الواو وبعد األف شين معجمة، وهو فعوال من القرش، وهو ف
ارة اني التج ا آانت تع ريش أيضًا ألنه ه سميت ق ع، وب ع أرسالن البساسيري . الكسب والجم ريش م ع ق واجتم

ى السلطان   المقدم ذآره على نهب دار الخالف ة، ثم إن اإلمام القائم بأمر اهللا جرى على سجيته في الحلم، وآتب إل
نة          ي س دران ف ن ب ريش ب ي ق ه، أعن ك بموت طغرلبك المقدم ذآره في المحمدين ليرضى عنه، وورد الخبر بعد ذل

  .ثالث وخمسين وأربعمائة في أوائلها بالطاعون بمدينة نصيبين، وآان عمره إحدى وخمسن سنة

تيالء       وولي  ي االس ع ف د طم ان ق ة، وآ بعده إمارة بني عقيل ولده أبو المكارم مسلم بن قريش الملقب شرف الدول
ة      ار ربيع ى دي تولى عل ك، واس م رجع عن ذل ره ث دم ذآ لجوق، المق ك الس اة السلطان طغرلب د وف داد بع ى بغ عل

ذ   اد يأخ ه أن حران عصى    ومضر وملك حلب وأخذ األتاوة من بالد الروم، وقصد دمشق وحاصرها وآ ها، فبلغ
ة،               بعين وأربعمائ نة ست وس ي س ك ف ا، وذل رًا من أهله ًا آثي ل خلق ا وقت اربوه، ففتحه عليه أهلها فرحل إليهم وح
دلها، وآانت                   ه، وآانت سيرته من أحسن السير وأع ك مثل ه من مل م يكن من أهل بيت ة، ول ه المملك واتسعت ل

  .الطرقات آمنة في بالده

ار، فحمل    ومن جملة ما نقل عنه أن ابن حيوس الشاعر، المقدم ذآره مات عنده وخلف أآثر من عشرة آالف دين
ه دخل            : ذلك على خزانته فرده وقال ه، وأن ه وأخذت م شرهت في اًال ث اعرًا م ي أعطيت ش ال يتحدث عني أحد أنن

اس  البين وال يأخذ         . خزانتي مال جمع من أوساخ الن ى الط الده إل ع ب ي جمي ة ف ان يصرف الجزي يئًا،    وآ ا ش منه
ه    وهو الذي عمر سور الموصل، وآان ابتداء عمارته يوم الحد ثالث شوال سنة أربع وسبعين، وفرغ من عمارت

  .في ستة أشهر؛ وأخباره آثيرة

ي خامس              ة ف اب أنطاآي ى ب ه عل ل في روم مصاف، قت تلمش السلجوقي صاحب ال وجرى بينه وبين سليمان بن ق
د         عشر صفر سنة ثمان وسبعين وأربعما ه محم ذا قال نة وشهور، هك ره خمس وأربعون س ئة، يوم الجمعة، وعم

د      "المعارف المتأخرة"بن عبد الملك الهمداني في آتابه الذي سماه  ي تاريخه أن مول ن الصابي ف ؛ وذآر أيضًا اب
ر        م؛ وذآ ة، واهللا أعل ين وأربعمائ ين وثالث نة اثنت ن رجب س رين م ث والعش ة الثال وم الجمع ريش ي ن ق لم ب مس

نة      ا ي س ك ف ك، وذل ي ذل لمأموني في تاريخه أنه وثب عليه خادم من خواصه فخنقه في الحمام، وذآر له واقعة ف
  .أربع وسبعين، واهللا أعلم بالصواب



 

د          روج وبل ران وس ة وح ي الرحب دًا ف د اهللا محم ا عب ده أب ره ول دم ذآ لجوقي، المق اه الس لطان ملكش ب الس ورت
راهيم  الخابور، وزوجه أخته زليخا بنت الس لطان ألب أرسالن، وآان والده مسلم بن قريش اعتقل أخاه أبا سالم إب

ى   ابن قريش بقلعة سنجار مدة أربع عشرة سنة، فلما هلك مسلم وتقرر أمر ولده محمد في اإلمارة اجتمع أهله عل
ذآور، فل         دًا الم ه محم ن أخي ي اب اه وول ه ملكش م اعتقل اه    إبراهيم المذآور فأخرجوه وقدموه عليهم، ث ات مكش ا م م

رف         ان يع اء بمك رف الت ي ح ذآور ف لجوقي، الم تش الس ة ت اج الدول ارب ت رب وح راهيم للع ع إب ق، وجم أطل
  .بالمصنع وقتله تاج الدولة تتش صبرا في سنة ست وثمانين وأربعمائة

د األآب         ن المقل ن شعيب ب ان ب ن قي ن  ومن أمراء بني عقيل أيضًا أبو الحارث مهارش بن المجلي بن عليب اب ر ب
ذي             ة، وهو ال ذآور هو صاحب الحديث ارش الم ة؛ ومه ذه الترجم ي أول ه ذآور ف جعفر بن عمرو بن المهنا الم
ام      ه، وأق ه واإلحسان إلي نزل عليه اإلمام القائم في قصة البساسيري لما خرج من بغداد، وبالغ في إآرامه وإجالل

  .عنده سنة، وهي واقعة مشهورة فال حاجة إلى شرحها

نة تسع وتسعين     وآان مهار ش المذآور آثير الصدقة والصلوات، مالزم الجمع والجماعات، وتوفي في صفر س
  .وأربعمائة، وعمره ثمانون سنة، رحمهم اهللا أجمعين

 مخلص الدولة ابن منقذ

ي                 ي الحسن عل ة أب ر سديد الدول د األمي ة، وال اني، الملقب مخلص الدول ذ الكن ن منق ن نصر ب أبو المتوج مقلد ب
دم      صاحب ق د تق ه،، وق ه وحفدت ي بنيت لعة شيزر، المقدم ذآره؛ آان رجًال نبيل القدر سائر الذآر، رزق السعادة ف

  .في ترجمة ولده المذآور طرف من بدء أمرهم، وآيف ملك القلعة المذآورة

د                 ي مقل د جسر بن ة شيزر عن القرب من قلع ين ب ه مقيم رة من أهل بيت ي جماعة آثي وآان والده مقلد المذآور ف
ك     ة، وذل المنسوب إليهم، وآانوا يترددون إلى حلب وحماة وتلك النواحي، ولهم بها اآلدار النفسية والمالك المثمن
دارهم، وشعراء عصرهم يقصدونهم  ون أق ونهم ويبجل ام يكرم وك الش ان مل يزر، وآ ة ش وا قلع ل أن ملك ه قب آل

  .ذآر أسامة بن منقذ، وهو من أحفادهويمدحونهم، وآان فيهم جماعة أعيان رؤساء آرماء علماء، وقد سبق 

ب، وحمل       ة بحل نة خمسين وأربعمائ ولم يزل مخلص الدولة في رياسته وجاللته، إلى أن توفي في ذي الحجة س
ا صورته             ول م ذآور، يق ي الم ه ف اجي الشاعر عقيب أشعار ل نان الخف ن س : إلى آفرطاب؛ ورأيت في ديوان اب

ورثاه . خمس وثالثين وأربعمائة، واهللا أعلم بالصواب، رحمه اهللا تعالىوقال يرثيه وقد توفي في ذي الحجة سنة 
ي     ده أب القاضي أبو يعلى حمزة بن عبد الرزاق بن أبي حصين بهذه القصيدة، وهي من فائق الشعر، وأنشدها لول

ود   ة الوج ة قليل ا غريب ة، لكنه الى، وإن آانت طويل اء اهللا تع ا إن ش أذآرها آله ذآور، س ي الم دي الحسن عل بأي
   : الناس، وما رأيت أحدًا قط يحفظ منها إال أبياتًا يسيرة فأحببت ذآرها لذلك، وهي هذه

 وآجل ما يخشى من الدهر عاجله   أال آل حي مقصدات مـقـاتـلـه
 خيول الردى قـدامة وحـبـائلـه   وهل يفرح الناجي السلـيم وهـذه
 غرور بالعيش آملهإلى الحين والم   لعمر الفتى إن الـسـالمة سـلـم
 ويقضي غريم الدين ما هو ماطله   فتسلب أثواب الحـياة مـعـارهـا

 وجدل آسرى ما حمته مجـادلـه   مضى قيصٌر لم تغن عنه قصـوره
 وال منعت منه أبـاه سـرابـلـه   وما صد هلكًا عن سليمان ملـكـه
 فلـهعلى سفر ينأى عن األهل قا   ولم يبق إال مـن يروح ويغـتـدي
 بأيدي المنايا والليالي مـراحـلـه   وما نفـس اإلنـسـان إال خـزامة

 وهل تنزوي عمن سواه غـوائلـه   فهل غال بدءًا مخلص الدولة الردى
 إليه، وتاٍل مسرعـاٍت رواحـلـه   ولكنه حوض الحمـام، فـفـارط
 بمدفونٍة طول الزمان فضـائلـه   لقد دفن األقوام أروع لـم تـكـن
 أآفهم طل الـغـمـام ووابـلـه   سقى جدثًا هالت عـلـيه تـرابـه
 وبحر ندًى يستغرق البر ساحـلـه   ففيه سحاٌب يرفع المحـل هـديه

 حبي من الوسمي أقشع هاطـلـه   آأن ابن نصر سائرًا فـي سـريره



 

 عليه، وبالنادي فتبكـي أرامـلـه   يمر على الوادي فتثنـي رمـالـه
 سرى جوده فوق الرآاب ونائلـه   ه فوق الرقاب وطالمـاسرى تعش

 بقولك فانظر ما الذي أنت قائلـه   أناعيه إن الـنـفـوس مـنـوطٌة
 جهلت وقد يستصغر األمر جاهله   بفيك الثرى لم تدر من حل بالثـرى

 وللجود عطفاه وللطعن عالـمـه   هو السيد المهتـز لـلـتـم بـدره
 عيونهم مما تـفـيض أنـامـلـه   حتى آـأنـمـاأفاض عيون الناس 

 على ماجد لم يعرف الشح سائلـه   فيا عين سحي ال تشحـي بـسـائل
 وإن لم يسألوه الضيم تبد عواملـه   متى يسألوه المال تـنـد بـنـانـه
 وآم نال منه قانع مـا يحـاولـه   وآم عاد عنه بالخسـار مـقـنـع

 يجالده أو آل خـصـم يجـادلـه   باسـل له الغلب القاضي على آل
 ولكنه في المجد مات مساجـلـه   محاسنه في روضٍة طلها الـنـدى
 منازله بل آفه بـل حـمـائلـه   فيا عمره أنى قصرت ولم تـطـل
 إلى غاية طالت على من يطاولـه   جرت تحته العلياء ملء فروجهـا
 سر البدر تمت منـازلـهآما يست   فما مات حتى نال أقصـى مـراده
 فينـزلـه أو عـاديًا فـينـازلـه   فتى طالما يعتاده الجـيش عـافـيًا

 إذا هي لم تقتله فالصفح قاتـلـه   صفوٌح عن الجاني وصفحة سيفـه
 وعادته أن يقذف الدم آـاهـلـه   وأدمى عسيب الطرف بعدك هلبـه
 أن ظهرك حاملـهأدى صارم لو    فيا طرفه ما آان عجزك حـامـًال
 جرت ببيان المشكالت شواآـلـه   لقد آثر الملبـوس بـعـد مـروع
 على ما يضل الناس عنـه دالئلـه   إذا ظن ال يخطي آأن ظـنـونـه
 ضحاه بها موصـولة وأصـائلـه   فال رحلت عنـه نـوازل رحـمٍة
 مناهـلـه فقد روت العافين أمس   وروى ثراه منهن العفو فـي غـد
 صوافنه موقـورة ومـنـاصـلـه   قضى اللـه أن يرزا األمـير وهـذه
 إذا شماه، او آـالـذبـالة ذابـلـه   وآل فتى آالبراق إبـريق غـمـده
 وظلت على غير الصيام صواهلـه   فليت ظباه صلـت الـيوم خـلـفـه
 يصاب به حافي األنـام ونـاعـلـهبني منقذ صبرًا فـإن مـصـابـكـم

 إذا لج فيها لـيس يوجـد عـاذلـه   قد جل حـتـى آـل واجـد لـوعةل
 بني منقذ روض الندى وخـمـائلـه   إذا صوحت أيدي الرجـال فـأنـتـم
 فإنـكـم أوزاره ومـعـاقـلــه   وإن فر من وزر الزمـان مـفـرٌح

 مصاحب صبٍر عن حبـيب يزايلـه   وصاحب، علي، الصبر عنه فما غوى
 أخو يقظات وافر العزم آـامـلـه   حـتـى قـام مـنـك وراءهوما نام 

 فطـالـعـه هـذه وذلـك آفـلـه   آأنكما نوءان فـي فـلـك الـعـال
 قيامك باألمر الذي أنـت آـافـلـه   وما آفلوك األمر إال لـعـلـمـهـم
 ولو آنت ال تسعى آفتك فواضـلـه   سعيت إلى نيل المـكـارم سـعـيه

 أجل إنما المرفوع بالفعل فـاعـلـه   ن ترقى بما آـان فـاعـًالولم تر أ
 شريك عنان ناصح الـود نـاخـلـه   لعمرك إني في الـذي عـن آـلـه

 دواخـلـه وقد خلدت بين الشغـاف   وآيف خلو القلب من ذلك الـهـوى
   

ه   وقد تقدم في ترجمة الصالح طالئع بن رزيك. نجزت القصيدة بتمامها وآمالها وزير مصر مرثية رثاه بها الفقي
وان        رة وجود دي ل لكث ات قالئ عمارة الميني، وهي على وزن هذه المرثية ورويها،ولم أذآر منها هناك سوى أبي
ة                  ي ترجم ين ف ا ذآر بيت دم منه د تق ا، وق ا هن ا ه ذا أتممته ا، فله اد توجد بكماله ذه ال تك اس، وه عمارة بأيدي الن

  .محمد المعروف بالجواد األصبهاني وزير الموصل الوزير جمال الدين أبي جعفر



 

  
د        د عب و محم اه الشيخ األديب أب وتوفي أخوه أبو الغيث منقذ بن نصر بن منقذ سنة تسع وثالثين وأربعمائة، ورث
ي الشاعر               اجي الحلب ع الخف ن الربي نان ب ن س ع ب ن الربي د ب ن محم ن الحسين ب اهللا بن محمد بن سعيد بن يحيى ب

  : الديوان الشعر بقوله، وهو من شعره القديم زمن الصباالمشهور صاحب 
   

 ورمى الزمان دنوها ببـعـاد   غربت خالئقك الحسان غريبًة
 األآبـاد فيض الدموع حرارة   ذهبت آما ذهب الربيع وخلفت

اد فيه            ة أج أخرى حائ ة، ومدحه ب ة رائي ذآور أيضًا بقصيدة طويل ة الم ا  والخفاجي المذآور رثى مخلص الدول م
  .وترآتهما لطولهما، واهللا تعالى أعلم بالصواب

 مكي بن أبي طالب

ى           ل إل روان، وانتق رئ؛ أصله من القي ار القيسي المق ن مخت أبو محمد مكي بن أبي طالب بن حموش بن محمد ب
دين                   د ال ق جي م والخل ان حسن الفه ة، آ رآن والعربي وم الق ي عل ة، وهو من أهل التبحر ف دلس وسكن قرطب األن

  .ل، آثير التواليف في علم القرآن محسنًا لذلك، مجودًا للقراءات السبع عالمًا بمعانيهاوالعق

ة،               نة خمس وخمسين وثلثمائ ين من شعبان س بع بق ل، لس ا بقلي ل طلوعه وع الشمس أو قب ولد بالقيروان عند طل
فر إلى مصر وهو ابن إنه ولد سنة أربع وخمسين، ونشأ بالقيروان وترعرع، وسا:وقال أبو عمرو المقرئ الداني

ه                 ان إآمال روان، وآ ى القي م رجع إل وم الحساب، ث ارفين بعل ؤدبين والع ى الم ا إل نة، واختلف به ثالث عشرة س
م           ة، ث بعين وثلثمائ ع وس نة أرب ي س ك ف ره من اآلداب، وذل الستظهار القرآن بعد آماله وفراغه من الحساب وغي

الق     راءات ب تكماله الق د اس نة حجة           عاد إلى مصر ثانية بع ك الس ي تل بعين، فحج ف نة سبع وس ي س ك ف يروان وذل
ل مصر     رئ نزي ي المق ون الحلب ن غلب د اهللا ب ن عبي نعم ب د الم ي الطيب عب ى أب القراءات عل دأ ب م ابت اإلسالم، ث
ه           ي علي د بق روان وق ى القي نة تسع، ورجع إل بمصر في أول سنة ثمان وسبعين، فقرأ عليه بقية السنة وبعض س

روان        . بعض القراءات ى القي اد إل م ع ه، ث ا بقي ل ثم عاد إلى مصر مرة ثالثة في سنة اثنتين وثمانين، فاستكمل م
نة تسعين،        ى آخر س ا إل ام به في سنة ثالث وثمانين وأقام بها يقرئ إلى سنة سبع وثمانين، ثم خرج إلى مكة وأق

ى مصر،    روان      وحج أربع حجج متوالية، ثم رجع من مكة سنة إحدى وتسعين، فوصل إل ى القي ا إل م رحل منه ث
راء           ة، وجلس لألق نة ثالث وتسعين وثلثمائ ي رجب س دمها ف في سنة اثنتين وتسعين، ثم ارتحل إلى األندلس وق
بجامع قرطبة، فانتفع به خلق آثير وجودوا عليه القرآن، وعظم اسمه في البلد وجل فيها قدره، ونزل عند دخوله 

ي عامر        قرطبة في مسجد النخيلة الذي بالزقاق ن أب ك ب د المل ر عب ه المظف ين عند باب العطارين، فأقرأ به، ثم نقل
ى المسجد الخارج        ام المهدي إل ن هش إلى جامع الزاهرة، وأقرأ فيه حتى انصرمت دولة آل عامر، فنقله محمد ب

ن   بقرطبة، وأقرأ فيه مدة الفتنة آلها إلى أن قلده أبو الحسن ابن جهور الصالة والخطبة بالمسجد بعد وفاة يونس ب
  .عبد اهللا، وآان ضعيفًا عليها على أدبه وفهمه، وأقام في الخطابة إلى أن مات، رحمه اهللا تعالى

د اهللا            و عب اه أب ا حك ك م ار، فمن ذل ك أخب ي ذل ه ف وآان خيرًا فاضًال متواضعًا متدينًا مشهورًا بإجابة الدعاء، ول
ذآور تسلط،        آان عندنا بقرطبة رجل فيه بعض: الطرفي المقرئ قال د الم ي محم ى الشيخ أب الحدة، وآان له عل

ك                ف، فحضر ذل ثم ويتوق ا يتلع رًا م ان الشيخ آثي ه سقطاته، وآ ره ويحصي علي ه إذا خطب فيغم وآان يدنو من
رأ   الرجل في بعض الجمع، وجعل يحد النظر إلى الشيخ ويغمزه، فلما خرج معنا ونزل في الموضع الذي آان يق

ال   : على دعائي، ثم رفع يديه وقال أمنوا: فيه قال لنا ا، ق ه، فأمن ا     : اللهم اآفنيه، اللهم اآفني ك الرجل، وم د ذل فأقع
  .دخل الجامع بعد ذلك اليوم

ة    : "وله تصانيف آثيرة نافعة فمنها وغ النهاي ى بل ة إل ه،        " الهداي واع علوم يره وأن ريم وتفس رآن الك اني الق ي مع ف
اب      ألبي " منتخب الحجة"وهو سبعون جزءًا، و ون جزءُا، وآت ي الفارسي، ثالث راءات   "عل ي الق ي  " التبصر ف ف

رءات   "خمسة أجزاء، وهو من أشهر تواليفه، و ي الق وجز ف اب   " الم ام      "جزءان، وآت ي أحك ك ف أثور عن مال الم
راءة "عشر أجزاء، وآتاب " القرآن وتفسيره اب    " الرعاية لتجود الق ة أجزاء، وآت رآن   "أربع ام الق " اختصار أحك

ا     "زاء، وآتاب أربعة اج رءات وعلله اب    " الكشوف عن وجوه الق رآن    "عشرون جزءًا، وآت اإليضاح لناسخ الق
رآن ومنسوخه     "ثالثة أجزاء، وآتاب " ومنسوخه ي ناسخ الق اب   " اإليجاز ف ة     "جزء، وآت ع الدال ي اللم الزاهي ف

جزاءان، " الختالف عنهالتنبيه على أصول قراءة نافع وذآر ا"أربعة أجزاء، وآتاب " على مستعمالت اإلعراب
ة            "وآتاب  اب اإلبان ي آت ط ف ه غل م أن وي وزع ي بكر األدف ى أب ا رده عل اب    " االنتصاف، فيم ة أجزاء، وآت ثالث

ورش       " د ل ي تصحيح الم ى أصحاب األنطاآي ف اب    " الرسالة إل ة أجزاء، وآت راءة    "ثالث اني الق ة عن مع " اإلبان



 

اب  جزءا" الوقف على آال وبلى في القرآن"جزء، وآتاب  دد األعشار    "ن، وآت ي ع اب   " االختالف ف جزء، وآت
اب   " بيان الصغائر والكبائر"جزء، وآتاب " اإلدغام الكبير في المخارج" ذبيح من     " جزء، وآت ي ال االختالف ف
ذنوب وفضلهم   "جزء، وآتاب " دخول حروف الجر بعضها مكان بعض"جزء، وآتاب "هو تنزيه المالئكة عن ال

ا  " على بني آدم رآن والكالم     "ب جزء، وآت ي الق اءات المشددة ف اب   " الي نفس     "جزء، وآت ي ال اء ف اختالف العلم
ي       " إيجاب الجزاء على قاتل الصيد في الحرم خطأ"جزء، وآتاب " والروح ك، والحجة ف ام مال ذهب اإلم ى م عل

بيال  "ثالثة أجزاء، وآتاب" مشكل غريب القرآن"جزء، وآتاب " ذلك ه س جزء   "فرض الحج على من استطاع إلي
اب  " التذآرة الختالف القراء"وآتاب  اب   " تسمية األحزاب  "جزء، وآت ن     "جزء، وآت اب اإلخوان الب منخب آت
ع اب " وآي زءان، وآت ة"ج روف المدغم اب " الح زءان، وآت ف "ج ام والوق رح التم اب  " ش زاء، وآت ة أج أربع

اب  " مشكل المعاني والتفسير" اء المصاحف  "خمسة عشر جزءًا، وآت اب  جزءان، وآ " هج مجموع  " الرياض "ت
اب    ار   "خمسة أجزاء، وآت ي األخب ى ف رآن          " المنتق وم الق راء وعل راءات واختالف الق ي الق ه ف ة أجزاء، ول أربع

  .تصانيف آثيرة، ولوال خوف التطويل الستوعبت ذآرها

ين          بع وثالث نة س رم س ن المح ا م ين خلت د ضحوة لليلت وم األح ن ي ر، ودف الة الفج د ص بت عن وم الس وفي ي وت
  .ربعمائة بقرطبة، ودفن بالربض، وصلى عليه ولده أبو طالب محمد، رحمه اهللا تعالىوأ

  .بفتح الحاء المهملة وتشديد الميم المضمومة وسكون الواو وبعدها شين معجمة: وحموش

  .وقد تقدم الكالم على القيسي والقيروان وقرطبة، فأغنى عن اإلعادة

اب    وأبو الطيب عبد المنعم بن غلبون المقرئ ا ي آت البي ف ة "لمصري المذآور في هذه الترجمة ذآره الثع " اليتيم
ا  : فقال آان على دينه وفضله وعلمه بالقرآن ومعانيه وإعرابه متفننًا في سائر علوم األدب، أنشدت له قصيدة منه
  : قوله

  إذا آثرت آانت إلى الهجر مسلكا                  عليك بـاقـالل الـزيارة إنـهـا

  ويطلب باأليدي إذا هو أمسـكـا            ن الـغـيث يسـأم دائمـًاألم تر أ

ة لسبع            : وقال غير الثعالبي وم الجمع ي مصر ي وفي ف ة، وت نة تسع وثلثمائ ي رجب س ولد أبو الطيب المذآور ف
  .خلون من جمادى األولى سنة تسع وثلثمائة، رحمه اهللا تعالى

 مكي الماآسيني النحوي

ا  ن ري و الحرم مكي ب رىء النحوي الضرير، أب دار، المق د الموصلي ال يني المول ن صالح، الماآس بة ب ن ش ن ب
ا الحرم           ده أب رك ول يئًا، وت م يخلف ش رًا ل ات فقي ين، وم ده يصنع األنطاع بماآس ان وال دين؛ آ الملقب صائن ال

ا، و            ه ففارقه ر، وتضجرت من ام بمصالحه بسب الفق ى القي ه عل در أم م تق ده    المذآور وأمه وبنتًا، فل خرج من بل
د    ي محم وقصد الموصل، واشتغل بها بعلم القرآن واألدب، ثم رحل إلى بغداد واجتمع بأئمة األدب، وقرأ على أب
ى الموصل                اد إل م ع رهم ث دم ذآ د تق دهان وق ن ال عيد ب د س ي محم اري وأب ن األنب ابن الخشاب وابن العصار واب

  .البالد وبعد صيته وانتفع به خلق آثيروتصدر بها لإلفادة، وأخذ الناس عنه، وانتشر ذآره في 

ع        : فقال" تاريخ إربل"وذآره أبو البرآات ابن المستوفي في  الم العرب، المجم ون األدب، وحجة آ هو جامع فن
ان              ة والحديث، وآ ايخ النحو واللغ ا مش داد ولقي به ى بغ ه وفضله؛ رحل إل على دينه وعقله، والمتفق على علم

وأنشدني من شعره،   : لالنتفاع عليه بالقرآن العزيز وجميع ضروب األدب، ثم قالواسع الرواية، قد نصب نفسه 
  : وآان قد اشتغل عليه بالموصل، أعني ابن المستوفي المذآور

 تسالمني وتشجيني بريقـي   سئمت من الحياة فلم أردها
  ويفعل مثل ذلك بي صديقي   عدوي ال يقصر فـي أذائي
 العقيق وأهل مودتي بلوى   وقد أضحت لي الحدباء دارًا

   
  .آنية الموصل: والحدباء



 

  
  : ومن شعره أيضًا

  فال تقبله تضح قرير عين   إذا احتاج النوال إلى شفيع
 فأولى أن يعاف لمنتـين   إذا عيف النوال لفرد مـن

   
  : وله أيضًا

 به أدبًا ال أن نعماك تحـجـب   على الباب عبد يسأل اإلذن طالبًا
 يذهـب عليك وإال فهو آالشر   ذن فهو آالخير داخٌلفإن آان إ

   
  : وهذا مأخوذ من قول بعضهم

 بنعماك مغموٌر بشكرك معـتـرف   على الباب عبٌد من عبـيدك واقـٌف
  مدى الدهر أم مثل الحوادث ينصرف   أيدخل آاالإقبال ال زالـت مـقـبـًال

توفي ن المس ال اب م ق ان  : ث ن ثم و اب ر وه د أض ان ق الء  وآ ي الع ب ألب دًا يتعص ان أب نين، وآ ع س أو تس
ن   المعري،ويطرب إذا قرئ عليه شعره، للجامع بينهما من العمى واألدب، فسلك مسلكه في النظم؛ انتهى آالم اب

  .المستوفي

ا        : قلت ي، فلم ك تصغير مك ارفهم يسمونه مكي رانهم ومع وحكى لي بعض من أخذ عنه أنه لما آان ببلده آان جي
زاروه وفرحوا   ارتحل واشت غل وحصل اشتاقت نفسه إلى وطنه، فعاد إليه، فتسامع به من بقي ممن آان يعرفه، ف

ول       ا تق ي غرفته رأة ف به لكونه فاضًال من أهل بلدهم، وبات تلك الليلة، فلما آان سحر خرج إلى الحمام فسمع ام
اء؟ فقالت   : ألخرى ال    : ال، فقالت : ما تدرين من ج ة، فق ن فالن ك اب ك       واهللا: مكي ه مكي د أدعى في ي بل  ال قعدت ف

ي أواخر               ام ف ى الش م خرج إل ى الموصل، ث اد إل دة وع ا م ة به وى اإلقام وسافر من غير تربث بعد أن آان قد ن
  .عمره لزيارة بيت المقدس، فانتهى إليه وقضى منه وطره

ة السبت الس           . ورجع إلى الموصل من حلب    وفي ليل ي شهر رمضان وت ى الموصل ف ه إل ان دخول ادس من  وآ
دًا صغيراً     ن         . شوال سنة ثالث وستمائة بالموصل، وخلف ول افى ب رة المع ي مقب دان ف اب المي ن بصحراء ب ودف

ة   ن جه مومًا م ات مس ه م ال إن الى؛ ويق م اهللا تع دهان النحوي، رحمه ن ال ي واب ر القرطب ي بك ران جوار أب عم
  .بب اقتضى ذلك، واهللا أعلمصاحب الموصل نور الدين أرسالن شاه المقدم ذآره في حرف الهمزة لس

  .بفتح الراء وتشديد الياء المثناة من تحتها وبعد األلف نون: وريان

  .بفتح الشين المعجمة وتشديد الباء الموحدة وبعد هاء ساآنة: وشبه

دها    : والماآسيني ا وبع بة     بفتح الميم وبعد األلف آاف مكسورة أيضًا ثم ياء ساآنة مثناة من تحته ذه النس ون، ه ن
ي              إ دن ف ابه الم ى صغرها تش ابور، وهي عل ر الخ ى نه ة عل رة الفراتي ال الجزي لى ماآسين، وهي بليدة من أعم

 .حسن بنائها ومنازلها

 مكحول الشامي

في ترجمة شاذل " اإلآمال"أبو عبد اهللا مكحول بن عبد اهللا الشامي، من سبي آابل ذآره ابن ماآوال في آتاب 
مسلم واسمه شهراب ابن شاذل بن سند بن سروان بن بزدك بن يغوب ابن  وهو مكحول بن أبي: فقال في نسبه

  .آسرى

آان مولى المرأة من هذيل، : آان مولى المرأة من قيس، وآان سنديًا ال يفصح؛ وقال الواقدي: قال ابن عائشة
  .وقيل هو مولى سعبد بن العاص، وقيل مولى لبني ليث



 

زوج ابنة ملك من ملوك آابل، ثم هلك عنها وهي حامل، آان جده شاذل من أهل هراة، فت: قال الخطيب
فانصرفت إلى أهلها، فولدت شهراب فلم يزل في أخواله بكابل حتى ولد له مكحول، فلما ترعرع سبي، ثم وقع 

  .إلى سعيد بن العاص فوهبه المرأة من هذيل فأعتقته

العلماء أربعة، سعيد : ز، قال الزهريوآان معلم األوزاعي المقدم ذآره في حرف الهمزة وسعيد بن عبد العزي
ولم يكن في زمنه أبصر . بن المسيب بالمدينة، والشعبي بالكوفة، والحسن البصري بالبصرة، ومكحول بالشام

. ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم، هذا رأي والرأي يخطئ ويصيب: منه بالفتيا، وآان ال يفتي حتى يقول
  .بن األسقع وأبا هند الداري وغيرهم، وآان مقامه بدمشق وسمع أنس بن مالك وواثلة

سأله بعض األمراء عن القدر، : وآان في لسانه عجمة ظاهرة، ويبدل بعض الحروف بغيره، قال نوح بن قيس
سمعته : وآان يقول بالقدر ورجع عنه، وقال معقل بن عبد األعلى القرشي. أساهر أنا؟ يريد أساحر أنا: فقال

  .ا فعلت تلك الحاجة؟ يريد الحاجة؛ وهذه العجمة تغلب على أهل السندم: يقول لرجل

 يحكى عن أبي عطاء السندي الشاعر

المشهور، واسمه مرزوق، وهو من موالي أسد بن خزيمة، أنه آان في لسانه هذه العجمة، فاجتمع حماد الرواية 
ن مصعب المزني، في بعض الليالي وحماد عجرد الشاعر المقدم ذآرهما وحماد بن الزبرقان النحوي وبكر ب

ما بقي شيء إال وقد تهيأ لنا في مجلسنا هذا، فلو بعثنا إلى أبي عطاء السندي ليحضر عندنا : ليتذاآروا فقالوا
جرادة وزج : أيكم يحتال ألبي عطاء حتى يقول: ويكمل به المجلس، فأرسلوا إليه، فقال حماد بن الزبرقان

أنا احتال : لفاظ ألنه آان يبدل من الجيم زايًا ومن الشين سينًا، فقال حماد الراويةشيطان؟ وإنما اختار له هذه األ
مرهبًا مرهبا، يريدون : هياآم اهللا، يريد حياآم اهللا، فقالوا له: في ذلك، فلم يلبثوا أن جاءهم أبو عطاء فقال لهم

نعم، فأتوا له : آم نبيذ نشرب؟ فقالواقد تعسيت، فهل عند: أال تتعشى؟ فقال: مرحبا مرحبا على لغته، فقالوا له
هسن، يريد حسن، : يا أبا عطاء، آيف معرفتك باللغز؟ فقال: بنبيذ فشرب حتى استرخى فقال له حماد الراوية

  : فقال له ملغزًا في جرادة

 آان رجيلتيها منـجـالن   فما صفراء تكنى أم عوف
  : صدقت، ثم قال ملغزًا في زٍج: زرادة، فقال: فقال

 بالسـنـان دوين الصدر ليست   ا اسم حديدٍة في الرمح ترسيفم
  

  : أصبت، ثم قال ملغزًا في مسجد بجوار بني شيطان، وهو بالبصرة: زر، فقال حماد: فقال أبو عطاء
  فويق الميل دون بني أبان   أتعرف مسجدًا لبني تمـيم

  .ى سحرة في أرغد عيشأحسنت، ثم تنادموا وتفاآهوا إل: هو في بني سيطان، فقال: فقال

المشقوق األذن، وله في آتاب الحماسة : وهذا أبو عطاء من الشعراء المجيدين، وآان عبدًا أخرب، واألخرب
  .مقاطيع ناردة، ولوال خشية التطويل والخروج عن المقصود لذآرن جملة من شعره ونوادره

ست عشرة، وقيل اثنتي عشرة، وقيل وتوفي مكحول المذآور في سنة ثماني عشرة، وقيل ثالث عشرة، وقيل 
  .أربع عشرة ومائة، رضي اهللا عنه

  .بفتح الكاف وبعد األلف باء موحدة مضمومة ثم الم، وهي ناحية معروفة ببالد السند: وآابل

 ملكشاه السلجوقي

د تقدم أبو الفتح ملكشاه بن ألب أرسالن محمد بن داود بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق، الملقب جالل الدولة وق
  .ذآر أبيه وجماعة من أهل بيته

ولما توفي أبوه في التاريخ المذآور في ترجمته آان ملكشاه المذآور في صحبته، ولم يصحبه قبلها في سفر 
غير هذه المرة، فولي األمر من بعده بوصية والده وتحليف األمراء والجناد على طاعته، ووصى وزيره نظام 



 

آره في حرف الحاء على تفرقة البالد بين أوالده، ويكون مرجعهم إلى ملكشاه الملك أبا علي الحسن المقدم ذ
المذآور، ففعل ذلك وعبر بهم جيحون راجعًا إلى البالد، وقد شرحت الوقاعة في ترجمة والده فال حاجة إلى 

  .اإلعادة

تصافا بالقرب فلما وصل إلى البالد وجد بعض أعمامه وهو قاروت بك صاحب آرمان قد خرج عليه، فعاجله و
من همذان، فنصره اهللا عليهم وانهزم عمه، فتبعه بعض جند ملكشاه فأسروه وحملوه إلى ملكشاه، فبذل التوبة 
ورضي باالعتقال وأن ال يقتل، فلم يجبه ملكشاه إلى ذلك، فأنفذ له خريطة مملوءة من آتب أمرائه، وأنهم حملوه 

لطان بالوزير نظام الملك فأعطاه الخريطة ليفتحها ويقرأ ما على الخروج عن طاعته وحسنوا له ذلك، فدعا الس
فيها، فلم يفتحها، وآان هناك آانون نار فرمى الخريطة فيه فاحترقت الكتب، فسكنت قلوب العساآر وأمنوا، 
ووطنوا أنفسهم على الخدمة، بعد أن آانوا قد خافوا من الخريطة ألن أآثرهم آان قد آاتبه، وآان ذلك سبب 

  .دم ملكشاه في السلطنة، وآانت هذه معدودة في جميل آراء نظام الملكثبات ق

ثم إن ملكشاه أمر بقتل عمه فخنق بوتر قوسه، واستقرت القواعد للسلطان وفتح البالد واتسعت عليه المملكة، 
لنهر وبالد وملك ما لم يملكه أحد من ملوك اإلسالم بعد الخلفاء المتقدمين فكان في مملكته جميع بالد ما وراء ا

الهياطلة وباب األبواب والروم وديار بكر والجزيرة والشام وخطب له على جميع منابر اإلسالم سوى بالد 
المغرب، فإنه ملك من آاشغر وهي مدينة في ٌأقصى بالد الترك إلى بيت المقدس طوًال، ومن القسطنطينية إلى 

  .الدنيابالد الخزر وبحر الهند عرضًا، وآان قد قدر لمالكه ملك 

وآلن من أحسن الملوك سيرة حتى آان يلقب بالسلطان العادل، وآان منصورًا في الحروب، ومغرمًا بالعمائر، 
فحفر آثيرًا من األنهار، وعمر على آثير من البلدان األسوار، وأنشأ في المفاوز رباطات وقناطر، وهو الذي 

نة خمس وثمانين وأربعمائة، وزاد في دار السلطنة عمر جامع السلطان ببغداد ابتدأ بعمارته في المحرم من س
بها، وصنع بطريق مكة مصانع، وغرم عليها أمواًال آثيرة خارجة عن الحصر، وأبطل المكوس والخفارات في 

  .جميع البالد

وآان لهجًا بالصيد، حتى قيل إنه ضبط ما اصطاده بيده فكان عشرة آالف، فتصدق بعشرة آالف دينار بعد أن 
إنني خائف من اهللا سبحانه وتعالى إلزهاق األرواح لغير مأآلة، وصار بعد ذلك آلما قتل : رًا منه، وقالنسي آثي

  .صيدًا تصدق بدينار

وخرج من الكوفة لتوديع الحاج، فجاوز العذيب وشيعهم بالقرب من الواقصة وصاد في طريقه وحشًا آثيرًا 
ظباء التي صادها في ذلك الطريق، والمنارة باقية إلى فبنى هناك منارة من حوافر الحمر الوحشية وقرون ال

  .اآلن وتعرف بمنارة القرون، وذلك في سنة ثمانين وأربعمائة

وآانت السبيل في أيامه ساآنة والمخاوف آمنة، تسير القوافل من ما وراء النهر إلى أقصى الشام وليس معها 
  .خفير، ويسافر الواحد واإلثنان من غير خوف وال رهب

ى محمد بن عبد الملك الهمذاني في تاريخه أن السلطان ملكشاه المذآور توجه لحرب أخيه تكش فاجتاز وحك
بمشهد علي بن موسى الرضا رضي اهللا عنهما بطوس ودخل مع نظام الملك الوزير وصليا فيه وأطاال الدعاء، 

أما أنا فلم أدع : بأخيك، فقال دعوت اهللا تعالى أن ينصرك ويظفرك: بأي شيء دعوت؟ قال: ثم قال لنظام الملك
  .اللهم انصر أصلحنا للمسليمن وأنفعنا للرعية: بهذا بل قلت

وحكي أن واعظًا دخل عليه ووعظه، فكان من جملة ما حكى له أن بعض : ثم قال الهمذاني أيضًا عقيب هذا
، فأخرجت له صبية إناء األآاسرة اجتاز منفردًا عن عسكره على باب بستان، فتقدم إلى الباب وطلب ماء يشربه

إن قصب السكر يزآو عندنا حتى : هذا آيف يعمل؟ فقالت: فيه ماء السكر والثلج، فشربه واستطابه، فقال لها
ارجعي وأحضري شيئًا آخر، وآانت الصبية غير عارفة به، : نعصره بأيدينا، فيخرج منه هذا الماء، فقال

المكان وأصطفيه لنفسي، فما آان بأسرع من خروجها  الصواب أن أعوضهم عن هذا: ففعلت، فقال في نفسه
آنت آخذ من هذا ما أريد من غير : ومن أين علمت ذلك؟ قالت: إن نية سلطاننا قد تغيرت، فقال: باآية، وقالت

تعسف، واآلن فقد اجتهدت في عصر القصب فلم يسمح ببعض ما آان يأتي، فعلم صدقها، فرجع عن تلك النية، 
ي اآلن فأنك تبلغين الغرض، وعقد على نفسه أن ال يفعل ما نواه، فخرجت الصبية ومعها ما ارجع: ثم قال لها

فلم ال تذآر للرعية أن آسرى اجتاز على بستان : فقال السلطان للواعظ. شاءت من ماء السكر وهي مستبشرة



 

يأخذ حقه وال تجوز لي ما يمكنني ذلك، فإن السلطان لم : ناولني عتقودًا من الحصرم، فقال له: فقال للناطور
  .خيانته، فعجب الحاضرون من مقابلته الحكاية بمثلها، ومعارضته بما أوجب الحق له ما أوجب الحق عليه

ابتعت بطيخًا بدريهمات : وحكى الهمذاني أيضًا أن سواديًا لقيه وهو يبكي، فسأله السلطان عن سبب بكائه، فقال
أمسك، واستدعى فراشًا وآان : فأخذوه مني، وما لي حيلة سواه، فقال ال أملك غيرها، فلقيني ثالثة أغلمة أتراك

إن نفسي قد تاقت إلى البطيخ، فطف في العسكر وانظر من عنه شيء : ذلك عند باآورة البطيخ، وقال له
من أين لك هذا : عند األمير فالن، فأحضره وقال: عند من رأيته؟ قال: فأحضره، فعاد ومعه بطيخ، فقال

: أريدهم الساعة، فمضى وقد عرف نية السلطان فيهم، فهربهم وعاد فقال: جاء به الغلمان، فقال: قالالبطيخ؟ ف
هذا مملوآي وقد وهبته لك حين لم يحضر القوم الذين أخذوا متاعك، واهللا : لم أجدهم فالتفت إلى السوادي وقال

لطان فاشترى المير نفسة بثالثمائة لئن خليته ألضربن عنقك، فأخذه السوادي بيده، وأخرجه من بين يدي الس
: نعم، قال: أو قد رضيت؟ قال: يا سلطان، قد بعث المملوك بثلثمائة دينار فقال: دينار، وعاد السوادي وقال

  .امض مصاحبًا

وآانت البرآة والثمن مقرونين بناصيته، فكان إذا يدخل أصبهان أو بغداد أو أي بلد من البالد آان، دخل معه 
لكثرته فيرخص السعر وتنحط أثمان األِشياء عما آانت عليه قبله، ويكتسب المتعيشون مع  عدد ال يحصى

  .عسكره الكسب الكثير

يا : وحكى الهمذاني أيضًا أنه أحضرت إليه مغنية وهو بالري، فأعجب بها واستطاب غناءها، فهم بها فقالت
: حالل أيسر، وبينه وبين الحرام آلمة، فقالسلطان، إني أغار على هذا الوجه الجميل أن يعذب بالنار، وإن ال
  .صدقت، واستدعى القاضي فتزوجها منه وابتنى بها، وتوفي عنها

إنه ينفق : ومن جملة ما سعى تاج الملك في نظام الملك الوزير أن قال للسلطان: وقال صاحب الندول المنقطعة
و جيش بها جيشًا لبلغ باب القسطنطينية، في آل سنة على أرباب المدارس والرباطات ثلثمائة ألف دينار، ول

يا سلطان العالم إني أنا رجل شيخ، ولو ندوي علي لما زادت : فاستحضر الناظم واستفسره على الحال، فقال
قيميتي على ثالثة دنانير، وأنت حدث لو نودي عليك ما زادت قيمتك على ثالثين دينارًا، وقد أعطاك اهللا تعالى 

ه أحدًا من خلقه، أفال نعوضه عن ذلك في حملة دينه وحفظة آتابه ثالثمائة ألف دينار؟ وأعطاني بك ما لم يعط
ثم إنك تنفق على الجيوش المحاربة في آل سنة ستة أضعاف هذا المال، مع أن أقواهم وأرماهم ال تبلغ رميته 

اء سهامه إلى العرض ال ميًال وال يضرب بسيفه إال ما قرب منه، وأنا أجيش لك بهذا المال جيشًا تصل من الدع
يا أبت استكثر من الجيش، واألموال مبذولة لك، والدنيا بين : يحجبها شيء عن اهللا تعالى، فبكى السلطان وقال

  .يديك

  .وعيون محاسنه أآثر من أن تحصى

وحكى الهمذاني أيضًا أن ناظم الملك الوزير وقع للمالحين الذين عبروا بالسطان والعسكر نهر جيحون على 
  .لعامل بأنطاآية، وذلك لسعة المملكة، وآان مبلغ أجره المعابر أحد عشر ألف دينارا

وتزوج اإلمام المقتدي بأمر اهللا أمير المؤمنين ابنة السلطان، وآات السفير في الخطبة الشيخ أبا إسحاق 
بب، فإن السلطان آان الشيرازي صاحب المهذب والتنبيه رحمه اهللا تعالى، وأنقذه الخليفة إلى نيسابور لهذا الس

هناك، فلما وصل إلى بغداد في أقل من أربعة أشهر، وناظر إمام الحرمين هناك، فلما أراد اإلنصراف من 
نيسابور خرج إمام الحرمين للوداع، وأخذ برآابه حتى رآب أبو إسحاق، وظهر له في خراسان منزلة عظيمة 

  .هوآانوا يأخذون التراب الذي وطئته بغلته فيتبرآون ب

وآان زفاف ابنة السلطان إلى الخليفة في سنة ثمانين وأربعمائة، وفي صبيحة دخولها عليه أحضر الخليفة 
المقتدي عسكر السلطان على سماط صنعه لهم آان فيه أربعون ألف منًا سكرًا، وفي بقية هذه السنة في ذي 

  .فرًا، وزينت بغداد ألجلهالقعدة منها رزق الخليفة ولدًا من ابنة السلطان سماه أبا الفضل جع

وآان السلطان قد دخل إلى بغداد دفعتين، وهي من جملة بالده التي تحتوي عليها مملكته، وليس للخليفة فيها 
سوى االسم، فلما عاد إليها الدفعة الثالثة دخلها في أوائل شوال سنة خمس وثمانين وأربعمائة، وخرج من فوره 

اد وحشَا وأآل من لحمه، فابتدأت به العلة، وافتصد، فلم يكثر من إخراج إلى ناحية دجيل ألجل الصيد، فاصط
الدم، فعاد إلى بغداد مريضًا، ولم يصل إليه أحد من خاصته، فلما دخلها توفي ثاني يوم دخوله، وهو السادس 



 

عين عشر من شوال سنة خمس وثمانين وأربعمائة، وآانت والدته في التاسع من جمادى األولى سنة سبع وأرب
وأربعمائة، رحمه اهللا تعالى، وقيل إنه سم في خالل تخلل به، وحمل تاوبته إلى أصبهان ودفن بها في مدرسة 
عظيمة موقوفة على طائفة للشافعية والحنفية، ولم يشهد أحد جنازته ببغداد وال صلي عليه في الصورة الظاهرة 

  .ل آأنه اختلس من العالموال جلسوا للعزاء، وال حذف عليه ذنب فرس آعادة أمثاله، ب

ومن عجيب االتفاق أنه لما دخل بغدا في هذه المرة، وآان للخليفة المقتدي ولدان أحدهما اإلمام المستظهر باهللا 
واآلخر أبو الفضل جعفر ابن بنت السلطان وقد تقدم ذآر والدته، وآان الخليفة قد بايع لولده المستظهر باهللا 

ان األآبر، فألزم السلطان الخليفة أن يخلعه إلى البصرة، فشق ذلك علي الخليفة، بوالية العهد من بعده ألنه آ
وبالغ في استنزال السلطان عن هذه الرأي، فلم يفعل، فسأل المهلة عشرة أيام ليتجهز فأمهله، فقيل إن الخليفة في 

حانه وتعالى على تلك األيام جعل يصوم ويطوي وإذا أفطر جلس على الرماد لإلفطار، وهو يدعو اهللا سب
السلطان، فمرض السلطان في تلك األيام ومات، وآفي الخليفة أمره، وتزوج ابنة اإلمام المستظهر باهللا ابنة 

  .السلطان خاتون العصمة في سنة اثنتين وخمسمائة

 وقد تقدم ذآر أوالده الثالثة الملوك، وهم برآياروق وسنجر محمد، آل واحد له ترجمة في حرفه، رحمهم اهللا
  .تعالى أجمعين

بفتح الكاف وبعد األلف شين معجمة ساآنة وغين معجمة مفتوحة وبعدها راء، وقد ذآرت أين هي فال : وآاشغر
  .حاجة إلى اإلعادة، وهي قصبة بالد ترآستان

بفتح الواو وبعد األلف قاف مكسورة وبعدها صاد مهملة مفتوحة ثم هاء ساآنة، وهي منزل معروف : والواقصة
  .كة يقال لها واقصة الحرونبطريق م

  .والباقي معروف فال حاجة إلى تفسيره، واهللا أعلم بالصواب

 منصور الفقيه

أبو الحسن منصور بن إسماعيل بن عمر لتميمي المصري الفقية الشافعي الضرير؛ أصله من رأس عين، البلدة 
وله مصنفات في . حاب أصحابهالمشهورة بالجزيرة، وأخذ الفقه عن أصحاب الشافعي، رضي اهللا عنه وعن أص

وغير ذلك من الكتب، وله شعر جيد سائر، " الهدية"و" المسافر"و" المستعمل"و" الواجب"المذهب مليحة منها 
  : وأنشد له" طبقات الفقهاء"وذآره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، رحمه اهللا تعالى، في 

 مـن ضـرر وما عليه إذا عـابـوه   عاب التفقه قـوم ال عـقـول لـهـم
 بصر أن ال يرى ضوءها من ليس ذا   ما ضر شمس الضحى والشمس طالعة

    
  : ومن هنا أخذ أبو العالء المعري قوله من قصيدته المشهورة

  والذنب للطرف ال للنجم في الصغر   والنجم تستصغر األبصـار رؤيتـه
    

  : ومن شعره أيضًا
  وليس في الكذاب حيله   لي حيلة فـيمـن ينـم

 ل فحيلتي فيه قليلـه   من آان يخلق ما يقـو
    

  : وله أيضًا
  وهو النهاية في الخساسه   الكلب أحسـن عـشـرًة
  سة قبل أوقات الرياسه   ممن ينازع في الـريا

    
  : وحكي أنه أصاب مسغبة في سنة شديدة القحط،، فرقي سطح داره ونادى بأعلى صوته في الليل

 نحن خلجانكم وأنتم بحـار   أحـرارالغياث الغـياث يا 



 

  دة ال حين ترخص األسعار   إنما تحسن المواساة في الش
    

  .فسمعه جيرانه، فأصبح على بابه مائة حمل بٍر
  

وحكاياته وأخباره مشهورة؛ وتوفي في جمادى األولى سنة ست وثلثمائة بمصر، وقال الشيخ أبو إسحاق في 
  .والثلثمائة، رحمه اهللا تعالى إنه مات قبل العشرين": الطبقات"

  
أصله من رأس عين وسكن الرملة، وقدم : فقال" خطط مصر"وذآره القاضي أبو عبد اهللا القضاعي في آتاب 

إلى مصر وسكنها، وتوفي سنة ست وثلثمائة، وآان فقيهًا جليل القدر، متصرفًا في آل علم، شاعرًا مجيدًا، لم 
  .يكن في زمانه مثله بمصر

  
أآرم الناس على أبي عبيدة القاضي، حتى آان منهما ما آان بسبب المسألة، وآان ألبي عبيدة في آل وآان من 

عشية مجلس يذاآر فيه رجًال من أهل العلم ويخلو به، خال عشية الجمعة فإنه آان يخلو بنفسه فيها، فكان من 
عشية يخلو فيها بمحمد بن الربيع العشايا عشية يخلو فيها بمنصور، وعشية يخلو فيها بأبي جعفر الطحاوي، و

الجيزي، وعشية يخلو فيها بعفان بن سليمان، وعشية يخلو فيها بالسجستاني، وعشية يخلو فيها للنظر مع 
الفقهاء، وربما حدث، فجرى بينه وبين منصور في بعض العشايا ذآر الحامل المطلقة ثالثًا، ووجوب نفقتها، 

لها في الثالث، وأن نفقتها في الطالق غير الثالث، فأنكر ذلك منصور، زعم قوم أن ال نفقة : فقال أبو عبيد
ثم انصرف منصور فحدث بذلك أبا جعفر الحطاوي، فحكاه أبو جعفر ألبي . قائل هذا ليس من أهل القبلة: وقال

ما أنا أآذبه، واجتمع الناس عند القاضي وتواعدوا لحضور ذلك، فل: عبيدة فأنكره، وبلغ ذلك منصورًا فقال
ما أريد أحدًا يدخل علي، ما أريد منصورًا وال نصارًا وال منتصرًا، : حضروا لم يتكلم أحد، فابتدأ أبو عبيد وقال

قد علم اهللا أنك قلت آذا وآذا، : قوم عميت قلوبهم آما عميت أبصارهم يحكون عنا ما لم نقله، فقال له منصور
الكاذب، ونهض فلم يأخذ أحد بيده غير أبي بكر ابن الحداد  قد علم اهللا: آذبت، فقال له منصور: فقال أبو عبيد

فإنه أخذ بيده وخرج معه حتى رآب، وزاد األمر فيما بينهما، وتعصب األمير ذآا وجماعة من الجند وغيرهم 
لمنصور، وتعصب للقاضي جماعة، وشهد على منصور محمد بن الربيع الجيزي بكالم سمعه منه يقال إن 

إن شهد عليه آخر مثل ما شهد به عليه محمد بن الربيع ضربت عنقه، : لنظام، فقال القاضيمنصورًا حكاه عن ا
وخاف أبو عبيد أن يصلي عليه ألجل الجند . فخاف على نفسه ومات في جمادى األولى من السنة المذآورة

الخراج، الذين تعصبوا لمنصور، فتأخر عن جنازته لهذا السبب، وحضرها األمير ذآا وابن بسطام صاحب 
  : وأوعظ الناس ولم يتخلف آبير أحد، وذآر ألبي عبيد أن منصورًا قال عند موته

 حمقى بهم غفلة ونوم   قضيت نحبي فسر قوم
 وليس للشامتـين يوم   آأن يومي علي حتـم
 ونحن يوم النشور توم   تموت قبلي ولو بـيوم

  
  : فأطرق أبو عبيد ساعة ثم قال

 وليس للشامتين لوم   فقد فرحنا وقد شمتنا
  

  .واهللا أعلم بالصواب

 الحاآم العبيدي

أبو علي المنصور الملقب الحاآم بأمر اهللا بن العزيز بن المعز بن المنصور بن القائم ابن المهدي صاحب مصر 
وقد تقدم ذآر أجداده وجماعة من أحفاده، وسيأتي ذآر أبيه في حرف النون إنشاء اهللا تعالى وآلهم آانوا 

  .ن بالخلفاءيتسمو

وتولى الحاآم المذآور عهد أبيه في حياته، وذلك في شعبان سنة ثالث وثمانين وثلثمائة، ثم استقل باألمر يوم 
وفاة والده على ما سيأتي في تاريخه إن شاء اهللا تعالى؛ وآان جوادًا بالمال سفاآًا للدماء، قتل عددًا آثيرًا من 

  .أمائل أهل دولته وغيرهم صبرًا

سيرته من أعجب السير، يخترع آل وقت أحكامًا يحمل الناس على العمل بها، منها أنه أمر الناس في وآانت 
سنة خمس وتسعين وثلثمائة بكتب سب الصحابة رضوان اهللا عليهم في حيطان المساجد والقياسر والشوارع، 



 

وعن فعله في سنة سبع وآتب إلى سائر عمال الديار المصرية يأمرهم بالسب، ثم أمر بقطع ذلك ونهى عنه 
وتسعين، ثم تقدم بعد ذلك بمدة يسيرة بضرب من يسب الصحابة وتأديبه ثم يشهره؛ ومنها أنه أمر بقتل الكالب 
في سنة خمسة وتسعين وثلثمائة فلم ير آلب في األسواق واألزقة والشوارع إال قتل؛ ومنها أنه نهى عن بيع 

والجرجير والسمكة التي ال قشر لها، وأمر بالتشديد في ذلك  الفقاع والملوخيا وآبب الترمس المتخذة لها
والمبالغة في تأديب من يعترض لشيء منه، فظهر على جماعة أنهم باعوا أشياء منه، فضربوا بالسياط وطيف 
بهم، ثم ضربت أعناقهم، ومنها أنه في سنة اثنتين وأربعمائة نهى عن بيع الزبيب قليلة وآثيرة على اختالف 

ونهى التجار عن حمله إلى مصر، ثم جمع بعد ذلك منه جملة آثيرة وأحرق جميعها، ويقال إن مقدار  أنواعه،
النفقة التي غرموها على إحراقه آانت خمسمائة دينار، وفي هذه السنة منع من بيع العنب وأنفذ الشهود إلى 

ع ما آان في مخازنها من الجيزة حتى قطعوا آثيرًا من آرومها ورموها في األرض وداسوها بالبقر، وجم
جرار العسل فكانت خمس آالف جرة، وحملت إلى شاطىء النيل وآسرت وقلبت في بحر النيل؛ وفي هذه السنة 
أمر النصاري واليهود إال الخيابرة يلبس العمائم السود، وأن يعمل النصارىفي أعناقهم الصلبان ما يكون طوله 

في أعناقهم قرامي الخشن على وزن صلبان النصارى، وال  وأن تحمل اليهود.ذراعًا ووزنه خمسة أرطال
يرآبوا شيئًا من المراآب المحالة، وأن تكون رآبهم من الخشب، وال يستخدمون أحدًا من المسلمين، وال 
يرآبون حمارًا لمكار مسلم وال سفينة نوتيها مسلم، وأن يكون في أعناق النصاري إذا دخلوا الحمام الصلبان، 

ليهود الجالجل ليتميزوا عن المسلمين، ثم أفرد حمامات اليهود والنصارى والمسلمين وحط على وفي أعناق ا
وفيها أمر بهدم . حمامات النصارى الصلبان، وعلى حمامات الهود القرامي، وذلك في سنة ثمان وأربعمائة

آلالت وجميع ما لها من الكنيسة المعروفة بقمامة وجميع الكنائس بالديار المصرية، ووهب جميع ما فيها من ا
األرباع واألحباس لجماعة من المسلمين، وتتابع إسالم جماعة من النصارى؛ وفي هذه السنة نهى عن تقبيل 
األرض له وعن الدعاء له والصالة عليه في الخطب والمكتبات، وأن يجعل عوض ذلك السالم على أمير 

د وال يتكلم عن صناعة النجوم، وأن ينفي المنجمون من وفي سنة أربع وأربعمائة أمر أن ال ينجم أح. المؤمنين
البالد، فحضر جميعهم إلى القاضي مالك بن سعيد الحاآم بمصر آان وعقد عليهم توبة، وأعفو من النفي وآذلك 

وفي شعبان من هذه السنة منع النساء من الخرزج إلى الطرقات ليًال ونهارًا، ومنع األساآفة من . أصحاب الغناء
خفاف للنساء، ومحيت صورهن من الحمامات، ولم تزل النساء ممنوعات عن الخروج إلى أيام ولده عمل ال

الظاهر المقدم ذآره، وآانت مدة منعهن سبع سنين وسبعة أشهر، وفي شعبان سنة إحدى عشرة وأربعمائة 
ن في أحباسها، تنصر جماعة ممن آان أسلم من النصارى، وأمر ببناء ما آان قد هدم من آنائسهم ورد ماآا

  .وبالجملة فهذه نبذة من أحواله، وإن آان شرحها يطول

وآان أبو الحسن علي المعروف بابن يونس المنجم قد صنع له الزيج المشهور المعروف بالحاآمي، وهو زيج 
  .آبير مبسوط

سًا في مجلسه ونقلت من خط الحافظ أبي أحمد بن محمد السلفي، رحمه اهللا تعالى، أن الحاآم المذآور آان جال
فال وربك ال يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر " العام وهو حفل بأعيان دولته، فقرأبعض الحاضرين قوله تعالى
والقارىء في أثناء ذلك يشير إلى  65:النساء) "بينهم ثم ال يجدون فيأنفسهم حرجا مماقضيت ويسلموا تسليما
يا أيها الناس ضرب "المشجر وآان رجًال صالحًا  الحاآم، فلما فرغ من القراءة قرأ شخص آخر يعرف بابن

مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون اهللا لن يخلقوا ذبابًا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئًا ال 
فلما أنهى  73:الحج" يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدروا اهللا حق قدره إن اهللا لقوي عزيز

جه الحاآم، ثم أمر البن المشجر المذآور بمائة دينار، ولم يطلق لآلخر شيئًا؛ ثم إن بعض قراءته تغير و
أنت تعرف خلق الحاآم، وآثرة استحاالته، وما نأمن أن يحقد عليك، وأنه ال يؤاخذك : أصحاب المشجر قال له

هز ابن المشجرللحج، في هذا الوقت ثم يؤاخذك بعد هذا فتتأذى معه، ومن المصلحة عندي أن تغيب عنه، فتج
ما أقصر الربان معنا أرسى بنا على باب : ورآب في البحر فغرق، فرآه صاحبه في النوم، فسأله عن حاله، فقال

  .الجنة، رحمه اهللا تعالى؛ وذلك ببرآة جميل نيته وحسن قصده

دولة ابن خيران ومن أخبار المستطرفة التي تدخل في أبواب الفرج بعد الشدة ما حدث به الرؤساء أن ولي ال
يا ولي الدولة، إني أريد أن أزوج مملوآي فالنًا على جاريتي فالنة بعد : استحضره الحاآم ذات يوم وقال له

عتقهما وآذلك آخر ألخرى فخذ هاتين الشقتين واخطب فيهما خطبتين حسنتين وانسق الصداق والمهر بعد ذلك 
فقبل ذلك من الحاآم بالسمع والطاعة وانصرف، . تتأخر ما تقتضيه صانعة الوراق، وبكر إلينا من الفجر وال

ووصل إلى داره بمصر وأسهر نفسه واستنتج قريحته وجود فكرته وعمل ما أشار له في الكتابين ولم يزل في 
السهر إلى وقت السحر، فاستحثه الرسل فقام ليتوضأ ويتهيأ إليه فعثرت رجله في المحبرة فتطرطش الكتابين، 

ع مغشيًا عليه وانقبض أهله، وعلم أنه مقتول، فوصى أهله الوصية التامة ورآب وأخذ الكتابين فلطم وجهه ووق
في آمه مطويين، ولم يزل إلى أن دخل من باب القاهرة ووصل إلى القصر مغلسًا، والرسل والحجاب منتظرون 



 

سرير، وبين يديه طشطان قدومه، وحين وصل أذن له في الدخول، فوجد الحاآم في اإليوان الكبير جالسًا على 
يا ولي الدولة اآشف هذين الطشطين، : وعليهما قوارتان، فلما رأى الحاآم قبل األرض ووقف صامتًا فقال له

هؤالء اطلعنا منهم على قضية منحوسة وفساد : فكشف عنهما فإذا في آل منهما رأس رجل ورأس امرأة، فقال
وتلك الثوبان خذهما فصلهما ألهلك، امض لشأنك، فخرج من بين ال ينبغي الصبر، عليه ففعلنا بهم ما فعلناه، 

يديه مغشيًا عليه، فأقام في الديوان إلى أن سكنت نفسه وهدأ روعه، وآتب إلى أهله رقعة يأمرهم فيها بالسكون 
  .والسكوت إلى أن يجتمع بهم

ه والده العزيز باهللا آما سيأتي والحاآم المذآور هو الذي بنى الجامع الكبير بالقاهرة، بعد أن آان قد شرع في
ذآره في ترجمته إن شاء اهللا تعالى وأآمله وأبده، وبنى جامع راشدة بظاهر مصر، وآان شروعه في عمارته 
يوم االثنين سابع عشر شهر ربيع األول سنة ثالث وتسعين وثلثمائة، وآان متولي بنائه الحافظ أبا محمد عبد 

أبا الحسن علي بن يونس المنجم، وقد تقدم ذآرهما، وأنشأ عدة مساجد الغني بن سعيد، والمصحح لمحرابه 
بالقرافة وغيرها، وحمل إلى الجوامع من المصاحف واآلالت الفضية والستور والحصر السامان ما له قيمة 

  .طائلة

  .وآان يفعل الشيء وينقضه

ي األندلسي، وآان خروجه في وخرج عليه في سنة خمس وتسعين وثلثمائة أبو رآوة الوليد بن هشام العثمان
نواحي برقة، ومال إليه خلق عظيم، وسير إليه الحاآم المذآور جيشًا آبيرًا وانتصر عليهم وملك، ثم تكاثروا 
عليه وأمسكوه، ويقال إنه قتل من أصحابه مقدار سبعين ألفًا، وآان قبضهم إياه في سنة سبع وتسعين، وحمل إلى 

السابع والعشرين من جمادى اآلخرة من السنة، وحديثه مستوفى في تاريخ ابن  الحاآم فشهره وقتله، يوم األحد
  .الصابي

  .وآانت والدته بالقاهرة ليلة الخميس الثالث والعشرين من شهر ربيع األول سنة خمس وسبعين وثلثمائة

من شوال سنة  وآانت يحب االنفراد والرآوب على بهيمة وحده، فاتفق أنه خرج ليلة االثنين السابع والعشرين
إحدى عشرة وأربعمائة إلى ظاهر مصر، وطاف ليلته آلها وأصبح عند قبر الفقاعي، ثم توجه إلى شرقي 
حلوان ومعه رآابيان، فأعاد أحدهما مع تسعة من العرب السويدين، ثم أعاد الرآابي اآلخر، وذآر هذا الرآابي 

جون يلتمسون رجوعه ومعهم دواب الموآب إلى أنه خلفه عند القبر والمقصبة، وبقي الناس على رسمهم يخر
يوم الخميس سلخ الشهر المذآور،ثم خرج يوم األحد ثاني ذي القعدة مظفر صاحب المظلة وخطي الصقلبي 
ونسيم متولي الستر وابن بشتكين الترآي صاحب الرمح وجماعة من األولياء الكتاميين واألتراك، فبلغوا دير 

ان، ثم أمعنوا في الدخول في الجبل فبينما هم آذلك إذ أبصروا حماره األشهب القصير والموضع المعروف بسلو
الذي آان راآبًا عليه المدعو بالقمر، وهو على قرنة الجبل، وقد ضربت يداه بسيف فأثر فيهما، وعليه سرجه 

قصون هذا اُألثر ولجامه، فتتبعوا األثر فإذا أثر الحمار في األرض وأثر راجل خلفه وراجل قدامه، فلم يزالوا ي
حتى انتهوا إلى البرآة التي في شرقي حلوان، فنزل إليها بعض الرجالة فوجد فيها ثيابه، وهي سبع جباب، 
ووجدت مزررة لم تحل أزرارها، وفيها آثار السكاآين فأخذت وحملت إلى القصر بالقاهرة، ولم يشك في قتله، 

يظنون حياته، وأنه ال بد أن سيظهر، ويحلفون بغيبة مع أن جماعة من المغالين في حبهم السخيفي العقول 
  .الحاآم وتلك خياالت هذيانية، ويقال إن أخته دست عليه من يقتله ألمر يطول شرحه، واهللا أعلم

  .بضم الميم وفتح الشين المعجمة والجيم المشددة وبعدها راء: وابن المشجر

عد األلف نون، وهي قرية مليحة آثيرة النزه فوق بضم الحاء المهملة وسكون الميم وفتح الواو وب: وحلوان
مصر بمقدار خمسة أميال، آان يسكنها عبد العزيز بن مروان بن الحكم األموي لما آان واليًا بمصر نيابة عن 

  .أخيه عبد الملك أيام خالفته، وبها توفي، وبها ولد ولده عمر بن عبد العزيز، رضي اهللا عنه

 اآلمر بأحكام اهللا

المنصور الملقب اآلمر بأحكام اهللا بن المستعلي بن المستنصر بن الظاهر ابن الحاآم العبيدي المذآور أبو علي 
  .قبله، وقد تقدم بقية نسبه، وسبق ذآر والده في األحمدين في حرف الهمزة



 

فضل وبويع اآلمر بالخالفة بالوالية يوم مات أبوه في التاريخح المذآور في ترجمته وقام بتدبير دولته األ
شاهنشاه بن أمير الجيوش المذآور في حرف الشين وآان وزير والده، وقد ذآرنا في ترجمته طرفًا من اآلمر 
المذآور، ولما اشتد اآلمر وفطن لنفسه قتل األفضل حسبما تقدم شرحه، واستوزر المأمون أبت عبيد اهللا بن أبي 

، فاستولى هذا الوزير عليه، وقبح سمعته وأساء شجاع فاتك بن أبي الحسن مختار المعروف بابن فاتك البطائحي
السيرة، ولما آثر ذلك منه قبض عليه اآلمر أيضًا ليلة السبت رابع شهر رمضان سنة تسع عشرة وخمسمائة 
واستطفى جميع أمواله، ثم قتله في رجب سنة إحدى وعشرين، وصلب بظاهر القاهرة وقتل معه خمسًة من 

  .، وآان متكبرًا متجبرًا خارجًا عن طوره، وله أخبار مشهورةإخوته، أحدهم يقال له المؤتمن

ثم ظهر في مدة القبض على المأمون المصادرات على يد الراهب المسمى أبا شجاع بن قسا، فلم يبق أحد إال 
وناله بمكروه من ضرب ونهب مال، وآان هذا الراهب الملعون في ابتداء حاله يخدم ولي الدولة أبا البرآات ين 

ى بن أبي الليث ثم اتصل باآلمر وبذل في مصادرة قوم من النصارى مائة ألف دينار، فأطلق يده فيهم، يحي
وتسلسل الحال إلى أن عم البالد جميع رؤساء مصر وقضاتها وآتابها وشهودها وسوقتها إلى أن صادر رجًال 

إلى أن آان يستعمل بتنس ودمياط حماًال فأخذ عشرين دينارًا ثمن جمل باعه لم يكن يملك سواه، وارتفع عنده 
مالبس مخصوصة من الصوف األبيض معلمة بالذهب، فكان يلبسها ويلبس فوقها الدماقس والديباج، وآان 
يتطيب من المسك بعدة من المثاقيل آل يوم، وآان يشم رائحة طيبه من مكان بعيد، وآان يرآب الحمر 

القاعة المعروفة بلباس الخطباء بالجامع العتيق بمصر،  بالسروج المحالة بالذهب والفضة، ويدخل إلى دهليز
فيجلس هناك ويستدعي الناس للمصادرة، وأقام آذلك مدة إلى أن قتل في سنة ثالث وعشرين، على يد المقداد 

ذآر أنه لما قبض على دار الراهب وجد فيها مكان فيه ثمانمائة طراحة . الوالي بمصر ثم صلب عند الجسر
قدرت إلى السقف، هذا نوع واحد فيها مكان قليل االستعمال فكيف ما عداه من الديباج وأنواع جدد لم تستعمل 
  .المتاع الفاخر

وآان اآلمر سيء الرأي جائر السيرة مستهترًا متظاهرًا باللهو اللعب، وفي أيامه أخذ الفرنج مدينة عكا في 
ف يوم االثنين إلحدى عشرة ليلة خلت من ذي شعبان سنة سبع وتسعين وأربعمائة، وأخذوا طرابلس الشام بالسي

الحجة سنة اثنتين وخمسمائة، وآان أخذهم بالسيف، ونهبوا ما فيها، وأسروا رجالها وسبوا نساءها وأطفالها، 
وحصل في أيديهم من أمتعها وذخائرها وآتب دار علمها وما آان في خزائن أربابها ما اليحد عدده وال 

ها، واستصفيت أموالهم، ثم وصلتها نجدة المصريين بعد فوات األمر فيها، يحصى، وعوقب من بقي من أهل
وفي هذه السنة ملكوا عرقة وآان نزولهم عليها أول شعبان من السنة المذآورة، وفيها ملكوا بانياس، وفيها جبيل 

وآان الوالي باألمان، وتسلموا قلعة تبنين يوم الجمعة لثمان بقين من ذي الحجة سنة إحدى عشرة وخمسمائة، 
بها من جهة األتابك ظهير الدين طغتكين المذآور في حرف التاء في ترجمة تتش بن ألب أرسالن وآان يومئذ 

ولما ملكوا صور ضربوا السكة باسم اآلمر المذآور مدة ثالث سنين، ثم قطعوا ذلك، . صاحب دمشق وما واالها
ثالث وخمسمائة بالسيف، وأخذوا صيدا لعشر بقين  وأخذوا بيروت يوم الجمعة الحادي والعشرين من شوال سنة

  .من جمادى اآلخرة سنة أربع وخمسمائة

وفي أيام اآلمر أيضًا سنة أربع وخمسمائة، وقيل سنة إحدى عشرة، واهللا أعلم، قصد بردويل االفرنجي الديار 
ب البلد وقتل بها رجًال المصرية ليأخذها، وانتهى إلى الفرما ودخلها وأحرقها وأحرق جامعها ومساجدها وأبوا

مقعدًا وابنته، فذبحها على صدره ورحل عنها وهو مريض، فهلك في الطريق قبل وصوله إلى العريش، فشق 
وسبخة بردويل التي . أصحابه بطنه ورموا حشوته هناك، فهي ترجم إلى اليوم، ورحلوا بجثته فدفنوها بقمامة

هذا : ل المذآور، والحجارة الملقاة هناك، والناس يقولونفي وسط الرمل على طريق الشام منسوبة إلى بردوي
قبر بردويل وإنما هو هذه الحشوة، وآان بردويل صاحب البيت المقدس وعكا ويافا وعدة بالد من ساحل الشام، 

  .وهو الذي أخذ هذه البالد المذآور من المسلمين

مصر وصاحبها اآلمر المذآور إلى بالد وفي هذه السنة أيضًا خرج المهدي محمد بن تومرت المقدم ذآره من 
  .المغرب في زي الفقهاء، وجرى له هناك ما سبق شرحه في ترجمته

وآانت والدة اآلمر يوم الثالثاء ثالث عشر المحرم وقيل ثاني المحرم سنة تسعين وأربعمائة بالقاهرة، وتولى 
ثاء ثالث ذي القعدة سنة أربع ولما انقضت أيامه خرج من القاهرة صبيحة يوم الثال. وعمره خمس سنين

وعشرين وخمسمائة ونزل إلى مصر وعدى على الجسر إلى الجزيرة التي قباله مصر، فكمن له قوم باألسلحة 
وتواعدوا على مقتله في السكة التي يمر فيها إلى فرن هناك، فلما مر بهم وثبوا عليه فلعبوا عليه بأسيافهم، وآان 

لة من غلمانه وبطانته وخاصته وشيعته، فحمل في النيل في زورق ولم يمت، قد جاوز الجسر وحده مع عدة قلي



 

وأدخل القاهرة وهو حي، وجيء به إلى القصر من ليلته فمات ولم يعقب، وهو العاشر من أوالد المهدي عبيد 
  .اهللا القائم بسجلماسةة المقدم ذآره

هم اهللا تعالى؛ وآان قبيح السيرة ظلم للناس وأخذ وانتقل األمر إلى ابن عمه الحافظ عبد المجيد المقدم ذآره رحم
أموالهم وسفك دماءهم، وارتكب المحذورات، واستحسن القبائح المحظورات، فابتهج الناس بقتله، وآان شديد 

  .األدمة جاحظ العينين، حسن الخط والمعرفة والعقل

ر بالقاهرة سنة خمس عشرة وخمسمائة، وأما المأمون ابن البطائحي الوزير المذآور فهو الذي بنى الجامع األقم
وآان األفضل ابن أمير الجيوش قد شرع في عمارة جامع النيل بظاهر مصر عند الرصد المطل على برآة 

  .حبش في سنة ثمان وتسعين وأربعمائة، ولم يكلمه، فأآمله بعده في مدة وزارته، واهللا أعلم بالصواب

 قطب الدين مودود

الدين زنكي بن آق سنقر، المعروف باألعرج صاحب الموصل وقد تقدم طرف من قطب الدين مودود بن عماد 
سيف الدين غازي الذي تولى : خبره في ترجمة أخيه نور الدين محمود صاحب الشام، وذآر أوالده الثالثة وهم

السلطنة بعده، وعز الدين مسعود، وعماد الدين زنكي صاحب سنجار، واستوعبت في ترجمة غازي ما جرى 
نور الدين عقيب موت قطب الدين المذآور وأنه قصد الموصل ثم قرر غازي المذآور فيها، ورتب أحوال  من

  .أوالد أخيه آلهم

وفي تلك السفرة بنى نور الدين الجامع النوري داخل الموصل، وهو مشهور هناك يقام فيه الجمعة، وآان سبب 
ذآره لوصول نور الدين إلى الموصل أنه آان  عمارته ما حكاه العماد األصبهاني في البرق الشامي عند

ما شرع في عمارتها إال : بالموصل خربة متوسطة البلد واسعة، وقد أشاعوا عنها ما ينفر القلوب منها، وقالوا
من ذهب عمره، ولم يتم على مراده أمره، فأشار عليه الشيخ الزاهد معين الدين عمر المال وآان من آبار 

ربة وبنائها جامعًا؛ وأنفق فيها أمواًال جزيلة، ووقف على الجامع ضيعة من ضياع الصالحين بابتياع الخ
  .الموصل

وآان قطب الدين قد تولى السلطنة بالموصل وتلك البالد عقيب موت أخيه سيف الدين غازي األآبر المقدم ذآره 
لوزير األصبهاني وفي دولته عظم شأن جمال الدين محمد ا. أيضًا وآان حسن السيرة، عادًال في حكمه

المعروف بالجواد المقدم ذآره وهو الذي قبض عليه حسبما سبق شرحه، وآان مدبر دولته وصاحب رأيه 
األمير زين الدين علي آجك والد مظفر الدين صاحب إربل، وآان نعم المدبر والمشير لصالحه وخيره وحسن 

ولم . ة ولده مظفر الدين في حرف الكافمقاصده مع شجاعة تامة وفروسية مشهورة وقد تقدم ذآره في ترجم
يزل قطب الدين المذآور على سلطنته ونفاذ آلمته إلى أن توفي في شوال سنة خمس وستين وخمسمائة، وقيل 

  .في الثاني والعشرين من ذي الحجة من السنة المذآور

قطب الدين المذآور  وذآر أسامة بن منقد في آتاب له صغير ذآر فيه من أدرآه في عمره من ملوك البالد أن
توفي سلخ ربيع اآلخر سنة ست ستين وخمسمائة، وليس بصحيح، فإن أخاه نور الدين آان بالموصل في شهر 
ربيع اآلخر، وجاءته رسل الخليفة وهو مخيم على الموصل في الشهر المذآور، ولم يتوجه نور الدين إليها إال 

ومدة عمره أآثر من أربعين سنة بقليل، وخلف عدة أوالد، وآانت وفاته بالموصل، . بعد وفاة أخيه قطب الدين
  .وأآثرهم ملك البالد

  .وقد تقدم ذآر أبيه وجده وجماعة من أهل بيته، رحمهم اهللا تعالى

 مؤرج السدوسي

أبو فيد مؤرج بن عمرو بن الحارث بن ثور بن حرملة بن علقمة بن عمرو بن سدوس بن شيبان بن ذهل بن 
دوسي النحوي البصري؛ أخذ العربية عن الخليل بن أحمد، وروى الحديث عن شعبة بن ثعلبة بن عكابة، الس

قدمت من البادية وال معرفة لي بالقياس في العربية، : الحجاج وأبي عمرو ابن العالء وغيرهما، وآان يقول
  .وإنما آانت معرفتي قريحة، وأول ما تعلمت القياس في حلقة أبي زيد األنصاري بالبصرة



 

من عند القاضي يحيى : من أين جئت؟ فقال األخفش: األخفش سعيد على محمد بن المهلب، فقال له محمدودخل 
سألني عن الثقة المأمون المقدم من أصحاب الخليل بن أحمد من هو؟ ومن : فما جرى عنده؟ قال: بن أآثم، قال

  .النضر بن شميل وسيبويه مؤرج السدوسي: الذي آان يوثق بعلمه؟ فقلت

منها آتاب األنواء وهو آتاب حسن، وآتاب : الغالب على مؤرج المذآور اللغة والشعر، وله عدة تصانيفوآان 
غريب القرآن وآتاب جماهير القبائل وآتاب المعاني وغير ذلك، واختصر نسب قريش في مجلد لطيف سماه 

  .حذف نسب قريش

، وقدم نيسابور وأقام بها وآتب عنه وآان قد رحل مع المأمون من العراق إلى خراسان، وسكن مدينة مرو
مشايخها، وآان له شعر، فمن ذلك مما أنشده هارون بن علي بن يحيى المنجم في آتابه المسمى ب البارع، 

  : وهو

 وبالمصائب من أهلي وجيراني   روعت بالبين حتى ما أروع له
 بهجـران إال اصطفاه بنأٍي أو   لم يترك الدهر لي علقًا أضن به

    
  : وهذان البيتان من أملح ما قيل في معناهما، ومثلهما في معناهما لبعض المحدثين: قال ابن المنجم المذآورثم 

 وإن غاب جيران عـلـي آـرام   وفارقت حتى ما أروع من النـوى
 تـنـام وعيني على هجر الصديق   فقد جعلت نفسي على اليأس تنطوي

    
  : ذآره قولهومن هاهنا أخذ ابن التعاويذي المقدم 
  فيأسى وال يلهيه حظ فيفرح   وها أنا ال قلبي يراع لفـائت

    
  : وهذا البيت من جملة قصيدة يذآر فيها توجعه لذهاب بصره، فمنها قوله مشيرًا إلى زوجته

 بجيرتها األدنين نأي مـطـوح   وباآية لم تشك فقـدًا وال رمـى
 والحوادث تفـدح بفادح خطٍب   رمتها يد األيام في ليث غابـهـا

 يقبح على مثله يومًا، وال الحزن   رأت جلًال ال الصبر يجمل بالفتى
 لها آان يسعى في البـالد ويكـدح   فال غرو أن تبكي الدماء لكـاسـب
  وما لي في األرض البسيطة مسرح   عزيز عليهما أن ترانـي جـاثـمـًا

 مذاآي في األعنة تـمـرحوجرد ال   وأن ال أقود العيش تنفح في البـرى
 رهين أسى أمسى عليه وأصـبـح   أظل حبيسًا فـي قـرارة مـنـزل
 ومسعاي ضنك وهو صمحان أفـيح   مقامي منه مظلـم الـجـو قـاتـم
 وما آنت لوال غدرة الدهر أسمـح   أقاد به قود الجنـيبة مـسـمـحـًا
 لـك يضـرحوما آل ميت ال أبـا   آأني ميت ال ضـريح لـجـنـبـه
 فيأسى، وال يلهيه خـظ فـيفـرح   وها أنا ال قـلـبـي يراع لـفـائت
 وعود شباب عاد وهـو مـصـوح   فلله نصـل فـل مـنـي غـراره

 جموحًا ومثلي في هوى الغيد يجمح   وسقيًا أليام رآبت بـهـا الـهـوى
 حخالسًا وعين الدهر زرقاء تلـمـ   وماضي صبا قضيت منه لبانـتـي
 فألحاظها ترنو إلـي وتـطـمـح   ليالي لي عند الغـوانـي مـكـانة

 فـتـصـرح أعرض بالشكوى لها   وليلى بها أضعاف ما بي من الهوى
    

  .دوهي طويلة طنانة يمدح بها اإلمام الناصر لدين اهللا خليفة بغداد
  

و فيد مؤرج السدوسي إلى جدي محمد أهدى أب: وجدت بخط محمد بن العباس اليزيدي ما مثاله: وقال المزرباني
  : بن أبي آساء، فقال جدي فيه يمدحه

 وأمنحه حسن الثنـاء مـع الـود   سأشكر ما أولى ابن عمرو مؤرج



 

 أب آان صبًا بالمكارم والمـجـد   أغر سدوسي نماه إلى الـعـلـى
 ونقدح زندًا غير آاٍب وال صلـد   أتينـا أبـا فـيد نـؤمـل سـيبـه

 وما زال محمود المصادر والورد   نا بالري والبذل واللـهـىفأصدر
 وذلك أهنى ما يكون من الـرفـد   آساني ولم أستكسه مـتـبـرعـًا
 تروحت مختاًال وجرت عن القصد   آسانيه فضفاضًا إذا ما لبـسـتـه
 وثوب شتاء إن خشيت من البـرد   آساء جمـال إن أردت جـمـالة

 فرند حديث صقله سل من غمـد   اطـرداهـا ترى حبكًا فيه آـأن
  وأوصي بشكٍر للسدوسي من بعدي   سأشكر ما عشت السدوسـي بـره

  .وأخبار مؤرج آثيرة

مؤرج بن عمرو السدوسي آان من أصحاب الخليل بن أحمد، : وجدت بخط عبد اهللا بن المعتز: وقال ابن النديم
وفي فيه أبو نواس، وهذا يستقيم على قول من ذهب إلى أن أبا توفي سنة خمس وتسعين ومائة، في اليوم الذي ت

  .نواس توفي سنة خمس وتسعين ومائة، وقد سبق الخالف فيه

قرأنا هذا : ورأيت في آتاب األنوار في أوله ما مثاله، قال أبو علي إسماعيل بن يحيى بن المبارك اليزيدي
ق، سنة أربع ومائتين، فخرج المؤرج إلى البصرة ثم الكتاب على المؤرج بجرحان ثم قدمنا مع المأمون العرا

وأما المؤرج فال خالف أنه مات في هذه . وهذا خالف لألول، واهللا أعلم بالصواب. مات بها رحمه اهللا تعالى
بفتح الفاء وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها دال : وفيد. وقد ذآره ابن قتيبة في آتاب المعارف وغيره. السنة
  .، وهو في األصل ورد الزعفران، وقيل هو الزعفران بعينهمهملة

بضم الميم وفتح الواو المهموزة وآسر الراء المشددة وبعدها جيم، وهو اسم فاعل من قولهم أرجت بين : ومؤرج
  .القوم إذا أغريت بينهم

: ج لقب له، ومرثدإن اسمه مرثد، ومؤر: وقيل. وقد تقدم الكالم على السدوسي في ترجمة قتادة في حرف القاف
يقال رثدت : بفتح الميم والثاء المثلثة وراء ساآنة وفي اآلخر دال مهملة، قال الجوهري في آتاب الصحاح

ترآت بني فالن مرتثدين ما : نضدته ووضعت بعضه على بعض أو إلى جنب بعض، ثم قال بعد ذلك: المتاع
تق مرثد، وهو اسم رجل، والمرثد اسم من أسماء ومنه اش: تحملوا بعد، أي ناضدين متاعهم، قال ابن السكيت

  .األسد

اسمي وآنيتي غريبان، اسمي مؤرج، والعرب تقول أرجت بي القوم وأرشت وأنا أبو فيد، : وآان مؤرج يقول
  .فاد الرجل يفيد فيدًا، إذا مات، واهللا أعلم بالصواب: ورد الزعفران، ويقال: والفيد

 موسى الكاظم

بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين بن علي بن أبي  أبو الحسن موسى الكاظم
  .طالب، رضي اهللا عنهم، أحد األئمة االثني عشر، رضي اهللا عنهم أجمعين

روي أنه دخل مسجد . آان موسى يدعى العبد الصالح، من عبادته واجتهاده: قال الخطيب في تاريخ بغداد
عظم الذنب عندي : ه وسلم فسجد سجدة في أول الليل، وسمع وهو يقول في سجودهرسول اهللا صلى اهللا علي

وآان سخيًا آريمًا، وآان . فليحسن العفو من عندك يا أهل التقوى وياأهل المغفرة، فجعل يرددها حتى أصبح
ئتي دينار، ثم يبلغه عن الرجل أنه يؤذيه فيبعث إليه بصرة فيها ألف دينار، وآان يصر الصرر ثلثمائة دينار وما

وآان يسكن المدينة فأقدمه المهدي بغداد وحبسه، فرأى في النوم علي بن أبي طالب رضي اهللا . يقسمها بالمدينة
: قال الربيع 22:محمد" فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في األرض وتقطعوا أرحامكم"يا محمد : عنه وهو يقول

علي بموسى بن : يقرأ هذه اآلية، آان أحسن الناس صوتًا، وقال فأرسل إلي ليًال، فراعني ذلك، فجئته فإذا هو
يا أبا الحسن، إني رأيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب : جعفر، فجئته به فعانقه وأجلسه إلى جنبه وقال

واهللا ال فعلت : رضي اهللا عنه في النوم يقرأ علي آذا، فتؤمنني أن تخرج علي أو على أحد من أوالدي، فقال



 

فأحكمت : صدقت، أعطه ثالثة آالف دينار، ورده إلى أهله إلى المدينة، قال الربيع: وال هو من شأني، قال ذلك
  .أمره ليال فما أصبح إال وهو في الطريق خوف العوائق

وأقام بالمدينة إلى أيام هارون الرشيد، فقدم هارون منصرفًا من عمرة شهر رمضان سنة تسع وسبعين ومائة، 
وذآر أيضًا أن هارون الرشيد حج فأتى قبر النبي . ه إلى بغداد وحبسه بها إلى أن توفي محبسهفحمل موسى مع

السالم عليك يا رسول : صلى اهللا عليه وسلم زائرًا وحوله قريش ورؤساء القبائل، ومعه موسى بن جعفر، فقال
هذا : ير وجه هارون الرشيد وقالالسالم عليك يا أبت، فتغ: اهللا يا ابن عم، افتخارًا على من حوله، فقال موسى
  .هو الفخر يا أبا الحسن حقا؛ انتهى آالم الخطيب

إن عبد : وقال أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي في آتاب مروج الذهب في أخبار هارون الرشيد
جاءني فيه  أتأني رسول الرشيد وقتًا ما: اهللا بن مالك الخزاعي آان على دار هارون الرشيد وشرطته، فقال

قط،، فانتزعني من موضعي ومنعني من تغيير ثيابي، فراعني ذلك، فلما صرت إلى الدار سبقني الخادم فعرف 
الرشيد خبري، فأذن لي في الدخول عليه فدخلت فوجدته قاعدًا على فراشه فسلمت عليه فسكت ساعة، فطار 

ال واهللا ياأمير : ك في هذا الوقت؟ قلتيا عبد اهللا أتدري لما طلبت: عقلي وتضاعف الجزع علي، ثم قال
إن خليت عن موسى بن : إني رأيت الساعة في منامي آأن حبيشًا قد أتاني ومعه حربة فقال: المؤمنين، قال

يا أمير المؤمنين، أطلق موسى بن جعفر؟ : فقلت: جعفر الساعة وإال نحرتك بهذه الحربة، فاذهب فخل عنه، قال
إن أحببت المقام : عة حتى تطلق موسى بن جعفر، وأعطه ثالثين ألف درهم، وقل لهنعم امض السا: ثالثًا، قال

فمضيت إلى الحبس ألخرجه، : قبلنا فلك عندي ما تحب، وإن أحببت المضي إلى المدينة فاإلذن في ذلك لك، قال
القك وأن أدفع ال تخف، فقد أمرني بإط: فلما رآني موسى وثب إلي قائمًا وظن أني قد أمرت فيه بمكروه، فقلت

لك ثالثين ألف درهم، وهو يقول لك إن أحببت المقام قبلنا، فلك آل ما تحب، وإن أحببت االنصراف إلى المدينة 
: لقد رأيت من أمرك عجبًا، قال: فاألمر في ذلك مطلق لك، وأعطيته ثالثين ألف درهم، وخليت سبيله وقلت له

يا موسى، حبست مظلومًا فقل هذه :  صلى اهللا عليه وسلم فقالإني أخبرك، بينما أنا أنائم إذ أتاني رسول اهللا
قل يا سامع آل صوت، ويا سابق : بأبي وأمي ما أقول؟ قال: الكلمات فإنك ال تبيت هذه الليلة في الحبس، فقلت

الفوت، ويا آاسي العظام لحمًا ومنشرها بعد الموت، أسألك بأسمائك الحسنى وباسمك األعظم األآبر المخزون 
المكنون الذي لم يطلع عليه أحد من المخلوقين، يا حليمًا ذا أناة ال يقوى على أناته، يا ذا المعروف الذي ال 

  .ينقطع أبدًا وال يحصى عددًا، فرج عني؛ فكان ما ترى

: وآانت والدته يوم الثالثاء قبل طلوع الفجر سنة تسع وعشرين ومائة، وقال الخطيب. وله أخبار ونوادر آثيرة
ثمان وعشرين بالمدينة؛ وتوفي لخمس بقين من رجب سنة ثالث وثمانين ومائة، وقيل سنة ست وثمانين  سنة

توفي في الحبس ودفن في مقابر الشونيزيين خارج القبة، وقبره : وقال الخطيب. ببغداد، وقيل إنه توفي مسمومًا
آلالت والفرش ما اليحد، وهو في هناك مشهور يزار، وعليه مشهد عظيم فيه قناديل الذهب والفضة وأنواع ا

الجانب الغربي، وقد سبق ذآر أبيه وأجداده وجماعة من أحفاده، رضي اهللا عنهم وأرضاهم، وآان الموآل به 
  .مدة حبسه السندي بن شاهك جد آشاجم الشاعر المشهور

 آمال الدين ابن يونس

افعي؛  أبو الفتح موسى بن أبي الفضل يونس بن محمد بن منعة بن مالك بن م حمد، الملقب آمال الدين، الفقيه الش
ة بشتغل           ام بالمدرسة النظامي بعين وخمسمائة، وأق نة إحدى وس داد س تفقه بالموصل على والده، ثم توجه إلى بغ
ن            د ب ر أحم و الخي دين أب ذ الشيخ رضي ال ا يومئ على المعيد بها السديد السلماسي المقدم ذآره وآان المدرس به

ن  ن يوسف ب ماعيل ب ي  اس ال أب ى الكم رأ الخالف واألصول وبحث األدب عل ي، فق اس القزوين ن العب د ب محم
ى      ر يحي ي بك البرآات عبد الرحمن بن محمد األنباري المقدم ذآره فتميز ومهر، وآان قد قرأ أوًال على الشيخ أب

تغال،  بن سعدون القرطبي اآلتي ذآره إن شاء اهللا تعالى وهو بالموصل ثم أصعد إلى الموصل وعكف عل ى االش
ي موضعه بالمسجد المعروف                الى ف اء اهللا تع ه إن ش ي ترجمت ره ف ي ذآ اريخ اآلت ي الت ده ف اة وال ودرس بعد وف
ة    باألمير زين الدين صاحب إربل، وهذا المسجد رأيته وهو على وضع المدرسة، ويعرف اآلن بالمدرسة الكمالي

  .ألنه نسب إلى آمال الدين المذآور لطول إقامته به

م            ولما رد بعل ه أحد، وتف م يجمع ا ل وم م ع من العل ون، وجم اشتهر فضله انثال عليه الفقهاء، وتبحر في جمع الفن
ا          دة لم ات عدي ه دفع رددت إلي تمائة، وت الرياضة، ولقد رأيته بالموصل في شهر رمضان سنة ست وعشرين وس

ق م يتف دة، ول ودة األآي ن المؤانسة والم ه اهللا م د رحم ين الوال ه وب ان بين ة وسرعة  آ دم اإلقام ه لع ذ عن ي األخ ل
ه     : الحرآة إلى الشام، وآان الفقهاء يقولون ان في ك المذهب وآ إنه يدري أربعة وعشرين فنًا دراية متقنة، فمن ذل



 

ر أحسن         امع الكبي ائل الج م مس ذهبهم، ويحل له أوحد الزمان، وآان جماعة من الطائفة الحنفية يشتغلون عليه بم
ه وأصول       حل مع ما هي عليه من ا اري، وأصول الفق ي والبخ إلشكال المشهور؛ وآان يتقن فني الخالف العراق

نهم  . الدين ولما وصلت آتب فخر الدين الرازي إلى الموصل وآان بها إذ ذاك جماعة من الفضالء لم يفهم أحد م
  .ى ما قالوهاصطالحة فيها سواه، وآذلك اإلرشاد للعميدي لما وقف عليها حلها في ليلة واحدة وأقرأها عل

ة        : وآان يدري فن الحكمة دس والهيئ ون الرياضة من اقلي المنطق والطبيعي واإللهي، وآذلك الطب، ويعرف فن
ي     وآري ف ك ال والمخروطات والمتوسطات والمجسطي المجسطي لفظة يونانية معناها بالعربي الترتيب، ذآر ذل

ة واألر    : آتابه وأنواع الحساب  ر والمقابل ه والجب وح من يقى والمساحة،      المفت ق الخطأين، والموس اطيقي وطري ثم
ان           د آ ة فلق ا، وبالجمل ى حقائقه ا والوقوف عل وم دون دقائقه ذه العل معرفة ال يشارآه فيها غيره إال في ظواهر ه

  : آما قال الشاعر

 بالـجـمـيع له في آل فن   وآان من العلوم بحيث يقضى
    

أحد؛ وآان يبحث في العربية والتصريف بحثًا تامًا مستوًفى، حتى  واستخرج في علم األوفاق طرقًا لم يهتد إليها
إنه آان يقرىء آتاب سيبويه واإليضاح والتكملة ألبي علي الفارسي، والمفصل للزمخشري، وآان له في 
التفسير والحديث وأسماء الرجال وما يتعلق به يٌد جيدة؛ وآان يحفظ من التواريخ وأيام العرب ووقائعهم، 

وآان أهل الذمة يقرءون عليه التوراة واإلنجيل، ويشرح لهما هذين . ر والمحاضرات، شيئًا آثيرًاواألشعا
وآان في آل فن من هذه الفنون آأنه يعرف . الكتابين شرحًا يعترفون أنهم ال يجدون من يوضحهما لهم مثله

  .د ممن تقدمه أنه قد جمعهوبالجملة فإن مجموع ما آان يعلمه من الفنون لم يسمع عن أح. سواه لقوته فيه
  
ولقد جاءنا الشيخ أثير الدين المفضل بن عمر بن المفضل األبهري، صاحب التعليقة في الخالف والزيج   

والتصانيف المشهورة، من الموصل إلى إربل في سنة ست وعشرين وستمائة وقبلها في خمس وعشرين 
لخالف، فبينما أنا يومًا عنده إذ دخل عليه بعض وستمائة، ونزل بدار الحديث، وآنت أشتغل عليه بشيء من ا

فقهاء بغداد، وآان فاضًال، فتجاريًا في الحديث زمانًا، وجرى ذآر الشيخ آمال الدين في أثناء الحديث، فقال له 
آيف آان إقبال الديوان العزيز : نعم، فقال: لما حج الشيخ آمال الدين ودخل بغداد آنت هناك؟ فقال: األثير

ما هذا إال عجب، واهللا ما دخل إلى بغداد مثل : ما أنصفوه على قدر استحقاقه، فقال األثير: ال ذلك الفقيهعليه؟ فق
يا ولدي ما دخل إلى بغداد مثل أبي : يا سيدنا آيف تقول آذا؟ فقال: الشيخ، فاستعظمت منه هذا الكالم، وقلت له
  .حامد الغزالي، وواهللا ما بينه وبين الشيخ نسبة

  
ثير على جاللة قدره في العلوم يأخذ الكتاب ويجلس بين يديه يقرأ عليه، والناس يوم ذاك يشتغلون في وآان األ

ولقد حكى لي بعض الفقهاء أنه سأل . ولقد شاهدت هذا بعيني، وهو يقرأ عليه آتاب المجسطي. تصانيف األثير
وهو في خدمتك منذ . وآيف هذا يا موالنا :ما أعلم، فقال: الشيخ آمال الدين عن األثير ومنزلته في العلوم فقال

نعم يا موالنا، فما جاذبني في مبحث : ألني مهما قلت له تلقاه بالقبول وقال: سنين عديدة، ويشتغل عليك؟ فقال
قط حتى أعلم حقيقة فضله، وال شك أنه آان يعتمد هذا القدر مع الشيخ تأدبًا، وآان معيدًا عنده في المدرسة 

  .ما ترآت بالدي وقصدت الموصل إال لالشتغال على الشيخ: ولالبدرية، وآان يق
  

وآان شيخنا تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصالح المقدم ذآره يبالغ في الثناء 
على فضائله وتعظيم شأنه وتوحده في العلوم؛ فذآره يومًا وسرع في وصفه على عادته، فقال له بعض 

هذا الرجل خلقه اهللا تعالى عالمًا إمامًا في فنونه، : سيدنا، على من اشتغل؟ ومن آان شيخه؟ فقاليا : الحاضرين
  .ال يقال على من اشتغل وال من شيخه، فإنه أآبر من هذا

  
وحكى لي بعض الفقهاء بالموصل أن ابن الصالح المذآور سأله أن يقرأ عليه شيئًا من المنطق سرًا، فأجابه إلى 

يا فقيه، المصلحة عندي أن تترك االشتغال بهذا الفن، : إليه مدة فلم يفتح عليه فيه بشيء فقال لهذلك، وتردد 
ألن الناس يعتقدون فيك الخير، وهم ينسبون آل من اشتغل بهذا الفن إلى فساد : ولم ذاك يا موالنا؟ فقال: فقال له

  .؛ فقبل إشارته وترك قراءتهاالعتقاد، فكأنك تفسد عقائدهم فيك وال يحصل لك من هذا الفن شيء
  

ومن آان من أهل تلك البالد وعرف ما آان . ومن يقف على هذه الترجمة فال ينسبني إلى المغاالة في حق الشيخ
  .عليه الشيخ، عرف أني ما أعرته وصفًا ونعوذ باهللا من الغلو والتساهل في النقل

  
هو عالم مقدم، ضرب في آل : في تاريخ إربل فقال ولقد ذآره أبو البرآات المبارك بن المستوفي المقدم ذآره



 

آالهندسة والمنطق وغيرهما ممن يشار إليه، حل اقليدس والمجسطي على الشيخ : علم، وهو في علم األوائل
  .شرف الدين المظفر بن محمد المظفر الطوسي الفارابي، يعني صاحب االصطرالب الخطي المعروف بالعصا

  
عليه مسائل من بغداد في مشكالت هذا العلم، فحلها واستصغرها، ونبه على  وردت: ثم قال ابن المستوفي

براهينها، بعد أن احتقرها، وهو في الفقه والعلوم اإلسالمية نسيج وحده، ودرس في عدة مدارس بالموصل، 
  .وتخرج عليه خلق آثير في آل فن

  
  : أنشدنا لنفسه، وأنفذها إلى صاحب الموصل يشفع عنده: ثم قال

 فمملكة الدنيا بكـم تـتـشـرف   شرفت أرٌض بمالك رقـهـالئن 
 وسعيك مشكور وحكمك منصف   بقيت بقاء الدهر أمـرك نـافـذ

  تمكن في أمصار فرعون يوسف   ومكنت في حفظ البسيطة مثل ما
    

وستمائة،  ولقد أنشدني هذه األبيات عنه أحد أصحابنا بمدينة حلب، وآنت بدمشق سنة ثالث وثالثين: قلت أنا
وبها رجل فاضل في علوم الرياضة، فأشكل عليه مواضع في مسائل الحساب والجبر والمقابلة والمساحة 
واقليدس، فكتب جميعها في درج وسيرها إلى الموصل، ثم بعد أشهر عاد جوابه، وقد آشف عن خفيها وأوضح 

هد العذر في التقصير في األجوبة، فليم: غامضها وذآر ما يعجز اإلنسان عن وصفه، ثم آتب في آخر الجواب
فإن القريحة جامدة، والفطنة خامدة، قد استولى عليها آثرة النسيان، وشغلتها حوادث الزمان، وآثير مما 

ما سمعت مثل : استخرجناه وعرفناه نسيناه، بحيث صرنا آأنا ما عرفناه؛ وقال لي صاحب المسائل المذآورة
  .هذه العلوم، ما هذا من آالم أبناء هذا الزمانهذا الكالم إال لألوائل المتقنين ل

  
وحكى لي الشيخ الفقيه الرياضي علم الدين قيصر بن أبي القاسم عبد الغني بن مسافر الحنفي المصري 

لما أتقنت علوم الرياضة بالديار المصرية ودمشق، : المعروف بتعاسيف، وآان إمامًا في علوم الرياضة، قال
بالشيخ آمال الدين لما آنت أسمعه من تفرده بهذه العلوم، فسافرت إلى الموصل قصد  تاقت نفسي إلى االجتماع

االجتماع به، فلما حضرت في خدمته وجدته على حلية الحكماء المتقدمين، وآنت قد طالعت أخبارهم، فسلمت 
مصلحة : ، فقالفي الموسيقى: في أي العلوم تريد تشرع؟ فقلت: عليه وعرفته قصدي له للقراءة عليه، فقال لي

هو، فلي زمان ما قرأه أحد علّي، فأنا أوثر مذاآرته، وتجديد العهد به، فشرعت فيه ثم في غيره حتى شققت 
عليه أآثر من أربعين آتابًا في مقدار ستة أشهر، وآنت عارفًا بهذا الفن، لكن آان غرضي االنتساب في القراءة 

  .ما آنت أجد من يقوم مقامه في ذلكإليه، وآان إذا لم أعرف المسألة أوضحها لي، و
  

  .وقد أطلت الشرح في نشر علومه، ولعمري لقد اختصرت
  

ولما توفي أخوه الشيخ عماد الدين محمد المقدم ذآره تولى الشيخ المدرسة العالئية موضع أخيه، ولما فتحت 
وآان مواظبًا على . ائةثم تولى المدرسة البدرية في ذي الحجة سنة عشرين وستم. المدرسة القاهرية توالها
وحضر في بعض األيام دروسه جماعة من المدرسين أرباب الطيالس، وآان العماد أبو . إلقاء الدروس واإلفادة

علي عمر بن عبد النور بن ماجوج بن يوسف الصنهاجي اللزني النحوي البجائي حاضرًا، فأنشد على البديهة 
  : قوله

  هات ساع في مساعيك يطمعفهي   آمال آمال الدين للعلم والعلـى
 فغاية آٍل أن تقول ويسمـعـوا   إذا اجتمع النظار في آل موطن
 تقنـعـوا ولكن حياء واعترافًا   فال تحسبوهم من غناء تطيلسـوا

    
  : وللعماد المذآور فيه أيضًا

  على آل المنازل والرسوم   تجر الموصل األذيال فخرًا
 ٍم أو لذي فهم سـقـيملهي   بدجلة والكمال، هما شفاء
 وذا بحر ولكن من علـوم   فذا بحٌر تدفق وهو عـذب

    
وآان الشيخ سامحه اهللا تعالى يتهم في دينه لكون العلوم العقلية غالبة عليه، وآانت تعتريه غفلة في بعض 

  : األحيان الستيالء الفكرة عليه بسبب هذه العلوم، فعمل فيه العماد المذآور
  غزال بوصٍل لي وأصبح مؤنسي   بعد التـعـبـس أجدك أن قد جاد



 

 يونس آرقة شعري أو آدين ابن   وعاطيته صهباء من فيه مزجهـا

  .وقد خرجنا عن المقصود إلى ما الحاجة بنا إليه

وتوفي بها رابع عشر شعبان . وآانت والدته يوم الخميس، خامس صفر إحدى وخمسين وخمسمائة، بالموصل
  .تمائة، ودفن في تربتهم المعروفة بهم عند تربة عناز، خارج باب العراقسنة تسع وثالثين وس

وقد سبق ذآر ولده شرف الدين أحمد في حرف الهمزة، وأخيه عماد الدين في حرف الميم، وسيأتي ذآر والده 
في نفسي ولما آنت أتردد إلى خدمته بالموصل أوقع اهللا . في حرف الياء إن شاء اهللا تعالى، رحمهم اهللا أجمعين

أنه إن رزقت ولدًا ذآرًا سميته باسمه، ثم سافرت في بقية السنة المذآورة إلى الشام وأقمت به عشر سنين، ثم 
سافرت إلى الديار المصرية في سنة ثالث وثالثين وستمائة وتقلبت األحوال ثم حصل التأهل، فرزقني اهللا ولدي 

وخمسين وستمائة بالقاهرة المحروسة فسميته موسى، األآبر في بكرة يوم السبت حادي عشر صفر سنة إحدى 
وذآرت ذلك للشيخ الحافظ . وعجبت من موافقته للشيخ في الوالدة، في الشهر والسنة، فكان بين مولدهما سنة
  .واهللا إن هذا لشيء غريب: زآي الدين عبد العظيم المحدث فعجب من هذا االتفاق، وجعل يكرر التعجب ويقول

الدين القزويني مدرس المدرسة النظامية المذآور في أول هذه الترجمة، في الثالث وتوفي الشيخ رضي 
وآانت والدته في شهر رمضان سنة اثنتي عشرة وخمسمائة . والعشرين من المحرم سنة تسعين وخمسمائة

  .بقزوين، وموته بها أيضًا

  .وقد تقدم الكالم على الصنهاجي. ولوال خوف اإلطالة لذآرت من مناقب الشيخ آمال الدين ما يستغرق الوصف

فهو بفتح الالم وسكون الزاي وبعدها نون، هذه النسبة إلى لزنة، وهي قبيلة من البربر تسكن : وأما اللزني
  .بالقرب من بجاية من عمل إفريقية

وتوفي علم تعاسيف المذآور يوم األحد ثالث عشر رجب من سنة تسع وأربعين وستمائة بدمشق، ودفن خارج 
ومولده في سنة أربع وسبعين وخمسمائة بأصفون، من شرقي صعيد . شرقي، ثم نقل إلى باب الصغيرباب 

  .مصر، رحمه اهللا تعالى

 موسى بن نصير

أبو عبد الرحمن موسى بن نصير، اللخمي بالوالء، صاحب فتح األندلس؛ آان من التابعين، رضي اهللا عنهم، 
  .اقًال آريمًا شجاعًا ورعًا تقيًا هللا تعالى، لم يهزم له جيش قطوروى عن تميم الداري، رضي اهللا عنه، وآان ع

ولما خرج معاوية لقتال علي بن أبي . وآان والده نصير على حرس معاوية بن أبي سفيان، ومنزلته عنده مكينة
ما منعك من الخروج معي ولي عندك يد لم تكافئني : طالب، رضي اهللا عنه، لم يخرج معه، فقال له معاوية

وآيف ال : اهللا عزوجل، فقال: ومن هو؟ قال: لم يمكني أن أشكرك بكفر من هو أولى بشكري، فقال: يها؟ فقالعل
  .أستغفر اهللا، ورضي عنه: فأطرق معاوية مليًا، ثم قال: وآيف ال أعلمك هذا، فأعض وأمص، قال: أم لك؟ قال

وإفريقية، فبعث إليه ابن أخيه الوليد بن عبد وآان عبد اهللا بن مروان أخو عبد الملك بن مروان واليًا على مصر 
  .أرسل موسى بن نصير إلى إفريقية، وذلك في سنة تسع وثمانين للهجرة: الملك أيام خالفته يقول له

إن موسى ابن نصير تولى إفريقية والمغرب سنة : وقال الحافظ أبو عبد اهللا الحميدي في آتاب جذوة المقتبس
فلما قدمها ومعه جماعة من الجند، بلغه أن بأطراف البالد جماعة خارجين عن سبع وسبعين، فأرسله إليها، 

الطاعة، فوجه ولده عبد اهللا، فأتاه بمائة ألف رأس من السبايا، ثم وجه ولده مروان إلى جهة أخرى فأتاه بمائة 
  .ألف رأس

ي اإلسالم بمثل سبايا لم يسمع ف: فبلغ الخمس ستين ألف رأس، وقال أبو شبيب الصدفي: قال الليث بن سعد
ووجد أآثر مدن إفريقية خالية الختالف أيدي البربر عليها، وآانت البالد في قحط شديد، فأمر . موسى بن نصير

الناس بالصوم والصالة وإصالح ذات البين، وخرج بهم إلى الصحراء، ومعه سائر الحيوانات، وفرق بينها 
وأقام على ذلك إلى منتصف النهار، ثم صلى وخطب بالناس،  وبين أوالدها، فوقع البكاء والصراخ والضجيج،



 

هذا مقام ال يدعى فيه لغير اهللا عزوجل، : أال تدعو ألمير المؤمنين؟ فقال: ولم يذآر الوليد بن عبد الملك، فقيل له
ر حتى ثم خرج موسى غازيًا، وتتبع البربر وقتل فيهم قتًال ذريعًا، وسبى سبيًا عظيمًا، وسا. فسقوا حتى رووا

فلما رأى بقية البربر ما نزل بهم استأمنوا وبذلوا له الطاعة فقبل منهم، . انتهى إلى السوس األدنى ال يدافعه أحد
وولى عليهم واليًا، واستعمل على طنجة وأعمالها مواله طارق بن زياد البربري، ويقال إنه من الصدف، وترك 

عدد الكاملة، وآانوا قد أسموا وحسن إسالمهم، وترك موسى عنده تسعة عشر ألف فارس من البربر باألسلحة وال
عندهم خلقًا يسيرًا من العرب لتعليم القرآن وفرائض اإلسالم، ورجع إلى إفريقية، ولم يبق بالبالد من ينازعه من 

  .البربر وال من الروم

من البربر ليس فيه من فلما استقرت له القواعد آتب إلى طارق وهو بطنجة يأمره بغزو بالد األندلس في جيش 
العرب إال قدر يسير، فامتثل طارق أمره، ورآب البحر من سبتة إلى الجزيرة الخضراء من بر األندلس، 
وصعد إلى جبل يعرف اليوم بجبل طارق ألنه نسب إليه لما حصل عليه، وآان صعوده إليه يوم االثنين لخمس 

  .ألف فارس من البربر خال اثني عشر رجًال خلون من رجب سنة اثنتين وتسعين للهجرة في اثني عشر

وذآر عن طارق أنه آان نائمًا في المرآب وقت التعدية، وأنه رأى النبي صلى اهللا عليه وسلم والخلفاء األربعة 
رضي اهللا عنهم يمشون على الماء، حتى مروا به فبشره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالفتح؛ وأمره بالرفق 

  .في تاريخ األندلس -المقدم ذآره في حرف الخاء  -اء بالعهد، ذآر ذلك ابن بشكوال بالمسلمين والوف

ولما احتل طارق بالجبل المذآور آتب إلى . وآان صاحب طليطلة ومعظم بالد األندلس ملك يقال له لذريق
لى نوسى بدم فلما وصل آتابه إ. إني فعلت ما أمرتني به، وسهل اهللا سبحانه وتعالى بالدخول: موسى بن نصير

على تأخره، وعلم أنه إن فتح نسب الفتح إليه دونه، فأخذ في جمع العساآر، وولى على القيروان ولده عبد اهللا، 
وآان لذريق المذآور قد قصد عدوًا له، واستخلف في المملكة شخصًا يقال له . وتبعه فلم يدرآه إال بعد الفتح

وهي مرسية وما واالها، وهي خمس مواضع تسمى  - ندلس تدمير، وإلى هذا الشخص تنتسب بالد تدمير باأل
فلما نزل طارق من الجبل بالجيش  -بهذا االسم، واستولى الفرنج على مرسية سنة اثنتين وخمسين وستمائة 

الذي معه آتب تدمير إلى لذريق الملك إنه قد وقع بأرضنا قوم ال ندري من السماء هم أم من األرض، فلما بلغ 
ع عن مقصده في سبعين ألف فارس، ومعه العجل يحمل األموال والمتاع، وهو على سريره بين ذلك لذريق رج

  .دابتين عليه قبة مكللة بالدر والياقوت والزبرجد

فلما بلغ طارقًا دنوه قام في أصحابه فحمد اهللا سبحانه وتعالى، وأثنى عليه بما هو أهله، ثم حث المسلمين على 
أيها الناس، أين المفر والبحر من ورائكم والعدو أمامكم؟ فليس لكم واهللا إال : ثم قال الجهاد ورغبهم في الشهادة،

الصدق والصبر، واعلموا أنكم في هذه الجزيرة أضيع من األيتام في مآدب اللئام، وقد استقبلتم عدو آم بجيشه 
تستخلصونه من أيدي أعدائكم،  وأسلحته، وأقواته موفورة، وأنتم ال وزر لكم غير سيوفكم، وال أقوات لكم إال ما

وإن امتدت بكم األيام على افتقارآم، ولم تنجزوا لكم أمرًا، ذهبت ريحكم وتعوضت القلوب برعبها منكم الجراءة 
عليكم، فافعوا عن أنفسكم خذالن هذه العاقبة من أمرآم بمناجزة هذا الطاغية، فقد ألقت إليكم مدينته المحصنة، 

وإني لم أحذرآم أمرًا أنا عنه بنجوة، وال حملتكم . ممكن لكم إن سمحتم بأنفسكم للموتوإن انتهاز الفرصة فيه ل
على خطة أرخص متاع فيها النفوس أبدًا فيها بنفسي، واعلموا أنكم إن صبرتم على األشق قليًال، استمتعتم 

د بلغكم نا أنشأت هذه باألرفه األلذ طويًال، فال ترغبوا بأنفسكم عن نفسي، فيما حظكم فيه أوفر من حظي، وق
الجزيرة من الحور الحسان من بنات اليونان الرافالت في الدر والمرجان، والحلل المنسوجة بالعقيان، 
المقصورات في قصور الملوك ذوي التيجان، وقد انتخبكم الوليد بن عبد الملك من األبطال عربانًا، ورضيكم 

ارتياحكم للطعان، واستماحكم بمجالدة األبطال والفرسان، ليكون لملوك هذه الجزيرة أصهارًا وأختانًا، ثقة منه ب
حظه معكم ثواب اهللا على إعالء آلمته، وإظهار دينه بهذه الجزيرة، ويكون مغنمها خالصًا لكم من دونه ومن 

إلى واعلموا أني أول مجيب . دون المسلمين سواآم، واهللا تعالى ولي إنجادآم على ما يكون لكم ذآرًا في الدارين
ما دعوتكم إليه، وأني عند ملتقى الجمعين حامل بنفسي على طاغية قومه لذريق فقاتله إن شاء اهللا تعالى، 
فاحملوا معي، فإن هلكت بعده فقد آفيتكم أمره ولن يعوزآم بطل عاقل تسندون أمرآم إليه، وإن هلكت قلب 

تفوا المهم من فتح هذه الجزيرة بقتله، فإنهم وصولي إليه فاخلفوني في عزيمتي هذه، واحملوا بأنفسكم عليه، واآ
  .بعده يخذلون

فلما فرغ طارق من تحريض أصحابه على الصبر في قتال لذريق وأصحابه وما وعدهم من النيل الجزيل، 
قد قطعنا اآلمال مما يخالف ما عزمت عليه، : انبسطت نفوسهم وتحققت آمالهم وهبت ريح النصر عليهم وقالوا

فرآب طارق ورآبوا وقصدوا مناخ لذريق، وآان قد نزل بمتسع من . ا معك وبين يديكفاحضر إليه فأن
  .األرض، فلما تراءى الجمعان نزل طارق وأصحابه، فباتوا ليلتهم في حرس إلى الصبح



 

فلما أصبح الفريقان تلببوا وعبوا آتابهم وحمل لذريق على سريره، وقد رفع على رأسه رواق ديباج يظله، وهو 
غاية من البنود واألعالم وبين يديه المقاتلة والسالح، وأقبل طارق وأصحابه عليهم الزرد، ومن فوق  مقبل في

رؤوسهم العمائم البيض وبأيديهم القسي العربية، وقد تقلدوا السيوف واعتقلوا الرماح، فلما نظر إليهم لذريق 
  .خله منهم رعبأما واهللا إن هذه الصور التي رأينا ببيت الحكمة ببلدنا، فدا: قال

 -وأصل خبر بيت احكمة أن اليونان : ونتكلم هاهنا على بيت الحكمة ماهو، ثم نتكلم على حديث هذه الواقعة
آانوا يسكنون ببالد المشرق قبل عهد اإلسكندر، فلما ظهرت الفرس واستولت  -وهم الطائفة المشهورة بالحكمة 

من الممالك، انتقل اليونان إلى جزيرة األندلس، لكونها طرفًا على البالد، وزاحمت اليونان على ما آان بأيديهم 
في آخر العمارة، ولم يكن لها ذآر يوم ذاك، وال ملكها أحد من الملوك المعتبرةن والآانت عامرة، وآان أول 
من عمر فيها واختطها أندلس بن يافث بن نوح عليه السالم، فسميت باسمه، ولما عمرت األرض بعد الطوفان 

صورة المعمور منها عندهم على شكل طائر رأسه المشرق والجنوب والشمال جناحاه، وما بينهما بطنه، آان 
  .والمغرب ذنبه، فكانوا يزدرون المغرب لنسبته إلى أخس أجزاء الطائر

وجرى في مجلس الحافظ أبي طاهر السفلي نادرة تصلح أن نذآرها هاهنا وهي أن أبا إسحاق إبراهيم بن : قلت
:  المعروف بابن الجمش البلبيسي آان في مجلسه، وعبد العزيز الشريشي يقرأ حديث عمرو بن العاصعبد اهللا

اسمع يا أبا إسحاق، : الحديث المذآور؛ فقال الشريشي ألبي إسحاق يمازحه... خلقت الدنيا على صورة طير
ئر المشبه؟ آان طاووسًا، وما هيهات ما عرفت أنت ما آان ذلك الطا: وشر ما في الطير ذنبه، فقال أبو إسحاق

  .فيه أحسن من ذنبه

وآانت اليونان ال ترى فناء األمم بالحروب لما ترى فيه من اإلضرار واالشتغال عن العلوم التي آان أمرها 
فلما صاروا إليها أقبلوا على عمارتها، . عندهم من أهم األمور، فلذلك انحازوا من بين يدي الفرس إلى األندلس

هار وبنوا المعاقل، وغرسوا الجنات والكروم، وشيدوا األمصار، وملؤوها حرثًا ونسًال وبنيانًا، فشقوا األن
إن الطائر الذي صورت العمارة على شكله، وآان المغرب : فعظمت وطابت حتى قال قائلهم لما رأى بهجتها

لملك والحكمة بها مدينة طليطلة فاغتبطوا بها أتم اغتباط واتخذوا دار ا. ذنبه، آان طاوسًا معظم جماله في ذنبه
ألنها وسط البالد، وآان أهم األمور عندهم تحصينها عمن يتصل به خبرها من األمم، فنظروا فإذا ليس ثم من 

العرب والبربر، فخافوهم على : يحسدهم على أرغد العيش إال أرباب الشظف والشقاء، وهم يوم ذاك طائفتان
  .ا لدفع هذين الجنسين من الناس طلمسًا، فرصدوا لذلك أرصادًاجزيرتهم المعمورة، فعزموا أن يتخذو

ولما آان البربر بالقرب منهم، وليس بينهم سوى تعدية البحر، ويرد عليهم منهم طوائف منحرفة الطباع خارجة 
عن األوضاع، وازدادوا منهم نفرًا، وآثر تحذيرهم من مخالطتهم في نسب أو مجاورة، حتى انبث ذلك في 

، وصار بغضهم مرآبًا في غرائزهم، فلما علم البربر عداوة أهل األندلس لهم وبغضهم، أبغضوهم طبائعهم
وجسدوهم، فال تجد أندلسيًا إال مبغضًا بربريًا وال بربريًا إال مبغضًا أندلسيًا، إال أن البربر أحوج إلى أهل 

  .دمها ببالد البربراألندلس من أهل األندلس إلى البربر، لكثرة وجود األشياء باألندلس وع

وآان بنواحي غرب جزيرة األندلس ملك يوناني بجزيرة يقال لها قادس، وآانت له ابنة في غاية الجمال، 
فتسامع بها ملوك األندلس، وآانت جزيرة األندلس آثيرة الملوك، لكل بلدة أو بلدتين ملك تناصفًا منهم في ذلك، 

زويجها لواحد منهم وإسخاط الباقين، فتحير في أمره، وأحضر فخطبها آل واحد منهم، وآان أبوها يخشى من ت
ولذلك قيل إن الحكمة نزلت من السماء  -ابنته المذآورة، وآانت الحكمة مرآبة في طباع القوم ذآورهم وإناثهم 

فلما حضرت بين - على أدمغة اليونان وأيدي أهل الصين وألسنة العرب : على ثالثة أعضاء من أهل األرض
قد خطبك جميع ملوك : وما حيرك؟ قال: يا ينية، وإني قد أصبحت في حيرة من أمري، قالت: لها يديه قال

وما تصنعين؟ : اجعل األمر إلي تخلص من اللوم، قال: األندلس، ومتى أرضيت واحدًا أسخطت الباقين، فقالت
وما الذي تقترحين؟ : أقترح لنفسي أمرًا من فعله آنت زوجته، ومن عجز عنه لم يحسن به السخط قال: قالت
إني جعلت : نعم ما اخترتيه لنفسك، وآتب في أجوبة الملوك الخطاب: أقترح أن يكون ملكًا حكيمًا، قال: قالت

  .فلما وقفوا على األجوبة سكت عنها آل من لم يكن حكيمًا. األمر إليها فاختارت من األزواج الملك الحكيم

يا : فلما وقف على آتابيهما قال. أنا الرجل الحكيم: حد منهما إليهوآان في الملوك رجالن حكيمان، فكتب آل وا
سأقترح على آل واحد :بنية بقي األمر على إشكاله، وهذان ملكان حكيمان، أيهما أرضيته أسخطت األخر قالت

إننا : توما الذي تقترحين عليهما؟ قال: منهما أمرًا يأتي به،فأيهما سبق إلى الفراغ مما التمسته تزوجت به، قال
ساآنون بهذه الجزيرة، ونحن محتاجون إلى رحى تدور بها، وإني مقترحة على أحدهما إدارتها بالماء العذب 
الجاري إليها من ذلك البر،ومقترحة على اآلخر أن يتخذ طلسمًا يحصن به جزيرة األندلس من البربر، 



 

ابا إلى ذلك، وتقاسماه على ما اختارا، وشرع فاستظرف أبوها اقتراحها، وآتب إلى الملكين بما قالته ابنته، فأج
فأما صاحب الرحى فإنه عمد إلى خرز عظام اتخذها من الحجارة، . آل واحد في عمل ما ندب إليه من ذلك

ونضد بعضها في بعض في البحر المالح الذي بين جزيرة األندلس والبر الكبير في الموضع المعروف بزقاق 
حجارة بما اقتضته حكمته، وأوصل تلك الحجارة من البر إلى الجزيرة، وآثارها سبتة، وسد الفروج التي بين ال

باقية إلى اليوم في الزقاق الذي بين سبتة والجزيرة الخضراء، وأآثر أهل األندلس يزعمون أن هذا أثر قنطرة 
فلما تم تنضيد . حآان اإلسكندر قد عملها ليعبر عليها الناس من سبتة إلى الجزيرة، واهللا أعلم أي القولين أص

الحجارة للملك الحكيم، جلب إليها الماء العذب من موضع عال في الجبل بالبر الكبير، وسلطه في ساقية محكمة 
  .البناء، وبنى بجزيرة األندلس رحى على هذه الساقية

وابتنى وأما صاحب الطلسم فإنه أبطأ عمله بسب انتظار الرصد الموافق لعمله، غير أنه أعمل أمره وأحكمه، 
بنيانًا مربعًا من حجر أبيض على ساحل البحر في رمل حفر أساسه إلى أن جعله تحت األرض بمقدار ارتفاعه 
فوق األرض ليثبت، فلما انتهى البناء المربع إلى حيث اختار صور من النحاس األحمر والحديد المصفى 

من شعر جعد قائم في رأسه لجعودتها، المخلوطين بأحكم الخلط صورة رجل بربري له لحية، وفي رأسه ذؤابة 
متأبط بصورة بصورة آساء قد جمع طرفيه على يده اليسرى، بأطف تصوير وأحكمه، في رجليه نعل، وهو 
قائم في رأس البناء على مستدق بمقدار رجليه فقط، وهو شاهق في الهواء طوله نيف عن ستين ذراعًا أو 

ما سعته قدر الذراع، وقد مد يده اليمنى بمفتاح قفل قابضًا عليه سبعين، وهو محدد األعلى إلى أن ينتهي إلى 
وآان من تأثير هذا الطلسم في البحر الذي تجاهله أنه لم ير قط ساآنًا وال . مشيرًا إلى البحر آأنه يقول العبور

  .آانت تجري فيه قط سفينة بربري حتى سقط المفتاح من يده

تسابقان إلى التمام من عملهما إذ آان بالسبق يستحق التزويج، وآان وآان الملكان العامالن للرحى والطلسم ي
صاحب الرحى قد فرغ لكنه يخفي أمره عن صاحب الطلسم حتى ال يعلم به فيبطل عمل الطلسم، وآان يود 
عمل الطلسم حتى يحظى بالمرأة والرحى والطلسم، فلما علم اليوم الذي فرغ صاحب الطلسم في آخره أجرى 

زيرة من أوله وأدار الرحى، واشتهر ذلك واتصل الخبر بصاحب الطلسم وهو في أعاله يصقل وجهه، الماء بالج
وآان الطلسم مذهبًا، فلما تحقق أنه مسبوق ضعفت نفسه فسقط من أعلى البناء ميتًا، وحصل صاحب الرحى 

  .على الرحى والمرأة والطلسم

س من البربر للسب الذي قدمنا ذآره، فاتفقوا وعملوا وآان من تقدم من ملوك اليونان يخشى على جزيرة األندل
الطلسمات في أوقات اختاروا أرصادها، وأودعوا تلك الطلسمات تابوتًا من الرخام وترآوه في بيت بمدينة 
طليطلة، ورآبوا على ذلك البيت بابًا وأقفلوه، وتقدموا إلى آل من ملك منهم بعد صاحبه أن يلقي على ذلك الباب 

  .آيدًا لحفظ ذلك البيت، فاستمر أمرهم على ذلكقفًال، تأ

ولما آان وقت انقراض دولة اليونان ودخول العرب والبربر إلى جزيرة األندلس، وذلك بعد مضي سنة 
وعشرين ملكًا من ملوك اليونان من يوم عملهم الطلسمات بمدينة طليطلة، وآان الملك لذريق المذآور السابع 

قد وقع في نفسي من أمر هذا : جلس في ملكه قال لوزارئه وأهل الرأي من دولتهوالعشرين من ملوآهم، فلما 
أيها الملك، : البيت الذي عليه سنة وعشرون قفًال شيء، وأريد أن أفتحه ألنظر ما فيه، فإنه لم يعمل عبثًا، فقالوا

ك من الملوك، وآانوا صدقت لم يعمل عبثًا وال أقفل سدى، بل المصلحة أن تلقي عليه قفًال آما فعل من تقدم
إن نفسي تنازعني إلى فتحه، وال بد لي منه، : آباءك وأجدادك ولم يهملوا هذا فال تهمله وسر سيرهم، فقال

إن آنت تظن فيه ماًال فقدره ونحن نجمع لك من أموالنا نظيره، وال تحدث علينا بفتحه حدثًا ال نعرف : فقالوا
فلم يقدروا على مراجعته، وأمر بفتح األقفال، وآان على آل قفل  عاقبته، فأصر عل ذلك، وآان رجًال مهيبًا

مفتاحه معلقًا، فلما فتح الباب لم ير في البيت شيئًا إال مائدة عظيمة من ذهب وفضة مكللة بالجواهر، وعليها 
ق، هذه مائدة سليمان بن داودعليهما السالم، ورأى في البيت ذلك التابوت، وعليه قفل ومفتاحه معل: مكتوب

ففتحه فلم يجد فيه سوى رق، وفي جوانب التابوت صور فرسان مصورة بأصباغ محكمة التصوير على أشكال 
العرب، وعليهم الفراء وهم معممون على ذوائب جعد، ومن تحتهم الخيل العربية، وبأيديهم القسي العربية وهم 

متى فتح هذا الباب وهذا التابوت : ا فيهمتقلدون بالسيوف المحالة، معتقون الرماح، فأمر بنشر ذلك الرق، فإذ
المقفالن بالحكمة دخل القوم الذين صورهم في التابوت إلى جزيرة األندلس، وذهب ملك اليونان من أيديهم، 
ودرست حكمتهم، فهذا هو بيت الحكمة المقدم ذآره؛ فلما سمع لذريق ما في الرق ندم على ما فعل، وتحقق 

قليًال حتى سمع أن جيشًا وصل من المشرق جهزه ملك العرب يستفتح بالد  انقراض دولتهم، فلم يلبث إال
  .األندلس؛ انتهى الكالم على بيت الحكمة



 

هذا طاغية : فلما رأى طارق لذريق قال ألصحابه: ونعود اآلن إلى تتمة حديث لذريق وجيش طارق بن زياد
يق، فخلص إليه طارق، وضربه بالسيف القوم، فحمل وحمل أصحابه معه، فتفرقت المقاتلة من بين يدي لذر

على رأسه فقتله على سريره، فلما رأى أصحابه مصرع ملكهم اقتحم الجيشان، وآان النصر للمسلمين، ولم 
  .تقف هزيمة اليونان على موضع، بل آانوا يسلمون بلدًا بلدًا ومعقًال معقًال

يا طارق، : عه، ولحق بمواله طارق، فقال لهفلما سمع بذلك موسى بن نصير المذآور أوًال عبر الجزيرة بمن م
إنه لن يجازيك الزليد بن عبد الملك عى بالئك بأآثر من أن يبيحك جزيرة األندلس، فاستبحه هنيئًا مريئًا، فقال 

أيها األمير، واهللا ال أرجع عن قصدي هذا مالم أنته إلى البحر المحيط وأخوض فيه بفرسي، يعني البحر : طارق
تحت بنات نعش، فلم يزل طارق يفتح وموسى معه إلى أن بلغ جليقية، وهي على ساحل البحر  الشمالي الذي

  .المحيط، ثم رجع

إن موسى بن بصير نقم على طارق إذ غزا بغير إذنه، وسجنه وهم بقتله، ثم ": جذوة المقتبس"قال الحميدي في 
خروج موسى من األندلس وافدًا على الوليد  وآان. ورد عليه آتاب الوليد بإطالقه فأطلقه، وخرج معه إلى الشام

يخبره بما فتح اهللا سبحانه وتعالى على يديه وما معه من األموال في سنة أربع وتسعين للهجرة، وآان معه مائدة 
آانت مصنوعة من : سليمان بن داود عليهما السالم التي وجدت في طليطلة على ما حكاه بعض المؤرخين، فقال

ن عليها طوق لؤلؤ وطوق ياقوت وطوق زمرد، وآانت عظيمة بحيث إنها حملت على بغل الذهب والفضة، وآا
قوي فما سار قليًال حتى تفسخت قوائمه، وآان معه تيجان الملوك الذين تقدموا من اليونان، وآلها مكللة 

  .بالجواهر، واستصحب ثالثين ألف رأس من الرقيق

ا وصل إليه وهو بدمشق أقامه في الشمس يومًا آامًال في يوم صائف ويقال إن الوليد آان قد نقم عليه أمرًا، فلم
وقد أطلنا هذه الترجمة آثيرًا لكن الكالم انتشر فلم يمكن قطعه، مع أني ترآت األآثر .حتى خر مغيشًا عليه

إنها إن موسى بن نصير حين فتح األندلس آتب إلى الوليد ابن عبد الملك، : وقال الليث بن سعد.وأتيت بالمقصود
  .ليست الفتوح ولكنها الجنة

ولما وصل موسى إلى الشام ومات الوليد بن عيد الملك وقام من بعده سليمان أخوه، وحج في سنة سبع وتسعين 
حج معه موسى بن نصير، ومات في الطريق بوادي القرى، وقيل بمر  - وقيل سنة تسع وتسعين  -للهجرة 

ي خالفة عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه في سنة تسع عشرة وآانت والدته ف. الظهران، على اختالف فيه
  .للهجرة، رحمه اهللا تعالى

 الملك األشرف موسى األيوبي

أبو الفتح موسى ابن الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب، الملقب الملك األشرف مظفر الدين؛ أول شيء 
المصرية في سنة ثمان وتسعين وخمسمائة، ثم أضيفت ملكه من البالد مدينة الرها، سيره إليها والده من الديار 

وآان محبوبًا إلى الناس مسعودًا مؤيدًا في الحروب من يومه، لقي نور الدين أرسالن شاه صاحب . إليه حران
وآان يوم ذاك من الملوك المشاهير الكبار، وتواقعا في مصاف فكسره،  - المذآور في حرف الهمزة  -الموصل 

ئة يوم السبت تاسع عشر شوال بموضع يقال له بين النهرين من أعمال الموصل وهي وقعة وذلك في سنة ستما
مشهورة فال حاجة إلى تفصيلها؛ ولما توفي أخوه عبد الملك األوحد نجم الدين أيوب صاحب خالط وميافارقين 

ول سنة تسع وتلك النواحي، أخذ الملك األشرف مملكته مضافة إلى ملكه، وتوفي الملك في شهر ربيع األ
وستمائة وآانت وفاته بمالزآرد من أعمال خالط ودفن بها، وآان الملك األوحد قد ملك خالط في سنة أربع 

  .وستمائة

فاتسعت حينئذ مملكته وبسط العدل على الناس وأحسن إليهم إحسانا لم يعهدوه ممن آان قبله، وعظم وقعه في 
شرق في سنة ست وستمائة، وأخذ سنجار سنة سبع عشرة في قلوب الناس، وبعد صيته، وآان قد ملك نصيبين ال

رابع جمادى األولى، ورأيت في موضع آخر أنه أخذها في مستهل صفر من السنة، واهللا أعلم، آذلك الخابور، 
  .وملك معظم بالد الجزيرة، وآان يتنقل فيها، وأآثر إقامته بالرقة لكونها على الفرات

عزم  - في التاريخ المذآور في ترجمته في حرف الغين  -غازي صاحب حلب ولما مات ابن عمه الملك الظاهر 
عز الدين آيكاوس بن غياث الدين آيسخرو بن قليج أرسالن بن مسعود بن قليج أرسالن صاحب الروم على 
قصد حلب فسير أرباب األمر بحلب إلى الملك األشرف وسألوه الوصول إليهم لحفظ البلد، فأجابهم إلى شؤالهم 



 

جه إليهم وأقام بالياروقية بظاهر حلب مدة ثالث سنين، وجرت له مع صاحب الروم وابن عمه الملك وتو
  .األفضل بن صالح صاحب سمسياط وقائع مشهورة ال حاجة إلى اإلطالة في شرحها

توجهت  - حسبما شرحناه في ترجمة الملك الكامل  -ولما أخذت الفرنج دمياط في سنة ست عشرة وستمائة 
ن ملوك الشام إلى الديار المصرية، إلنجاد الملك الكامل، وتأخر عنه الملك األشرف لمنافرة آانت جماعة م

بنفسه، وأرضاه، ولم يزل بالطفه حتى  -المقدم ذآره في حرف العين  - بينهما، فجاءه أخوه الملك العظيم 
انتصار المسلمين  -محمد آما ذآرناه في ترجمة الكامل  -استصبحه معه، فصادف عقيب وصوله إليها بأشهر 

وآان وصوله إليها في المحرم سنة . على الفرنج وانتزاع دمياط من أيديهم، وآانوا يرون ذلك بسب يمن غرته
ثماني عشرة وستمائة، واستناب أخاه الملك المظفر شهاب الدبن غازي ابن الملك العادل في خالط، فعصى 

  .ن ثاني عشر جمادى اآلخرة سنة إحدى وعشرين وستمائةعليه، فقصده في عساآره وأخذها منه يوم االثني

قام باألمر من بعده ولده الملك الناصر صالح الدين  - في التاريخ المذآور في ترجمته  - ولما مات الملك المعظم 
داود، فقصده عمه الملك الكامل من الديار المصرية ليأخذ دمشق منه، فاستنجد بعمه المالك األشرف، وآان 

الد الشرق، فوصل إليه، واجتمع به في دمشق، ثم خرج منها متوجهًا إلى أخيه الملك الكامل، واجتمع يومئذ بب
به وجرى االتفاق بينهما على أخذ دمشق من الملك الناصر وتسليمها إلى الملك األشرف، ويبقى للملك الناصر 

ن والرها وسروج والرقة ورأس الكرك والشوبك ونابلس وبيسان وتلك النواحي، وينزل الملك األشرف عن حرا
وتسلم الملك الكامل دمشق الستقبال شعبان من السنة . عين، ويسلمها إلى الملك الكامل، فاستتب الحال على ذلك

بنوابه، ورحل الناصر إلى بالده التي عليه يوم الجمعة ثاني عشر شعبان، ثم دخل الملك الكامل إلى دمشق في 
خرج إلى مكانه الذي آان فيه، ثم دخل هو األشرف إلى القلعة في ثامن سادس عشر الشهر المذآور وعاد و

عشر شعبان ثم سلمها إلى أخيه الملك األشرف على ما تقرر بينهما، في أواخر شعبان من سنة ست وعشرين 
وستمائة، وانتقل الملك الكامل إلى بالده التي تسلمها بالشرق، ليكشف أحوالها ويرتب أمورها، واجتزت في 

  .تاريخ المذآور بحران وهو بهاال

وانتقل األشرف إلى دمشق واتخذها دار إقامة وأعرض عن بقية البالد، ونزل جالل الدين خوارزم شاه على 
خالط وحاصرها وضايقها أشد مضايقة، وأخذها في جمادى اآلخرة من سنة ست وعشرين من نواب الملك 

ثم عقيب ذلك دخل . قصدها للدفع عنها ألعذار آانت له األشرف، وهو مقيم بدمشق، ولم يمكنه في ذلك الوقت
إلى بالد الروم باتفاق مع سلطانها عالء الدين آيقباذ أخي عز الدين آيكاوس المذآور، وتعاقد على قصد 

لكونه مجاوره، . خوارزم شاه، وضرب المصاف معه، فإن صاحب الروم أيضًا آان يخاف على بالده منه
من جهة الشام والشرق في خدمة الملك األشرف، وعسكر صاحب الروم، والتقوا  فتوجها نحوه في جيش عظيم

يا للرحمان في يوم الجمعة ثاني عشر رمضان سنة سبع وعشرين : بين خالط وأرزنكان، بموضع يقال له
  .وستمائة، وانكسر خوارزم شاه، وهي واقعة مشهورة، وعادت خالط إلى الملك األشرف وقد خربت

ام وتوجه إلى الديار المصرية، وأقام عند أخيه الملك الكامل مدة، ثم خرج في خدمته قاصدين ثم رجع إلى الش
آمد، ونزلوا عليها وفتحوها في مدة يسيرة وذلك في سنة تسع وعشرين وستمائة، وأضافها الملك الكامل إلى 

وفي خدمته  - ي ترجمة والده المذآور ف - ممالكها ببالد الشرق، ورتب فيها ولده الملك الصالح نجم الدين أيوب 
  .الطواشي شمس الدين صواب الخادم العادلي، ثم عاد آل واحد إلى بالده

ثم آانت واقعة ببالد الروم والدربندات في أواخر سنة إحدى وثالثين وستمائة وهي مشهورة، ورجع الكامل 
لروم على بالد واألشرف ومن معهما من الملوك بغير حصول مقصود، ولما رجعا خرج عسكر صاحب ا

الكامل بالشرق فأخذها وأخربها، ثم عاد الكامل واألشرف وأتباعهما ومن معهما من الملوك إلى بالد الشرق، 
ثم رجعوا إلى دمشق في سنة ثالث وثالثين وستمائة، وآنت يومئذ . واستنقذوها من نواب صاحب الروم

ن معًا ويلعبان بالكرة في الميدان األخضر الكبير بدمشق، وفي تلك الواقعة رأيت الكامل واألشرف، وآانا يرآبا
آل يوم، وآان شهر رمضان، فكانا يقصدان بذلك تعبير النهار ألجل الصوم؛ ولقد آنت أرى من تأدب آل واحد 
منهما مع اآلخر شيئًا آثيرًا، ثم وقعت بينهما وحشة، وخرج األشرف عن طاعة الكامل، ووافقته الملوك 

احب الروم وصاحب حلب وصاحب حماة وصاحب حمص وأصحاب الشرق، على بأسرها، وتعاهد هو وص
الخروج على الملك الكامل، ولم يبق مع الملك الكامل سوى ابن أخيه الملك الناصر صاحب الكرك، فإنه توجه 
إلى خدمته بالديار المصرية، فلما تحالفوا وتحزبوا واتفقوا وعزموا على الخروج على الملك الكامل، مرض 

ك األشرف مرضًا شديدًا، وتوفي يوم الخميس رابع المحرم سنة خمس وثالثين وستمائة بدمشق، ودفن المل
وآان والدته سنة ثمان . بقلعتها ثم نقل إلى التربة التي أنشئت له بالكالسة في الجانب الشمالي من جامع دمشق

وقد ذآرت في ترجمة أخيه . هللا تعالىوسبعين وخمسمائة بالديار المصرية بالقاهرة، وقيل بقلعة الكرك، رحمه ا



 

الملك المعظم عيسى ما ذآره سبط ابن الجوزي في مولدهما؛ وتوفي أخوه شهاب الدين غازي صاحب 
  .ميافارقين في رجب سنة خمس وأربعين وستمائة بميافارقين

يوجد في خزانته  هذه خالصة أحواله؛ وآان سلطانًا آريمًا حليمًا واسع الصدر آريم األخالق آثير العطاء، ال
ولقد رأى يومًا في دواة آاتبه وشاعره . شيء من المال مع إتساع مملكته، وال تزال عليه الديون للتجار وغيرهم

الكمال أبي الحسن علي بن محمد المعروف بابن النبيه المصري قلمًا واحدًا، فأنكر عليه ذلك، فأنشده في الحال 
  : دوبيت

 أقالمك يا آمال قلت عـددا   قال الملك األشرف قوًال رشدا
 أبـدا تحفى فتقط فهي تفنى   جاوبت لعظم آتب ما تطلقـه

    
تمنيت مدينة : تمن علي، فقال: ويقال إنه طرب ليلة في مجلس أنسه على بعض المالهي، فقال لصاحب الملهى

الموصلي، فتوجه ذلك  خالط، فأعطاها له، وآان نائبه بها األمين حسام الدين المعروف بالحاجب علي بن حماد
الشخص إليه ليتسلمها منه، فعوضه الحاجب عنها جملة آثيرة من المال وصالحه عنها، وآان له في ذلك 

  .غرائب
  

وآان يميل إلى أهل الخير والصالح ويحسن االعتقاد فيهم، وبنى بدمشق دار حديث، فوض تدريسها إلى الشيخ 
  .دم ذآرهتقي الدين عثمان المعروف بابن الصالح، المق

  
وآان بالعقيبة ظاهر دمشق خان يعرف بابن الزنجاري، قد أجمع أنواع أسباب المالذ، ويجري فيه من الفسوق 

إن مثل هذا اليليق أن يكون في بالد المسلمين، فهدمه وعمره : والفجور ما اليحد وال يوصف، فقيل له عنه
وجرت . آأنه تاب إلى اهللا تعالى وأناب مما آان فيهجامعًا غرم عليه جملة مستكثرة، وسماه الناس جامع التوبة 

أنه آان بمدرسة ست الشام التي خارج البلد، إمام يعرف بالجمال : في خطابته نكتة لطيفة، أحببت ذآرها، وهي
السبتي، أعرفه شيخًا حسنًا، ويقال آان في صباه بشيء من المالهي، وهي التي تسمى الجغانة، ولما آبر حسنت 

شر العلماء وأهل الصالح، حتى صار معدودًا في األخيار، فلما احتاج الجامع المذآور إلى خطيب طريقته وعا
ذآر للملك األشرف جماعة، وشكر الجمال المذآور، فتولى خطابته، فلما توفي تولى موضعه العماد الواسطي 

إسماعيل بن الملك العادل الواعظ، وآان يتهم باستعمال الشراب، وآان صاحب دمشق يومئذ الصالح عماد الدين 
  : بن أيوب، فكتب إليه الجمال عبد الرحيم المعروف بابن زويتينة الرحبي أبياتًا، وهي

     يا مليكًا أوضح الحق لدينا وأبانه
     جامع التوبة قد قلدني منه أمانه

 لح أعـلـى الـلـه شـانــه   قال قل للملك الصا
 ـنـاس زمــانـــهحمـدال   يا عـمـاد الــدين يامـــن

 وبــؤس وإهـــانـــه؟   آم إلـى آـم أنـا فـي ضـر
 يعـشـق الـشـرب ديانــه   لي خـطـيب واســطـــي
 ل يغـنـي بـجـغـانـــه   والـذي قـد آـان مـن قـب

 ا وما نبرح حانه   فكما نحن فما زلن
  ل واستبق ضمانهردني للنمـط األو

ا في غاية الظرف، وآان ابن زويتينة المذآور قد وصل إلى الديار المصرية في رسالة من وهذه األبيات في بابه
عند صاحب حمص، وأنشدني هذه األبيات وحكى السبب الحامل عليها، وذلك في بعض شهور سنة سبع 

ديم شرف ال: ومدح الملك األشرف أعيان شعراء عصره، وخلدوا مدائحه في دواوينهم فمنهم. وأربعين وستمائة
  .محمد بن عنين وقد سبق ذآره

  .والبهاء أسعد السنجاري وقد سبق ذآره أيضًا

  .والشرف راجح الحلي وقد ذآرته في ترجمة الملك الظاهر



 

والكمال ابن النبيه المذآرو وآانت وفاته سنة تسع عشرة وستمائة، بمدينة نصيبين الشرق، وعمره تقديرًا مقدار 
  .هرةستين سنة آذا أخبرني صهره بالقا

والمهذب محمد بن أبي الحسين بن يمن بن علي بن أحمد بن محمد بن عثمان ابن عبد الحميد األنصاري، 
المعروف بابن األردخل الموصلي الشاعر المشهور، ومولده سنة سبع وسبعين وخمسمائة بالموصل، وتوفي في 

  .شهر رمضان، سنة ثمان وعشرين وستمائة بميافارقين، رحمه اهللا تعالى

  .ير هؤالء خلق آثير، واهللا أعلم بالصوابوغ

 موسى بن عبد الملك األصبهاني

أبو عمران موسى بن عبد الملك بن هشام األصبهاني صاحب ديوان الخراج؛ آان من جلة الرؤساء، وفضالء 
توآل، وآان إليه ديوان السواد وغيره في أيام الم. الكتاب وأعيانهم، تنقل في الخدم في أيام جماعة من الخلفاء

وقد سبق طرف من خبره مع أبي العيناء في ترجمته، وما دار بينهما من . وآان مترسًال، وله ديوان رسائل
  : وله شعر رقيق حسن فمن ذلك قوله. المحاورة في قضية نجاح بن سلمة

    ولما وردنا القادسية حيث مجتمع الرفاق
 ز نـسـيم أنـفـاس الــعـــراق   وشممت من أرض الحجا

     أيقنت لي ولمن أحب بجمع شمل واتفاق
 ء آـمـا بـكـيت مـن الـفــراق   وضحكت من فرح اللقا

 هذه الـسـبـع الــطـــبـــاق   لم يبـق لـي إال تـــجـــشـــم
 نــالقـــي بصـفـات مـا آـنـا   حتـى يطــول حـــديثـــنـــا

    
ل الحاج على طريق العراق، والثعلبية منسوبة إلى ثعلبة بن دودان لما وردنا الثعلبية، وآلتاهما من مناز: يروى

  .بن أسد بن خزيمة بن مدرآة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، قاله ابن الكلبي في جمهرة النسب
  

ة ولهذه األبيات حكاية مستطرفة أحببت ذآرها هاهنا وقد سردها الحافظ أبو عبد اهللا الحميدي، في آتاب جذو
آنت رجًال : المقتبس، وغيره من أرباب تواريخ المغاربة، وهي أن أبا علي الحسن بن األشكري المصري قال

وهذا تميم هو أبو العز بن باديس المذآور في  -من جالس األمير تميم بن أبي تميم، وممن يخفف عليه جدًا 
: ةالغناء، فلما وصلت إليه دعا جلساءه، قالفأرسلني إلى بغداد، فاتبعت له جارية رائقة فائق: قال - حرف التاء 

  : وآنت فيهم، ثم مدت الستارة، وأمرها بالغناء فغنت
 برق تألق موهنًا لـمـعـانـه   وبدا له من بعد ما اندمل الهـوى
 صعب الذرا متمنـع أرآـانـه   يبدو آحاشـية الـرداء ودونـه

 جـانـهنظرًا إليه وصـده سـ   فمضى لينظر آيف الح فلم يطق
 أجفـانـه والماء ما سمحت به   فالنار ما اشتملت عليه ضلوعـه

    
: وهذه األبيات ذآرها صاحب األغاني للشريف أبي عبد اهللا محمد بن صالح الحسني، قال ابن األشكري

  : فأحسنت الجارية ما شاءت، فطرب األمير تميم ومن حضر، ثم غنت
 مـودة وأواخـرهأوائله محـ   سيسليك عما فات دولة مفضـل
  على البر مذ شدت عليه مآزرهثنى اهللا عطفيه وألف شخصـه

    
  : ثم غنت: فطرب األمير تميم ومن حضر طربًا شديدًا، قال: قال

  بالكرخ من فلك األزرار مطلعه   أستودع اهللا في بغداد لي قمـرًا
    

  .يلةوهذا البيت لمحمد بن زريق الكاتب البغدادي، من جملة قصيدة طو
  

تمني ما شئت، فقال، أتمنى عافية األمير : فاشتد طرب األمير تميم وأفراط جدًا، ثم قال لها: قال الراوي



 

أتمنى أن أغني :نعم، فقالت: على الوفاء أيها األمير بما أتمنى؟ قال: واهللا ال بد أن تتمني، فقالت: وسالمته، فقال
  .ر وجهه وتكدر المجلس، وقام وقمنابهذه النوبة ببغدادفانتقع لون األمير تميم وتغي

  
ارجع فاألمير يدعوك، فوجدته جالسًا ينتظرني، فسلمت عليه : فلقيني بعض خدمه وقال لي: وقال ابن األشكري  

ال بد من الوفاء لها، وال : نعم أيها األمير، فقال: ويحك، ورأيت ما امتحنا به؟ فقلت: وقمت بين يديه، فقال لي
  .سمعًا وطاعة: أهب لتحملها إلى بغداد، فإذا غنت هناك فاصرفها، فقلتأثق في هذا بغيرك، فت

  
ثم قمت فتأهبت، وأمرها بالتأهب، وأصحبها جارية سوداء له تعادلها وتخدمها، وأمر بناقة ةمحمل، فأدخلت : قال

ا وردنا فيه، وجعلتها معي، وصرت إلى مكة مع القافلة وقضينا حجنا، ثم دخلت في قافلة العراق وسرنا، فلم
نزول القادسية، فانصرفت إليها : أين نحن؟ فقلت لها: تقول لك سيدتي: القادسية أتتني السوداء، وقالت لي

فتصايح الناس من أقطار : وأخبرتها، فلم أنشب أن سمعت صوتهاقد ارتفع بالغناء، وغنت األبيات المذآورة، قال
ثم نزلنا الياسرية، وبينها وبين بغداد نحو خمسة أميال : قال. فما سمع لها آلمة: وأعيدي باهللا أعيدي قال: القافلة

فلما آان وقت الصباح وإذا بالسوداء قد . في بساتين متصلة، ينزل بها فيبيتون ليلتهم، ثم يبكرون لدخول بغداد
واهللا ما أدري، : ويلك، وأين هي؟ قالت: إن سيدني ليست بحاضرة، فقلت: مالك؟ قالت: أتتني مذعورة، فقلت

فلم أحس لها أثرًا بعد ذلك، ودخلت بغداد وقضيت حوائجي منها، وانصرفت إلى األمير تميم فأخبرته : الق
  .خبرها، فعظم ذلك عليه واغتم له غمًا شديدًا، ثم ما زال بعد ذلك ذاآرًا لها واجمًا عليها

  
ياء مثناة من تحتها مشدودة بفتح القاف وبعد األلف دال مهملة مكسورة وسين مكسورة أيضًا وبعدها : والقادسية

ثم هاء ساآنة، وهي قرية فوق الكوفة، وعندما آانت الوقعة المشهورة في زمن عمر بن الخطاب، رضي اهللا 
  .عنه
  

بفتح الياء المثناة من تحتها وبعد األلف سين مهملة مكسورة وراء مكسورة أيضًا وبعدها ياء مثناة : والياسرية
  .ساآنة وقد ذآرنا أين هي، فال حاجة إلى اإلعادة من تحتها مشددة ثم هاء مشدودة

  
وحكى إسحاق بن إبراهيم أخو زيد بن إبراهيم أنه آان يتقلد بالد السيروان نيابة عن موسى بن عبد الملك 

وهو يريد خراسان، والمأمون يوم  - الشاعر المقدم ذآره  -المذآور، فاجتاز به إبراهيم بن العباس الصولي، 
ايع بالعهد علي بن موسى الرضا، وهي قضية مشهورة، وقد امتدحه إبراهيم المذآور بقصيدة ذاك بها، وقد ب

فاستحسنت القصيدة وسألت : قال إسحاق بن إبراهيم المذآور. ذآر فيها آل علي، وأنهم أحق بالخالفة من غيرهم
ثم تراخت . خراسان إبراهيم بن العباس أن ينسخها ففعل، ووهبته ألف درهم وحملته على دابة، وتوجه إلى

األيام إلى زمن المتوآل، فتولى إبراهيم المذآور موضع موسى بن عبد الملك المذآور، وآان يحب أن يكشف 
أسباب موسى، فعزلني وأمر أن تعمل مؤامرة، فعملت وحضرت للمناظرة عنها، فجعلت أحتج بما اليدفع فال 

عني في خالل ذلك غليظ الكالم، إلى أن أوجب الكتاب يقبله، ونحتكم إلى الكتاب فال يلتفت إلى حكمهم، ويسم
تأذن لي : ليست يمين السلطان عندك يمينًا ألنك رافضي، فقلت له: اليمين على باب من األبواب فحلفت، فقال

ليس مع تعريضك بمهبجتي للقتل صبر، وهذا المتوآل إن آتبت إليه بما : في الدنو منك؟ فأذن لي، فقلت له
والرافضي من زعم أن علي بن أبي . نه على نفسي، وقد احتملت آل ما جرى سوى الرفضأسمعه منك لم آم

أنت، وخطك عندي : ومن هو ذاك؟ قلت: قال. طالب أفضل من العباس، وأن ولده أحق من ولد العباس بالخالفة
له ذلك حتى سقط فأخبرته بالشعر الذي عنله في المأمون وذآر فيه علي بن موسى، فواهللا ما هو إال أن قلت . به

هيهات، ال واهللا أو توثق لي بما أسكن إليه أنك ال : أحضر الدفتر الذي بخطي، فقلت له: في يده ثم قال لي
تطالبني بشيء مما جرى على يدي، وتخرق هذه المؤامرة وال تنظر لي في حساب، فحلف لي على ذلك بما 

  .في خفه، وانصرفت وقد زالت عني المطالبةسكنت إليه وخرق العمل المعمول، فأحضرت له الدفتر فوضعه 
  

وتوفي في شوال سنة ست وأربعين . ولموسى المذآور أخبار آثيرة أضربت عن ذآرها طلبًا لالختصار
  .ومائتين، رحمه اهللا تعالى

  
بكسر السين المهملة وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح الراء والواو وبعد األلف نون، وهي آورة : والسيروان

  .ماسبذان من أعمال الجبل
  
بفتح الميم وبعد األلف سين مهملة وباء موحدة وذال معجمة والجميع مفتوح وبعد األلف نون، وهي : وماسبذان  

قرية آان يسكنها المهدي بن المنصور أبي جعفر، والد هارون الرشيد، وبها توفي، وفي ذلك يقول مروان بن 
  : المقدم ذآره -أبي حفصة الشاعر 



 

 نبي الهدى قبر بمـاسـبـذانم قبر بعد قبر مـحـمـدوأآر
  ضحى آيف لم ترجع بغير بنان   عجبت أليد هالت الترب فوقـه

  .اسم ألربعة مواضع هذا أحدها: والسيروان

أصبهان وهمذان : وبالد الجبل عبارة عن عراق العجم الفاصل بين عراق العرب وخراسان، وبالده المشهورة
  .والري وزنجان

 بو منصور الجواليقيأ

أبو منصور موهوب بن أبي طاهر أحمد بن محمد بن الخضر، الجواليقي البغدادي األديب اللغوي؛ آان إمامًا 
اآلتي ذآره في حرف  - في فنون األدب، وهو من مفاخر بغداد قرأ األدب على الخطيب أبي زآريا التبريزي 

  .برع في فنهوالزمه وتتلمذ له حتى  - الياء إن شاء اهللا تعالى 

وهو متدين ثقة غزير الفضل وافر العقل مليح الخط آثير الضبط، صنف التصانيف المفيدة وانتشرت عنه، مثل 
شرح أدب الكاتب والمعرب ولم يعمل في جنسه أآبر منه وتتمة درة الغواص تأليف الحريري صاحب المقامات 

وآان في . تار في بعض مسائل النحو مذاهب غريبةسماه التكملة فيما يلحن فيه العامة إلى غير ذلك، وآان يخ
  .اللغة أمثل منه في النحو، وخطه مرغوب فيه، يتنافس الناس في تحصيله والمغاالة فيه

وآان إمامًا لإلمام المقتفي باهللا يصلي به الصلوات الخمس، وألف له آتابًا لطيفًا في علم العروض، وجرت له 
واقعة عنده،  - اآلتي ذآره إن شاء اهللا تعالى  -وف بابن التلميذ النصراني مع الطبيب هبة اهللا بن صاعد المعر

السالم على أمير المؤمنين : وهي أنه لما حضر إليه للصالة به ودخل عليه أول دخلة فما زاده على أن قال
الصحبة، ما هكذا ورحمة اهللا تعالى، فقال ابن التلميذ، وآان حاضرًا قائمًا بين يدي المقتفي، وله إدالل الخدمة و

يا أمير المؤمنين، سالمي هو ما : يسلم على أمير المؤمنين يا شيخ؟ فلم يلتفت ابن الجواليقي إليه، وقال للمقتفي
يا أمير المؤمنين لو حلف حالف أن نصرانبًا : جاءت به السنة النبوية، وروى له خبرًا في صورة السالم ثم قال

أنواع العلم على الوجه المرضي لما لزمته آفارة الحنث ألن اهللا تالى ختم أو يهوديًا لم يصل إلى قلبه نوع من 
صدقت وأحسنت فيما فعلت، وآأنما ألجم ابن التلميذ بحجر : على قلوبهم، ولن يفك ختم اهللا إال اإليمان، فقال له

  .مع فضله وغزارة أدبه

، وينسب إليه من الشعر شيء قليل، فمن وسمع ابن الجواليقي من شيوخ زمانه وأآثر، أخذ الناس عنه علمًا جمًا
  : ذلك ما رأيته منسوبًا إليه في بعض المجاميع ولم أتحققه له، وهو

 ووقفت خلف الورد وقفة حـائم   ورد الورى سلسال جودك فارتووا
 تـزاحـم والورد ال يزداد غـير   حيران أطلب غفـلة مـن وارد

    
  .ملة أبياتثم وجدت هذين البيتين البن الخشاب من ج

  
آنت في حلقة والدي يوم الجمعة بعد الصالة بجامع : وحكى ولده أبو محمد إسماعيل، وآان أنجب أوالده، قال
يا سيدي، قد سمعت بيتين من الشعر ولم أفهم معناهما، : القصر، والناس يقرؤون عليه، فوقف عليه شاب وقال

  : نشدهقل، فأ: وأريد أن تسمعهما مني وتعرفني مهناهما، فقال
 وهجره النار يصليني به الـنـارا   وصل الحبيب جنان الخلد أسكنهـا
 زارا إن لم يزرني، وبالجوزاء إن   فالشمس بالقوس أمست وهي نازلة

يا بني، هذا شيء من معرفة علم النجوم وتسييرها ال من صنعة أهل : فلما سمعهما والدي قال: قال إسماعيل
حصول فائدة، واستحيا والدي من أن يسأل عن شيء ليس عنده منه علم،  األدب، فانصرف الشاب من غير

وقام، وآلى على نفسه أن ال يجلس في حلقته حتى ينظر في علم النجوم ويعرف تسيير الشمس والقمر، فنظر في 
  .ذلك وحصل معرفته، ثم جلس



 

ة الطول، ألنه يكون آخر فصل ومعنى البيت المسئول عنه أن الشمس إذا آانت في آخر القوس آان الليل في غاي
إذا لم : الخريف، وإذا آانت في آخر الجوزاء آان الليل في غاية القصر، ألنه آخر فصل الربيع، فكأنه يقول

  .يزرني فالليل عندي في غاية الطول، وإن زارني آان الليل عندي في غاية القصر، واهللا أعلم

، وذآرها في الخريدة لحيص بيض، هكذا وجدتها في ولبعض شعراء عصره فيه وفي المغربي مفسر المنامات
    : مختصر الخريدة للحافظ

 إال اللذين تعاظما أن يغفـرا   آل الذنوب ببلدتي مغـفـورة
 أدبًا، وآون المغربي معبـرا   آون الجواليقي فيها ملـقـيا
  وغفول يقظته يعبر عن آرى   فأسير لكنته يمـل فـصـاحة

  .ونوادره آثيرة

وتوفي يوم األحد منتصف المحرم سنة تسع وثالثين وخمسمائة . والدته سنة ست وستين وأربعمائة وآانت
  .ببغداد، ودفن بباب حرب، رحمه اللله تعالى، بعد أن صلى عليه قاضي القضاة الزينبي بجامع القصر

ا،  : والجواليقي ا      نسبة إلى عمل الجوالق وبيعها، وهي نسبة شاذة ألن الجموع ال ينسب إليه ى آحاده ل ينسب إل ب
ي  : إال ما جاء شاذًا مسموعًا في آلمات محفوظة مثل قولهم رجل أنصاري، في النسبة إلى األنصار، والجواليق ف

تح               ق بف ه جوال يم وجمع ق بضم الج ه جوال رده، والمسموع في ي مف م تكن موجودة ف جمع جوالق شاذ ألن الياء ل
ديمًا،          رجل حالحل، إذا  : الجيم، وهو باب مطرد، قالوا ان ق ه حالحل، وشجر عدامل، إذا آ ورًا، وجمع ان وق آ

ه    ه عالآد،ول ديدًا، وجمع ان ش د،إذا آ يد،وجمعه عراعر،ورجل عالآ و الس دامل، ورجل عراعر،وه ه ع وجمع
  .وهو اسم أعجمي معرب، والجيم والقاف ال يجتمعان في آلمة واحدة عربية ألبيتة. نظائر آثير

 رضي الدين النيسابوري

سن المؤيد بن محمد بن علي الطوسي األصل النيسابوري الدار المجدث الملقب رضي الدين؛ آان أعلى أبو الح
المتأخرين إسنادًا، لقي جماعة من األعيان وأخذ عنهم، وسمع صحيح مسلم من الفقيه أبي عبد اهللا محمد بن 

ري من أبي بكر وجيه بن وهو آخر من بقي من أصحابه، وسمع صحيح البخا - المقدم ذآره -الفضل الفراوي 
طاهر بن محمد الشحامي وأبي الفتوح عبد الوهاب بن شاه ابن أحمد الشاذياخي، وسمع المؤطأ رواية أبي 

تفسير "مصعب إال ما استثني منه من أبي محمد هبة اهللا بن سهل بن عمر البسطامي المعروف بالسندي، وسمع 
العباس محمد الطوسي المعروف بعباسة، وسمع أيضًا من  تصنيف أبي إسحاق الثعلبي من أبي" القرآن الكريم

جماعة من سيوخ نيسابور منهم الفقيه أبو محمد عبد الجبار ابن محمد الخواري وأم الخير فاطمة بنت أبي 
الحسن علي بن المظفر بن زعبل، وحدث بالكثير، ورحل إليه من القطار، ولنا منه إجازة آتبها من خراسان 

رحمه اهللا تعالى في جمادى اآلخرة سنةعشروستمائة،وإنماذآرته لشهرته تفرده في آخر باستدعاء الوالد 
وتوفي ليلة العشرين من شوال سبع عشرة وستمائة . عصره؛وآانت والدته سنة أربع وعشر وخمسمائة، ظنا

  .بنيسابور، ودفن من الغد، رحمه اهللا تعالى

أيت بخط الشيخ المؤيد المذآور في إجازة، وقد رفع نسبه ثم بعد إثبات هذه الترجمة على هذه الصورة بسنين ر
  .آتبه المؤيد بن محمد بن علي بن الحسن ابن محمد بن أبي صالح الطوسي: فقال

 األلوسي

أبو سعيد المؤيد بن محمد بن علي بن محمد األلوسي، الشاعر المشهور؛ آان من أعيان شعراء عصره آثير 
اء العراق، وله ديوان شعر، وآان منقطعًا إلى الوزير عون الدين يحيى الغزل والهجاء، ومدح جماعة من رؤس

  .بن هبيرة، وله فيه مادئح جيدة

ال   داد فق اريخ بغ ي ت ار ف ن النج دبن اب ره محب ال اعر   : ذآ عيد الش ي س ن أب ي ب ن عل د اب ن محم و عطاف ب ه
صار جاووشًا في أيام المسترشد  المعروف بالمؤيد، ولد بألوس، قرية بقرب الحديثة، ونشأ بدجيل ودخل بغداد، و

باهللا، وهجاه ابن الفضل الشاعر بأبيات؛ ثم إن المؤيد نظم الشعر فأآثر منه حتى عرف به ومدح وهجا، وآان قد 



 

اه   ن ملكش د ب ن محم عود ب لطان مس ة الس ى خدم أ إل ره  -لج د ذآ د تق ال -وق ي : ق ام المقتف ر اإلم ي ذآ وتفسح ف
  .وسجن وأصحابه بما ال ينبغي، فقبض عليه

ى   : وذآره العماد الكاتب في آتاب الخريدة فقال ترفع قدره وأثرى حاله، ونفق شعره، وآان له قبول حسن، واقتن
ام       ي حبس األم أمالآًا وعقارًا وآثر رياشه، وحسن معاشه، ثم عثر به الدهر عثرة صعب منها انتعاشه، وبفي ف

ة اإل ي أول خالف ى أن خرج ف نين إل ن عشر س ر م ي أآث مائة، المقتف ين وخمس نة خمس وخمس تنجد س ام المس م
اً    ا محبوس ان فيه ى      . ولقيته حينئذ وقد غشي بصره من ظلمة المطمورة التي آ افر إل اد، وس ه زي األجن ان زي وآ

در، فمن            ا ين رة م اني المبتك ي المع ه ف ع ل د يق الموصل، وله شعر حسن غزل وأسلوب مطرب بنظم معجب، وق
  : ذلك قوله في صفة القلم

 في طوري الميعاد واإليعاد   يغني ويفنـي دائمـًا ومثقف
  والبيض ما سلت من األغماد   قلم يفل الجيش وهو عرموم
 آرم السيول وهيبة اآلسـاد   وهبت له اآلجام حين نشأ بها

    
  .ولقد رأيت هذه األبيات منسوبة إلى غيره، واهللا أعلم بالصواب: قلت أنا

  
  : ولبعضهم في القلم أيضًا وهو في هذا المعنى. ا المعنىولم يقل في القلم أحسن من هذ

 يشتت شمل الخطب وهو جـمـيع   وأرقش مرهوب الشباة مهفـهـف
 وتعنو له أفـالآـهـا وتـطـيع   تدين له اآلفاق شرقـًا ومـغـربـا

 رضـيع به األسد في اآلجام وهو   حمى الملك مفطومًا آما آان يحتمي
    

  : ا المعنىولبعضم أيضًا في هذ
 بالسعد طورًا وبالنحس مـاضـي   له قـلـم آـقـضـاء اإللـــه

 يبيسـًا وذا ورقـات غـضـاض   فما فارق األسد فـي حـالـتـيه
  وفي وجه ليث الشرى في الغياض   ففي آف ليث الوغى في الـنـدى

    
  : ومعنى البيت الثالث مأخوذ من قول بعضهم في وصف طنبور

 بنغمته الفصيحة عندليبـا   شكل يحكيوطنبور مليح ال
 حواها في تقلبه قضـيبـا   روى لما ذوى نغمًا فصاحًا
 أديبـا يكون إذا نشأ شيخًا   آذا من عاشر العلماء طفًال

    
  : وهذا معنى مطروق أآثرت الشعراء استعماله،فمن ذلك قول بعضهم وهو أبو محمد عبد اهللا بن قاضي ميلة

 انظر بدائع ما يأتي به الشجـر   سـعـدهـاجاءت بعود يناغيهاي
 حينًا فلما ذوى غنى به البـشـر   غنت عليه ضروب الطير ساجعة
 والوتر الطير: يهيجه األعجمان   فال يزال عليه الدهر مصطخب

  : ولبعضهم في المعنى أيضًا
 فبورك جان يجتنيه وغـارس   وعود له نوعان من لذة المنـى

 يابـس وغنت عليه قينة وهو   طيروها تغنت عليه وهو رطب
    

  .ولوال خوف اإلطالة والخروج عما نحن بصدده لذآرت عدة مقاطيع في هذا المعنى
  

  : ولبهاء الدين زهير المقدم ذآره من قصيدة يمدح بها اقسيس بن الملك الكامل
  فهل ذآرت أيامها وهي أغضان   وتهتز أعواد المنابـر اسـمـه

    



 

وآان ولده محمد ذآيًا، وله شعر حسن، هاجر إلى الملك العادل نور الدين بالشام : في بقية الترجمة ثم قال العماد
سنة أربعة وستين وآان يومئذ بصرخد، فمرض فأنفذه إلى دمشق، فمات في الطريق بقرية يقال لها رشيدة؛ 

  .انتهى آال العماد
  

  : عالىومن شعر المؤيد المذآور من جملة قصيدة له، رحمه اهللا ت
 على حر صدر ليس تخبو سمائمـه   فيا بردها مـن نـفـحة حـاجـرية

 بطيفي فغطاني من الشعر فاحمـه   ويا حسنه طيفًا وشى نـور وجـهـه
 سقاها الحيا فاخضر واهتز ناعمـه   يجول وشاحاه على غـصـن بـانة

 هولم يبق منها غير معنـى أالزمـ   فلما رمى في شملنا الصبح بالنـوى
 قواء وجسمي قد تعفت معـالـمـه   وقفت بجزوى وهي منها مـعـالـم
  وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه   وقوف بناني في يمينـي ولـم أقـف
 فيشجى بدمعي آلما انهل طاسـمـه   ولم يبق لي رسمًا بجسمي صدوهـا

 بثانية والمتلف الـشـيء غـارمـه   وال مقلة أبقت فـتـغـرم نـظـرة
 دموعي وقد حنت بلـيل روازمـه   لله وجدي في الـرآـاب آـأنـهف

 مـنـاظـمـه فقبلته حتى تهـاوت   وقد مد من آف الثـريا هـاللـهـا
    

  : وهي قصيدة طويلة أجاد فيها، وقد وازن بها قصيدة المتنبي في سيف الدولة ابن حمدان التي أولها
  لدمع أشفاه ساجمهبأن تسعدا وا   وفاؤآما آالربع أشجاه طاسمه

    
  .وقد استعمل في قصيدته أنصاف أبيات من قصيدة المتنبي على وجه التضمين وأآثر شعره جيد

  
  : وله أيضًا من جملة أبيات قالها وهو محبوس

  من بعدهم وعجبت إذ أنا باقي   رحلوا فأفنيت الدموع تشوقـًا
 اقعند الوقود لفـرقة األور   وعلمت أن العود يقطر مـاؤه
 عندي تعادل فرحة اإلطالق   وأبيت مأسورًا وفرحة ذآرآم
 فالحرق يحكم صنعة الحراق   ال تنكر البلوى سواد مفارقـي

وتوفي الخميس الرابع والعشرين مم شهر . وآانت والدته سنة أربع وتسعين وأربعمائة بألوس، ونشأ بها  
ن بغداد سنة ست وخمسين وخمسمائة، رحمه رمضان سنة سبع وخمسين وخمسمائة بالموصل، وآان خروجه م

  .اهللا تعالى

ولما ذآرت تاريخ والية المستنجد ذآرت نكتة غربية أحببت ذآرها، وهو ما أخبرني به بعض مشايخ العراق 
الفضالء أن المستنجد رأى في منامه في حياة والده المقتفي آأن ملكًا نزل من السماء فكتب في آفه أربع 

تلي الخالفة في سنة خمس وخمسين : ظ طلب معبر الرؤيا، فقص عليه مارآه، فقال لهخاءات، فلما استيق
  .وخمسمائة، فكان األمر آذلك، وآان ذلك قبل وفاة والده بمدة

بضم الهمزة والالم وبعدها واو ساآنة ثم سين مهملة، هذه النسبة إلى ألوس، وهي ناحية عند حديثة : واأللوسي
فيما استدرآه على الحافظ ابن السمعاني، ألنه -المقدم ذآره  -ه عز الدين بن األثير عانة على الفرات، هكذا ذآر

 -ألنه دخل بغداد في صباه  - ألوس موضع بالشام في الساحل عند طرسوس، وهو بغدادي الدار والمنشأ : قال
  .وقيدها ابن النجار اآللسي ومد الهمزة وضم الالم، واهللا أعلم

 المهلب بن أبي صفرة

واسمه ظالم بن سراق بن صبح  -آانت له بنت اسمها صفرة وبها آان يكنى  - سعيد المهلب بن أبي صفرة أبو 
بن آندي بن عمرو بن عدي بن وائل بن االرث بن العتيك بن األزد، ويقال األسد بالسين الساآنة، ابن عمران 

بن األزد، االزدي العتكي  بن عمرو مزيقياء ابن عامر ماء السماء بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن



 

آان أهل دبا أسلموا في عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ثم ارتدوا بعده ومنعوا : البصري؛ قال الواقدي
الصدقة، فوجه إليهم أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه عكرمة بن أبي جهل المخزومي رضي اهللا عنه، فقاتلهم 

ي حصن لهم وحصرهم المسلمون، ثم نزلوا على حكم حذيفة بن فهزمهم وأثخن فيهم القتل، وتحصن فلهم ف
اليمان، فقتل مائة من رؤسائهم، وسبى ذراريهم، وبعثهم إلى أبي بكر الصديق رضي اهللا عنه، وفيهم أبو صفرة 

اذهبوا حيث شئتم، فتفرقوا، فكان أبو صفرة ممن نزل : غالم لم يبلغ، فأعتقهم أبو بكر رضي اهللا عنه وقال
  .البصرة

هذا الحديث باطل، أخطأ فيه الواقدي ألن أبا صفرة لم يكن في هؤالء وال : وقال ابن قتيبة في آتاب المعارف
رآه أبو بكر قط، وإنما وفد على عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه وهو شيخ أبيض الرأس واللحية، فأمره أن 

من أصاغر ولده قبل وفاة النبي  يخضب فخضب، وآيف يكون غالمًا في زمن أبي بكر، وقد ولد المهلب وهو
  .وقد آان في ولده من قبل وفاةالنبي صلى اهللا عليه وسلم بثالثين سنة أو أآثر.صلى اهللا عليه وسلم بسنتين

وآان المهلب المذآور من أشجع الناس، وحمى البصرة من الخوارج، وله معهم وقائع مشهورة باألهواز 
امل أآثرها، فهي تسمى بصرة المهلب لذلك، ولوال طولها وانتشار استقضى أبو العباس المبرد في آتابه الك

  .وقائعها لذآرت طرفًا منها

وآان سيدًا جليًال نبيًال، روي أنه قدم على عبد اهللا بن الزبير أيام خالفته بالحجاز والعراق وتلك النواحي، وهو 
بن امية بن خلف بن وهب القرشي  يومئذ بمكة، فخال به عبد اهللا يشاوره، فدخل عليه عبد اهللا بن صفوان

هذا سيد أهل : ال، قال: أو ماتعرفه؟ قال: من هذا الذي قد شغلك يا أمير المؤمنين يومك هذا؟ قال: الجمحي فقال
هذا سيد : من هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم، فقال المهلب: فهو المهلب بن أبي صفرة، قال: العراق، قال
  .نعم: بن صفوان، قالفهو عبد اهللا : قريش، فقال

: راح يكذب، ثم قال ابن قتيبة بعد هذا: ولم يكن يعاب بشيء إال بالكذب وفيه قيل: قال ابن قتيبة في المعارف
آان المهلب أتقى الناس هللا عزوجل، وأشرف وأنبل من أن يكذب، ولكنه آان محربًا، وقد قال النبي : وأنا أقول

ن يعارض الخوارج بالكلمة فيوري بها من غيرها، يرهب بها الحرب خدعة، وآا: صلى اهللا عليه وسلم
راح يكذب، وقد آان النبي صلى اهللا عليه وسلم إذا أراد حربًا ورى : الخوارج، وآانوا يسمونه الكذاب ويقولون

  .بغيرها

ن وقوله الكذاب أل: وقال أبو العباس المبرد في الكامل في شرح أبيات رمي فيها المهلب بالكذب، ما صورته
آل آذب يكتب آذبًا إال "المهلب آان فقيهًا، وآان يعلم ما جاء عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من قوله 

". الكذب في الصلح بين الرجلين، وآذب الرجل المرأته يعدها، وآذب الرجل في الحرب يتوعد ويتهدد: ثالثة
من أمر الخوارج، وآان حي من األزد بقال وآان المهلب ربما صنع الحديث ليشد به أمر المسلمين ويضعف به 

  : قد راح المهلب يكذب، وفيه يقول رجل منهم: لهم الندب إذا رأوا المهلب رائحًا قالوا

  لوآنت تصدق ما تقول   أنت الفتى آل الفتـى
    

 وآانت: وذآر المبرد في آتاب الكامل في أواخره في فصل قتال الخوارج وما جرى بين المهلب واألزارقة
رآب الناس قديمًا من الخشب، فكان الرجل يضرب برآانه فينقطع، فإذا أراد الضرب والطعن لم يكن له معين 

  .أو معتمد، فأمر المهلب فضربت الرآب من الحديد، فهو أول من أمر بطبعها وأخبار المهلب آثيرة
  

فإنه آان أمير  - لمقدم ذآره ا -وتقلبت به األحوال، وآخر ما ولي خراسان من جهة الحجاج بن يوسف الثقفي 
العراقين، وضم إليه عبد الملك بن مروان خراسان وسجستان، فاستعمل على خراسان المهلب المذآور، وعلى 

  .سجستان عبيد اهللا بن أبي بكرة، فورد المهلب خراسان واليًا عليها سنة تسع وسبعين للهجرة
  

ثمان بن عفان رضي اهللا عنه، في خالفة معاوية بن وآان قد أصيب بعينه على سمرقند لما فتحها سعيد بن ع
أبي سفيان رضي اهللا عنه، فإنه آان معه في تلك الغزوة، وفي تلك الغزوة تلك قلعت عين سعيد أيضًا، وفيها 
قلعت أيضًا عين طلحة بن عبد اهللا بن خلف الخزاعي المعروف بطلحة الطلحات المشهور بالكرم والجود، وفي 

   :تلك يقول المهلب
 وفيها بحمد اهللا عن تلك ما ينسـي   لئن ذهبت عيني لقد بقين نفـسـي



 

  وال بد أن تعمى العيون لدى الرمس   إذا ماجاء أمر اهللا أعيا خـيولـنـا
    

ولم يزل المهلب واليًا بخراسان حتى أدرآته الوفاة هناك، ولما . وقيل إن المهلب قلعت عينه على الطالقان
وأوصاه بقضايا وأسباب، ومن جملة ما قال  - اآلتي ذآره إن شاء اهللا تعالى  -لده يزيد حضره أجله عهد إلى و

يا بني، استعقل الحاجب، واستظرف الكاتب، فإن حاجب الرجل وجهه وآاتبه لسانه؛ ثم توفي في ذي الحجة : له
  .ن، رحمه اهللا تعالىسنة ثالث وثمانين للهجرة، بقرية يقال لها زاغول من أعمال مرو الروذ من والية خراسا

  
: وله آلمات لطيفة وإشارات مليحة تدل على مكارمه ورغبته في حسن السمعة والثناء الجميل، فمن ذلك قوله

الحياة خير من الموت، والثناء الحسن خير من الحياة، ولو أعطيت مالم يعطه أحد ألحببت أن تكون لي أذن 
  .هذا الكالم لولده يزيد، واهللا أعلم أسمع بها ما يقال في غدًا إذا مت؛ وقد قيل إن

  
يا بني، أحسن ثيابكم ما آان على غيرآم، وقد أشار إلى هذا أبو تمام الطائي فيما آتبه : وآان المهلب يقول لبنيه

  : إلى من يطلب آسوة
  بها آان أوصى في الثياب المهلب   فأنت العليم الـطـب أي وصـية

    
في سنة اثنتين وثمانين، واهللا أعلم، والكالم على وفاته مذآور في ترجمة ابنه وقد ذآر الطبري في تاريخه أنه تو
  .يزيد، فلينظر هناك فإنه مستوفى

  
أترونكم آاسريها مجمعة؟ قالوا ال، : ولما حضرته الوفاة جمع من حضره من بنيه ودعا بسهام فحزمت، ثم قال

  .ماعة، ثم ماتهكذا الج: نعم، قال: أفترونكم آاسريها مفرقة؟ قالوا: قال
  

  : ولما مات رثاه الشعراء وأآثروا، وفي ذلك يقول نهار بن توسعة الشاعر المشهور
 ومات الندى والجود بعد المهلب   أال ذهب الغزو المقرب للغنـى
  وقد قعدا من آل شرق ومغرب   أقاما بمرو الروذ ال يبرحانـهـا

    
إنه وقع إلى : ادًا، وقال ابن قتيبة في آتاب المعارف ويقالوخلف المهلب عدة أوالد نجباء آرماء أجواًد أمج

وقد تقدم في حرف الراء ذآر حفيديه روح ويزيد ابني حاتم بن قبيصة  -األرض من صلب المهلب ثلثمائة ولد 
  .بن المهلب، وسيأتي ذآر يزيد في حرف الياء إن شاء اهللا تعالى

  
يقدمه في قتال الخوارج، وله معهم وقائع مأثورة تضمنتها  ومن سراة أوالده أبو فراس المغيرة، وآان أبوه  

التواريخ أبلى فيها بالء أبان عن نجدته وشهامته وصرامته، وتوجه صحبة أبيه إلى خراسان واستنابه عنه بمرو 
الشاهجان، وتوفي بها في حياة أبيه سنة اثنتين وثمانين في شهر رجب، ورثاه أبو أمامة زياد األعجم، وهو زياد 

  : بن سليمان، ويقال ابن جابر، وهو ابن عبد القيس الشاعر المشهور، بقصيدته الحائية السائرة التي أولها
 :للباآـرين ولـلـمـجـد الـرائح   قل للقوافـل والـغـزاة إذا غـزو
 قبرًا بمرو على الطريق الـواضـح   إن السماحة والمـروءة ضـمـنـا
 آوم الهجان وآل طـرف سـابـح   فإذا مررت بقبـره فـاعـقـر بـه
 فلـقـد يكـون أخـا دم وذبــائح   وانضج جوانب قـبـره بـدمـائهـا
 واهتف بدعوة مصلتـين شـرامـح   واظهر بـبـزتـه وعـقـد لـوائه
 وأقام رهـن حـفـيرة وضـرائح   آب الجنود مـعـاقـبـًا أو قـافـًال

 ضـل فـواضـل ومـدائحزالت بف   وأرى المكارم يوم زيل بـنـعـشـه
 منا القلوب لذاك غـير صـحـائح   رجفت لمصرعه البالد وأصبـحـت
 وافتر نابك عن شـبـاة الـقـارح   اآلن لما آنت أآـرم مـن مـشـى
 وأعنت ذلك بالفعـال الـصـالـح   وتكاملت فيك الـمـروءة آـلـهـا
 ـه بـنـازحأخرى المنون فليس عن   وآفى بنـا حـزنـًا يبـيت حـلـه
 عن آل طامحة وطـرف طـامـح   فعفت منـابـره وحـط سـروجـه

 أن المغيرة فـوق نـوح الـنـائح   وإذا يناح على امرىء فلتعـلـمـن



 

 والـبـاآـيات بـرنة وتـصـايح   تبكي المغيرة خلـينـا ورمـاحـنـا
 للقـتـل بـين أسـنة وصـفـائح   مات المغيرة بعد طـول تـعـرض

 وتنوزعت بمغـالـق ومـفـاتـح   ا األمور على الرجال تشابـهـتوإذ
 دون الرجال بفضل عقـل راجـح   قتل السحـيل بـمـبـرم ذي مـرة

 تبكي على طلق اليدين مـسـامـح   وأرى الصعالك للمغيرة أصبـحـت
 وخبت لـوامـع آـل بـرق الئح   آان الربيع لهم إذا انتجعوا الـنـدى

 ألقى الدالء إلى قـلـيب الـمـائح   الـمـغـيرة آـالـذيآان المهلب ب
 في حوضـه بـنـوازع ومـوانـح   فأصاب جمة ما استقى فسقـى لـه

 فاضت معاطشها بـشـرب سـائح   أيام لـو يحـتـل وسـط مـفـازة
 يمري قـوادم آـل حـرب القـح   إن المهلب لـن يزال لـهـا فـتـى

 تجتاب سهل سباسب وصحـاصـح   ـالـهـابالمقربـات لـواحـقـًا آط
 ملح المتون من النضيح الـراشـح   متلببًا تهفـو الـكـتـائب حـولـه
  طرف الصديق بغض طرف الكاشح   ملك أغـر مـتـوج يسـمـو لـه

 وبـوارح بسعود طـير سـوانـح   رفاع ألوية الحـروب إلـى الـعـدا
    

، ولوال خوف اإلطالة ألثبتها آلها وهي طويلة تزيد على خمسين بيتًا، وهذه القصيدة من غرر القصائد ونخبها
في آتابه الذي جعله ذيًال على أماليه، وتكلم علي بعض - المقدم ذآره في حرف الهمزة  -وقد ذآرها أبو القالي

والبيت . إنها قد تنسب إلى الصلتان العبدي الشاعر المشهور، ولكن األصح أنها لزياد األعجم: أبياتها، وقال
الثاني منها تستشهد به النحاة في آتبهم على جواز تذآير المؤنث إذا لم يكن له فرج حقيقي، وهو أشهر بيت في 

  : هذه القصيدة لكثرة استعمالهم له، وقد أخذ بعض الشعراء معنى البيت الثالث والرابع فقال
 ر إلى جنب قبره فاعقراني   احمالني إن لم يكن لكما عق

 ن دمي من نداه لو تعلمـان   ن دمي عليه فقد آاوانضحا م
    

وصاحب هذين البيتين هو الشريف أبو محمد الحسن بن محمد بن علي بن أبي الضوء العلوي الحسيني نقيب 
مشهد باب التبن ببغداد، وهما من جملة قصيدة يرثي بها النقيب الطاهر والد عبيد اهللا، ذآر ذلك العماد الكاتب 

إن الشريف أبا محمد المذآور توفي سنة سبع وثالثين وخمسمائة ببغداد، رحمه : دة وقال أيضًافي آتاب الخري
  .اهللا تعالى

  
ثم بعد وقوفي على ما ذآره العماد في الخريدة وجدت هذين البيتين في آتاب معجم الشعراء تأليف المرزباني 

، ويقال إنه الحسن، وآان يتشيع ويهاجي ألحمد بن محمد الخثعمي، وآنيته أبو عبد اهللا، ويقال أبو العباس
  .البحتري

  
  : وآان المغيرة بن المهلب المذآور قد مزق قباء ديباجًا آان على زياد األعجم فقال زياد في ذلك

 ولكنما مزقت عرض المهلب   لعمرك ما الديباج مزقت وحده
    

  .فبلغ ذلك المهلب فأرضاه واستعطفه
  

سالمي في آتاب تاريخ والدة خراسان أن رجًال سمع من زياد األعجم هذه وذآر أبو الحسين علي بن أحمد ال
القصيدة قبل أن يسمعها المهلب فجاءإلى المهلب فأنشده إياها، فأعطاه مائة ألف درهم، ثم أتاه زياد األعجم 

  .إنما سمعها مني، فأعطاه مائة ألف درهم: قد أنشدنيها رجل قبلك، فقال: فأنشده إياها، فقال له
  
للمهلب عقب آثير بخراسان يقال لهم المهالبة وفيهم يقول بعض شعراء الحماسة وهو األخنس الطائي يمدح و

  : المهلب
  بعيدًا عن األوطان في الزمن المحل   نزلت على آل المهـلـب شـاتـيًا

 أهـلـي وبرهم حتى حسبـتـهـم   فما زال بي معروفهم وافتقـادهـم
    



 

  .من نسله أيضًا، رحمهم اهللا أجمعين -المقدم ذآره في حرف الحاء  - والوزير أبو محمد المهلب
  

  .وفي أوائل هذه الترجمة أسماء تحتاج إلى الضبط والكالم عليها
  

  .فأما العتيك واألزد فقد تقدم الكالم عليهما
  

ء الثانية وبعدها وأما مزيقياء فهو بضم الميم وفتح الزاي وسكون الياء المثناة من تحتها وآسر القاف وفتح اليا
همزة ممدودة، وهو لقب عمرو المذآور وآان من ملوك اليمن، وإنما لقب بذلك ألنه آان يلبس آل يوم حلتين 
منسوجتين بالذهب، فإذا أمسى مرفهما وخلعهما، وآان يكره أن يعود فيهما، ويأنف أن يلبسهما أحد غيره، وهو 

ا، واألنصار من ولده، وهم األوس والخزرج، وحكى أبو الذي انتقل من اليمن إلى الشام لقصة يطول شرحه
عمر ابن عبد البر صاحب آتاب االستيعاب في آتابه الذي سماه القصد األمم في أنساب العرب والعجم وهو 
آتاب لطيف الحجم أن األآراد من نسل عمرو مزيقياء المذآور، وأنهم وقعوا إلى أرض العجم فتناسلوا بها 

  : الكرد، وقال بعض الشعراء في ذلك وهو يعضد ما قاله أبو عمر ابن عبد البروآثر ولدهم، فسموا 
  ولكنه آرد بن عمرو بن عامر   لعمرك ما األآراد أبناء فارس

    
  .وأما أبوه عامر فإنما لقب بماء السما لجوده وآثرة نفعه، فشبه بالغيث

  
ه امرؤ القيس ابن عمرو بن عدي، وماء السماء وأما المنذر بن ماء السماء اللخمي أحد ملوك الحيرة، فإن أبا

  .أمه، وهس بنت عوف بن جشم بن النمر بن قاسط، وإنما لها ماء السماء لحسنها وجمالها
  

وأما دبا بفتح الدال المهملة والباء الموحدة وبعدها ألف مقصورة، وهو اسم موضع بين عمان والبحرين أضيفت 
أضيفت آل  - حسبما ذآرناه في أول هذه الترجمة -األزد عند تفرقهم جماعة من األزد إليه لما نزلوه، وآان

طائفة إلى شيء يميزها عن غيرها، فقيل أزد دبا، وأزد شنوءة، وأزد عمان، وأزد السراة، ومرجع الكل إلى 
 وهو النجاشي، واسمه-األزد المذآور، فال يظن ظان أن األزد مختلف باختالف المضافين إليه، وقد قال الشاعر 

  : -قيس بن عمرو بن مالك ابن حزن بن الحارث بن آعب بن الحارث الحارثي 
 ورجل بها ريب من الحدثـان   وآنت آذي رجلين رجل صيحية
 وأما التي شلت فأزد عـمـان   فأما التي صحت فأزد شنـوءة

    
موفدك إلى الحجاج فسر    إني: بعث إلى مالك بن بشير فقال -المقدم ذآره  -ولما هزم المهلب قطري بن الفجاءة 

ال  ا وق ائزة فرده ه بج ك، وبعث إلي و رجل مثل ا ه ى : فإنم ا دخل عل ه فلم تحقاق، وتوج د االس ائزة بع ا الج إلنم
ال    : ملك وبشارة، ثم قال: مالك من بشير، قال: ماسمك؟ قال: الحجاج قال ب؟ ق ا أمل   : آيف ترآت المهل أدرك م

ال : د رءوف، قالوال: فكيف هو بجنده؟ قال: وأمن ما خاف، قال نعهم    : آيف رصاهم عنه؟ ق وسعهم بالفضل وأق
ال      : آيف تصنعون إذا لقيتم عدوآم؟ قال: بالعدل، قال ا، ق ا بجدهم فيطمعون فين يهم ويلقونن : نلقاهم بجدنا فنقطع ف

ال : آادنا بمثل ماآدناه به، قال: فما حال قطري بن الفجاءة؟ قال ام م   : فما منعكم من اتباعه؟ ق ا المق ه  رأين ن ورائ
ال  : فأخبرني عن ولد المهلب؟ قال: خيرًا من اتباعه؟ قال ردوه، ق : رعاة البيات حتى يؤمنوه وحماة السرح حتى ي

ال  : ذلك إلى أبيهم، قال: أيهم أفضل؟ قال ولن، ق ال      : لتق ا، ق م طرفاه ة مفرغة ال يعل م آحلق ك هل    : ه أقسمت علي
ذا واهللا الكالم المصنوع، قلت    : فقال الحجاج لجلسائه. غيبهما أطلع اهللا أحدًا على : رويت في هذا الكالم؟ قال : ه

  .آان حق هذا الفضل أن يكون متقدمًا، لكنه آذا وقع، واهللا تعالى أعلم بصوابه وصحته

 مهيار الديلمي

ال إن سالمه         لم، ويق يًا فأس ان مجوس أبو الحسن مهيار بن مروزيه الكاتب الفارسي الديلمي الشاعر المشهور؛ آ
د الموسوي   آان عل ره    -ى يد الشريف الرضي أبي الحسن محم دم ذآ ي نظم        -المق ه تخرج ف وهو شيخه، وعلي

ع وتسعين    . الشعر، وقد وازن آثيرًا من قصائده نة أرب وذآر شيخنا ابن األثير الدزري في تاريخه أنه أسلم في س
ال   يا مهيار قد انتقلت بأسوبك في ا: وثلثمائة، فقال له أبو القاسم ابن برهان ة، فق ى زاوي وآيف  : لنار من زاوية إل

  .آنت مجوسيًا فصرت تسب أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في شعرك: ذاك؟ قال

ق                  دات، وهو رقي ع مجل ي أرب دخل ف ر ي وان شعر آبي ه دي ه، ول ى أهل وقت دمًا عل ول، مق وآان شاعرًا جزل الق
  .الحاشية طويل النفس في قصائده



 

ر ال   و بك ال       ذآره الحافظ أب ه وق ى علي داد وأثن اريخ بغ ي ت ام       : خطيب ف ي أي امع المنصور ف آنت أراه يحضر ج
  .الجمعات، يعني ببغداد، ويقرأ عليه ديوان شعره ولم يقدر لي أسمع منه شيئًا

ه مناسك الفضل     : في آتاب دمية القصر فقال في حقه -المقدم ذآره  -وذآره أبو الحسن الباخرزي  هو شاعر، ل
ت،   مشاعر، وآاتب، ت و ولي جلى تحت آل آلمة من آلماته آاعب، وما في قصيدة من قصائده بيت، يتحكم عليه ل

اطيع          ذآر مق ذا الكالم ب م عقب ه ذنوب؛ ث وهي مصبوبة في قوالب القلوب، وبمثلها يعتذر الزمان المذنب عن ال
  .من شعره وأبيات من جملة قصائده

يئًا من    وذآره أبو الحسن علي بن بسام في آتاب الذخيرة في م حاسن أهل الجزيرة وبالغ في الثناء عليه وذآر ش
  : ومن نظمه المشهور قصيدته التي أولها. شعره

  ملث يحيل الترب في الدار أموالها   سقى دارها بالرقمتـين وحـياهـا
    

  : ومنها
 وبين بالدينا زرود وحـبـالهـا   وآيف بوصل الحبل من أم مالـك

 فيحظى، ولكن من لعيني برؤياها   النوى يراها بعين الشوق قلبي على
 وأبعدها مني الغـداة وأدنـاهـا   فلله ما أصفى وأآـدر حـبـهـا

 نظائر تصبيني إليها وأشـبـاهـا   إذا اسوحشت عيني أنست بأن أرى
 وأرشف ثغر الكأس أحسبه فاهـا   وأعتنق الغصن الرطيب لقـدهـا
 ة قد ضل بالقاع خشفـاهـاموله   ويوم الكئيب استرشقت لي ظبـية
 فتزداد حسنًا مقلتاها ولـيتـاهـا   يدله خوف الثكل حبة قـلـبـهـا

 على صحة التشبـيه أنـك إياهـا   فما ارتاب طرفي فيك يا أم مالـك
 فإنك أنت الجيد أو أنت عينـاهـا   فإن لم تكوني خدها وجـبـينـهـا
 المطامع مرماهايشق على رجم    ألومـه فـي حـب دار عـزيزة
 فلو أن نجدًا تلعة ما تـعـداهـا   دعوه ونجدًا إنها شـأن قـلـبـه
 فهل تمنعون القلب أن يتمنـاهـا   وهبكم منعتم أن يراها بـعـينـه
 سرى طفيها، آها لذآرتـه آهـا   وليل بذات األثل قصـر طـولـه
 شاهـامم وأخطاره، ال يصغر اهللا   تخطت إلي مشيًا علـى الـهـوى
 ثنـاياهـا فما دلها إال وميض   وقد آاد أسداف الدجى أن تضلها

    
  : وله من أبيات

 احت بقلب منك غير عـلـوق   إن التي علقت قلبـك حـبـهـا
 وثـيق فوهى، آال العقدين غير   عقدت ضمان وفائها من خصرها

    
  : ومن سائر شعره أيضًا قوله رحمه اهللا تعالى

 فساقك الري يا دار أمامـا   ده النعاميبكر العارض تحدو
 الخـزامـى يتناجين بأنفاس   وتمشت فيك أنفاس الصـبـا

    
  : ومنها

 بالحمى واقرأ على قلبي الـسـالمـا   وبجرعاء الحمـى قـلـبـي فـعـج
 أن قلبًا سار عـن جـسـم أقـامـا   وتـرجـل فـتـحـدث عـجـبــا

 طيب عيش بالغضى لو آـان دامـا   قل لجيران الغـضـى آهـا عـلـى
  وقصارى الوجد أن تحمل شيحًا وثماما   نصـل الـعـام وال نـنـسـاآــم

 تـنـامـا إن أذنتم لـجـفـونـي أن   وابعثوا أشبـاحـكـم فـي الـكـرى



 

    
  : نهاومن رقيق شعره قصيدته التي م. وهي قصيدة طويلة نقتصر من أطايبها على هذا القدر طلبًا لالختصار

 على األرقين أفـئدة تـرق   أرقت فهل لها جعة بسلـع
 فإنك بي من ابن أبي حـق   نشتك بالمـودة ياابـن ودي

 إذا استبررتها دمعا تـعـق   أسل بالجزع دمعك إن عيني
 فلم أسألـك إال مـا يشـق   وإن شق البكاء على المعافى

    
  : وله في القناعة، وقد أحسن فيها آل االحسان
 أفال تكون بماء وجهـك أنـجـال   يلحى علىالبخل الشحيح بمـالـه
 قدر الحياة أقل مـن أن تـسـأال   أآرم يديك عن السؤال فـإنـمـا
 وأبيت مشتمُال بهـا مـتـزمـال   ولقد أضم إلي فضل قنـاعـتـي

 تصف الغنى فيخالني مـتـمـوال   وأري العدو على الخاصاصة شارة
 تـوآـال وأمانـيا أفـنـيتـهـن   ى االليالي حـسـرةوإذا امرؤ أفن

    
  : ومن بدبع مدائحه قوله من جملة قصيدة
 فكأنما عرفتك قبل األعين   وإذا رأوك تفرقت أرواحهم
 القيتها فتسم فيها واآتـن   وإذا أردت بأن تفل آتـيبة

    
  : وله من جملة قصيدة أبيات تتضمن العتب

 وآيف إذا ما عن ذآري صرتم   أنتمإذا صور األشفاق لي آيف 
 به، ولساني للحافظ يجمـجـم   تنفست عن عتب، فؤادي مفصٌح
 آثيرًا به من ماء وجهي أرقتم   وفي فّي ماٌء من بقايا ودادآـم
 أتـكـلـم وبين انسكاب ريثما   أضم فمي ضنا علـيه وبـينـه

    
  .هوديوانه مشهور فال حاجة إلى اإلطالة في إيراد محاسن

  
  : ويعجبني آثيرًا قوله من جملة قصيدة طويلة بيت واحد وهو

  قلوبًا أبت أن تعرف الصبر عنهم   بنا أنتم من ظاعنين وخـلـفـوا
    

  .وتوفي ليلة األحد لخمس خلون من جمادى اآلخرة سنة ثمان وعشرين وأربعمائة
  

رحمهما اهللا  - بما تقدم ذآره في ترجمته حس - وفي تلك السنة توفي الرئيس أبو علي ابن سينا الحكيم المشهور
  .تعالى؛ رأيت في بعض التواريخ أنه توفي سنة ست عشرين، واألول أصح، واهللا أعلم

  
أيضًا ولده الحسين بن المهيار، ونسب إليه القصيدة الحائية التي من " الدمية"وذآر الباخرزي المذآور في آتابه 

  : جملتها
  ا هجت البكاوالبرحاشد م   يا نسيم الريح من آاظمة

  .وهي قصيدة طويلة، وهي من مشاهير قصائد مهيار، وال أعلم من أين وقع له هذا الغلط

  .بكسر الميم وسكون الهاء وفتح الياء المثناة من تحتها وبعد األلف راء: ومهيار

ساآنة، وهما اسمان  بفتح الميم وسكون الراء وفتح الزاي والواو وبعدها ياء مثناة من تحتها ثم هاء: ومرزويه
  .فارسيان ال أعرف معناهما

  



 

 نافع مولى ابن عمر

أبو عبد اهللا نافع مولى عبد اهللا بن عمر، رضي اهللا عنهم؛ آان ديلميًا، وأصابه مواله عبد اهللا بن عمر في 
غزاته، وهو من آبار الصالحين التابعين، سمع مواله وأبا سعيد الخدري، وروى عنه الزهري وأيوب 

وهو من المشهورين بالحديث، ومن الثقات الذين يؤخذ عنهم . ياني ومالك بن أنس، رضي اهللا عنهمالسخت
آنت إذا سمعت حديث نافع عن ابن : وقال مالك. ويجمع حديثهم ويعمل به، ومعظم حديث ابن عمر عليه دار

نافع عن ابن عمر سلسلة رواية الشافعي عن مالك عن : عمر ال أبالي أال أسمعه من أحد؛ وأهل الحديث يقولون
  .الذهب لجاللة آل واحد من هؤالء الرواة

: في باب الوليمة والنثر عن نافع قال" المهذب"وحكى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، رحمه اهللا تعالى، في آتاب 
آنت أسير مع عبد اهللا بن عمر، رضي اهللا عنهما، فسمع زمارة راع، فوضع إصبعيه في أذنيه ثم عدل عن 

: ال، فأخرج إصبعيه عن أذنيه ثم رجع إلى الطريق، ثم قال: يا نافع أتسمع؟ حتى قلت: يق، فلم يزل يقولالطر
وفي هذا األثر إشكال تسأل عنه الفقهاء، وهو أن عمر آيف . هكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صنع

هل : ل مكنه منه، وآان يسأله آل وقتسد أذنيه عن استماع صوت الزمارة، ولم يأمر مواله نافعًا بفعل ذلك ب
انقطع الصوت أم ال؟ وقد أجابوا عن اإلشكال بأن نافعًا حينئذ آان صبيًا، فلم يكن مكلفًا حتى يمنعه من 
االستماع، ويرد على هذا الجواب سؤال آخر، وهو أن الصحيح أن أخبار الصبي غير مقبول، فكيف رآن ابن 

إن رواية الصبي مقبولة، وفي ذلك : وهذا األثر يعضد حجة من قالعمر إلى إخباره في انقطاع الصوت؟ 
  .خالف مشهور، وليس هذا موضع الكالم عليه

  .وأخبار نافع آثيرة؛ وتوفي سنة سبع عشرة، وقيل سنة عشرين ومائة، رضي اهللا عنه

 نافع المقرئ

قرئ المدني أحد القراء أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم، مولى جعونة بن شعوب الشجعي، الم
السبعة؛ آان إمام أهل المدينة والذي صاروا إلى قراءته ورجعوا إلى اختياره، وهو من الطبقة الثالثة بعد 
الصحابة، رضوان اهللا عليهم، وآان محتسبًا فيه دعابة، وآان أسود شديد السواد، قال ابن أبي أويس، قال لي 

أصلي من أصبهان، هكذا قاله الحافظ أبو : ل األصمعي، قال لي نافعقرأت على نافع، وقا: مالك رضي اهللا عنه
وآان قرأ على أبي ميمونة مولى أم سلمة زوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وآان " تاريخ أصبهان"نعيم في 
وتوفي نافع المذآور سنة تسع وخمسين، وقيل . ورش، وقنبل، وقد سبق ذآرهما في حرف العين: له راويان

وقيل إن آنيته أبو الحسن، وقيل أبو عبد اهللا، وقيل أبو عبد الرحمن، وقيل أبو . ذلك، بالمدينة، واألول أصحغير 
  .نعيم، واهللا أعلم بالصواب

بفتح الجيم وسكون العين المهملة وفتح الواو والنون وبعدها هاء ساآنة، وهو في األصل اسم الرجل : وجعونة
يكن قصيرًا وجعل علمًا عليه، وآان جعونة حليف حمزة بن عبد المطلب، القصير، ثم سمي به الرجل وإن لم 

  .وقيل حليف العباس بن عبد المطلب، رضي اهللا عنهما، وقيل حليف بني هاشم

  .بفتح الشين المعجمة وضم العين المهملة وسكون الواو وبعدها باء موحدة، وهو في األصل اسم المنية: وشعوب

مة وسكون الجيم وبعدها عين المهملة، هذه النسبة إلى بني سجع، وهم من بني بكسر الشين المعج: والشجعي
  .عامر بن ليث، ولم يتعرض السمعاني إلى ذآر هذه النسبة

 المطرزي

أبو الفتح ناصر بن أبي المكارم عبد السيد بن علي المطرزي الفقيه الحنفي النحوي األديب الخوارزمي؛ آانت 
والشعر وأنواع األدب، قرأ ببلده على أبيه وعلى أبي المؤيد الموفق بن أحمد بن  له معرفة تامة بالنحو واللغة

محمد المكي خطيب خوارزم وغيرها، وسمع الحديث من أبي عبد اهللا بن محمد بن علي بن أبي سعد التاجر 
رضي اهللا عنه في وغيره وآان تام المعرفة بفنه، رأسًا في االعتزال داعيًا إليه، ينتحل مذهب اإلمام أبي حنيفة، 

للحريري، وهو على " شرح المقامات: "الفروع، فصيحًا، وآان في الفقه فاضًال وله عدة تصانيف نافعة منها
تكلم فيه األلفاظ التي يستعملها الفقهاء من الغريب، وهو " المغرب" وجازته مفيد محصل للمقصود، وله آتاب

المعرب في شرح " فيه، فإنه أتى جامعًا للمقاصد، وله  للحنفية بمثابة آتاب األزهري للشافعية، وما أقصر



 

" و" مختصر إصالح المنطق"و" مختصر اإلقناع" في اللغة و" اإلقناع"وهو آبير وقليل الوجود، وله " المغرب
  .المشهورة في النحو أيضًا، وله غير ذلك، وانتفع الناس به بكتبه" المقدمة"في النحو و" الصباح

ة إحدى وستمائة وآان معتزلي االعتقاد، وجرى له هناك مباحث مع جماعة من الفقهاء، ودخل بغداد حاجًا سن
  : وفيه صناعة -وله شعر، فمن ذلك. وآان سائر الذآر مشهور السمعة بعيد الصيت. وأخذ أهل األدب عنه

  ورند ربا فضائله نضير   وزند ندى فواضله وري
 ـزيرودر نواله أبدًا غ   ودر جالله أبدًا ثـمـين

    
  : وله أيضًا

 حليف غواٍن أن أليف أغانـي   وإني ألستحي من المجد أن أرى
    

  : وله أيضًا
 قبيح على الزرقاء تبدي تعاميا   تعامى زماني عن حقوقي وإنه
  آفى لذوي األسماع منكم مناديا   فإن تنكروا فضلي فأن رغاءه

  .وله أشعار آثيرة يستعمل فيها التجانيس

ته في رجب سنة ثمان وثالثين وخمسمائة بخوارزم، وهو آما يقال خليقة الزمخشري، فإنه توفي في وآانت والد
  .تلك السنة بتلك البلدة آما سبق في ترجمته

وتوفي المطرزي يوم الثالثاء الحادي والعشرين من جمادى األولى سنة عشر وستمائة بخوارزم أيضًا، رحمه 
  .ة قصيدة عربية وفارسيةاهللا تعالى، ورثي بأآثر من وثلثمائ

بضم الميم وفتح الطاء المهملة وتشديد الراء وآسرها ة بعدها زاي، هذه النسبة إلى من يطرز : والمطرزي
  .الثياب ويرقمها، وال أعلم هل آان يتعاطى ذلك بنفسه، أم آان في آبائه من يتعاطى ذلك فنسب له، واهللا أعلم

ذآور في حادي عشر صفر الخير سنة ثمان وستين وخمسمائة وتوفي شيخه الموفق بن أحمد الخطيب الم"
  "بخوارزم، رحمه اهللا تعالى

 نزار العبيدي

الد   أبو المنصور نزار، الملقب العزيز باهللا، ابن المعز بن منصور بن القائم بن المهدي سيدي، صاحب مصر وب
وم    . الغرب؛ قد تقدم ذآر والده وأجداده وولده وأحفاده د بمصر ي نة       ولي العه ع اآلخر س ع شهر ربي الخميس راب

وفيه الخالف  -خمس وستين وثلثمائة واستقل باألمر بعد وفاة أبيه، وآان يوم الجمعة حادي عشر الشهر المذآور
ه  ي ترجمت ذآور ف ة   -الم ه بالخالف لم علي ه وس اة أبي درة،  . وسترت وف د المق و عن ًا شجاعًا حسن العف ان آريم وآ

اًال            وقصته مع أفتكين الترآي غالم  ه م ي محاربت د غرم ف ان ق ه، وآ ر ب ا ظف ه لم ا عن معز الدولة مشهورة، وعف
ه،    ا صدر من اء               -جزيًال، ولم يؤاخذه بم ي حرف الف ره ف دم ذآ ه المق ن بوي ة ب ة عضد الدول ي ترجم د سبق ف وق

  .وهي قضية تدل على حلمه وحسن عفوه-طرف من خبره فال حاجة إلى إعادته 

ر            وذآر األمير المختار المعروف وح، وحف اب الفت ي ب ا يل اهرة مم امع بالق تلط أساس الج ذي اخ بالمسبحي أنه ال
ي شهر رمضان ة ف انين وثلثمائ نة ثم ه س دئ بعمارت ي، وب بحي أيضًا. وبن ال المس م ق ي قصر : ث ه بن ي أيام وف

ان أس  . بالقاهرة الذي لم يبن مثله في شرق وال غرب، وقصر الذهب وجامع القرافة والقصور بعين شمس مر وآ
دماء، بصيرًا               ؤثر سفك ال اس ال ي ًا من الن ق قريب ين حسن الخل ين عريض المنكب أصهب الشعر أعين أشهل الع

  .بالخيل والجارح من الطير، محبًا للصيد مغرى به وبصيد السباع ويعرف الجوهر والبز، وآان أديبًا فاضًال

ق موت بعض     وأورد له شعرًا " يتيمة الدهر"ذآره أبو منصور الثعالبي في آتاب  د واف قال في بعض األعياد وق
  : أوالده وعقد عليه المآتم، وهو



 

 يجرعها في الحياة آاظمنـانحن بنو المصطفى ذوو محن
 أولنا مبتلى وخاتمـنـا   عجيبة في األنام محنتنـا
 طرًا وأعيادنا مآتمـنـا   يفرح هذا الورى بعيدهم

    
الطيب يحكي أن المرواني صاحب األندلس آتب إليه نزار صاحب وسمعت الشيخ أبا : ثم قال بعد فصل طويل

" أما بعد، فإنك قد عرفتنا فهجوتنا ولو عرفناك ألجبناك، والسالم"مصر آتابًا يسبه فيه ويهجوه، فكتب إليه 
  .فاشتد على نزار وأفحمه عن الجواب

  
ه الواقعة آانت بين الحكم أن هذ" تحفة الظرفاء في تاريخ الخلفاء"وذآر أبو الحسن الروحي في آتاب 

المستنصر باهللا بن عبد الرحمن الناصر لدين اهللا، وهو المرواني صاحب األندلس وبين العزيز المذآور، وأن 
  .المستنصر آتب إلى العزيز يسبه ويهجوه، فكتب إليه العزيز هذه الكلمات واهللا أعلم بالصواب

  
أخبار نسبهم والطعن فيه، وأآثر أهل العلم بالنسب ال وقد تقدم في ترجمة جده المهدي عبيد اهللا طرف من 

يصححونه، وقد تقدم في ترجمة الشريف أبي محمد عبد اهللا بن طباطبا ما دار بينه وبين المعز والد هذا العزيز 
وفي مبادي والية العزيز المذآور صعد . في أمر النسب وما أجاب به المعز، وصار هذا آالمستفيض بين الناس

  : وم الجمعة فوجد هناك ورقة فيها مكتوبالمنبر ي
 يتلى على المنبر في الجامع   إنا سمعنا نسبـًا مـنـكـرًا

 فاذآر أبًا بعد األب الرابـع   إن آنت فيما تدعي صادقـًا
 فانسب لنا نفسك آالطـائع   وإن ترد تحقيق ما قـلـتـه

  وادخل بنا في النسب الواسع   أو ال دع األنساب مستـورًة
 يقصر عنها طمع الطامـع   فإن انساب بـنـي هـاشـم

    
  .ألن هذه القضية جرت في خالفة الطائع هللا خليفة بغداد" فانسب لنا نفسك آالطائع: "وإنما قال

  
  : وصعد العزيز يومًا آخر المنبر، فرأى ورقة فيها مكتوب

 وليس بالكفر والحماقـه   بالظلم والجور قد رضينا
 فقل لنا آاتب البطـاقـه   لم غيٍبإن آنت أعطيت ع

  .وإنما آتب هذا ألنهم آانوا يدعون علم المغيبات، وأخبارهم في ذلك مشهورة

قصيدة رائية يمدح بها العزيز المذآور، وهي من أجود  -المقدم ذآره  -وألبي الرقعمق أحمد بن محمد األنطاآي
  .مدائحه فيه

ص وحماة وشيزر وحلب، وخطب له أبو الدواد محمد بن وزادت مملكته على مملكة أبيه، وفتحت له حم
المسيب وهو أخو المقلد بن المسيب العقيلي، صاحب الموصل بالموصل وأعمالها في المحرم سنة اثنتين 
وثمانين وثلثمائة، وضرب اسمه على السكة والبنود، وخطب له باليمن، ولم يزل في سلطانه وعظم شأنه إلى أن 

إلى الشام، فابتدأت به العلة في العشر األخير من رجب سنة ست وثمانين وثلثمائة، ولم  خرج إلى بلبيس متوجهًا
يزل مرضه يزيد وينقص، حتى رآب يوم األحد لخمس بقين من شهر رمضان من السنة المذآورة إلى الحمام 

خزائنه بالقصر،  وآان صاحب -المقدم ذآره  -بمدينة بلبيس، وخرج منها إلى منزل األستاذ أبي الفتوح برجوان
فأقام عنده، وأصبح يوم االثنين، فاشتد به الوجع يومه ذلك وصبيحة نهاره الثالثاء، وآان مرضه من حصاة 
وقولنج فاستدعى القاضي محمد بن النعمان وأبا محمد الحسن بن عمارة الكتامي الملقب أمين الدولة، وهو أول 

المقدم  -خاطبهما بما خاطبهما به في أمر ولده الملقب الحاآممن تلقب من المغاربة، وآان شيخ آتامة وسيدها، و
ثم استدعى ولده المذآور وخاطبه أيضًا بذلك، ولم يزل العزيز المذآور في الحمام واألمر يشتد به إلى - ذآره 

بين الصالتين من ذلك النهار، وهو الثالثاء الثامن والعشرون من شهر رمضان سنة ست وثمانين وثلثمائة، 
إن الطبيب وصف له دواء يشربه ": تاريخ القيروان"وقال صاحب . ي في مسلخ الحمام، هكذا قال المسبحيفتوف

في حوض الحمام، وغلط فيه، فشربه فمات من ساعته، ولم ينكتم موته ساعة واحدة، وترتب موضعه ولده 
داة األربعاء لتلقي الحاآم، وبلغ الخبر أهل القاهرة، فخرج الناس غ -المقدم ذآره  -الحاآم أبو علي المنصور



 

المذآور في ترجمة برجوان  - فدخل البلد وبين يديه البنود والرايات وعلى رأسه المظلة، يحملها ريدان الصقلبي
فدخل القصر بالقاهرة عند اصفرار الشمس، ووالده العزيز بين يديه في عمارية، وقد خرجت قدماه منها،  -

القاضي محمد بن النعمان، ودفن عند أبيه العز في حجرة من القصر،  وأدخلت العمارية القصر، وتولى غسله
: وآان دفنه عند العشاء اآلخرة، وأصبح الناس يوم الخميس سلخ الشهر، واألحوال مستقيمة، وقد نودي في البلد

  .له ودمهأن ال مؤنة وال آلفة، وقد أمنكم اهللا تعالى على أموالكم وأرواحكم، فمن عارضكم أو نازعكم فقد حل ما

وآانت والدة العزيز المذآور يوم الخميس رابع عشر المحرم سنة أربع وأربعين وثلثمائة بالمهدية من أرض 
آان مولد العزيز باهللا يوم األحد إلحدى عشرة ليلة خلت من : وقال الفرغاني في تاريخه الصغير" افريقية 

  ".المحرم من السنة المذآور

يا مختار، : قال لي الحاآم وقد جرى ذآر والده العزيز: تاريخ المشهوروقال المختار المسبحي صاحب ال
: استدعاني والدي قبل موته، وهو عاري الجسم، وعليه الخرق والضماد، فاستدناني وقبلني وضمني إليه وقال

يت فمضيت والته: امض يا سيدي والعب فأنا في عافية، قال: ثم قال. وأغمي عليك يا حبيب قلبي، ودمعت عيناه
فبادر إلي برجوان وأنا على : بما يلتهي به الصبيان من اللعب إلى أن نقل اهللا سبحانه وتعالى العزيز إليه، قال

فنزلت، فوضع العمامة بالجوهر على رأسي، : انزل ويحك، اهللا اهللا فينا وفيك، قال: جميزة آانت في الدار فقال
وأخرجني حينئذ إلى الناس : مة اهللا تعالى وبرآاته، قالالسالم على أمير المؤمنين ورح: وقبل لي األرض وقال

  .على تلك الهيئة، فقبل جميعهم لي األرض، وسلموا علي بالخالفة

  .وأخبار آثيرة، واالختصار أولى، رحمه اهللا تعالى

 نصر الخبزأرزي

ن أميًا ال أبو القاسم نصر بن أحمد بن نصر بن مأمون البصري، المعروف بالخبزأرزي الشاعر المشهور؛ آا
يتهجى وال يكتب، وآان يخبز خبز األرز بمربد البصرة في دآان، وآان ينشد أشعاره المقصورة على الغزل 

والناس يزدحمون عليه ويتطرفون باستماع شعره ويتعجبون من حاله وأمره، وآان أبو الحسين محمد بن محمد 
ينتاب دآانه ليسمع شعره، واعتنى به،  - دهم مع علو قدره عن -المعروف بابن لنكك، البصري الشاعر المشهور

  .وجمع له ديوانًا، وآان نصر المذآور قد وصل إلى بغداد وأقام بها دهرًا طويًال

قرأ عليه ديوانه، وروى عنه مقطعات من شعره المعافى بن زآريا الجريري، : وذآره الخطيب في تاريخه وقال
  .جماعة رووا عنهوأحمد بن منصور بن محمد بن خاتم النوشري، وعد 

  : وأورد له مقاطيع، فمن ذلك قوله" اليتيمة"وذآره الثعالبي في آتاب 

 بأآرم من مولًى تمشى إلى عبـد   خليلي هل أبصرتما أو سمعتـمـا
 أجلك عن تعليق قلبك بالـوجـد   :أتى زائرًا من غير وعد وقال لي
 والـسـعـديدور بأفالك السعادة    فما زال نجم الوصل بيني وبينـه
  وطورًا على تعضيض تفاحة الخد   فطورًا على تقبيل نرجس ناظـر

    
  : وأورد له أيضًا

 إلى أن طففتم بين اله وضـاحـك   ألم يكفني ما نالني مـن هـواآـم
  وما بي دخول النار بي طنز ما لك   شماتتكم بي فوق ما قد أصابـنـي

    
  : وذآر له أيضًا

 وأناس جفوا وهـم حـضـار   غـابـوا آم أناس وفوا لنا حين
 ثم مالوا، وجاوروا ثم جـاروا   عرضوا ثم أعرضوا، واستمالوا
 االعـتـذار يتجنوا لم يحسـن   ال تلمهم على التجني فلـو لـم

    
  



 

  : ومن شعره أيضًا
 لشرب المدام وعزف القيان   وآان الصديق يزور الصديق
 موم وشكوى الزمانلبث اله   فصار الصديق يزور الصديق

    
  : ومن شعره أيضًا

  وعداٍت تترى ومطًال طويال   آم أقاسي لديك قاًال وقـيال
 وأمانيك بـكـرة وأصـيال   جمعٌة تنقضي وشهر يولـي

  ل تعاطيت عنك صبرًا جميال   إن يفتني منك الجميل من الفع
 وآذا ينسلي قلـيًال قـلـيال   والهوى يستزيد حاًال فـحـاًال
 إنها تترك الـعـزيز ذلـيال   ويك ال تأمنن صروف الليالي
 ت به اللحية الرحيل الرحيال   فكأني بحسن وجهك قد صاح
 ر ظالمًا، وساء ذاك بـديال   فتبدلت حين بدلـت بـالـنـو
 وآأن لم تكن آثيبًا مـهـيال   فكأن لم تكن قضيبًا رطـيبـًا
 الذي وصلت خلـيال ويكون   عندها يشمت الذي لم تصلـه

    
  : وله أيضًا

 فكانا هاللين عند الـنـظـر   رأيت الهالل ووجه الحبـيب
  هالل الدجى من هالل البشر   فلم أدر من حيرتي فيهـمـا
 وما راعني من سواد الشعر   ولوال التورد في الوجنـتـين
 وآنت أظن الحبيب القـمـر   لكنت أظن الهالل الحـبـيب

    
  : أنشدنا أبو القاسم نصر ابن أحمد الخبرأرزي لنفسه: مد بن منصور بن محمد بن حاتم الموشريوقال أح

  والسكر يصبغ وجنتيه   بات الحبيب منـامـي
 صبغ الخمار بمقلتيه   ثم اغتدى وقد ابتـداء
 وتعوضت نظرًا إليه   وهبت له عيني الكرى
 ن آما يساعدني عليه   شكرًا إلحسان الزمـا

    
خرجت : حكى أبو محمد عبد اهللا بن محمد األآفاني النصري، قال: ما مثاله" تاريخ بغداد"ذآر الخطيب في و

مع عمي أبي عبد اهللا األآفاني الشاعر وأبي الحسين ابن لنكك وأبي عبد اهللا المفجع وأبي الحسن السباك، في 
أحمد الخبرأرزي، وهو جالس يخبر  بطالة عيد، وأنا يومئذ صبي أصحبهم، فمشوا حتى انتهوا إلى نصر بن

على طابقه، فجلست الجماعة عنده يهنونه بالعيد ويتعرفون خبره، وهو يوقد السعف تحت الطابق، فزاد في 
متى أراك يا : الوقود فدخنهم، فنهضت الجماعة عند تزايد الدخان، فقال نصر بن أحمد ألبي الحسن ابن لنكك

ا اتسخت ثيابي، وآانت ثيابه يومئذ جددًا على أنقى ما يكون من البياض إذ: أبا الحسين؟ فقال له أبو الحسين
للتجمل بها في العيد، فمشينا في سكة بني سمرة، حتى انتهينا إلى دار أبي أحمد ابن المثنى، فجلس أبو الحسين 

ويجب أن  يا أصحابنا إن نصرًا ال يخلي هذا المجلس الذي مضى لنا معه من شيء يقوله فيه،: ابن لبكك، قال
  : نبدأه قبل أن يبدأنا، واستدعى دواة وآتب
 أنيف به على آل الصحاب   لنصر في فؤادي فرط حٍب

 من السعف المدخر للثياب   أتيناه فبخـرنـا بـخـورًا
  أراد بذاك طردي أو ذهابي   فقمت مبادرًا وظننت نصرًا

 ثيابي إذا اتسخت: فقلت له   متى أراك أبا حسين؟: فقال
    

  : وأنفذ األبيات إلى نصر، فأملى جوابها، فقرأناه فإذا هو قد أجاب
 فداعبني بألـفـاظ عـذاب   منحت أبا الحسين صميم ودي

 فعدن له آريعان الشـبـاب   أتى وثيابه آقـتـير شـيب



 

 فجدت له بتمسيك الـثـياب   ظننت جلوسه عندي لعـرس
 سخت ثيابـيإذا ات: فجوابني   متى أراك أبا حسين؟: فقلت

 فلم يكنى الوصي أبا تـراب   فإن آان الترفه فـيه خـير
    

أن " الهدايا والتحف"وحكى أبو بكر محمد وأبو عثمان سعيد ابنا هاشم الخالديان الشاعران المشهوران في آتاب 
  : الخبرأرزي أهدى إلى ابن يزداد والي البصرة فصًا وآتب معه

 ندك ما بـانـامطرٌح ع   أهديت ما لو أن أضعافه
 إهداؤها عند سليمـانـا   آمثل بلقيس التي لم يبـن
 بان لنا أنـك رضـانـا   هذا امتحاٌن لك إن ترضه

    
آان بأصبهان رجل حسن : وجدت في هذا الكتاب نادرة طريقة فأحببت ذآرها، وهي - والشيء بالشيء يذآر

ن، وآان يهوى مغنية من أهل أصبهان لها قدر ومعنى النعمة واسع النفس آامل المروءة يقال له سماك بن النعما
فإلفراط حبه إياها وصبابته بها وهبها عدًة من ضياعه، وآتب عليه بذلك آتبًا، وحمل الكتب . تعرف بأم عمرو

إليها على بغل، فشاع الخبر بذلك، وتحث الناس به واستعظموه؛ وآان بأصبهان رجل متخلف بين الرآاآة 
ما اتصل به ذلك ظن بجهله وقلة عقله أن سماآًا أهدى إلى أم عمرو جلودًا بيضًا ال آتابة يهوى مغنية أخرى فل

فيها، وأن هذا من الهدايا التي تستحسن ويجل موقعها عند من تهدى إليه، فاتباع جلودًا آثيرة، وحملها على 
يها ووقفت على الخبر فيها بغلين لتكون هديته ضعف هدية سماك، وأنفذها إلى التي يحب، فلما وصلت الجلود إل

تغظيت عليه، وآتبت إليه رقعة تشتمه وتحلف أنها ال تكلمه أبدًا، وسألت بعض الشعراء أن يعمل أبياتًا في هذا 
  : المعنى لتودعها الرقعة، ففعل، وآانت األبيات

 وحرمت من وصٍل مناآا   ال عاد طوعك من عصاآا
 آـان بقبح ما فعلت يدا   فلقد فضحت العاشـقـي
 د إلى عشيقته سـواآـا   أرأيت من يهدي الجـلـو
 تحكي بفعلك ذا سماآـا   وأظـن أنـك رمـت أن
 ع ألم عمرو والصكاآـا   ذاك الذي أهدي الـضـيا

 ك قد مسحت بهن فاآـا   فبعثت مـنـتـنًة آـأن
 ع ولست أهوى أن أراآامن لي بقربـك يا رقـي
 بعثت على قفاآـاع ما    لكن لـعـلـي أن أقـط

    
ونقلت من هذا الكتاب أيضًا أن اللبادي الشاعر خرج من بعض مدن أذربيجان يريد أخرى، وتحته مهر له رائع، 

فحادثته فرأيته أديبًا راوية للشعر، خفيف : وآانت السنة مجدبة، فضمه الطريق وغالمًا حدثًا على حمار له، قال
بقية يومنا، فأمسيا إلى خان على ظهر الطريق فطلبت من صاحبه الروح حاضر الجواب جيدة الحجة، فسرنا 

شيئًا نأآله، فامتنع أن يكون عنده شيء، فرفقت به إلى أن جاءني برغيفين، فأخذت واحدًا ودفعت إلى ذلك الغالم 
اآلخر، وآان غمي على المهر أن يبيت بغير علف أعظم من غمي على نفسي، فسألت صاحب الخان عن 

فاطلب لي، وجعلت له جعيلة على ذلك، فمضى وجاءني بعد : ما أقدر منه على حبة واحدة، فقلت: الشعير فقال
ما بعد يمين : قد وجدت مكوآين عند رجل حلف بالطالق أنه ال ينقصهما عن مائة درهم، فقلت: طويل وقال

الفتى، وحماره  الطالق آالم، فدفعت إليه خمسين درهم، فجاءني بمكوك، فعلقته على دابتي وجلست أحادث
  : هاتها، فأنشد: تسمع، أيدك اهللا، أبياتًا حضرت الساعة؟ فقلت: واقف بغير علف، فأطرق مليًا ثم قال

 فلذاك نظمي ما يقوم بنـثـرآـا   يا سيد شعري نفياية شـعـرآـا
 هو في الحقيقة قطرةمن بحرآا   وقد ابنسطت إليك في إنشـاد مـا
 وجعلت أمري من مقدم أمرآـا   آنستني وسررتني وبـررتـنـي
 أك عبد مدحك ما حييت وشكرآا   وأريد أذآر حاجة إن تقـضـهـا
  فاجعل حماري في ضيافة مهرآا   أنا في ضيافتك العيشة ها هـنـا

  .فضحكت واعتذرت إليه من إغفالي أمر حماره، وابتعت المكوك اآلخر بخمسين درهمًا، ودفعته إليه
  .المقصود وبالجملة فقد خرجنا عن



 

وتوفي سنة عشرة وثلثمائة، رحمه اهللا تعالى، وتاريخ وفاته فيه نظر، ألن . وأخبار نصر المذآور ونوادره آثيرة
لكن "الخطيب ذآر في تاريخه أن أحمد ابن منصور النوشري المذآور سمع منه سنة خمس وعشرين وثلثمائة

  ".ارقي، واهللا أعلمنقلت تاريخ وفاته على هذه الصورة من تاريخ ابن أزرق الف

بضم الخاء المعجمة وسكون الباء الموحدة وفتح الزاي وبعدها همزة ثم راء ثم زاي؛ وفتح الهمزة : والخبرأرزي
الواحدة : وضمها وتشديد الزاي وتخفيفها في األرز يختلف باختالف اللغات في هذه الكلمة، وفيها ست لغات

بضم الهمزة : فتح الهمزة والباقي مثل األولى، والثالثة أرزبضم الهمزة والراء وتشديد الزاي، واألخرى ب
وسكون الراء وتخفيف الزاي، والرابعة مثل الثالثة لكن الراء مضمومة، والخامسة رز، بضم الراء وتشديد 
الزاي، والسادسة رنز، بضم الراء وسكون النون وتخفيف الزاي؛ وإنما نسب نصر المذآور هذه النسبة ألنه 

  .هذه الحرفة آما تقدم ذآره في أول هذه الترجمة آان يتعاطى

بفتح الالم وسكون النون وآافين متواليين، وهو لفظ أعجمي، معناه بالعربي أعيرج، تصغير أعرج، : ابن لنكك  
  .ألن آلمة لنك معناها أعرج، وعادة العجم إذا صغروا اسمًا ألحقوا في آخره آافًا

ء وفتح الباء الموحدة وبعدها دال مهملة، وهو اسم موضع بالبصرة بكسر الميم وسكون الرا: ومربد البصرة
  .مشهور، وهو في األصل اسم لكل مكان تحبس فيه اإلبل وغيرها، ثم صار علمًا على الموضع المذآور

 أبو المرهف النميري

أبو المرهف نصر بن منصور بن الحسن بن جوشن بن منصور بن حميد بن أثال بن ورد بن عطاف بن بشر 
بن جندل بن عبيد الراعي بن الحصين بن معاوية بن جندل بن قطن بن ربيعة بن عبد اهللا بن الحارث بن نمير 

بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيالن بن 
صباه، وسكنها إلى حين مضر بن نزار بن معد بن عدنان، النميري، الضرير الشاعر المشهور؛ قدم بغداد في 

وفاته، وحفظ القرآن المجيد، وتفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، رضي اهللا عنه، وسمع الحديث من 
القاضي أبي بكر محمد بن عبد الباقي األنصاري وأبي البرآات عبد الوهاب بن المبارك األنماط وأبي الفضل 

ابن الجواليقي، وقال الشعر، ومدح الخلفاء والوزراء وقرأ األدب على أبي منصور . محمد بن ناصر وغيرهم
  .واألآابر، وحدث، وآان زاهدًا ورعًا، حسن المقاصد في الشعر، له ديوان شعر

هو : وذآر شيئًا من شعره، وأورد نسبه على هذه الصورة وقال" الخريدة"وذآره العماد األصبهاني في آتاب 
  .الذي أماله علي

عمود نسبه هو الشعر المشهور، صاحب الديوان الشعر، وآان بينه وبين جرير وعبيد الراعي المذآور في 
  .مهاجاة

هذا " الخريدة"وآان أبو المرهف المذآور قد آف بصره بالجدري وعمره أربه عشرة سنة، وذآر له العماد في 
  : المقطوع من شعره، وهو

 وأمن من زماني مـا يروع   ترى يتألف الشمل الصـديع
 منازلنا القديمة والـربـوع   حشتنا بـنـجـٍدوتأنس بعد و

 مضى والشمل ملتئٌم جمـيع   ذآرت بأيمن العلمين عصرًا
 وعند الشوق تعصيك الدموع   فلم أملك لدمعي رد غـرٍب
 ودون لقائها بلـٌد شـسـوع   ينازعني إلى خنساء قلـبـي

 إذا ما أنجد البرق اللـمـوع   وأخوف ما أخاف على فؤادي
 أستطـيع عن األحباب ما ال   د حملت من طول التنـائيلق

اآلتي ذآره إن شاء اهللا  - وشعره فيه رقة وجزالة، وآان ببغداد آثير االنقطاع إلى الوزير عون الدين ابن هبيرة
وآانت والدته يوم الثالثاء بعد العصر، ثالث عشر جمادى اآلخرة سنة إحدى وخمسمائة . وله فيه مدائح -تعالى 

  .لرقةبا



 

وتوفي يوم الثالثاء الثامن والعشرين من شهر ربيع اآلخر سنة ثمان وثمانين وخمسمائة ببغداد، ودفن بباب 
  .حرب، رحمه اهللا تعالى

بضم النون وفتح الميم وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها راء، هذه النسبة إلى نمير بن عامر : والنميري
  .ترجمة، والباقي معروفالمذآور في عمود النسب في أول ال

 ابن قالقس

س، اللخمي األزهري اإلسكندري،              ن قالق وي ب د الق ن عب ي ب ن عل وف ب ن مخل أبو الفتح نصر اهللا بن عبد اهللا ب
ولم يكن له لحية بل آان سناطًا، وقيل "الملقب القاضي األعز، الشاعر المشهور؛ آان شاعرًا مجيدًا وفاضًال نبيًال

لفي     ". ن ذآرها لفحشهاأشعار بسب ذلك فأضربت ع د الس ن محم د ب دم   -صحب الشيخ الحافظ أبا طاهر أحم المق
ه          -ذآره  ي علي ا يثن رًا م ذآور آثي افظ الم ان الح ه، وآ وانتفع بصحبته، وله فيه غرر المدائح، وقد تضمنها ديوان

ان،  بقصيدة موسومة أحسن في -المقدم ذآره  -ويتقاضاه بمديحه، وقصد القاضي الفاضل عبد الرحيم ها آل اإلحس
  : وأولها

 لو آان يرثي لسـلـيم سـلـيم   ما ضر ذاك الـريم أن ال يريم
 أال أرى من صه في جـحـيم   وما على مـن وصـلـه جـنة
 أعل جسمي ألآون الـنـسـيم   أعندمـا هـمـت بـه روضًة
 ما أجدر النوم بأهل الـرقـيم   رقيم خـد نـام عـن سـاهـٍر

  سمعت في النسبة ظبي الصريم   ـبـٌي وقـدوآيف ال يصرم ظ
 بهيمة نادمتـهـا فـي بـهـيم   وعـاذٍل دام ودوام الـدجــى
 والمرء في غيظ سواه حـلـيم   يغظني وهو عـلـى رسـلـه
  والقلب مني في العذاب األليم   قلت له لـمـا عـدا طـوره
 من حبه في آـل واد يهـيم   اعذر فؤادي إنـه شـاعـٌر
 لم أقتنع من شربها بالـشـيم   يا رب خمر فمه آـاسـهـا
 وقلت هذا زمزٌم والحطـيم   أتبعت رشفًا قبًال عـنـدهـا
 يضحك أو در العقود النظيم   فافتر إما عن أقاحي الـربـا
 الرحـيم ما قبل الفاضل عبد   أو آان قد قبل مستحـسـنـًا

    
  : يقول وآان آثير الحرآات واألسفار، وفي ذلك
 إال مرافقة المالح والحادي   والناس آثٌر ولكن ال يقدر لي

    
وفي آخر وقته دخل بالد اليمن، وامتدح بمدينة عدن أبا الفرج ياسر بن أبي الندى بالل بن جرير المحمدي 
، وزير محمد وأبي السعود ولدي عمران بن محمد بن الداعي سبأ بن أبي السعود بن زريع بن العباس اليامي

صاحب بالد اليمن، فأحسن إليه وأجزل صلته، وفارقه وقد أثرى من جهته، فرآب البحر، فانكسر المرآب به، 
وغرق جميع ما آان معه بجزيرة الناموس بالقرب من دهلك، وذلك يوم الجمعة خامس ذي القعدة سنة ثالث 

  : ي أولهاوستين وخمسمائة، فعاد إليه وهو عريان، فلما دخل عليه أنشده قصيدته الت
 أحمـد فعدنا إلى مغناك والعود   صدرنا وقد نادى السماح بنا ردوا

    
وهذه القصيدة من القصائد المختارة، ولو لم يكن فيها سوى هذا البيت لكفاه، ثم أنشده بعد ذلك قصيدة يصف فيها 

  : غرقه، وأولها
  سار الهالل فصار بدرا   سافر إذا حاولت قـدرا
 طيبًا ويخبث ما استقرا   رىوالماء يكسب ما جـ
 سة بدلت بالبحر نحـرا   وبنقلة الدر الـنـفـي

    
  



 

  : ومنها
 خبرًا ولم يعرفه خـبـرا   يا راويًا عــن ياســـر
  صحف المنى إن آنت تقرا   اقـرأ بـغـرة وجـهـه
 وقل السالم عليك بـحـرا   والـثـم بـنـان يمـينـه
 ، فاللهـم غـفـرابالبحر   وغلطـت فـي تـشـبـيه
 جمًا ونلت بـذاك فـقـرا   أو ليس نلت بـذا غـنـى
 مدًا، وذاك يعـود جـزرا   وعـهـدت هـذا لـم يزل

    
وهي قصيدة طويلة أحسن فيها آل اإلحسان، ومعنى البيت الثاني منها مأخوذ من قول بديع الزمان صاحب 

الماء إذا طال مكثه، "ة قد ذآرتها في ترجمته، وهي في أول رسال - المقدم ذآره في حرف الهمزة  -المقامات
المقدم ذآره في حرف العين  -، والبيت الثالث من هذه القصيدة أيضًا مأخوذ من قول صردر الشاعر"ظهر خبثه

  : وهو -
 ودع الغواني للخـدور   قلقل رآابك في الـفـال
 أمثال سكان القـبـور   فمحالفـو أوطـانـهـم

  درر البحور إلى النحور   ارتـقـتلوال التنقل ما 
    

  : وله في جارية سوداء، وهو معنى غريب
 نافس المسك عندها الكافـور   رب سوداء وهي بيضاء معنى
 نـور س سوادًا، وإنما هـو   مثل حب العيون يحسبه النـا

    
ربيع اآلخر سنة اثنتين وآانت والدته بثغر اإلسكندرية يوم األربعاء رابع شهر . ومحاسن ابن قالقس نادرة

  .وتوفي ثالث شوال سنة سبع وستين وخمسمائة بعيذاب، رحمه اهللا تعالى. وثالثين وخمسمائة
  

ودخل صقلية في شعبان سنة ثالث وستين، وآان وصوله إلى اليمين سنة خمس وستين، وآان بصقلية بعض 
الزهر الباسم في "ه، وصنف له آتابًا سماه القواد، يقال له القائد أبو القاسم ابن الحجر فاتصل به وأحسن إلي

وأجاد فيه، ولما فارق صقلية راجعًا إلى الديار المصرية، وآان زمن الشتاء، ردته الريح " أوصاف أبي القاسم
  : إلى صقلية، فكتب إلى أبي القاسم المذآور

 ل مع الرسول إلـى دياري   منع الشتـاء مـن الـوصـو
 ري جاء من غير اختـياري   فأعادنـي وعـلـى اخـتـيا
  ر وآان من غرض المكاري   ولربـمـا وقـع الـحـمـا

بقافين، األولى مفتوحة والثانية مكسورة وبينهما الم ألف وفي آخره سين مهملة، وهو جمع قلقاس بضم : وقالقس
  .القاف وهو معروف

لة وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح بفتح العين المهم: وعيذاب. تقدم الكالم عليه وآذلك األزهري: واللخمي
الذال المعجمة وبعد األلف باء موحدة، وهي بليدة على شاطئ بحر جدة، يعدي منها الرآب المصري المتوجه 

حرسها  - إلى الحجاز، على طريق قوص، في ليلة واحدة، في أغلب األوقات، فيصل إلى جدة، ومنها إلى مكة
  .ر أم البشر حواء، رضي اهللا عنها، على ما يقال، وقبرها هناك ظاهر يزارمسفة يوم، وبجدة قب -اهللا تعالى 

  .عند دخوله اليمن-المقدم ذآره  -وياسر المذآور قتله شمس الدولة توران شاه

 ضياء الدين ابن األثير

ألثير أبو الفتح نصر اهللا بن أبي بكر محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني، المعروف بابن ا
في "الجزري، الملقب ضياء الدين؛ آان مولده بجزيرة ابني عمر، ونشأ بها، وانتقل مع والده إلى الموصل 

وبها اشتغل وحصل العلوم وحفظ آتاب اهللا الكريم وآثيرًا من األحاديث " رجب سنة تسع وسبعين وخمسمائة
ًا من األشعار حتى قال في أول آتابه الذي سماه النبوية وطرفًا صالحًا من النحو واللغة وعلم البيان وشيئًا آثير



 

وآنت حفظت من األشعار القديمة والمحدثة ما ال أحصيه آثيرة، ثم اقتصرت بعد : "ما مثاله" الوشي المرقوم"
حبيب بن أوس، يعني أبا تمام، وأبي عبادة البحتري، وشعر أبي الطيب المتنبي، : ذلك على شعر الطائيين
الثالثة، وآنت أآرر عليها بالدرس مدة سنين، حتى تمكنت من صوغ المعاني، وصار فحفظت هذه الدواوين 
وإنما ذآر هذا الفضل في معرض أن المنشئ ينبغي أن يجعل دأبه في الترسل حل " اإلدمان لي خلقًا وطبعًا

  .المنظوم، ويعتمد عليه في هذه الصناعة

ك الناصر صالح الدين، تغمده اهللا برحمته، في شهر ولما آملت لضياء الدين المذآور األدوات قصد جناب المل
ربيع األول سنة سبع وثمانين وخمسمائة، فوصله القاضي الفاضل لخدمة صالح الدين في جمادى اآلخرة من 
السنة، وأقام عنده إلى شوال من السنة، ثم طلبه ولده الملك األفضل نور الدين من والده، فخيره صالح الدين بين 

دمته، واالنتقال إلى ولده ويبقى المعلوم الذي قرره له باقيًا عليه، فاختار ولده، فمضى إليه، وآان اإلقامة في خ
  .رحمه اهللا تعالى، وحسنت حاله عنده - المقدم ذآره  -يومئذ شابًا، فاستوزره ولده الملك األفضل نور الدين على

كة دمشق، استقل ضياء الدين المذآور ولما توفي السلطان صالح الدين، واستقل ولده الملك األفضل بممل
بالوزارة وردت أمور الناس إليه، وصار االعتماد في جميع األحوال عليه، ولما أخذت دمشق من الملك األفضل 

وآان ضياء الدين قد أساء العشرة مع أهلها، وهموا بقتله،  -حسبما شرحناه في ترجمته  - وانتقل إلى صرخد 
مستخفيًا في صندوق مقفل عليه، ثم صار إليه، وصحبه إلى مصر لما فأخرجه الحاجب محاسن بن عجم 

  .قد تقدم ذآر ذلك آله في ترجمة الملك األفضل فأغنى عن اإلعادة - استدعي لنيابة ابن أخيه الملك المنصور 

وتعوض الملك األفضل  -آما ذآرناه هناك  -ولما قصد الملك العادل الديار المصرية، وأخذها من ابن أخيه
بالد الشرقية، وخرج من مصر، لم يخرج ضياء الدين في خدمته، ألنه خاف على نفسه من جماعة آانوا ال

يقصدونه، فخرج منها مستترًا، وله في آيفية خروجه مستخفيًا رسالة طويلة، شرح فيها حاله، وهي موجودة في 
سميساط عاد إلى خدمته وأقام  ديوان رسائله، وغاب عن مخدومه الملك األفضل مديدة، ولما استقر األفضل في

المقدم  -عنده مدة ثم فارقه في ذي القعدة من سنة سبع وستمائة، واتصل بخدمة أخيه الملك الظاهر صاحب حلب
فلم يطل مقامه عنده وال انتظم أمره، وخرج مغضبًا وعاد إلى الموصل فلم يستقم حاله، فورد إربل فلم  -ذآره 

عاد إلى الموصل واتخذها دار إقامته واستقر، وآتب اإلنشاء لصاحبها ناصر  يستقم حاله، فسافر إلى سنجار ثم
 - المقدم ذآره في حرف الهمزة  - الدين محمود ابن الملك القاهر عز الدين مسعود بن نور الدين أرسالن شاه

  .وأتابكه يومئذ األمير بدر الدين لؤلؤ أبو الفضائل النوري، وذلك في سنة ثماني عشرة وستمائة

قد ترددت إلى الموصل من إربل أآثر من عشر مرات، وهو مقيم بها، وآنت أود االجتماع به آلخذ عنه شيئًا، ول
ولما آان بينه وبين الوالد، رحمه اهللا تعالى، من المودة األآيدة، فلم يتفق ذلك، ثم فارقت بالد المشرق وانتقلت 

ار المصرية وهو في قيد الحياة، ثم بلغني بعد ذلك خبر إلى الشام وأقمت به مقدار عشر سنين، ثم انتقلت إلى الدي
  .وفاته وأنا بالقاهرة، وسيأتي تاريخه في أواخر الترجمة إن شاء اهللا تعالى

المثل السائر في أدب "ولضياء الدين من التصانيف الدالة على غزارة فضله وتحقيق نبله، آتابه الذي سماه 
يه فأوعب، ولم يترك شيئًا يتعلق بفن الكتابة إال ذآره، ولما فرغ من ، وهو في مجلدين، جمع ف"الكاتب والشاعر

تصنيفه آتبه الناس عنه، فوصل إلى بغداد منه نسخة، فانتدب له الفقيه األديب عز الدين أبو حامد عبد الحميد بن 
ك، وجمع هذه هبة اهللا بن محمد بن حسين بن أبي الحديد المدائني، وتصدى لمؤاخذته والرد عليه، وعنته في ذل

فلما أآمله وقف عليه أخوه موفق الدين أبو المعالي " الفلك الدائر على المثل السائر"المؤاخذات في آتاب سماه 
  : أحمد، ويدعى القاسم أيضًا، فكتب إلى أخيه المذآور قوله

  صنفت فيه الفلك الدائرا   المثل السـائر يا سـيدي
 السائرا تصير فيه المثل   لكن هـذا فـلـك دائر

    
وتوفي في . وآانت والدة عز الدين المذآور بالمدائن يوم السبت مستهل ذي الحجة سنة ست وثمانين وخمسمائة

  .بغداد سنة خمس وخمسين وستمائة
  

وآانا . وتوفي أخوه موفق الدين المذآور ببغداد، في سنة ست وخمسين وستمائة، بعد أن أخذها التتر بقليل
ومولد الموفق المذآور في جمادى اآلخرة، وقيل في شهر ربيع . ، لهما أشعار مليحةفقيهين أدبيين فاضلين

  .األول، سنة تسعين وخمسمائة بالمدائن



 

  
المعاني "وهو مع وجازته في غاية الحسن واإلفادة، وله آتاب " الوشي المرقوم في حل المنظوم"وله آتاب 

به، وله مجموع اختار فيه أبي تمام والبحتري وديك الجن ، وهو أيضًا نهاية في با"المخترعة في صناعة اإلنشاء
نقلت من ": تاريخ إربل"والمتنبي، وهو في مجلد واحد آبير، وحفظه مفيد، وقال أبو البرآات ابن المستوفي في 

  : خطه، في آخر هذا الكتاب المختار ما مثاله
 تيار بصير باألمور حـكـيم   تمتع بع علقًا نفيسًا فإنـه اخ

  إلى الشعر من نهٍج إليه قويم   ته أنواع البالغة فاهتدىأطاع
    

ومن جملة رسائله، وآتبه إلى مخدومه . وله أيضًا ديوان ترسل في عدة مجلدات والمختار منه في مجلد واحد
وينهي أنه سار عن الخدمة، وقد ضرب الدجن فيه مضاربه، وأسبل : "وقد سافر في زمن الشتاء والبرد الشديد

وائبه، وجعل آل قرارة حفيرًا، وآل ربوة غديرًا، وخط آل أرض خطًا، وغادر آل جانب شطًا، آأنه عليه ذ
يوازي يد موالنا في شيمة آرمها، والتثاث صوب ديمها، والمملوك يستغفر اهللا من هذا التمثيل، العاري عن 

وليس ما ينبت زهرًا يذهبه فائدة التحصيل، وفرق بين ما يمأل الوادي بمائه، ومن يمأل النادي بنعمائه، 
المصيف، أو تمرًا يأآله الخريف، آمن ينبت ثروة تغوث األعطاف، ويأآل المرتبع والمصطاف، ثم استمر على 
مسير يقاسي األرض ووحلها، والسماء ووبلها، ولقد جاد حتى ضجر، وأسرف حتى اتصل بره بالعقوق، وما 

ولم يزل من مواقع قطره في حرب، ومن شدة برده في خاف المملوك لمع البوارق آما خاف لمع البروق، 
المقدم  - ولما سمع صاحبنا الحسام عيسى بن سنجر بن بهرام، المعروف بالحاجري اإلربلي". آرب، والسالم

أعجبه ونظم أبياتًا، ونت جملتها بيت أودعه هذا " ومن شدة بردة في آرب"هذا المعنى، وهو قوله  - ذآره 
  : المعنى، وهو

  أشكو إلى العذال منه الحريق   ن برد رضـاٍب لـهوياله م
    

  : ومن وقف على هذا البيت ربما يتشوق على بقية أبيات، وهي قليلة فال بأس بذآرها، وهي
  من ال إلى السلوان عنه طريق   بين لوي الجزع ووادي العقيق
 حلو التثني والثـنـايا رشـيق   جاٍن جنى الخـلة مـن ريقـه

 ما أنبتت ذاك العـذار األنـيق   وجـنـتـه جـنًة لو لم تكـن
 أشكو إلى العذال منه الحريق   وياله من بـرد رضـاٍب لـه
 ما تفعل األعداء وهو الصديق   واعجبا يفعل بي في الـهـوى
 يفعل فعل السمهري الدقـيق   روحي فدى الظبي الذي قـده

    
بيت من جملة أبياته الكافية يتضمن هذا المعنى، وهو  - همزة في حرف ال - وقد سبق في ترجمة النفيس القطرسي

  : قوله
  ب حشاي لما ذقت بردك   أحرقت يا ثغر الحـبـي
  : في بيت من جملة قصيدته النونية المشهورة، وهو -المقدم ذآره  - وأصل هذا المعنى البن التعاويذي

  ويوقظ الوجد طرف منه وسنان   يذآي الجوى بارد من ثغره شبٌم
    

ودولته هي : "ومن رسائل ضياء الدين ما آتبه عن مخدومه إلى الديوان العزيز من جملة رسالة، وهي
الضاحكة، وإن آان نسبها إلى العباس، فهي خير دولة أخرجت للزمن، آما أن رعاياها خير أمة أخرجت 

تزال محبوبة من أبكار السعادة  للناس، ولم يجعل شعارها من لون الشباب إال تفاؤًال بأنها ال تهرم، وأنها ال
بالحب الذي ال يسلى والوصل الذي ال يصرم، وهذا معنى اخترعه الخادم للدولة وشعارها، وهو مما لم تخطه 

  ".األقالم صحفها، وال أجالته الخواطر في أفكارها
  

ذي في قصيدته ولعمري ما أنصف ضياء الدين في دعواه االختراع لهذا المعنى، وقد سبقه إليه ابن التعاوي
السينية، التي مدح بها اإلمام الناصر لدين اهللا أبا العباس أحمد أول يوم جلس في دست الخالفة، وهو يوم األحد 

  : مستهل ذي القعدة سنة خمس وسبعين وخمسمائة، وأول القصيدة
 آقضيب األراآة الـمـياس   طاف يسعى بها على الجالس

    
  : الذآر هاهناومنها عند المخلص، وهو المقصود ب



 

 ت بليل الشبـيبة الـديمـاسيا نهار المشيب من لي هيهـا
 بي دهٌر أحال صبغة راسـي   حال بيني وبين لهوي وأطـرا
 ن وقلن السواد خير لـبـاس   ورأى الغانيات شيبي فأعرض
 ى شعارًا على بني العـبـاس   آيف ال يفضل السواد وقد أضح

    
اد على هذا المعنى، لكن ابن التعاويذي هو الذي فتح الباب وأوضح السبيل، فسهل وال شك أن ضياء الدين ز
  .على ضياء الدين سلوآه

  
وهذا لمبتدأ ضعفي : "وله من جملة رسائله في ذآر العصا التي يتوآأ عليها الشيخ الكبير، وهو معنى غريب

وله في وصف ". ها دليل على السفرخبر، ولقوس ظهري وتر، وإن آان إلقاؤها دليًال على اإلقامة فإن حمل
فسلبوا وعاضتهم الدماء عن اللباس، فهم في : "المسلوبين من جملة آتاب يتضمن البشرى بهزيمة الكفار وهو

صورة عار وزيهم زي آاس، وما أسرع ما خيط لهم لباسها المحمر، غير أنه لم يجب عليهم ولم يزر، وما 
اقي على الدهر، وهو شعار نسجه السنان الخارق، ال الصنع الحاذق، لبسوه حتى لبس اإلسالم شعار النصر، الب

  .ولم يغب عن البسه إال ريثما غابت البيض في الطلى والهام، وألف الطعن بين ألف الخط والالم
  : وأول هذا الفضل مأخوذ من قول البحتري
 محمرة فكأنهم لم يسلبـوا   سلبوا وأشرقت الدماء عليهم

    
يها الديار المصرية، وهي طويلة، ومن جملتها فصل صفة نيلها وقت زيادته، وهو معنى وله رسالة يصف ف

وعذب رضابه فضاهى جنى النحل، واحمر صفيحة : "بديع غريب، ولم أقف لغيره على أسلوبه، وهو قوله
أخذ  وهذا المعنى نهاية في الحسن، ثم إني وجدت هذا المعنى لبعض العرب، وقد". فعملت أنه قد قتل المحل

  : ضياء الدين منه، وهو قوله
 برق الغمامة منجدًا أو مغورا   هللا قـلـب مـا يزال يروعـه

 الـكـرى متجردًا إال وقد قتل   ما احمر في الليل البهيم صفيحه
    

  : ولقد أحسن في أخذه وتلطف في نقله إلى هذا المعنى، ومثله قول عبد اهللا ابن المعتز المقدم ذآره في غالم أرمد
  من آثرة القتل مسها الوصب   :قالوا اشتكت عينه فقلت لهم
 والدم في النصل شاهد عجب   حمرتها من دماء من قتلـت

    
وله آل معنى مليح في الترسل، وآان يعارض القاضي الفاضل في رسائله، فإذا أنشأ رسالة أنشأ مثلها، وآان 

  : حسن، وسأذآر منه أنموذجًابينهما مكاتبات ومجاوبات، ولم يكن له في النظم شيء 
  آأس وآوب وقدح   ثالثة تعطي الفرح
 إال وللهـم ذبـح   ما ذبح الزق لهـا

  : وآان آثيرًا ما بنشد
  لبى دعاء الظاعنين وما دعي   قلب آفاه من الصبـابة أنـه

 أضلعي بعد اليقين بقاؤه في   ومن الظنون الفاسدات توهـم

  .المقدم ذآره - ات للفقيه عمارة اليمنيوهذان البيتان من جملة أبي

  .ومحاسنه آثيرة، وقد طال الشرح

ع األول   : وبالغ في الثناء عليه وقال" تاريخ إربل"وذآره أبو البرآات ابن المستوفي في   ورد إربل في شهر ربي
نة ث             وم الخميس العشرين من شعبان س ي ي ر ف ن عم رة اب ه بجزي ان  سنة إحدى عشرة وستمائة، وآانت والدت م

ا رسوًال من     وخمسين وخمسمائة؛ وتوفي في إحدى الجماديين سنة سبع وثالثين وستمائة، ببغداد، وقد توجه إليه
هد   ي بمش ي الجانب الغرب ريش ف ابر ق ن بمق امع القصر ودف د بج ن الغ ه م ة صاحب الموصل، وصلي علي جه

ا  ن النجار البغ       . موسى بن جعفر، رضي اهللا عنهم د ب د اهللا محم و عب ال أب ي  ق داد  "دادي ف اريخ بغ وم   ": ت وفي ي ت
ات           د م ن، وق ذا الف احب ه ه ص ر، ألن و أخب نة، وه ن الس ر م ع اآلخ هر ربي ن ش رين م ع والعش ين التاس االثن



 

ه    .عندهم دم ذآر أخوي د تق ان             : وق دين، وآ ي الملقب عز ال ي الحسن عل ارك، وأب ي السعادات المب دين أب مجد ال
  .احد منهم تصانيف نافعة، رحمهم اهللا تعالىاألخوة الثالثة فضالء نجباء رؤساء، لكل و

ا،        اميع وغيره ة من مج دة تصانيف نافع وآان لضياء الدين المذآور ولد نبيه له النظم والنثر الحسن، وصنف ع
ه                 ة من نظم ه جمل ه وذآر في وب، وأحسن في ن أي ادل ب ك الع ن المل ك األشرف اب ه للمل ورأيت له مجموعًا جمع

ده ه، ومول ائل أبي ره ورس ار  ونث رة نه وفي بك مائة، وت انين وخمس نة خمس وثم ي شهر رمضان س بالموصل ف
  .االثنين ثاني جمادى األولى سنة اثنين وعشرين وستمائة، واسمه محمد، ولقبه الشرف، رحمه اهللا تعالى

 النضر بن شميل

عروة بن أبو الحسن النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد بن آلثوم بن عبدة بن زهير السكب، الشاعر، ابن 
حليمة بن حجر خزاعي بن مازن ابن مالك بن عمرو بن تميم، التميمي المازني النحوي البصري؛ آان عالمًا 
بفنون من العلم صدوقًا ثقة، صاحب غريب وفقه وشعر ومعرفة بأيام العرب ورواية الحديث، وهو من أصحاب 

ضاقت المعيشة على النضر بن شميل : الفق" مثالب أهل البصرة"الخليل بن أحمد؛ ذآره أبو عبيدة في آتاب
البصري بالبصرة فخرج يريد خراسان، فشيعه من أهل البصرة نحو من ثالثة آالف رجل، ما فيهم إال محدث 

يا أهل البصرة، يعز علي فراقكم، : أو نحوي أو لغوي أو عروضي أو أخباري، فلما صار بالمربد جلس فقال
فلم يكن أحدًا فيهم يتكلف له ذلك، فسار حتى وصل : ما فارقتكم، قالوواهللا لو وجدت آل يوم آيلجة باقلى 

وقد سبق في أخبار القاضي عند الوهاب المالكي نظير هذه . خراسان فأفاد بها ماًال عظيمًا، وآانت إقامته بمرو
  .الحكاية لما خرج من بغداد

ابن عون وهشام بن حسان وغيرهم وسمع بن هشام بن عروة وإسماعيل بن أبي خالد وحميد الطويل وعبد اهللا 
من التابعين، وروى عنه يحيى بن معين وعلي ابن المديني وآل من أدرآه من أئمة عصره، ودخل نيسابور 

  .غير مرة وأقام بها رمانًا وسمع منه أهلها

حكاه وله مع المأمون بن هارون الرشيد لما آان مقيمًا بمرو حكايات ونوادر، ألنه آان يجالسه، فمن ذلك ما 
ويقولون هو سداد من عوز، فيلحنون في فتح : في قوله" درة الغواص في أوهام الخواص"الحريري في آتاب 

وقد جاء في أخبار النحويين أن النضر بن شميل المازني استفاد بإفادة هذا : السين، والصواب أن يقال بالكسر
حدثني : لى محمد بن ناصح األهوازي قالالحرف ثمانين ألف درهم، وساق خبره، وذآر إسنادًا انتهى فيه إ

يا نضر، : آنت أدخل على المأمون في سمره، فدخلت ذات ليلة وعلي ثوب مرقوع، فقال: النضر بن شميل قال
يا أمير المؤمنين، أنا شيخ ضعيف وحر : ما هذا التقشف حتى تدخل على أمير المؤمنين في هذه الخلقان؟ قلت

حدثنا : ال، ولكنك قشف، ثم أجرينا الحديث، فأجرى هو ذآر النساء فقال: ، قالمرو شديد، فأتبرد بهذه الخلقان
إذا : "هشيم عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ا أمير صدق ي" فقلت: فأورده بفتح السين، قال" تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها آان فيه سداد من عوز
المؤمنين هشيم، حدثنا عوف بن أبي جميلة عن الحسن عن علي بن أبي طالب رضوان اهللا عليه قال قال رسول 

وآان المأمون : قال" إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها آان فيها سداد من عوز"اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
إنما لحن : أو تلحنني؟ قلت: ن السداد ها هنا لحن قاليا نضر، آيف قلت سداد؟ أل: متكئًا فاستوى جالسًا، وقال

السداد، بالفتح، القصد في الدين : هشيم وآان لحانة فتبع أمير المؤمنين لفظه، قال فما الفرق بينهما؟ قلت
نعم، هذا : أو تعرف العرب ذلك؟ قلت: والسبيل، والسداد، بالكسر، البلغة، وآل ما سددت به شيئًا فهو سداد، قال

   : جي يقولالعر

 ليوم آريهة وسداد ثـغـر   أضاعوني وأي فتًى أضاعوا
    

أريضة لي بمرو أتصاببها : ما مالك يا نضر؟ قلت: قبح اهللا من ال أدب له، وأطرق مليًا ثم قال: فقال المأمون
. ما يكتب فأخذ القرطاس وأنا ال أدري: إني إلى ذلك لمحتاج، قال: أفال نفيدك ماال معها؟ قلت: وأتمززها، قال

: طنه، قال: فمن الطين؟ قلت: مترب، قال: أتربه، فهو ماذا، قلت: آيف يقول إذا أمرت أن يترب؟ قلت: ثم قال
: يا غالم، أتربه وطنه، ثم صلى بنا العشاء وقال لخادمه: مطين، هذه أحسن من األولى، ثم قال: فهو ماذا؟ قلت

يا نضر، إن أمير المؤمنين قد أمر لك بخمسين : الكتاب قال فلما قرأ الفضل: تبلغ معه إلى الفضل بن سهل؛ قال
آال إنما لحن هشيم وآان : لحنت أمير المؤمنين؟ فقلت: ألف درهم، فما آان السبب فيه؟ فأخبرته ولم أآذبه، فقال

ذت ثمانين لحانة فتبع أمير المؤمنين لفظه، وقد تتبع ألفاظ الفقهاء ورواة اآلثار، ثم أمر لي بثالثين ألف درهم فأخ
  .ألف درهم بحرف استفيد مني



 

  
والبيت الذي استشهد به هو لعبد اهللا بن عمرو بن عثمان بن عفان األموي العرجي الشاعر المشهور، وهو من 

  : جملة أبيات له، وهي هذه األبيات
 ليوم آريهٍة وسـداد ثـغـر   أضاعوني وأي فتًى أضاعـوا
 أسنتها لنحـريوقد شرعت    وصبر عنه معترك المـنـايا
 فيا اهللا مظلمتي وقـسـري   أجرر في الجوامع آـل يوم
 ولم تك نسبتي في آل عمرو   آأني لم أآن فيهم وسـيطـًا

 سينجيني فيعلم آيف شكـري   عسى الملك المجيب لمن دعاه
  وأجزي بالضغائن أهل وتري   فأجزي بالكرامة أهـل ودي

    
ء وفي آخرها جيم، هذه النسبة إلى العرج، وهو موضع بمكة سمي به؛ وقال بفتح العين وسكون الرا: والعرجي

  .العرج بين مكة والمدينة، وليس بمكة، واهللا أعلم": تهذيب النسب"ابن األثير في آتاب 
  

: لما حبس المنصور عند اهللا بن علي آان يكثر التمثل بقول العرجي: وقال إسحاق بن إبراهيم الموصلي
هو أضاع نفسه بسوء فعله، فكانت أنفسنا عندنا أبر من : أضاعوا فبلغ ذلك المنصور فقالأضاعوني وأي فتى 

  : مررت بكناس بالبصرة يكنس آنيفًا ويغني: قال إسحاق، وقال األصمعي. نفسه
 ليوم آريهٍة وسداد ثـغـر   أضاعوني وأي فتًى أضاعوا

    
آيف أنت فيه، وآنت حديث السن وأردت العبث به،  أما سداد الكنيف فأنت ملي به، وأما الثغر فال لنا: فقلت

  : فأعرض عني مليًا، ثم أقبل علي متمثًال يقول
  وحقك لم تكرم على أحد بعدي   وأآرم نفسي إنني إن أهنتهـا

    
: واهللا إن من الهوان لشرًا مما أنا فيه، فقلت: واهللا ما يكون من الهوان شيء أآثر مما بذلتها له فقال لي: فقلت  
الحاجة إليك وإلى أمثالك وآان سبب عمله هذه األبيات أن محمد بن هشام بن إسماعيل المخزومي : ما هو؟ قالو

خال هشام بن عبد الملك لما آان والي مكة حبس العرجي المذآور ألنه آان يشبب بأمه جيداء، وهي من بني 
وأقام في حبسه تسع سنين، ثم مات فيه  الحارث بن آعب، ولم يكن ذلك لمحبته إياها، بل يفضح ولدها المذآور،

وآان الوليد بن يزيد : بعد أن ضربه بالسياط وسهره باألسواق، فعمل هذه األبيات في السجن قال إسحاق
مضغطًا على محمد بن هشام أشياء آانت تبلغه عنه في هشام، فلما ولي الخالفة قبض عليه وعلى أخيه إبراهيم 

وأي قرابة بيني وبينك، هل : أسألك بالقرابة، فقال: بالسياط، فقال له محمدبن هشام وأشخاص الشام، ثم دعا 
يا أمير المؤمنين قد نهى رسول اهللا صلى : فلم تحفظه؛ قال: فأسألك بصهر عند الملك، قال: أنت من أشجع؟ قال

ك على ذل" أنت ممن سن"ففي حد أضربك وقود، : اهللا عليه وسلم أن تضرب قريش بالسياط إال في حد، قال
العرجي وهو ابن عمي وابن أمير المؤمنين عثمان فما راعيت حق جده وال نسبته إلى هشام، وال ذآرت حينئذ 
هذا الخبر، وأنا ولي ثأره، اضرب يا غالم، فضربهما ضربًا مبرحًا وأثقال بالحديد ووجهها إلى يوسف بن 

احتبسهما مع ابن النصرانية، يعني خالدًا : هعمرو بالكوفة وأمر باستقصائهما وتعذيبهما حتى يتلفا، وآتب إلي
القسري، إن عاش أحد منهما؛ فعذبهما عذابًا شديدًا وأخذ منهما ماًال عظيمًا، حتى لم يبق فيهما موضع للضرب، 
وآان محمد بن هشام مطروحًا فإذا أرادوا أن يقيموه أخذوا بلحيته فجذبوها بها، ولما اشتد الحال بهما تحامل 

غنيت : ظر في وجه محمد فوقع عليه فماتا جميعًا ومات خالد القسري معهما في يوٍم واحد قال إسحاقإبراهيم لين
  : الرشيد يومًا في عرض الغناء

 ليوم آريهٍة وسداد ثـغـر   أضاعوني وأي فتى أضاعوا
    

رأيته يتغير ما آان سبب العرجي حتى قال الشعر؟ فأخبرته بخبره من أوله إلى آخره إلى أن مات ف: فقال لي
: آلما مر به شيء، فأتبعه بحديث مقتل ابني هشام، فجعل وجهه يسفر وغضبه يسكن، فلما انقضى الحديث قال

  .يا إسحاق واهللا لوال ما حدثتني به من فعل الوليد لما ترآت أحدًا من بني مخزوم إال قتلته في العرجي
  

درة "فمن ذلك ما حكاه الحريري . ضر بن شميلوقد خرجنا عن المقصود، ونرجع أن آن إلى تتمة أخبار الن
مسح اهللا ما بك، بالسين، والصواب فيه مصح، : ويقولون للمريض: أيضًا في أوائل الكتاب في قوله" الغواص

له رجل منهم يكنى أبا : ويحكى أن النضر بن شميل المزني مرض فدخل عليه قوم يعودونه، فقال: بالصاد، فقال



 

ال تقل مسح بالسين ولكن قل مصح بالصاد، أي أذهبه وفرقه، أما سمعت قول : فقال مسح اهللا ما بك،: صالح
  : األعشى

 أفل اإلزباد فيها ومصح   وإذا ما الخمر فيها أزبدت
    

فإذا : له النضر: إن السين قد تبدل من الصاد، آما يقال الصراط والسراط، وسقر وصقر، فقال: فقال له الرجل
: أن بغض األدباء جوز بحضرة الوزير أبي الحسن بن الفرات: ه النادرة ما حكي أيضًاأنت أبو سالح؛ ويشبه هذ

جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم "أتقرأ : أن تقام السين مقلم الصاد في آل موضع، فقال له الوزير
  .أم من سلح؟ فخجل الرجل وانقطع؛ انتهى آالم الحريري" 23:الرعد" "وأزواجهم وذرياتهم

  
أن آل آلمة فيها سين، وجاء بعدها أحد : والذي ذآره أرباب اللغة في جواز إبدال الصاد من السين: ت أناقل

" السراط"فيجوز إبدال السين بالصاد، فنقول في  - وهي الطاء والخاء والغين والفاء -الحروف األربعة 
ولم أر في . على هذا آلهصيقل، وقس " سيقل"مصغبة، وفي " مسغبة"صخر، وفي " سخر لكم"الصراط، وفي 

في لفظة صدغ، فإنه " الصحاح"شيء من آتب اللغة من ذآر هذا وحكى فيه خالفًا، سوى الجوهري في آتاب 
إن قومًا من بني تميم يقال لهم بلعنبر يقلبون : وربما قالوا السدغ بالسين، قال قطرب محمد بن المستنير: قال

ف ولغين والخاء، إذا آن بعد السين، وال يبالي أثانية آانت أم ثالثة أم السين صادًا عند أربعة أحرف، الطاء والقا
سراط وصراط، وبسطة وبصطة، سيقل صيقل، وسرقت وصرقت، : رابعة، بعد أن تكون بعدها، يقولون

ومسغبة مصغبة، ومسدغة ومصدغة، وسخر لكم، وصخر لكم، والسخب والصخب؛ انتهى آالمه في هذا 
  .الفصل

  
  .ثيرة، واالختصار أولىوأخبار النضر آ

  
قال علي بن ". آتاب الصفات: "وسماه" الغريب"آتاب في األجناس على مثال : وله تصانيف آثيرة، فمن ذلك  

والجزء الثاني يحتوي . الجزء األول منه يحتوي على خلق اإلنسان والجود والكرم وصفات النساء: الكوفي
الثالث يحتوي على اإلبل فقط والجزء الرابع يحتوي على والجزء . األخبية والبيوت وصفة الجبال والشعاب

. الغنم والطير والشمس والقمر والليل والنهار واأللبان والكمأة واآلبار والحياض واألرشية والدالء وصفة الخمر
وله . والجزء الخامس يحتوي على الزرع والكرم والعنب وأسماء البقول واألشجار والرياح والسحاب واألمطار

وآتاب " غريب الحديث"وآتاب " المعاني"وآتاب " األنواء" وآتب " خلق الفرس"، وآتاب "السالح" آتاب
  .، وغير من التصانيف"المدخل إلى آتاب العين للخليل بن أحمد"وآتاب " المصادر"

  
د وتوفي في ساخ ذي الحجة سنة أربع ومائتين، وقيل في أولها، وقيل سنة ثالث ومائتين بمدينة مرو من بال

  .خراسان، وبها ولد، ونشأ بالبصرة فلذالك نسب إليها، رحمه اهللا تعالى
  

  .بفتح النون وسكون الضاد المعجمة وبعدها راء: والنضر
  

  .بضم الشين المعجمة وفتح الميم وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها الم: وشميل
  

  .بفتح الخاء المعجمة والراء والشين المعجمة: وخرشة
  

  .بضم الكاف والثاء المثلثة وبينهما الم ساآنة :وآلثوم
    

  .بفتح العين والدال المهملة وبينهما باء موحدة وهاء ساآنة: وعبدة
  

  : لقوله" سكب"بفتح السين المهملة وسكون الكاف وبعدها باء موحدة، وإنما قيل له : والسكب
  برٌق يضيء خالل البيت أسكوب

في " األلقاب"الالم وسكون الياء المثناة من تحتها وقال ابن الجوزي في آتاب بفتح الحاء المهملة وآسر : وحليمة
  .هو زهير بن عروة بن جلهمة، واهللا أعلم بالصواب: ترجمة السكب



 

بفتح : جلهمة، وجلهة: اسم لجنب الوادي، يقال له: بضم الجيم والهاء وبينهما الم ساآنة، وهو في أصل: وجلهمة
  .به سمي الرجلالجيم والهاء بغير ميم، و

  .بضم الحاء المهملة وبعدها جيم ساآنة ثم راء: وحجر

  .بضم الخاء المعجمة وفتح الزاي وبعد األلف عين مهملة مكسورة ثم ياء مشدودة تشبه ياء النسب: وخزاعي

  .والباقي معروف فال حاجة إلى ضبطه

 اإلمام أبو حنيفة

الكوفي، مولى تيم اهللا ابن ثعلبة، وهو من رهط حمزة أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه الفقيه 
الزيات؛ آان خزازًا يبيع الخز، وجده زوطي من أهل آابل، وقيل بابل، وقيل من أهل األنبار، وقيل من أهل 

  .نسا، وقيل من أهل ترمذ، وهو الذي مسه الرق فأعتق، وولد ثابت على اإلسالم

إسماعيل بن حماد بن النعمان بن ثابت بن النعمان بن المرزبان، من أنا : وقال إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة
ولد جدي سنة ثمانين، وذهب ثابت إلى علي بن أبي طالب، . أبناء فارس من األحرار، واهللا ما وقع علينا رق قط

ذلك رضي اهللا عنه، وهو صغير، فدعا له بالبرآة فيه وفي ذريته، ونحن نرجو أن يكون اهللا تعالى قد استجاب 
لعلي فينا، والنعمان بن المرزبان أبو ثابت هو الذي أهدى لعلي بن أبي طالب، رضي اهللا عنه، الفالوذج في 

  .مهرجونا آل يوم، هكذا قال الخطيب في تاريخه، واهللا تعالى أعلم: المهرجان النيروز، فقال

عبد اهللا بن أبي أوفى بالكوفة، أنس بن مالك و: وأدرك أبو حنيفة أربعة من الصحابة، رضوان اهللا عليهم وهم
وسهل بن سعد الساعدي بالمدينة، وأبو الطفيل عامر بن واثلة بكمة، ولم يلق أحدًا منهم وال أخذ عنه، وأصحابه 

" تاريخ بغداد"وذآر الخطيب في . لقي جماعة من الصحابة وروى عنهم، ولم يثبت ذلك عند أهل النقل: يقولون
وأخذ الفقه عن حماد بن أبي سليمان وسمع عطاء بن أبي رباح وأبا .  عنهأنه رأى أنس بن مالك، رضي اهللا

إسحاق السبيعي ومحارب بن دثار والهيثم بن حبيب الصواف ومحمد بن المنكدر ونافعًا مولى عبد اهللا بن عمر، 
 رضي اهللا عنهما، وهشام بن عروة وسماك بن حرب؛ وروى عنه عبيد اهللا بن المبارك ووآيع بن الجراح

  .والقاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وغيرهم

وآان عامًال زاهدًا عابدًا ورعًا تقيًا آثير الخشوع دائم التضرع إلى اهللا تعالى، ونقله أبو جعفر المنصور من 
فحلف المنصور لفعلن، فحلف "الكوفة إلى بغداد، فأراده على أن يوليه القضاء فأبى، فحلف أبو حنيفة أن اليفعل 

أال ترى أمير المؤمنين : فقال الربيع بن يونس الحاجب" إني لن أصلح إلى قضاء: أبو حنيفة أن اليفعل، وقال
أمير المؤمنين على آفارة أيمانه أقدر مني على آفارة أيماني، وأبى أن يلي، فأمر به إلى : يحلف؟ فقال أبو حنيفة

. مًا ليكفر بذلك عن يمنه، ولم يصح هذا من جهة النقلالحبس في الوقت، والعوام يدعون أنه تولى عدد اللبن أيا
اتق اهللا، وال ترعي أمانتك إال من : رأيت المنصور ينازل أبا حنيفة في أمر القضاء، وهو يقول: وقال الربيع

يخاف اهللا، واهللا ما أنا مأمون الرضا فكيف أآون مأمون الغضب؟ ولو اتجه الحكم عليك، ثم تهددتني أن تغرقني 
فرات أو تلي الحكم الخترت أن أغرق، ولك حاشية يحتاجون إلى من يكرمهم لك، وال أصلح لذلك، فقال في ال
قد حكمت لي على نفسك، آيف يحل لك أن تولي قاضيًا على أمانتك وهو آذاب؟ : آذبت أنت تصلح، فقال له: له

زل المهدي في الجانب أن المنصور لما بنى مدينته ونزلها، ون: وحكى الخطيب أيضًا في بعض الرويات
إن : الشرقي وبنى مسجد الرصافة، أرسل إلى أبي حنيفة فجيء به، فعرض عيله قضاء الرصافة فأبى، فقال له

نعم، فقعد في القضاء يومين فلم يأته أحد، فلما آان في اليوم : أو تفعل؟ قال: لم تفعل ضربتك بالسياط، قال
لي على هذا درهمان وأربعة دوانيق ثمن تور صفر، فقال أبو : رالثالث أتاه رجل صفار ومعه آخر، فقال الصفا

: ما تقول؟ فقال: ليس له علي شيء، فقال أبو حنيفة للصفار: اتق اهللا وانظر فيما يقول الصفار، قال: حنيفة
على أن  قل واهللا الذي ال إله إال هو، فجعل يقول، فلما رآه أبو حنيفة معتمدًا: استحلفه لي، فقال أبو حنيفة للرجل

هذان الدرهمان عوض عن : يقول قطع عليه وضرب بيده إلى آمه، فحل صرة وأخرج درهمين ثقيلين للصفار
نعم، فأخذ الدرهمين، فلما آان بعد يومين اشتكى أبو حنيفة فمرض ستة : باقي تورك، فنظر الصفار إليهما وقال

  .أيام ثم مات

ن أراده أن يلي القدر بالكوفة أيام مروان بن محمد، آخر ملوك وان يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري أمير العراقي
بني أمية، فأبى عليه فضربه مائة سوط وعشرة أسواط، آل يوم عشرة أسواط، وهو على االمتناع، فلما رأى 



 

وآان أحمد بن حنبل، رضي اهللا عنه، إذا ذآر ذلك بكى وترحم على أبي حنيفة، وذلك بعد أن . ذلك خلى سبيله
  .د على القول بخلق القرآنضرب أحم

يا بني، : يا أبت ما يبكيك؟ فقال: مررت مع أبي بالكناسة فبكى، فقلت له: وقال إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة
  .في هذا الموضع ضرب ابن هبيرة أبي عشرة أيام، في آل يوم عشرة أسواط، على أن يلي القضاء، فلم يفعل

  .والكناسة، بضم الكاف، موضع بالكوفة

آان أبو يوسف مريضًا شديد المرض فعاده أبو حنيفة مرارًا، فصار إلى آخر مرة، فرآه : قال الفضل بن غانم"
ثم رزق . لقد آنت أؤملك بعدي للمسلمين ولئن أصيب الناس بك ليموتن معك علم آثير: ثقيًال فاسترجع ثم قال

ت نفسه وانصرفت وجوه الناس إليه فعقد العافية وخرج من الغد فأخبر أبو يوسف بقول أبي حنيفة فيه فاتفع
لنفسه مجلسًا في الفقه، وقصر عن لزوم مجلس أبي حنيفة فسأل عنه فأخبر أنه عقد مجلسًا وأنه يلقي آالمك 

ما تقول في رجل دفع إلى قصار ثوبًا : سر إلى مجلس يعقوب فقل له: فيه، فدعا رجًال آان له عنده قدر فقال
ما لك عندي شيء وأنكره، ثم إن رب الثوب رجع : م في طلب الثوب، فقال له القصارليقصره بدرهم إليه بعد أيا

: ال أجرة له فقل: له أجرة فقل له أخطأت، وإن قال: إليه فدفع له الثوب مقصورًا، أله أجرة؟ فإن قال لك
: ة له، فقال لهال أجر: أخطأت، فنظر ساعة ثم قال: له أجرة، فقال: أخطأت؛ فسار إليه وسأله، فقال أبو يوسف

سبحان : أجل، قال: ما جاء بك إلى مسألة القصار، قال: أخطأت، فقام أبو يوسف من ساعته فأتى أبا حنيفة فقال
اهللا، من قعد بفتي الناس وعقد مجلسًا يتكلم في دين اهللا وهذا قدره، ال يحسن أن يجيب في مسألة من االجارات؟ 

من ظن أنه : ن قصره بعدما غصبه فال أجرة الأنه قسر لصاحبه؛ ثم قالإن آا: يا أبا حنيفة، علمني، فقال: فقال
  ".يستغني عن التعلم فلبيك على نفسه

وآان أبو حنيفة حسن الوجه حسن المجلس، شديد الكرم حسن المواساة إلخوانه، وآان ربعة من الرجال، وقيل 
  .آان طواال تعلوه سمرة، أحسن الناس منطقًا وأحالمهم نغمة

وذآر الخطيب في تاريخه أن أبا حنيفة رأى في المنام آأنه ينبش قبر الرسول صلى اهللا عليه وسلم، فبعث من 
  .صاحب هذه الرؤيا يثور علمُا، لم يسبقه أحد قبله: سأل ابن سيرين، فقال ابن سيرين

و آلمك في هذه السارية نعم، رأيت رجًال ل: هل رأيت أبا حنيفة؟ فقال: قال الشافعي، رضي اهللا عنه، قيل لمالك
  .أن يجعلها ذهبًا لقام بحجته

الناس عيال على هؤالء الخمسة، من أراد أن : وروى حرملة بن يحيى عن الشافعي رضي اهللا عنه أنه قال
يتبحر في الفقه فهو عيال على أبي حنيفة، وآان أبو حنيفة ممن وفق له الفقه، ومن أراد أن يتبحر في الشعر فهو 

ير بن أبي سلمى، ومن أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على محمد بن إسحاق، ومن أراد أن عيال على زه
يتبحر في النحو فهو عيال على الكسائي، ومن أراد أن يتبحر في التفسير فهو عيال على مقاتل بن سليمان، هكذا 

  .نقله الخطيب في تاريخه

وقال جعفر بن . فقه فقه أبي حنيفة على هذا أدرآت الناسالقراءة عندي قراءة حمزة، وال: وقال يحيى بن معين
أقمت على أبي حنيفة خمس سنين، فما رأيت أطول صمتًا منه، فإذا سئل عن الفقه تفتح وساهل : الربيع

  .آالوادي، وسمعت له دويًا وجهارة في الكالم

: أخذه من شعره، فقال للحجامدخلت على أبي حنيفة وعنده حجام ي: وآان إمامًا في القياس؛ قال علي بن عاصم
ولم؟ قال ألنه يكثر، قال فتتبع مواضع السواد لعله يكثر، : ال تزد، فقال: تتبع مواضع البياض، فقال الحجام

  .لو ترك أبو حنيفة قياسه لترآه مع الحجام: وحكيت لشريك هذه الحكاية فضحك وقال

ف، يعمل نهاره أجمع، حتى إذا جنه الليل رجع إلى آان ألبي حنيفة جار بالكوفة إسكا: وقال عبد اهللا بن رجاء
منزله، وقد حمل لحمًا فطبخه أو سمكة فيشويها ثم ال يزال يشرب، حتى إذا دب الشراب فيه غرد بصوت، وهو 

  : يقول

  ليوم آريهة وسداد ثـغـر            أضاعوني وأي فتى أضاعوا 



 

ن أبو حنيفة يسمع جلبته آل ليلة، وأبو حنيفة آان يصلي فال يزال يشرب ويردد هذا البيت حتى يأخذه النوم، وآا
أخذه العسس منذ ليال وهو محبوس، فصلى أبو حنيفة صالة : الليل آله، ففقد أبو حنيفة صوته فسأل عنه، فقيل

ايذنوا له وأقبلوا به راآبًا وال تدعوه ينزل حتى : الفجر من غٍد، ورآب بغلته، واستأذن على األمير، فقال األمير
لي جار إسكاف أخذه : ما حاجتك؟ فقال: يطأ البساط ببغلته، ففعل، ولم يزل األمير يوسع له في مجلسه، وقال

نعم، وآل من أخذ في تلك الليلة إلى يومنا هذا، فأمر بتخليتهم : العسس منذ ليال، يأمر األمير بتخليته، فقال
: يا فتى أضعناك؟ فقال: حنيفة مضى إليه وقال أجمعين، فرآب أبو حنيفة واإلسكاف يمشي وراءه، فلما نزل أبو

  .ال، بل حفظت ورعيت جزاك اهللا خيرًا عن حرمة الجوار ورعاية الحق، وتاب الرجل ولم يعد إلى ما مان عليه

رأيت أبا حنيفة في طريق مكة، وشوي لهم فصيل سمين، فاشتهوا أن يأآلوه بخل فلم يجدوا : وقال ابن المبارك
لخل، فتحيروا، فرأيت أبا حنيفة وقد حفر في الرمل حفرة وبسط عليها السفرة، وسكب الخل شيئًا يصبون فيه ا

عليكم بالشكر، فإن هذا شيء ألهمته لكم : تحسن آل شيء، فقال: على ذلك الموضع، فأآلوا الشواء بالخل، فقالوا
  .فضًال من اهللا عليكم

ي في أي موضع دفنه فلم يقع عليه، فجاء إلى دفن رجل ماًال في موضع، ثم نس: وحكى الحسن بن زياد قال"
ما هذا فقه فأحتال لك، ولكن اذهب فصل الليلة، ففعل الرجل، ولم يقم إال : أبي حنيفة فشكا إليه فقال له أبو حنيفة

قد علمت أن الشيطان ال يدعك : أقل من ربع الليل حتى ذآر الموضع، فجاء إلى أبي حنيفة فأخبره، فقال له
  .رك، فهال أتممت ليلتك شكرًا هللا عزوجلتصلي حتى يذآ

آنت شديد االزراء على أبي حنيفة، فحضرالموسم وآنت حاجًا يومئذ، فاجتمع إليه قوم : وقال ابن شبرمة
قصدتك أسألك عن أمر أهمني : يا أبا حنيفة: يسألونه، فوقفت من حيث ال يعلم من أنا، فجاءه رجل فقال

وليس لي غيره، فإن زوجته طلق، وإن سريته أعتق، وقد عجزت عن هذا  لي ولد: وما هو؟ قال: وأزعجني قال
نعم اشتر الجارية التي يرضاها لنفسه ثم زوجها منه، فإن طلق رجعت إليك مملوآتك : فهل من حيلة؟ قال له

وإن أعتق أعتق ما اليملك، وإن ولدت ثبت نسبه لك، فامت أن الرجل فقيه من يومئذ وآففت عن ذآره إال 
  ."بخير

يا أبا عبد اهللا، ما أبعد أبا حنيفة عن الغيبة، ما سمعته يغتاب عدوًا : قلت لسفيان الثوري: وقال ابن المبارك أيضًا
  .هو أعقل من أن يسلط على حسناته ما يذهبها: له قط، فقال

يا : يفةدعا أبو جعفر المنصور أبا حنيفة، فقال الربيع صاحب المنصور، وآان يعادي أبا حن: وقال أبو يوسف
إذا حلف على اليمين : أمير المؤمنين، هذا أبو حنيفة يخالف جدك، آان عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما يقول

ال يجوز االستثناء إال متصًال باليمين، فقال : ثم استثنى بعد ذلك بيوم أو بيومين جاز اإلستثناء، وقال أبو حنيفة
يحلفون لك ثم : وآيف؟ قال: عم أنه ليس لك في رقاب جندك بيعة، قاليا أميرالمؤمنين، إن الربيع يز: أبو حنيفة

يا ربيع، ال تتعرض ألبي حنيفة، فلما : يرجعون إلى منازلهم فيستثنون فتبطل أيمانهم، فضحك المنصور وقال
ال، ولكنك أردت أن تشيط بدمي فخلصتك وخلصت : أردت أن تشيط بدمي، قال: خرج أبو حنيفة قال له الربيع

  .ينفس

وآان أبو العباس الطوسي سيء الرأي في أبي حنيفة، وآان أبو حنيفة يعرف ذلك، فدخل أبو حنيفة على 
يا أبا حنيفة، إن أمير المؤمنين : اليوم أقتل أبا حنيفة، فأقبل عليه فقال: المنصور، وآثر الناس، فقال الطوسي

يا أبا العباس أمير : ضرب عنقه؟ فقاليدعو الرجل فيأمره بضرب عنق الرجل ال يدري ما هو، أيسعه أن ي
أنقذ الحق حيث آان وال تسأل عنه؛ ثم قال أبو حنيفة لمن : بالحق، قال: المؤمنين يأمر بالحق أم الباطل؟ فقال

  .إن هذا أراد أن يوثقني فربطته: قرب منه

ن المؤذن ليلة العشاء آان أبو حنيفة شديد الخوف من اهللا تعالى، فقرأ بنا علي بنالحس: وقال يزيد بن الكميت
وأبو حنيفة خلفه، فلما قضى الصالة وخرج الناس نظرت إلى أبي حنيفة وهو جالس " إذا زلزلت"األخيرة سورة 

أقوم ال يشتغل قلبه بي، فلما خرجت ترآت القنديل ولم يكن فيه إال زيت قليل، فجئت وقد : يتفكر ويتنفس، فقلت
يا من يجزي بمثقال ذرة خيًر خيرًا، ويا من يجزي بمثقال : ، وهو يقولطلع الفجر وهو قائم وقد أخذ بلحية نفسه

فأذنت : ذرة شر شرًا، أجر النعمان عبدك من النار، ومما يقرب منها من السوء، وأدخله في سعة رحمتك، قال
اآتم : فقال قد أذنت لصالة الغداة،: تريد أن تأخذ القنديل، قلت: وإذا القنديل يزهر وهو قائم، فلما دخلت قال لي

  .علي ما رأيت، ورآع رآعتين وجلس حتى أقمت الصالة وصلى معنا الغداة على وضوء أول الليل



 

صلى أبو حنيفة فيما حفظ عليه صالة الفجر بوضوء صالة العشاء أربعين سنة، وآان : وقال أسد بن عمرو
يرحمه جيرانه، وحفظ عليه أنه  عامة ليلة يقرأ جميع القرآن في رآعة واحدة وآان يسمع بكاؤه في الليل حتى

  .ختم القرآن في الموضع الذي توفي فيه سبعة آالف مرة

لما مات أبي سألنا الحسن ابن عمارة أن يتولى غسله ففعل، فلما : وقال إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن أبيه
يل منذ أربعين سنة، وقد لم تفطر منذ ثالثين سنة، ولم تتوسد يمينك في الل! رحمك اهللا وغفر لك: غسله قال

ومناقبه وفضائله آثيرة، وقد ذآر الخطيب في تاريخه منها شيئًا آثيرًا، ثم .أتعبت من بعدك، وفضحت القراء
أعقب ذلك بذآر ما آان األليق في ترآه واإلضراب عنه، فمثل هذا اإلمام ال يشك في دينه، وال في روعه 

 -، فمن ذلك ما روي أن أبا عمرو بن العالء المقرىء النحويوتحفظه، ولم يكن يعاب بشيء سوى قلة العربية
ال، آما هو قاعدة مذهبه خالفًا لإلمام الشافعي : هل يوجب القود أم ال؟ قفال: سأله عن القتل بالمثل- المقدم ذآره 

لمطل على ولو قتله بأبا قبيس، يعني الجبل ا: ولو قتله بحجر المنجنيق، فقال: رضي اهللا عنه، فقال له أبو عمرو
إن الكلمات الست المعربة : وقد اعتذروا عن أبي حنيفة بأنه قال ذلك على لغة من يقول. مكة حرسها اهللا تعالى

أن إعرابها يكون في األحوال الثالث باأللف،  -وهي أبوه وأخوه وحموه وهنوه وفوه وذو مال  -بالحروف
  : وأنشدوا في ذلك

  ي المجد غايتاهاقد بلغنا ف   إن أباها وأبـا وأبـاهـا
  .وهي لغة الكوفيين، وأبو حنيفة من أهل الكوفة، فهي لغته، واهللا أعلم

    
  .وهذا وإن آان خروجًا عن المقصود لكن الكالم ارتبط بعضه ببعض فانتشر

    
وآانت والدة أبي حنيفة سنة ثمانين للهجرة، وقيل سنة إحدى وستين، واألول أصح، وتوفي في رجب، وقيل في 

سنة خمسين ومائة، وقيل ألحدى عشرة ليلة خلت من جمادى األولى من السنة، وقيل إحدى وخمسين شعبان 
وقيل ثالث وخمسين، واألول أصح؛ وآانت وفاته في السجن ليلي القضاء فلم يفعل، هذا هو الصحيح، وقيل إنه 

نهما، ودفن بمقبرة الخيرزان، لم يمت في السجن، وقيل توفي في اليوم الذي ولد فيه اإلمام الشافعي رضي اهللا ع
  .وقبره هناك مشهور يزار

    
  .بضم الزاي وسكون الواو وفتح الطاء المهملة وبعدها ألف مقصورة، وهو اسم نبطي: وزوطى

    
بفتح الكاف وضم الباء الموحدة بعد األلف وبعدها الم، وهي ناحية معروفة من بالد الهند ينسب إليها : وآابل

  .رهمجماعة من العلماء وغي
  

  .وأما بابل واألنبار فهما معروفان فال حاجة إلى الكالم عليهما
  

وبنى شرف الملك أبو سعد محمد بن منصور الخوارزمي مستوفي مملكة السلطان ملك شاه السلجوقي على قبر 
جماعة اإلمام أبي حنيفة مشهدًا وقبة، وبنى عنده مدرسة آبيرة للحنيفة، ولما فرغ من عمارة ذلك رآب إليها في 

 - من األعين ليشاهدوها، فبينما هم هناك إذ دخل عليهم الشريف أبو جعفر سعود المعروف بالبياض الشاعر
  : وأنشده- المقدم ذآره 

 فجمعه هذا المغيب في اللحد   ألم تر أن العلم آان مـبـددًا
  فأنشرها فعل العميد أبي سعد   آذلك آانت هذه األرض ميتة

  .سنية فأجازه أبو سعد جائزة

ولهذا أبي سعد مدرسة بمدينة مرو، وله عدة ربط وخانات في المفاوز، وآان آثير الخير وعمل المعروف، 
وانقطع في آخر عمره عن الخدمة ولزم بيته، وآانوا يراجعونه في األمور، وتوفي في المحرم سنة أربع وستين 

  .وأربعمائة بأصبهان، رحمه اهللا تعالى

ة في سنة تسع وخمسين وأربعمائة، وقد تقدم في ترجمة ألب أرسالن محمد والد السلطان وآان بناء المشهد والقب
ملك شاه أنه بنى مشهدًا على قبر اإلمام أبي حنيفة، وآذلك وجدته في بعض التواريخ، وقد غاب عني اآلن من 

أبا سعد بناهما نيابة عن  أين نقلته، ثم وجدت بعد ذلك أن الذي بنى مشهدًا والقبة أبو سعد المذآور، والظاهر أن



 

ألب أرسالن المذآور، وهو آان المباشر آما جرت عادة النواب مع ملوآهم، فتسبت العمارة إليه بهذه الطريق، 
ويدل على ذلك أن تاريخ العمارة في أيام ألب أرسالن، أبو سعد آان مستوفيًا في أيامه، ثم استمر على وظيفته 

  .ذآرته لنجمع بين النقلين، واهللا أعلم في أيام ولده ملك شاه، وهذا إنما

 القاضي النعمان

أبو حنيفة النعمان بن أبي عبد اهللا محمد بن المنصور بن أحمد بن حيون، أحد األئمة الفضالء المشار إليهم، 
آان من أهل العلم والفقه والدين والنبل على ما ال مزيد عليه، : ذآره األمير المختار المسبحي في تاريخه فقال

  .وغيره، انتهى آالم المسبحي في هذا الموضع" اختالف أصول المذاهب"منها آتاب : وله عدة تصانيف

في " األخبار"وآتاب " ابتداء الدعوة للعبيديين"وآان مالكي المذهب ثم انتقل إلى مذهبه اإلمامية، وصنف آتاب 
  .في الفقه أيضًا" االقتصار"الفقه، وآتاب 

: في ترجمة أبي الحسن علي بن النعمان المذآور، ما مثاله" خبار قضاة مصرأ"وقال ابن زوالق في آتاب 
وآان أبوه النعمان بن محمد القاضي في غاية الفضل، من أهل القرآن والعلم بمعانيه، وعالمًا بوجوه الفقه وعلم 

يت من الكتب اختالف الفقهاء واللغة والشعر الفحل والمعرفة بأيام الناس، مع عقل وإنصاف، وألف ألهل الب
له : آالف أوراق بأحسن تأليف وأملح سجع، وعمل في المناقب والمثالب آتابًا حسنًا، وله ردود على المخالفين

ينتصر فيه ألهل البيت " اختالف الفقهاء"رد على أبي حنيفة وعلى مالك والشافعي وعلى ابن سريج، وآتاب 
  .ةرضي اهللا عنهم، وله القصيدة الفقيهة لقبها بالمنتخب

ولما وصل من إفريقية  -المقدم ذآره  -زآان أبو حنيفة المذآور مالزمًا صحبة المعز أبي تميم معد بن منصور
وذآر . إلى الديار المصرية آان معه، ولم تطل مدته، ومات فيمستهل رجب سنة ثالث وستين وثلثمائة بمصر

توفي في ليلة الجمعة سلخ جمادى اآلخرة من أنه " سيرة القائد جوهر"أحمد بن محمد بن عبد اهللا الفرغاني في 
: السنة، وصلى عليه المعز، وذآر ابن زوالق في تاريخه بعد ذآر وفاة المعز وذآر أوالده وقضاة المعز فقال

قاضية الواصل معه من المغرب أبو حنيفة النعمان بن محمد الداعي، ولما وصل إلى مصر وجد جوهرًا قد 
  .الذهلي النغدادي فأقره، انتهى آالم ابن زوالق استخلف على القضاء أبا طاهر

وآان والده أبو عبد اهللا محمد قد عمر، ويكي أخبارًا آثيرة نفيسة حفظها وعمره أربع سنين، وتوفي في رجب 
سنة إحدى وخمسين وثلثمائة، وصلى عليه ولده أبو حنيفة المذآور، ودفن في باب سلم، وهو أحد أبواب 

  .ائة وأربع سنينالقيروان، وآان عمره م

وآان ألبي حنيفة أوالد نجباء سروات، فمنهم أبو الحسن علي بن النعمان، أشرك المعز المذآور بينه وبين أبي 
طاهر محمد بن أحمد بن عبد اهللا بن نصر بن يجير بن صالح بن أسامة الذهلي قاضي مصر في الحكم، ولم 

فرد إلى القاضي  -وقد تقدم ذآره أيضًا  -لده العزيز نزاريزل مشترآين فيه إلى أن توفي المعز، وقام باألمر و
أبي الحسن المذآور أمر الجامعين ودار الضرب، وهما على االشتراك في الحكم، واستمروا على ذلك إلى أن 
لحقت القاضي أبا طاهر المذآور رطوبة عطلت شقه ومنعته من الحرآة والسعي إال محموًال، فرآب العزيز 

جزيرة التي بين مصر والجيزة في مستهل صفر سنة ست وستين وثلثمائة، فحمل أبو طاهر إليه، المذآور إلى ال
فلقيه الشهود معه عند باب الصناعة، فرآه نحيًال، وسأله استخالف ولده أبي العالء بسب ما يجده من الضعف، 

القاضي أبا الحسن علي بن  ثم قلد العزيز ثالث هذا اليوم. ما بقي إال أن تقددوه: فحكى عن العزيز أنه قال
النعمان المذآور القضاء مستقًال فرآب إلى الجامع القاهرة، وقرىء سجله، ثم عاد إلى الجامع العتيق بمصر 
وقرىء سجله، وآان القارىء أخاه أبا عبد اهللا محمد ابن النعمان، وآان في سجله القضاء بالديار المصرية 

العزيز والخطابة واإلمامة والعيار في الذهب والفضة، والموازين والشام والحرمين والمغرب وجميع مملكة 
والمكاييل، ثم انصرف إلى داره في جمع عظيم، ولم يتأخر عنه أحد، وأقام القاضي أبو طاهر المذآور منقطعًا 
في بيته عليًال، وأصحاب الحديث يترددون إليه ويسمعون عليه، إلى أن توفي سلخ ذي القعدة سنة سبع وسيتن 
وثلثمائة، وسنة ثمان وثمانون سنة، ومدة واليته ست عشرة سنة وسبعة عشر يومًا، وأذن له العزيز أيضًا أن 
ينظر في األحكام في هذه المدة، فلم يكن فيه فضل، وآان قد حكم في الجانب الغربي ببغداد أيضًا مدة ثم انتقل 

  .إلى مصر



 

عبد اهللا محمدًا، وفوض إليه الحكم بدمياط وتينس والفرما  ثم إن القاضي أبا الحسن استخلف في الحكم أخاه أبا
والجفار، فخرج إليها واستخلف بها ثم عاد، ثم سافر العزيز إلى الشام في سنة سبع وستين، وسافر معه القاضي 

  .أبو الحسن المذآور، وجلس أخوه محمد مكانه للحكم بين الناس

فنون، منها علم القضاء والقيام به بوقار وسكينة، وعلم الفقه وآان القاضي أبو الحسن المذآور مفننًا في عدة 
والعربية واألدب والشعر وأيام الناس، وآان شاعرًا مجيدًا في الطبقة العليا، ومن شعره ما رواه له أبو منصور 

  : وهو قوله" يتيمة الدهر"الثعالبي في آتاب 

  مذ وقعت عينه على عدمي         ولي صديق ما مني عـدو 

  تقبيل آـف لـه وال قـدم        نى وأقنى وما يكلفـنـي أغ

    

  ونمت عن حاجتي ولم ينم   قام بأمري لما قعدت بـه
    

  : وأورد له الثعالبي أيضًا في المعنى
 صداقة مثلـه نـسـب   صديٌق لـي لــه أدب

 وأوجب فوق ما يجـب   رعى لي فوق ما يرعى
 ذهـبلبهرج عندها ال   فلو نقـدت خـالئقـه

    
وأوردها أيضًا أبو محمد ابن زوالق في " دمية القصر"في آتاب  -المقدم ذآره  -وأورد له أبو الحسن الباخزري

  : في ترجمة أبي الحسن المذآور، أبياتًا أحسن فيها آل اإلحسان، وهي" أخبار قضاة مصر"آتاب 
 سلبتني بحسنها حـسـنـاتـي   رب خود عرفت في عرفـات

 واستباحت حماي باللحـظـات   مت نوم عينيحرمت حين أحر
 من جفوني سوابق العبـرات   وأفاضت مع الحجيج ففاضـت
 محرقًا إذ مشت إلى الجمرات   ولقد أضرمت على القلب جمرًا
 خفت بالخيف أن تكون وفاتي   لم أنل من منى منى النفس حتى

    
الحرمة عند العزيز، حتى أصابته الحمى وهو بالجامع ولم يزل أبو الحسن المذآور مستمرًا على أحكامه، وافر 

ينظر في األحكام، فقام من وقته ومضى إلى داره، وأقام عليًال أربعة عشر يومًا، وتوفي في اإلثنين لست خلون 
من رجب سنة أربع وسبعين وثلثمائة، وأخرج تابوته من الغد إلى العزيز وهو معسكر بسطح الجب عند 

ن بالبرآة، فوضع التابوت بالمسجد المعروف بالبئر والجميزة، وسار العزيز إليه من الموضع المعروف اآل
  .مخيمه حتى وصل عليه في المسجد، وردت الجنازة إلى داره بالحمراء فدفن فيها

  
  .محلة بمصر، وهي ثالث حمراوات، وإنما قيل لها الحمراء لنزول الروم بها: والحمراء

  
وآان ينوب عن أخيه أبي الحسن آما - المذآور في هذه الترجمة  - بد اهللا محمدوأرسل العزيز إلى أخيه أبي ع

  .إن القضاء لك من بعد أخيك، وال تخرجه عن هذا البيت: ذآرنا، فقال له
  

وآانت والدته بالمغرب، في شهر ربيع . وآانت مدة والية أبي الحسن تسع سنين وخمسة أشهر وأربعة أيام
  .ائة، رحمه اهللا تعالىاألول سنة تسع وعشرين وثلثم

  
وأقامت مصر بغير قاض ينظر فيها ثمانية عشر يومًا ألن أبا عبد اهللا مان مريضًا، ثم أخف عنه المرض فرآب 
في وقته إلى معسكر العزيز يوم الخميس لثمان بقين من رجب، ثم عاد من عنده إلى الجامع العتيق بمصر في 

عليه وقلده سفيًا، فلم يقدر على النزول في الجامع لضعفه من العلة، يوم الجمعة وقد قلده العزيز القضاء وخلع 
فسار إلى داره، ونزل ولده وجماعة من أهل بيته إلى الجامع العتيق بمصر، وقرىء سجله بعد صالة الجمعة، 



 

با وفي ذي القعدة سنة أربع وسبعين وثلثمائة استخلف ولده أ. وآان مثل سجل أخيه أبي الحسن في جميع واليته
  .القاسم عبد العزيز على القضاء باإلسكندرية بأمر العزيز، وخلع عليه العزيز

  
وفي يوم الجمعة مستهل جمادى األولى سنة خمس وسبعين عقد القاضي محمد بن النعمان المذآور نكاح ولده 

وآان العقد في  - المقدم ذآره في حرف الجيم - أبي القاسم عبد العزيز المذآور على ابنة القائد أبي الحسن جوهر
  .مجلس العزيز ولم يحضره إال خواصه، وآان الصداق ثالثة آالف دينار، والكتاب ثوبًا مصمتًا

  
وآان المعز أبو تميم معد والد العزيز المذآور قد تقدم وهو بالمغرب إلى القاضي أبي حنيفة النعمان المذآور 

أحد ثقاته، فأجلس أبو حنيفة ولده المذآور في أول الترجمة بعمل اسطرالب فضة، وأن يجلس مع الصائغ 
: ولدي محمدًا، فقال: من أجلست معه؟ فقال: محمدًا، فلما فرغ االسطرالب حمله أبو حنيفة إلى المعز، فقال له

هو قاضي مصر، فكان آما قال، ألن المعز آانت تحدثه نفسه أبدًا بأخذ مصر، فلهذا تلفظ بهذا الكالم، ورافقته 
  .قاديرالسعادة مع الم

  
وآان . هذا قاضيك: آان المعز إذا رآني وأنا صبي بالمغرب يقول لولده العزيز: وقال القاضي محمد المذآور

محمد جيد المعرفة باألحكام مفننًا في علوم آثيرة حسن األدب والدراية باألخبار والشعر وأيام الناس، وله شعر، 
  : فمن ذلك قوله

 بع وخمٍس مضت واثنتـينلس   أيا مشبه البدر بدر السـمـاء
 شغلت فؤادي وأسهرت عيني   ويا آامل الحسن في نعـتـه
 وإال انصرفت بخفي حـنـين   فهل لي من مطمٍع أرتـجـيه
  ويفصح لي ظلت صفر اليدين   ويشمت بي شامت في هـواك

  فأنت القدير على الحالتين   فإما مننت وإما قتـلـت
  : الجعفري السمرقنديوآتب إليه عبد اهللا بن الحسن 

 أبو عبد اإلله فـال عـديل   تعادلت القضاة عًال فـأمـا
 خطيٌر في مفاخرة جلـيل   وحيٌد في فضائلـه غـريٌب
 آما يتألق السيف الصقـيل   تألق بهجًة ومضى اعتزامًا
 ويعطي والغمام له رسـيل   فيقضي والسداد له حلـيف
 ه علـيهـا جـبـرئيليؤيد   لو اختبرت قضاياه لقـالـوا
  وأن حضر المشاهد فالخليل   إذا رقي المنابر فهو قـس
  : فكتب إليه القاضي محمد المذآور

 بدائع حاآها طبـٌع رقـيق   قرأنا من قريضك ما يروق
 تضوع بينها مسٌك فـتـيق   آأن سطورها روٌض أنيٌق

 منازلها بها حتى الطـريق   إذا ما أنشدت أرجت وطابت
 وأنت إلى زيارتنا تـتـوق   ا تائقون إليك فـاعـلـموإن

 فأنت بكل مكرمٍة حقـيق   فواصلنا بها فـي آـل يوٍم

ولم نشاهد بمصر لقاض من القضاة من الرياسة ما شاهدناه لمحمد ": أخبار قضاة مصر"وقال ابن زوالق في 
لما فيه من العلم والصيانة والتحفظ وإقامة  بن النعمان، وال بلغنا ذلك عن قاض بالعراق، ووافق ذلك استحقاقًا،

  .الحق والهيبة

وفي المحرم سنة ثالث وثمانين وثلثمائة استخلف ولده أبا القاسم عبد العزيز المذآور في األحكام بالقاهرة 
ومصر على الدوام، بعد أن آان ينظر فيها يوم اإلثنين والخميس ال غير، فصار يسمع البينات ويحكم ويسجل، 

يخلفه أوًال ولد أخيه، وهو أبو عبد اهللا الحسين بن علي بن النعمان، فصرفه لعشر خلون من جمادى  وآان
  .األولى سنة سبع وسبعين، واستخلف ولده أبا القاسم عبد العزيز المذآور في اإلثنين والخميس خاصة



 

سنة خمي وثمانين، ولما  وارتفعت رتبة القاضي محمد عند العزيز حتى أصعده معه إلى المنبر يوم عيد النحر
توفي العزيز في الناريخ المذآور في ترجمته تولى غسله القاضي محمد المذآور، وقام باألمر من بعده ولده 

  .فأقر القاضي محمدًا على أشغاله، وزادت منزلته عنده رفعة وبسط يده - المقدم ذآره  -الحاآم

الزمه النقرس والقولنج، فكان أآثر أوقاته عليًال، ولما حصلت له المنزلة والمكنة من الدولة آثرت علله و
على جاللته وعظم شأنه يعوده آل وقت، ثم تزايدت علته وتوفي  -المقدم ذآره  -واألستاذ أبو الفتوح براجوان

ليلة الثالثاء بعد العشاء اآلخرة رابع صفر سنة تسع وثمانين وثلثمائة؛ ورآب الحاآم إلى داره بالقاهرة، وصلى 
آانت والدته يوم األحد لثالث خلون من صفر سنة أربعين . يها ووقف على دفنه ثم انصرف إلى قصرهعليه ف

  .وثلثمائة بالمغرب

ووهب الحاآم داره لبعض أصحابه، فنقل القاضي محمد المذآور إلى داره التي بمصر يوم األربعاء لتسع خلون 
ون من شهر رمضان المذآور إلى مقبرة أخيه من شهر رمضان من هذه السنة، ثم نقل عيشة الجمعة لعشر خل

  .وأبيه بالقرافة، رحمهم اهللا تعالى

ولما مات القاضي محمد أبو عبد اهللا المذآور أقامت مصر بغير قاض أآثر من شهر، ثم قلد الحاآم صاحب 
اهللا مصر القضاة أبا عبد اهللا الحسين بن علي بن النعمان الذي آان ينوب عن عمه القاضي محمد أبي عبد 

وآانت والية  - وقد تدم ذآر ذلك في هذه الترجمة  - المذآور وصرفه واستخلف ولده أبا القاسم عبد العزيز
الحسين المذآور لست خلون من شهر ربيع األول سنة تسع وثمانين وثلثمائة، واستمر في الحكم إلى يوم 

 - اسم عبد العزيز بن محمدالخميس سادس عشر شهر رمضان سنة أربع وتسعين، فصرف بابن عمه أبي الق
ثم ضربت عنق الحسين بن علي النعمان المذآور يوم األحد سادس المحرم سنة خمس وتسعين  -المقدم ذآره 

  .في حجرته، وأحرقت جثته، وذلك بأمر الحاآم، لقصة يطول شرحها

ألحد من أهله، وعلت واستقل أبو القاسم في األحكام، وضم إليه الحاآم النظر في المظالم، ولم يجتمعا قبله   
رتبته عند الحاآم وأصعده معه علة المنبر يوم عيد الفطر بعد قائد القواد، وآذلك في عيد النحر، وتصلب في 
األحكام، وتشدده على من عانده من روساء الدولة، ورسم على جماعة ممن وجب عليه حق فامتنع من الخروج 

اآم، إلى أن صرفه عن ذلك جميعه يوم الجمعة سادس عشر ولم يزل قاضيًا في جميع ما فوضه إليه الح. منه
وفوض القضاء إلى أبي الحسن مالك بن سعيد بن مالك الفارقي، وأخرجه . رجب سنة ثمان وتسعين وثلثمائة

ثم إن الحاآم أمر األتراك بقتل القاضي أبي القاسم عبد العزيز المذآور والقائد أبي عبد . عن أهل بيت النعمان
ن بن جوهر وأبي علي إسماعيل أخي القائد فضل بن صالح، فقتلوهم ضربًا بالسيوف في ساعة اهللا الحسي

واحدة، ألمر يطول شرحه، وذلك يوم الجمعة الثاني والعشرين منجمادى اآلخرة سنة إحدى وأربعمائة، رحمهم 
ول سنة أربع وخمسين اهللا تعالى؛ وآانت والدة أبي القاسم عبد العزيز المذآور يوم اإلثنين مستهل ربيع األ

  .وثلثمائة

إنه : وأما القاضي أبو طاهر المذآور، فقال أبو منصور أحمد عبد اهللا بن أحمد الفرغاني المصري في تتاريخه
وتوفي لليلة بقيت من . آان آثير الرواية حسن المجالسة، شيخ مع الشيوخ، آهل مع الكهول، شاب مع الشباب

  .ة، رحمهم اهللا تعالىذي القعدة سنة سبع وستين وثلثمائ

 السيدة نفيسة

السيدة نفيسة ابنة أبي محمد الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب، رضي اهللا عنهم أجمعين؛ دخلت 
مصر مع زوجها إسحاق بن جعفر الصادق رضي اهللا عنه، وقيل بل دخلت مصر مع أبيها الحسن وإن قبره 

على المدينة من قبل أبي جعفر المنصور، وأقام بالوالية مدة خمس بمصر لكنه غير مشهور، وإنه آان واليًا 
سنين، ثم غضب عليه فغزله واستصفى آل شيء له وحبسه ببغداد، فلم يزل محبوسًا حتى مات المنصور وولي 

  .المهدي فأخرجه من محبسه ورد عليه آل شيء ذهب له، ولم يزل معه

الحاجر مات هناك، وذلك في سنة ثمان وستين ومائة، وهو ابن  فلما حج المهدي آان في جملته، فلما انتهى إلى
وقيل إنه توفي  -والحاجر على خمسة أميال من المدينة  - .خمس وثمانين سنة، وصلى عليه علي بن المهدي

  .ببغداد ودفن بقبرة الخيرزان، والصحيح أنه مات بالحاجر، هكذا قال الخطيب في تاريخه، واهللا أعلم



 

النساء الصالحات التقيات، ويروى أن اإلمام الشافعي، رضي اهللا عنه، لما دخل مصر في وآانت نفيسة من 
التاريخ المذآور في ترجته حضر إليها، وسمع عليها الحديث وآان للمصريين فيها اعتقا عظيم، وهو إلى اآلن 

  .باق آما آان

ي  ا، وآانت    ولما توفي اإلمام الشافعي، رضي اهللا عنه، أدخلت جنازته إليها وصلت ف ة "داره ي موضع   " مقيم ف
ؤتمن    . مشهدها اليوم، ولم تزل به إلى أن توفيت في شهر رمضان سنة ثمان ومائتين ا الم ولما ماتت عزم زوجه

ي                دفنت ف دهم، ف ا عن أله المصريون بقاءه اك، فس دفنها هن ة لي ى المدين ا إل ى حمله ر الصادق عل إسحاق بن جعف
باع،   الموضع آان يعرف به اآلن بين القاهر درب الس ة ومصر عند المشاهد، وهذا الموضع آان يعرف يومذاك ب

  .فخرج الدرب ولم يبق هناك سوى المشهد، وقبرها معروف بإجابة الدعاء عنده، وهو مجرب، رضي اهللا عنها

 واصل بن عطاء

ان        ي مخزوم، آ ولى بن ل م ي ضبة، وقي أحد   أبو حذيفة واصل بن عطاء المعتزلي، المعروف بالغزال، مولى بن
ه       ي حق رد ف اس المب و العب األئمة البلغاء المتكلمين في علوم الكالم وغيره، وآان يلثغ بالراء فيجعلها غينًا، قال أب

اب   ان                ": الكامل  " في آت راء، فك ي ال ة ف يح اللثغ غ قب ان ألث ه آ ك أن ب، وذل ن عطاء أحد األعاجي ان واصل ب آ
ة    يخلص آالمه من الراء وال يفطن لذلك، القتداره على الكالم وسهولة ألفاظه ففي ذلك يقول الشاعر من المعتزل

ا ليست            ى آأنه الم، حت ي الك ا ف رة تردده ى آث راء عل ه ال وهو أبو الطروق الضبي يمدح بإطالة الخطب واجتناب
  : فيه

  لكل خطيٍب يغلب الحق باطله   عليم بإبدال الحروف وقامـع
    

  : وقال آخر
  الف الراء حتى احتال للشعروخ   ويجعل البر قمحًا في تصرفـه
 المطـر فعاذ بالغيث إشفاقًا من   ولم يطق مطرًا، والقول يعجلـه

    
أما لهذا األعمى المكتني بأبي معاذ من يقتله؟ أما واهللا لوال أن : ومما يحكى عنه، وقد ذآر بشار بن برد فقال

: ، ثم ال يكون إال سدوسيًا أو عقيليًا، فقالالغيلة خلق من أخالق الغالية لبعثت إليه من يبعج بطنه على مضجعه
من أخالق الغالية، ولم يقل المغيرية وال : هذا األعمى، ولم يقل بشار وال ابن برد وال الضرير، وقال

: على مضجعه، ولم يقل على مرقده وال على فراشه، وقال: لبعثت، ولم يقل ألرسلت، وقال: المنصورية، وقال
  .ر بني سدوس ألنه آان نازًال فيهميبعج، ولم يقل يبقر، وذآ

  
في ترجمة المعتزلي أن واصل بن عطاء آان يجلس إلى الحسن " األنساب " وذآر السمعاني في آتاب 

البصري رضي اهللا عنه، فلما ظهر االختالف وقالت الخوارج بتكفير مرتكبي الكبائر وقالت الجماعة بأنهم 
إن من هذه األمة ال مؤمن وال آافر، : عطاء عن الفريقين وقالمؤمنون وإن فسقوا بالكبائر، فخرج واصل بن 

: منزلة بين منزلتين، فطرده الحسن عن مجلسه فاعتزل عنه، وجلس إليه عمرو بن عبيد، فقيل لهما وألتباعهما
وقد أحلت في ترجمة عمرو بن عبيد على هذا الموضع في تبين االعتزال وألي معنى سموا بهذا  - معتزلون 
  .قد ذآرت في ترجمة قتادة بن دعامة السدوسي أنه الذي سماهم بذلكاالسم، و

  
وآان واصل بن عطاء المذآور يضرب به المثل في إسقاطه حرف الراء من آالمه، واستعمل الشعراء ذلك في 
شعرهم آثيرًا، فمنه قول أبي محمد الخازن من جملة قصيدة طنانة طويلة يمدح بها الصاحب أبا القاسم إسماعيل 

  : وهو - المقدم ذآره  -ن عباد ب
  تجنب ابن عطاء لفظة الراء   نعم تجنب ال يوم العطاء آما

    
  : وقال آخر في محبوب له ألثغ

  ليسمعها ما أسقط الراء واصل   أعد لثغة لو أن واصل حاضر
    

  : وقال آخر
 وقطعتني حتى آأنـك واصـل   أجعلت وصلت الراء لم تنطق به



 

    
  : وقال آخر" وقطعتني حتى آأنك واصل : " قوله هللا دره ما أحسن

 فيلحقنـي وال راء واصـل   فال تجعلني مثل همزة واصل
    

وقال أبو عمر يوسف بن هارون الكندي األندلسي القرطبي الرمادي الشاعر المشهور، إال أنه لم يتعرض إلى 
  : ذآر واصل، وآانت وفاته سنة ثالث وأربعمائة

 الهجر يجمعنا فنـحـن سـواء   صال وال أناال الراء تطمع في الو
 والـراء وقعدت منتحـبـًا أنـا   فإذا خلوت آتبتها في راحـتـي

    
وقد عمل الشعراء في اللثغة التي هي إبدال . وهذا الباب متسع، فال حاجة إلى اإلطالة فيه، ويكفي هذا األنموذج

نواس، ولم أجدها في ديوانه، واهللا أعلم، إال أن تكون الثاء من السين شعرًا آثيرًا، فمن ذلك ما يعزى ألبي 
  : رواية علي بن حمزة األصبهاني، فإنها أآثر الروايات، ولم أآشف هذه األبيات منها، وهي أبيات حلوة ظريفة

 فقال لي إثمي مـرداث   وشادٍن ساءلت عن اسمـه
 قد هجع الناث: وقال لي   بيات يعاطني سخـامـيًة

 زينها النـثـرين واآلث   آالـيلـنـاأما ترى حثن أ
  أين الطاث والكاث: فقلت   قعدت من لثغته ألـثـغـا

    
ولم أجد في لثغة الراء إال قليًال، فمن ذلك قول . ولو شرعت في ذآر ما قيل على هذا النمط لطال الشرح

  : بعضهم
  ونقطة خال الخد في عطفة الصدغ   أما وبياض الثغر مـمـن أحـبـه

 رمتني في تيار بحر هوى اللثـغ   فتنتنـي لـثـغة مـوصـلـية لقد
 مسلطة دون األنام على لـدغـي   ومستعجم األلفاظ عقرب حـديثـه
 إلى اللثغة الغناء من لفظه يصغي   يكاد أصم الصـم عـنـد حـديثـه
 وآان الذي أهوى ونلت الذي أبغي   يقول وقد قبلـت واضـح ثـغـره

 على خده من لونها أحسن الصبـغ   لحمية وأظهرتوقد نفضت آأس ا
  يزيدك عند الشغب سكغًا على سكغ   تغفق فغشف الخمع من آغم غيقتي

    
ولقد أجاد هذا الشاعر وجمع في البيت األخير راءات آثيرة وأبدلها بالغين، وللخبز أرزي الشاعر المقدم ذآره 

  : غة إال في آخر البيت األخير من األربعة أبياتفي غالم يلثغ بالراء أيضًا لكنه لم يستعمل اللث
 وإنما شرطي فـي الـلـثـغ   وشادن بالـكـرخ ذي لـثـغة

  حتى حكى العقرب في الصدغ   ما أشبه الزنبور في خـصـره
 أحرق قلبي شـدة الـلـدغ   في فمـه تـرياق لـدٍغ إذا

 تفديك روحي قال ال أدغـي   إن قلت في ضمي له أين هو
    

  .وقد تسلسل الكالم وخرجنا عن المقصود من أخبار واصل بن عطاء
  

  : وآان طويل العنق جدًا بحيث آان يعاب به، وفيه يقول بشار بن برد الشاعر المشهور المقدم ذآره
 آنقنق الدو إن ولى وإن مثال   ماذا منيت بغزال له عـنـق

  رجال؟تكفرون رجاًال آفروا    عنق الزرافة، ما أبالي وبالكم
    

  .وآانت بينهما منافسات وأحقاد، وقد تقدم آالم واصل في حق بشار
  

لم يكن واصل بن عطاء غزاًال، ولكنه آان يلقب بذلك ألنه آان يالزم ": الكامل " وقال المبرد في آتاب 
بن  وآان طويل العنق، ويروى عن عمرو: الغزالين ليغرف المتعففات من النساء فيجعل صدقته لهن، ثم قال

  .ال يصلح هذا ما دامت عليه هذه العنق: عبيد أنه نظر إليه من قبل أن يكلمه فقال



 

  
وآتاب خطبته " المنزلة بين منزلتين " ، وآتاب "التوبة " وآتاب " أصناف المرجئة " وله من التصانيف آتاب 

وآتاب ما جرى بينه "  الخطب في التوحيد والعدل" وآتاب " معاني القرآن " التي أخرج منها الراء، وآتاب 
طبقات أهل العلم " وآتاب " الدعوة " وآتاب في " السبيل إلى معرفة الحق " وبين عمرو بن عبيد وآتاب 

  .وغير ذلك" والجهل 
  

وآانت والدته سنة ثمانين للهجرة بمدينة الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وتوفي سنة إحدى . وأخباره آثيرة
  .وثمانين ومائة، رحمه اهللا

 وثيمة بن الفرات

أبو يزيد وثيمة بن موسى بن الفرات الوشاء، الفارسي الفسوي، آان قد خرج من بلده إلى البصرة ثم سافر إلى 
  .مصر، وارتحل منها إلى األندلس تاجرًا وآان يتجر في الوشي

ه    ي    وصنف آتابًا في أخبار الردة، وذآر فيه القبائل التي ارتدت بعد وفاة النبي صلى اهللا علي لم، والسرايا الت وس
نهم      اد م ك ومن ع إليهم أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه، وصورة مقاتلتهم وما جرى بينهم وبين المسلمين في ذل
ويرة                ن ن ك ب ع مال ه م ي، رضي اهللا عن د المخزوم ن الولي د ب ا جرى لخال اة، وم انعي الزآ إلى اإلسالم، وقتال م

ه، وأم          اليربوعي أخي متمم بن نويرة الشاعر المشهور ك، وصورة قتل ه مال ي أخي ي المشهورة ف صاحب المرائ
ي         ة أب ي ترجم دم ف د تق رة، وق د آثي قاله متمم من الشعر في ذلك وما قاله غيره، وهو آتاب جيد يشتمل على فوائ
عبد اهللا محمد الواقدي أنه صنف في الردة آتابًا أيضًا أجاد فيه، ولم أعرف لوثيمة المذآور من التصانيف سوى   

  .ا الكتابهذ

د اهللا   " تاريخ األندلس " وهو رجل مشهور ذآره أبو الوليد بن الفرضي صاحب  و عب في آتابه، وذآره الحافظ أب
اب            " جذوة المقتبس " الحميدي في آتاب  ي آت و سعد السمعاني ف اريخ مصر، وأب ي ت ونس ف ن ي " وأبو سعيد ب

ه   آان يتجر في الوشي، وهو: في ترجمة الوشاء فقال" األنساب  نوع من الثياب المعمولة من اإلبريسم، فعرف ب
  .جماعة منهم وثيمة المذآور

ين     بع وثالث نة س ثم إن وثيمة عاد من األندلس إلى مصر ومات بها يوم االثنين لعشر خلون من جمادى اآلخرة س
  .ومائتين، رحمه اهللا تعالى

ة، حدث عن        آان لوثيمة ولد يقال ل: وقال أبو سعيد بن يونس المصري في تاريخه ن وثيم ارة ب و رفاعة عم ه أب
ده                  ه، ومول نين وحدث ب ى الس ًا عل ا، وصنف تاريخ ة وغيرهم ه وثيم ن سعد وعن أبي أبي صالح آاتب الليث ب

  .بمصر، وتوفي ليلة الخميس لست بقين من جمادى اآلخرة سنة تسع وثمانين ومائتين

ي     ووثيمة بفتح الواو وآسر الثاء المثلثة وسكون الياء المثناة ة ف اآنة، والوثيم من تحتها وفتح الميم وبعدها هاء س
ة             م بالصواب، والوثيم ا سمي الرجل، واهللا أعل ة الصخرة، وبه ام، والوثيم األصل الجماعة من الحشيش والطع

ا   . أيضًا الحجر الذي يقدح النار ي أيمانه ة        : تقول العرب ف ار من الوثيم ة، والن ذق من الجريم ذي أخرج الع : وال
  .النخلة، والجريمة النواة -تح العين المهملة بف -العذق 

وأم الفارسي والفسوي فقد تقدم الكالم عليهما في ترجمة الشيخ أبي علي الفارسي النحوي وأرسالن البساسيري     
  .فأغنى عن اإلعادة

  .وإذ ذآرنا متمم بن نويرة وأخاه فال بد من ذآر طرف من أخبارهما، فإنها مستملحة

ى    : المذآور رجًال سريًا نبيًال يردف الملوك، وللردافة موضعان أحدهما آان مالك بن نويرة   ك عل ه المل أن يردف
م   دابته في صيد أو غيره من مواضع األنس، والموضع الثاني أنبل، وهو أن يخلف الملك إذا قام عن مجلس الحك

ال    . فينظر بين الناس بعده ل فيق ه المث اء   : وهو الذي يضرب ب ى وال    مرعى وال آالسعدان، وم وال آصداء، وفت
ول،    . آمالك ه الجف ال ل وآان فارسًا شاعرًا مطاعًا في قومه، وآان فيه خيالء وتقدم، وآان ذا لمة آبيرة، وآان يق

ه     لم صدقه قوم ه وس ا  . وقدم النبي صلى اهللا عليه وسلم فيمن قدم من العرب فأسلم، فواله النبي صلى اهللا علي ولم
د      ارتدت العرب بعد موت النبي صلى ا خرج خال تهم، ولم اهللا عليه وسلم بمنع الزآاة آان مالك المذآور من جمل



 

ي      ه بن دم قوم بن الوليد رضي اهللا عنه لقتالهم في خالفة أبي بكر الصديق رضي اهللا عنه نزل على مالك وهو مق
ي الصالة دون ال  : يربوع وقد أخذ زآاتهم وتصرف فيها، فكلمه خالد في معناها، فقال مالك ه    إني آت ال ل اة، فق زآ

ال       : أما علمت أن الصالة والزآاة معًا ال تقبل واحدة دون أخرى، فقال مالك: خالد ك، ق ول ذل ان صاحبك يق د آ ق
د          : خالد ه خال ال ل الم طويًال فق ي الك م تجاوال ف ك، ث ي  : وما تراه لك صاحبًا؟ واهللا لقد هممت أن أضرب عنق إنن

ك  وهذه: أو بذلك أمرك صاحبك؟ قال: قاتلك، قال ا       . بعد تلك واهللا ألقتلن ن عمر رضي اهللا عنهم د اهللا ب ان عب وآ
ك    ال مال ا، فق ا    : وأبو قتادة األنصاري رضي اهللا عنه حاضرين فكلما خالدًا في أمره، فكره آالمهم د، ابعثن ا خال ي

د       ال خال ا، فق ر من جرمن ه أآب الني  ال: إلى أبي بكر فيكون هو الذي يحكم فينا، فقد بعثت إليه غيرنا ممن جرم  أق
د       ال لخال تمم وق ه أم م ى زوجت ك إل : اهللا إن أقلتك، وتقدم إلى ضرار بن األزور األسدي بضرب عنقه، فالتفت مال

ك  : هذه التي قتلتني، وآانت في غاية الجمال، فقال له خالد ال مال ى   : بل اهللا قتلك برجوعك عن اإلسالم، فق ا عل أن
عرًا       يا ضرار اضرب عنقه، فضرب: اإلسالم، فقال خالد اس ش ر الن ان من أآث عنقه وجعل رأسه أثفية لقدر، وآ

  .فكانت القدر على رأسه حتى نضج الطعام، وما خلصت النار إلى شواه من آثرة شعره -آما تقدم ذآره  -

  .قتل مالك يوم البطاح، وجاء أخوه متمم فكان يرثيه: قال ابن الكلبي في جمهرة النسب

ى نفسه    وقبض خالد امرأته، فقيل إنه اشتر ا إل اها من الفيء وتزوج بها، وقيل إنها اعتدت بثالثة حيض ثم خطبه
ه        ر رضي اهللا عن ن عم ه اب ال ل ا، وق : فأجابته، فقال البن عمر وأبي قتادة رضي اهللا عنهما يحضران النكاح فأبي

  : تكتب إلى أبي بكر رضي اهللا عنه وتذآر أمرها فأبى وتزوجها، فقال في ذلك أبو زهير السعدي

 تطاول هذا الليل من بعد مالـك   ال قل لحي أوطئوا بالسـنـابـكأ
 وآان له فيها هوًى قبـل ذلـك   قضى خالد بغيًا عليه لعـرسـه

 عنان الهوى عنها وال متمـالـك   فأمضى هواه خالد غير عاطـف
  إلى غير شيء هالكًا في الهوالك   وأصبح ذا أهل، وأصبح مـالـك

 ومن للرجال المعدمين الصعالك   امـل بـعـدهفمن لليتامى واألر
 الحوارك بفارسها المرجو تحت   أصيبت تميم غثها وسـمـينـهـا

    
إن خالدًا قد زنى فارجمه، : ولما بلغ الخبر أبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما، قال عمر ألبي بكر رضي اهللا عنه

ما آنت ألقتله به، إنه تأول فأخطأ، : مًا فاقتله به، قالفإنه قتل مسل: ما آنت ألرجمه فإنه تأول فأخطأ، قال: قال
ما آنت ألشيم سيفًا سله اهللا عليهم أبدًا، هكذا سرد هذه الواقعة وثيمة المذآور والواقدي في : قال فاعزله، قال

  .آتابيهما، والعهدة عليهما
  

في بيته قليل التصرف في أمر  وآان أخوه متمم بن نويرة، وآنيته أبو نهشل الشاعر المشهور، آثير االنقطاع
نفسه اآتفاء بأخيه مالك، وآان أعور دميمًا، فلما بلغه مقتل أخيه حضر إلى مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم، وصلى الصبح خلف أبي بكر الصديق رضي اهللا عنه، فلما فرغ من صالته واستند في محرابه قام متمم 

  : نشدفوقف بحذائه واتكأ على سية قوسه ثم أ
  خلف البيوت قتلت يا ابن األزور   نعم القتيل إذا الرياح تنـاوحـت

 يغـدر لو هو دعاك بـذمة لـم   أدعوته بـالـلـه ثـم غـدرتـه

   : واهللا ما دعوته وال غدرته: وأومأ إلى أبي بكر رضي اهللا عنه، فقال

 ولنعم مأوى الطارق المتنور   ولنعم حشو الدرع آان وحاسرًا
 حلو شمائله عفيف الـمـئزر   مسك الفحشاء تحت ثيابـهال ي

    
ثم بكى وانحط على سية قوسه، فما زال يبكي حتى دمعت عينه العوراء، فقام إليه عمر بن الخطاب رضي اهللا 

يا أبا حفص، واهللا لو علمت أن : لوددت أنك رثيت زيدًا أخي بمثل ما رثيت به مالكًا أخاك، فقال: عنه، فقال
وآان . ما عزاني أحد عن أخي بمثل تعزيته: بحيث صار أخوك ما رثيته، فقال عمر رضي اهللا عنه أخي صار

إني ألهش للصبا أنها : زيد بن الخطاب رضي اهللا عنه قتل شهيدًا يوم اليمامة، وآان عمر رضي اهللا عنه يقول
الشعر آما تقول لرثيت أخي  لو آنت أقول: تأتيني من ناحية أخي زيد، ويروى عن عمر رضي اهللا عنه أنه قال



 

لم ترث زيدًا آما رثيت : ويروى أن متممًا رثى زيدًا فلم يجد، فقال له عمر رضي اهللا عنه. آما رثيت أخاك
  .إنه واهللا ليحرآني لمالك ما ال يحرآني لزيد: مالكًا، فقال

  
في الليلة ذات األزيز آان أخي : إنك لجزل فأين آان أخوك منك، فقال: وقال له عمر رضي اهللا عنه يومًا

والصراد يرآب الجمل الثفال، ويجنب الفرس الجرور، وفي يده الرمح الثقيل، وعليه الشملة الفلوت، وهو بين 
  .المزادتين، حتى يصبح وهو متبسم

  
  .بفتح الهمزة وزاءين األولى منهما مكسورة وبينهما ياء مثناة من تحتها، صوت الرعد: واألزيز

  
  .د المهملة وتشديد الراء وفتحها وبعد األلف دال مهملة، غيم رقيق ال ماء فيهبضم الصا: والصراد

  
  .بفتح الثاء المثلثة والفاء، وهو الجمل البطيء في سيره ال يكاد يمشي من ثقله: والثفال

  
  .بفتح الجيم على وزن فعول، الفرس الذي يمنع القياد: والجرور

  
  .بسهاالتي ال تكاد تثبت على ال: والشملة الفلوت

  
  .الراوية، وهي معروفة: والمزادة

  
يا أمير المؤمنين، لقد أسرت مرة في حي من أحياء : خبرنا عن أخيك، قال: وقال له عمر رضي اهللا عنه يومًا

العرب، فأخبر أخي، فأقبل، فلما طلع على الحاضر ما آان أحد قاعدًا إال قام على رجليه، وما بقيت امرأة إال 
إن : بيوت، فما نزل عن جمله حتى لقوه بي برمتي فحلني هو، فقال عمر رضي اهللا عنهوتطلعت من خالل ال

  .هذا لهو الشرف
  

أن رجًال دفع إلى رجل : أصله" دفع إليه الشيء برمته " بضم الراء المهملة، الحبل البالي، ومنه قولهم : والرمة
  .بعيرًا بحبل في عنقه، فقيل ذلك لكل من دفع شيئًا بجملته

  
أغار حي من أحياء العرب على حي أخي مالك وهو غائب، فجاءه : متمم أيضًا لعمر رضي اهللا عنه وقال

الصريخ، فخرج في آثارهم على جمل يسوقه مرًة ويرآبه أخرى، حتى أدرآهم على مسيرة ثالث وهم آمنون، 
فاستسلموا جميعًا حتى فما هو إال أن رأوه فأرسلوا ما في أيديهم من األسرى والنعم وهربوا، فأدرآهم أخي، 

قد آنا نعلم سخاءه وشجاعته، ولم نعلم آل ما : آتفهم، وصدر بهم إلى بالده مكتوفين، فقال عمر رضي اهللا عنه
  .تذآره

  
  : في باب المراثي" الحماسة " وله فيه المراثي النادرة، فمن ذلك أبياته الكافية، وهي في آتاب 

  ي لتذراف الدموع السوافكرفيق   لقد المني عند القبور على البكا
 لقبر ثوى بين اللوى والدآادك؟   فقال أتبكي آل قـبـر رأيتـه

 فدعني فهذا آله قبر مـالـك   فقلت له إن الشجا يبعث الشجـا
    

  : وله فيه قصيدته العينية، وهي طويلة بديعة، ومن جملتها
 من الدهر حتى قيل لن يتصدعا   وآنا آندماني جـذيمة حـقـبة

  أصاب المنايارهط آسرى وتبعا   وعشنا بخير في الحياة، وقبلنـا
 معـا لطول اجتماع لم نبت ليلة   فلما تفرقنا آأنـي ومـالـكـا

    
وهو بفتح  - وقد يتشوف الواقف على هذا الكتاب إلى الوقوف على شيء من أخبار جذيمة المذآور ونديميه 

وآنيته أبو مالك  - ثناة من تحتها وفتح الميم وبعدها هاء ساآنة الجيم وآسر الذال المعجمة وسكون الياء الم
جذيمة بن مالك بن فهم بن دوس بن األزد األزدي، صاحب الحيرة وما واالها، وهو األبرش والوضاح، وإنما 

وهو من . قيل ذلك ألنه آان أبرص، فكانت العرب تهابه أن تنسبه إلى البرص فعرفته بأحد هذين الوصفين
وآان له ابن . وائف، وآان بعد عيسى عليه السالم بثالثين سنة، وآان من تيهه ال ينادم إال الفرقدينملوك الط

أخت يقال له عمرو بن عدي بن نصر بن ربيعة بن الحارث بن مالك اللخمي، ويقال له عمم ألنه أول من اعتم، 



 

ن جذيمة شديد المحبة له، فاستهوته ابن تمارة بن لخم، وبقية النسب معروف، واسم األخت المذآورة رقاش، وآا
الجن، وأقام زمانًا يتطلبه فلم يجده، فأقبل رجالن من بني القين يقال ألحدهما مالك واآلخر عقيل ابنا فارح بن 
مالك بن آعب بن القين، واسمه النعمان، ابن جسر بن شيع بن أسد بن وبرة بن ثعلبة بن حلوان بن عمران بن 

لقين بعبد آان له فحضنه فاشتهر به فصادفا عمرًا في البرية وهو أشعث الرأس الحاف بن قضاعة، وسمي ا
طويل األظفار سيء الحال، فعرفاه وحماله إلى خاله جذيمة بعد أن لما شعثه وأصلحا حاله، فقال لهما جذيمة من 

اللذين يضرب بهما  ذلك لكما، فهما نديماه: منادمتك ما بقيت وبقينا، فقال: احتكما علي، فقاال: فرط سروره به
إنهما نادماه أربعين سنة لم يعيدا عليه حديثًا حدثاه به، وإياهما عن أبو خراش الهذلي بقوله في : المثل، ويقال

  : مرثية أخيه عروة
 وذلك رزء لو علمت جلـيل   تقول أراه بعد عروة الهـيًا

 ولكن صبري يا أميم جمـيل   فال تحسبني أني تناسيت عهده
 مالك وعقـيل: نديمًا صفاء   ي أن قد تفرق قبلنـاألم تعلم

    
  .هذه خالصة حديثهم، وإن آان فيه طول، وإنما قصدت اإليجاز

  
وذآر أبو علي القالي في آتابه الذي جعله ذيًال على أمياله أن متممًا المذآور قدم على عمر بن الخطاب رضي 

من الزواج لعل اهللا تعالى أن ينشر منك ولدًا، فإنكم أهل بيت يا متمم، ما يمنعك : اهللا عنه، وآان به معجبًا، فقال
  : قد درجتم؟ فتزوج امرأة من أهل المدينة، فلم تحظ عنده ولم يحظ عندها، فطلقها ثم قال

  أهذا دالل العشق، أم أنت فارك؟   أقول لهند حين لم أرض عقلهـا
 لـكمـا علي يسير بعد ما بـان   أم الصرم تهوين فكل مـفـارٍق

    
ما تنفك تذآر مالكًا على آل حال، فلم يمض على هذا األمر إال قليل حتى طعن : فقال له عمر رضي اهللا عنه

وبالجملة فإنه لم ينقل عن أحد من العرب وال . عمر رضي اهللا عنه، ومتمم بالمدينة، فرثى عمر رضي اهللا عنه
  .غيرهم أنه بكى على ميته ما بكى متمم على أخيه مالك

  
لقد : ما بلغ من حزنك على أخيك؟ فقال له: أن عمر رضي اهللا عنه قال لمتمم" الردة " ى الواقدي في آتاب حك

مكثت سنة ال أنام بليل حتى أصبح، وال رأيت نارًا رفعت بليل إال ظننت نفسي ستخرج، أذآر بها نار أخي، آان 
متى يرى النار يأوي إلى الرحل، ولهو بالضيف يأمر بالنار فتوقد حتى يصبح مخافة أن يبيت ضيفه قريبًا منه، ف

  .أآرم به: يأتي مجتهدًا أسر من القوم يقدم عليهم القادم لهم من السفر البعيد، فقال عمر رضي اهللا عنه
  

آانت عيني هذه قد ذهبت، وأشار : ما لقيت على أخيك من الحزن والبكاء؟ قال: وحكى الواقدي أيضًا أنه قال له
صحيحة وأآثرت البكاء حت ى أسعدتها العين الذاهبة وجرت بالدموع، فقال عمر رضي اهللا إليها، فبكيت بال

  .إن هذا لحزن شديد، ما يحزن هكذا أحد على هالكه: عنه
  

وقد ضربت الشعراء األمثال بمالك وأخيه متمم في أشعارهم، فمن ذلك قول ابن حيوس المقدم ذآره من جملة 
  : قصيدة

 متمما ويقبح بي أن ال أآون   كوفجعة بين مثل صرعة مال
    

ومنه قول أبي بكر محمد بن عيسى الداني المعروف بابن اللبانة في قصيدته التي يرثي بها المعتمد بن عباد 
  : وهو قوله -حسبما شرحناه في ترجمة المعتمد  - صاحب إشبيلية لما قبض عليه يوسف بن تاشفين 

  كي عليك متمماومن ولهي أح   حكيت وقد فارقت ملكك مالكا
    

وهو أيضًا من جملة أبيات، ثم  -المذآور في حرف الهمزة  -ومن ذلك أيضًا قول بعضهم، وأظنه ابن منير 
  : حققت قاءله وهو نجم الدين أبو الفتح يوسف بن الحسين بن محمد، عرف بابن المجاور الدمشقي

  وإنسان عيني في هواك متمم   أيا مالكي في القلـب نـويرة
    

من جملة أبيات يصف فيها منزًال ويدعو له بالسقيا،  -المقدم ذآره  - ومنه قول أبي الغنائم ابن المعلم الشاعر 
  : فقال



 

 فلو مالك فيه دعيت متمماسقاه الحيا قبلي وجئت متمما
  : ومنه قول القاضي السعيد ابن سناء الملك

  أتمم ما قد فات عين متمم   بكيت بكلتا مقلتي آأننـي

  .وهذا باب يطول شرحه، وقد جاوزنا الحد بالخروج عما بالخروج نحن بصدده

  .بضم الميم وفتح التاء المثناة من فوقها، وبعدها ميمان األولى منما مشددة مكسورة: ومتمم  

بضم الصاد المهملة وتشديد الدال المهملة وألف : صدا: فيه ثالث لغات" ماء وال آصدأ " وصدًا في قولهم 
وصداء مثل األول لكن الصاد مفتوحة واأللف ممدودة، فمن ضم قصر ومن فتح مد، واللغة الثالثة  مقصورة،
بتخفيف الدال وهمزتين متواليتين والصاد مفتوحة، وهي بئر معروفة مشهورة ماؤها عذب نمير، واهللا : صدءاء
  .أعلم

 البحتري

ن أب       أبو عبادة الوليد بن عبيد بن يحيى بن عبيد بن شمالل بن جابر  ثم ب ن خي ن الحارث ب بن سلمة بن مسهر ب
ة، وهو        ن جلهم ن الغوث ب رو ب حارثة بن جدي بن تدول بن بحتر بن عتود بن عنين بن سالمان بن ثعل بن عم
ري الشاعر المشهور،        ن قحطان، الطائي البحت طيء بن ادد بن زيدان بن آهالن بن سبأ بن يشجب بن يعرب ب

ية من قراها، ونشأ وتخرج بها، ثم خرج إلى العراق ومدح جماعة من الخلفاء ولد بمنبج، وقيل بزردفنة وهي قر
ه               ام، ول ى الش اد إل م ع رًا طويًال ث داد ده ام ببغ اء، وأق ابر والرؤس رًا من األآ أولهم المتوآل على اهللا، وخلقًا آثي

و         ياء من شعره أب ه أش د روى عن ا، وق رد    أشعار آثيرة ذآر قيها حلب وضواحيها، وآان يتغزل به اس المب العب
ر الصولي                 و بك د الحكيمي وأب ن أحم د ب املي ومحم د اهللا المح و عب ان والقاضي أب ن المرزب ن خلف ب ومحمد ب

  .وغيرهم

وخي المنبجي ن األصبغ التن ال صالح ب ا : ق از بن راق، يجت ى الع ل أن يخرج إل دنا قب ا عن ري هاهن رأيت البحت
ي المسجد،       ى جنبت أ إل اب، وأوم ه         الجامع من هذا الب ي ذهاب دح أصحاب البصل والباذنجان، وينشد الشعر ف يم

  .ومجيئه، ثم آان منه ما آان، وعلوة التي شبب بها في آثير من أشعاره هي بنت زريقة الحلبية، وزريقة أمها

أول أمري  : أن البحتري آان يقول" أخبار أبي تمام الطائي " وحكى أبو بكر الصولي في آتابه الذي وضعه في 
ى             في الشعر  ان يجلس فال يبق ه شعري، وآ ام وهو بحمص، فعرضت علي ي تم ى أب ونباهتي فيه أني صرت إل

ي      ال ل وا ق ا تفرق اس، فلم أنت  : شاعر إال قصده وعرض عليه شعره، فلما سمع شعري أقبل علي وترك سائر الن
ف       ي بالحذق وش ان، وشهد ل رة النعم يهم   أشعر من أنشدني، فكيف حالك؟ فشكوت خلة، فكتب إلى أهل مع ي إل ع ل

  .امتدحهم، فصرت إليهم فأآرموني بكتابه ووظفوا لي أربعة آالف درهم، فكانت أول مال أصبته: وقال لي

ن يوسف،          : وقال أبو عبادة المذآور د ب عيد محم ي س ي دخلت أب ا، أن ه قبله أول ما رأيت أبا تمام، وما آنت رأيت
  : فامتدحته بقصيدتي التي أولها

  أم خان عهدًا أم اطاع شفيقا   أأفاق صب من هوى فأفيقا
    

هذا، أعزك اهللا، : أحسن اهللا إليك يا فتى، فقال له رجل في المجلس: فأنشدته إياها، فلما أتممتها سر بها، وقال لي
يا فتى، قد آان في نسبك وقرابتك ما يكفيك : شعري علقه هذا الفتى، فسبقني به إليك، فتغير أبو سعيد وقال لي

سبحان اهللا يا فتى ال تقل : هذا شعري أعزك اهللا، فقال الرجل: ، وال تحمل نفسك على هذا، فقلتأن تمت به إلينا
نحن نبلغك ما تريد، وال تحمل نفشك على هذا، : هذا، ثم ابتدأ فأنشد من القصيدة أبياتًا، فقال لي أبو سعيد

ت حتى ردني أبو سعيد ثم قال فخرجت متحيرًا ال أدري ما أقول، ونويت أن أسأل عن الرجل من هو، فما بعد
هذا ابن عمك، حبيب بن أوس الطائي ألبو تمام، فقم : ال، قال: جنيت عليك فاحتمل، أتدري من هذا؟ فقلت: لي

إنما مزحت معك، فلزمته بعد ذلك وآثر : ثم أقبل علي يقرظني ويصف شعري وقال. إليه، فقمت إليه فعانقته
  .عجبي من سرعة حفظه



 

  
اجمع : في آتابه المذآور أن أبا تمام راسل أم البحتري في التزوج بها، فأجابته وقالت له وروى الصولي أيضًا
  .اهللا أجل من أن يذآر بيننا، ولكن نتصافح ونتسافح: الناس لإلمالك، فقال

  
  .جيده خير من جيدي ورديئي خير من رديئه: أيما أشعر أنت أم أبو تمام؟ فقال: وقيل للبحتري

  
  .سالسل الذهب، وهو في الطبقة العليا: البحتريوآان يقال لشعر 

  
حكيمان والشاعر : أي الثالثة أشعر، أبو تمام أم البحتري أم المتنبي؟ فقال: ويقال إنه قيل ألبي العالء المعري

  : ولعمري ما أنصفه ابن الرومي في قوله. البحتري
  ل ابن أوس في المدح والتشبيب   والفتى البحتري يسرق مـا قـا

 حـبـيب ه فمعناه البـن أوس   ل بيت لـه يجـود مـعـنـاآ

    : أنشدت أبا تمام شيئًا من شعري، فأنشدني بيت أوس بن حجر: وقال البحتري

  تخمط فينا ناب آخر مقرم   إذا مقرم منا ذرا حد نابـه
    

لطيٍء مثلك، أما علمت إن عمري ليس يطول وقد نشأ : أعيذك باهللا من هذا، فقال: نعيت إلي نفسي، فقلت: وقال
يا بني، نعى نفسي إلي : أن خالد بن صفوان المنقري رأى شبيب بن شبيبة، وهو من رهطه وهو يتكلم فقال

  .فمات أبو تمام بعد سنة من هذا: إحسانك في آالمك، ألنا أهل بيت ما نشأ فينا خطيب إال مات من قبله، قال
  

أحسنت، أنت : عض بني حميد وصلت به إلى مال خطر،فقال ليأنشدت أبا تمام شعرًا لي في ب: وقال البحتري
  .أمير الشعر بعدي، فكان قوله هذا أحب إلى من جميع ما حويته

  
رأيت أبا جعفر أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البالذري المؤرخ، وحاله متماسكة، : وقال ميمون بن هارون

لست أقبل إال ممن قال مثل قول البحتري في : فقال آنت من جلساء المستعين فقصده الشعراء،: فسألته، فقال
  : المتوآل

  في وسعه لمشى إليك المنبر   ولو أن مشتاقًا تكلف فوق ما
    

  : هاته، فأنشدته: قد قلت فيك أحسن مما قاله البحتري فقال: فرجعت إلى داري وأتيته وقلت
د أنـك صـاحــبـــهيظـن لـظـن الـبـر  ولـو أن بـرد الـمـصـطـفـى إذ لـبـسـتـه

    نعم، هذه أعطافه ومناآبه:وقال وقد أعطيته ولبسته
  

ادخر هذه للحوادث : ارجع إلى منزلك، وافعل ما آمرك به، فرجعت، فبعث إلي سبعة آالف دينار، وقال: فقال
  .من بعدي، ولك علي الجراية والكفاية ما دمت حيًا

  
  : وللمتنبي في هذا المعنى

 األغصنا مدت محيية إليك   التي قابلتها لو تعقل الشجر
    

  : وسبقهما أبو تمام بقوله
  لسعى نحوها المكان الجديب   لو سعت بقعة إلعظام نعمى

    
والبيت الذي للبحتري من جملة قصيدة طويلة أحسن فيها آل اإلحسان، يمدح بها أبا الفضل جعفرًا المتوآل على 

  : وأولها اهللا، ويذآر خروجه لصالة عيد الفطر،
 وأعـذر وأالم من آمـد عـلـيك   أخفي هوى لك في الضلوع وأظهر

    
  : واألبيات التي يرتبط بها البيت المقدم ذآره هي



 

 وبسنة اهللا الرضـية تـفـطـربالبر صمت وأنت أفضل صـائم
 يوم أغر من الزمان مـشـهـر   فانعم بيوم الفطـر عـينـًا إنـه
 لجٍب يحاط الدين فيه وينـصـر   فـلأظهرت عز الملك فيه بجح

 عددًا يسير به العـديد األآـثـر   خلنا الجبال تسير فيه وقد غـدت
 والبيض تلمع، واألسنة تزهـر   فالخيل تصهل، والفوارس تدعي
 والجو معتكر الجوانب أغـبـر   واألرض خاشعة تميد بثقـلـهـا

 العجاج األآـدر طورًا ويطفيها   والشمس طالعة توقد في الضحى
 ذاك الدجى وانجاب ذاك العثـير   حتى طلعت بضوء وجهك فانجلى

 يومى إليك بها وعين تـنـظـر   فافتن فيك الناظرون فـإصـبـع
 من أنعم اهللا التـي ال تـكـفـر   يجدون رؤيتك التي فازوا بـهـا
 لما طلعت من الصفوف وآبروا   ذآروا بطلعتك النبي فهـلـلـوا

 نور الهدى يبدو عليك ويظهـر   انتهيت إلى المصلى البسـًا حتى
 للـه ال يزهـى وال يتـكـبـر   ومشيت مشيًا خاشٍع متـواضـٍع
 في وسعه لمشى إليك المنـبـر   فلو أن مشتاقًا تكلـف غـير مـا

 تنبي عن الحق المبين وتخـبـر   أيدت من فصل الخطاب بحكـمٍة
 وتـبـشـر باهللا تـنـذر تـارًة   ـرًاووقفت في برد النبي مـذآ

    
ما ! هذا القدر هو المقصود مما نحن فيه، وهذا الشعر هو السحر الحالل على الحقيقة، والسهل الممتنع، فلله دره

  .أسلس قياده وأعذب ألفاظه، وأحسن سبكه وألطف مقاصده، وليس من الحشو شيء، بل جميعه نخب
  

فمن ذلك أنه : حاجة إلى اإلآثار منه هاهنا، لكن نذآر من وقائعه ما يستظرفوديوانه موجود وشعره سائر، فال 
وقد سبق ذآر أخيه سليمان في حرف  - آان له غالم اسمه نسيم فباعه، فاشتراه أبو الفضل بن وهب الكاتب 

لم يكن من ثم إن البحتري ندم على بيعه وتتبعته نفسه، فكان يعمل فيه الشعر ويذآر أنه خدع وأن بيعه  -السين 
  : مراده، فمن ذلك قوله

 فيما يؤمله المحب الـوامـق   أنسيم هل للدهر وعد صـادق
 عون المشوق إذا جفاه الشائق   ما لي فقدت في المنام ولم تزل
  منهم فهل منع الخيال الطارق   أمنعت أنت من الزيارة رقـبًة
 في أهله وعلمت أني عاشق   اليوم جاز بي الهوى مقـداره
 يلقى أحبته ونحـن نـفـارق   فليهنئ الحسن بن وهب أنـه

    
  .وله فيه أشعار آثيرة

  
ومن أخبار أنه آان لحلب شخص يقال له طاهر بن محمد الهاشمي، مات أبوه وخلف له مقدار مائة ألف دينار، 

إنه قد قعد : لب قيل لهفأنفقها على الشعراء والزوار في سبيل اهللا، فقصده البحتري من العراق، فلما وصل إلى ح
في بيته لديون رآبته، فاغتم البحتري لذلك غمًا شديدًا وبعث المدحة إليه مع بعض مواليه، فلما وصلته ووقف 

ال بد من : أتبيع دارك وتبقى على رؤوس الناس؟ فقال: بع داري، فقال له: عليه بكى، ودعا بغالم له وقال له
رة وربط فيها مائة دينار، وأنفذها إلى البحتري، وآتب إليه معه رقعة فيها بيعها، فباعها بثلثمائة دينار فأخذ ص

  : هذه األبيات
 ت لدينا به مـحـل وأهـل   لو يكون الحباء حسب الذي أن

 قوت حثوًا وآـان ذاك يقـل   لحبيب اللجين والـدر والـيا
 ر إذا قصر الصديق المقـل   واألديب واألريب بـالـعـذ

    
  : الرقعة إلى البحتري رد الدنانير، وآتب إليهفلما وصلت 

 والمساعي بعد وسعيك قبل   بأبي أنت واهللا للبـر أهـل



 

 ء مرجيك والكـثـير يقـل   والنوال القليل يكثر إن شـا
 ن ربًا منك، والربا ال يحـل   غير أني رددت برك إذ آـا
  قضي الحق، والدنانير فضل   وإذا ما جزيت شعرًا بشعـر

    
فلما عادت الدنانير إليه حل الصرة، وضم خمسين دينارًا أخرى، وحلف أنه ال يردها عليه، وسيرها، فلما 

  : وصلت إلى البحتري أنشأ يقول
  ومن يشكر المعروف فاهللا زائده   شكرتك إن الشكر للعبد نـعـمة
 واحـده وهذا زمان أنت ال شك   لكل زماٍن واحـد يقـتـدى بـه

    
  : تري آثيرًا ما ينشد لشاعر أنسي اسمه، ويعجبه قولهوآان البح

 لمـن تـنـدبـين ومـن تـعـولــينـــا  حمـام األراك أال فـاخـــبـــرينـــا
 وأبـكـيت بـالـنـدب مـنـا الـعـيونـا  فقد شـقـت بـالـنـوح مـنـا الـقـلـوب
 الـظـاعـنـينــاونـعـول إخـوانـنـا   تعـالـي نـقـم مـأتـمـًا لـلـهـمــوم

    ونسعدآن وتسعدننافإن الحزين يواسي الحزينا
    

  .ثم إني وجدت هذه األبيات لنبهان الفقعسي من العرب
  

وآان البحتري قد اجتاز بالموصل، وقيل برأس عين، ومرض بها مرضًا شديدًا، وآان الطبيب يختلف إليه 
اصنع هذه المزورة، وآان : مه سوى غالمه، فقال للغالمويداويه، فوصف له يومًا مزورة ولم يكن عنده من يخد

هذا الغالم ما يحسن طبخها، وعندي طباخ من : رؤساء البلد عنده حاضرًا، وقد جاء يعوده، فقال ذاك الرئيس
صفته وصفته، وبالغ في حسن صنعته، فترك الغالم عملها اعتمادًا على ذلك الرئيس وقعد البحتري ينتظرها، 

  : عنها ونسي أمرها، فلما أبطأت عنه وفات وقت وصولها إليه، آتب إلى الرئيس واشتعل الرئيس
 حلفت مجتهدًا إحكام طاهـيهـا   وجدت وعدك زورًا في مـزورة
 وال علت آف ملق آفه فـيهـا   فال شفى اهللا من يرجو الشفاء بها
 تقاضيها فقد حبست رسولي عن   فاحبس رسولك عني أن يجيء بها

ولم يزل شعره غير مرتب حتى جمعه أبو بكر الصولي ورتبه . محاسنه آثيرة فال حاجة إلى اإلطالةوأخباره و
على الحروف، وجمعه أيضًا علي بن حمزة األصبهاني، ولم يرتبه على الحروف بل على األنواع آما صنع 

  .بشعر أبي تمام

وآانت والدته ": معاني الشعر " تاب وله آ" حماسة أبي تمام " على مثال " حماسة " وللبحتري أيضًا آتاب 
سنة ست وقيل خمس ومائتين، وتوفي سنة أربع وثمانين وقيل خمس وثمانين وقيل ثالث وثمانين ومائتين، 

توفي البحتري وهو ابن ثمانين سنة، ": أعمار األعيان " وقال ابن الجوزي في آتاب . واألول أصح واهللا أعلم
  .منبج، وقيل بحلب، واألول أصحواهللا أعلم بالصواب، وآان موته ب

إنه آان يكنى أبا الحسن وأبا عبادة، فأشير عليه في أيام المتوآل أن يقتصر ": تاريخ بغداد " وقال الخطيب في 
  .على أبي عبادة فإنها أشهر، ففعل

  :وأهل األدب آثيرًا ما يسألون عن قول أبي العالء المعري

  طأ، سرب الوحش من تمر النبعوأخ   النبع ليس بـمـثـمـر: وقال الوليد
    

من هو الوليد المذآور؟ وأين قال النبع ليس بمثمر؟ ولقد سألني عنه جماعة آثيرة، والمراد بالوليد هو : فيقولون
  : البحتري المذآور، وله قصيدة طويلة يقول فيها

  والنبع عريان ما في فرعه ثمر   وعيرتني سجال العدم جـاهـلة
    



 

  .لمشار إليه في بيت المعري، وإنما ذآرت هذا ألنه فائدة تستفادوهذا البيت هو ا
  

وعبيد اهللا وأخوه أبو عبادة، ابنا يحيى بن الوليد البحتري، اللذان مدحهما المتنبي في قصائده، هما حفيدا 
  .البحتري الشاعر المذآور، وآانا رئيسين في زمانهما

  
لة وضم التاء المثناة من فوقها وبعدها راء، هذه النسبة إلى بضم الباء الموحدة وسكون الحاء المهم: والبحتري

  .بحتر، وهو أحد أجداده، آما تقدم ذآره في عمود نسبه
  

بفتح الزاي وسكون الراء وفتح الدال المهملة، وسكون الفاء وفتح النون وبعدها هاء ساآنة، وهي : وزردفنة
  .قرية من قرى منبج، بالقرب منها

  
سكون النون وآسر الباء الموحدة وبعدها جيم، وهي بلدة بالشام بين حلب والفرات بناها بفتح الميم و: ومنبج

آسرى لما غلب على الشام، وسماها منبه، فعربت فقيل منبج، ولكونها وطن البحتري آان يذآرها في شعره 
د بن عبد الحميد آثيرًا، فمن ذلك قوله في آخر قصيدة طويلة يخاطب بها الممدوح، وهو أبو جعفر محمد بن حمي

  : الطوسي
  وظالل عيش آان عندك سجسج   ال أنسين زمنًا لـديك مـهـذبـًا
 مـنـبـج أفيائها فكأنني فـي   في نعمة أوطنتها وأقمـت فـي

    
وآان البحتري مقيمًا في العراق في خدمة المتوآل والفتح بن خاقان، وله الحرمة التامة، فلما قتال، آما هو 

ما، رجع إلى منبج، وآان يحتاج للترداد إلى الوالي بسبب مصالح أمالآه، ويخاطبه باألمير مشهور في أمره
  : لحاجته إليه، وال تطاوعه نفسه إلى ذلك، فقال منها

 وبين صبـيغ بـالـدمـاء مـضـرج   مضى جعفر والفتـح بـين مـرمـٍل
  زرجيثوى منهما في الترب أوسي وخ   أأطلب أنصارًا على الدهر بـعـدمـا
 حلبت أفاويق الربـيع الـمـثـجـج   أولئك ساداتي الـذين بـفـضـلـهـم
 مـنـبـج أخاطب بالتـأمـير والـي   مضوا أممـًا وخـلـفـت بـعـدهـم

أن هارون الرشيد اجتاز ببالد منبج ومعه عبد الملك بن صالح وآان " مروج الذهب " وذآر المسعودي في 
لمن هذا؟ : نظر إلى قصر مشيد وبستان معتمر باألشجار آثير الثمار، فقالأفصح ولد العباس في عصره، ف

دون منازل أهلي، وفوق منازل : آيف بناء هذا القصر؟ قال: هو لك ولي بك يا أمير المؤمنين، وقال: فقال
: لها؟ قالفكيف لي: عذبة الماء باردة الهواء، صلبة الموطأ قليلة األدواء، قال: فكيف مدينتك؟ قال: قال. الناس

  .سحر آله، انتهى آالم المسعودي

وعبد الملك المذآور هو أبو عبد الرحمن عبد الملك بن صالح بن علي بن عبد اهللا بن العباس بن عبد المطلب، 
وتوفي سنة تسع وتسعين ومائة بالرقة، رحمه اهللا . وآانت منبج إقطاعًا له وآان مقيمًا بها. رضي اهللا عنه

  .صاحة أضربت عن ذآرها خوف اإلطالةوله بالغة وف. تعالى

والخامس : باب السقيا خمسة مواضع، ثم قال في آخر هذا الباب": المشترك " وذآر ياقوت الحموي في آتابه 
قرية على باب منبج ذات بساتين، وهي وقف على ولد البحتري الشاعر، وقد ذآرها أبو فراس بن حمدان في 

  .شعره

 الوليد بن طريف الشاري

هكذا  -بن مالك الشيباني " بن فدوآس ابن عمرو" بن طريف بن الصلت بن طارق بن سيحان بن عمرو الوليد
في موضعين أحدهما في ترجمة األراقم، واآلخر في ترجمة " األنساب " ذآره أبو سعد السعماني في آتاب 

لخوارج وآان مقيمًا الشاري، أحد الشجعان الطغاة األبطال، آان رأس ا -السيحاني، بكسر السين المهملة 
بنصيبين والخابور وتلك النواحي، وخرج في خالفة هارون الرشيد وبغى، وحشد جموعًا آثيرة فأرسل إليه 

وسيأتي ذآره في حرف الياء إن  -هارون الرشيد جيشًا آثيفًا مقدمه أبو خالد يزيد بن مزيد بن زائدة الشيباني 
إنه يراعيه : ت البرامكة منحرفة عن يزيد فأغروا به الرشيد وقالوافجعل يخاتله ويماآره، وآان -شاء اهللا تعالى 



 

ألجل الرحم، وإال فشوآة الوليد يسيرة، وهو يواعده وينتظر ما يكون من أمره، فوجه إليه الرشيد آتاب مغضب 
أخرت  لو وجهت أحد الخدم لقام بأآثر مما تقوم به ولكنك مداهن متعصب، وأمير المؤمنين يقسم باهللا لئن: وقال

مناجزة الوليد ليبعثن إليك من يحمل رأسك إلى أمير المؤمنين، فلقي الوليد فظهر عليه فقتله، وذلك في سنة تسع 
  .وسبعين ومائة أول خميس في شهر رمضان، وهي واقعة مشهورة تضمنتها التواريخ

ساء في مراثيها ألخيها وآان للوليد المذآور أخت تسمى الفارعة، وقيل فاطمة، تجيد الشعر وتسلك سبيل الخن
صخر، فرثت أخاها الوليد بقصيدة أجادت فيها، وهي قليلة الجود، ولم أجد في مجاميع آتب إال بعضها، حتى إن 
أبا علي القالي لم يذآر منها في أماليه سوى أربعة أبيات، فاتفق أني ظفرت بها آاملة فأثبتها لغرابتها مع 

  : حسنها، وهي هذه

 على جبٍل فوق الجـبـال مـنـيف   بـٍر آـأنـهبتل نهاآـى رسـم قـ
 آأنك لم تحزن على ابـن طـريف   فيا شجر الخابور مـالـك مـورقـًا
 وال المال إال مـن قـنـًا وسـيوف   فتى ال يحب الزاد إال من الـتـقـى
 معاودًة لـلـكـر بـين صـفـوف   وال الذخر إال آل جـرداء صـلـدم

 مقامًا على األعداء غـير خـفـيف   ولـم تـقـم آأنك لم تشهد هـنـاك
 من السرد في خضراء ذات رفـيف   ولم تستـلـم يومـًا لـورد آـريهٍة

 وسمر القنا ينكـزنـهـا بـأنـوف   ولم تسع يوم الحرب، والحرب القـح
 فإن مات ال يرضى الندى بحـلـيف   حليف الندى ما عاش يرضى به الندى

 فديناك من فـتـيانـنـا بـألـوف   ـبـاب ولـيتـنـافقدناك فقدان الش
 شجًى لعدٍو أو لـجـًا لـضـعـيف   وما زال حتى أزهق الموت نفـسـه

 ولألرض همت بعـده بـرجـوف   أال يا لقومي للحمـام ولـلـبـلـى
 ودهٍر ملـٍح بـالـكـرام عـنـيف   أال يا لقومي لـلـنـوائب والـردى

 وللشمس لما أزمعت بـكـسـوف   آـب إذ هـوىوللبدر من بين الكوا
 إلى حفرٍة مـلـحـودٍة وسـقـيف   ولليث آل اللـيث إذ يحـمـلـونـه

 فتًى آان للمعروف غـير عـيوف   أال قاتل اهللا الحشى حيث أضمـرت
 فرب زحوف لفـهـا بـزحـوف   فإن يك أراده يزيد بــن مـــزيد
 شـريف أرى الموت وقاعًا بـكـل   عليه سالم اللـه وقـفـًا فـإنـنـي

    
  : ولها فيه مراٍث آثيرة، فمن ذلك قولها فيه أيضًا

  إذ األرض من شخصه بلقع   ذآـرت الـولـيد وأيامـه
 آما يبتغي أنفـه األجـدع   فأقبلت أطلبه في السـمـاء
 إفادة مثل الذي ضـيعـوا   أضاعك قومك فليطلـبـوا
 يصيبك تعلم ما تـصـنـع   لو أن السيوف التي حدهـا
 وخوفًا لصولك ال تقـطـع   نبت عنك إذ جعلـت هـيبًة

    
  : وآان الوليد يوم المصاف ينشد

 قسورة ال يصطلى بنـاري   أنا الوليد بن طريف الشاري
      جورآم أخرجني من داري

ة بعيدة فقتله وأخذ رأسه، ولما ويقال إنه لما انكسر جيش الوليد وانهزم تبعه يزيد بنفسه حتى لحقه على مساف
دعوها، ثم خرج : قتله وعلمت بذلك أخته المذآورة لبست عدة حربها وحملت على جيش يزيد، فقال يزيد

بفتح : وطريف. اغربي غرب اهللا عينك فقد فضحت العشيرة، فاستحيت وانصرفت: فضرب بالرمح فرسها وقال
  .من تحتها وبعدها فاءالطاء المهملة وآسر الراء وسكون الياء المثناة 



 

  .وهو موضع الواقعة المذآورة - أظنه في بلد نصيبين  - وتل نهاآى 

نهر معروف أوله من رأس عين وآخره عند قرقيسيا، يصب في الفرات، وعلى هذا النهر مدن : والخابور
  .صغار تشبه الكبار في عمارة بالدها وأسواقها وآثرة خيراتها، وهو مشهور فال حاجة إلى ضبطه

إنا : بفتح الشين المعجمة وبعد األلف راء وهو واحد الشراة، وهم الخوارج، وإنما سموا بذلك لقولهم: والشاري
  .شرينا أنفسنا في طاعة اهللا، أي بعناها بالجنة حين فارقنا األئمة الجائرة

عجمة وبعدها راء، اسمها تماضر، بضم التاء المثناة من فوقها وفتح الميم وبعد األلف ضاد مكسورة م: والخنساء
  .وهي ابنة عمرو بن الشريد السلمي

اء         : والخنس ا الخنس ل له ذلك قي ة، ول اع األرنب ع ارتف ذه الضفة،      .تأخر األنف عن الوجه م ى ه ا آانت عل ، ألنه
ا،     ا وغيره ي مراثيه ي            -وأخبارها مع أخيها مشهورة ف ة أب ي ترجم ا صخر ف ار أخيه د سبق طرف من أخب وق

ل مشهور       -الحاء أحمد العسكري في حرف  د عسيب، وهو جب وقد اختلف في موضع قبره، فقيل إنه مدفون عن
ا        يس، وإنم يس المرئ الق دي المشهور ل ببالد الروم، وإن القبر الذي هناك ينسب إلى امرئ القيس بن حجر الكن

ر الح        و بك ال الحافظ أب اك، وق دفون هن ازمي هو لصخر المذآور، وقيل إن آل واحد من امرئ القيس وصخر م
اب   ي آت ره ف دم ذآ ماه   " المق رق مس ه وافت ق لفظ ا اتف و    ": م ده صخر أخ ن عن ازي، ودف ل حج يبًا جب إن عس

وازم        : الخنساء، فعلى هذا يكون عسيب اسمًا لجبلين ان من ل از، وآ أحدهما بالروم وهو األشهر، واآلخر بالحج
  .ماء، ولم أجد ذآره فيه، واهللا أعلمياقوت الحموي أن يذآره في آتابه الذي وضعه في البالد المشترآة الس

 وهب بن منبه

أبو عبد اهللا بن منبه اليماني، صاحب األخبار والقصص، وآانت له معرفة بأخبار األوائل وقيام الدنيا وأحوال 
: أنه آان يقول" المعارف " األنبياء صلوات اهللا عليهم وسالمه، وسير الملوك، وذآر عنه ابن قتيبة في آتاب 

ورأيت له تصنيفًا ترجمه بذآر الملوك المتوجة من حمير . آتب اهللا تعالى اثنين وسبعين آتابًاقرأت من 
همام بن : وآان له إخوة منهم. وأخبارهم وقصصهم وقبورهم وأشعارهم، في مجلد واحد، وهو من الكتب المفيدة

  .األبناء منبه، آان أآبر من وهب، وروى عن أبي هريرة رضي اهللا عنه، وهو معدود من حملة

أن أبا مرة سيف بن ذي يزن الحميري صاحب اليمن، لما استولت الحبشة " فالن من األبناء : " ومعنى قولهم
على مكة، توجه إلى آسرى أنوشروان ملك الفرس يستنجده عليهم، وقصته في ذلك مشهورة وخبره طويل، 

. ل مقدمهم وهرز، هكذا قاله ابن قتيبةوخالصة األمر أنه سير معه سبعة آالف وخمسمائة فارس من الفرس، جع
قال أبو . لم يسير معه سوى ثمانمائة فارس، فغرق منهم في البحر مائتان، وسلم ستمائة: وقال محمد بن إسحاق

فلما وصل الجيش إلى . والقول األول أشبه بالصواب، إذ يبعد مقاومة الحبشة بستمائة فارس: القاسم السهيلي
وبين الحبشة، فاستظهرت الفرس عليهم وأخرجوهم من البالد، وملك سيف بن ذي  اليمن جرت الواقعة بينهم

يزن ووهرز، وأقاموا أربع سنين، وآان سيف بن ذي يزن قد اتخذ من أولئك الحبشة خدمًا، فخلوا به يومًا وهو 
تشر األمر متصيد له فزرقوه بحرابهم فقتلوه وهربوا في رؤوس الجبال، وطلبهم أصحابه فقتلوهم جميعًا، وان

باليمن، ولم يملكوا عليهم أحدًا، غير أن أهل آل ناحية ملكوا عليهم رجًال من حمير، فكانوا آملوك الطوائف، 
ويقال إنها بقيت في أيدي الفرس ونواب آسرى فيها، وبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه . حتى أتى اهللا باإلسالم

روز الديلمي، واآلخر داذويه، وأسلما، وهما اللذان دخال على في: وسلم وباليمن من قواد أبرويز عامالن، أحدهما
األسود العنسي مع قيس بن المكشوح لما ادعى األسود النبوة باليمن وقتلوه، والقصة في ذلك مشهورة، فال 

والمقصود من هذا آله أن جيش الفرس لما استوطن اليمن تأهلوا، ورزقوا األوالد، فصار . حاجة إلى ذآرها
منهم  - المقدم ذآره  -وآان طاوس العالم . وأوالد أوالدهم يدعون األبناء، ألنهم من أبناء أولئك الفرسأوالدهم 

  .أيضًا، وقد أومأت إلى ذلك في ترجمته، ولم أشرحه آما فعلت هاهنا

وتوفي وهب . وأخبار وهب شهيرة فال حاجة إلى ذآر شيء منها، ويكفي في هذا الموضع ذآر هذه الفائدة
في المحرم سنة عشر وقيل أربعة عشر وقيل ست عشرة ومائة بصنعاء في اليمن، وعمره تسعون  المذآور

  .سنة، رضي اهللا عنه

  .وقد نقدم الكالم على صنعاء في ترجمة عبد الرزاق الصنعاني



 

  .وفي هذه الترجمة أسماء أعجمية، لو قيدتها لطال الشرح، وهي مشهورة فترآتها لذلك

 أبو البختري

د      أبو البختر ن عب د ب ن أس ي وهب بن وهب بن وهب بن آثير بن عبد اهللا بن زمعة بن األسود بن عبد المطلب ب
ن         ن عروة ب ام ب ن عمر العمري وهش العزى بن قصي بن آالب، القرشي األسدي المدني، حدث عن عبيد اهللا ب

م   و القاس ن سهل الصاغاني وأب اء ب ه رج رهم، وروى عن د الصادق وغي ن محم ر ب ر وجعف ن الزبي عيد ب ن س ب
ا يب وغيرهم ارون     . المس ة ه ي خالف داد ف ى بغ ة إل ن المدين ل م هورًا بوضعه، انتق ديث مش روك الح ان مت وآ

دي         -الرشيد، فواله القضاء بعسكر المهدي في شرقي بغداد  ة الواق ي ترجم ذا الموضع ف ى ه وقد تقدم الكالم عل
ة الرسول صلى اهللا     -في حرف الميم  ري،        ثم عزله وواله القضاء بمدين د اهللا الزبي ن عب ار ب د بك لم بع ه وس  علي

  .وجعل إليه والية حربها مع القضاء، ثم عزله فقدم بغداد وأقام بها إلى أن توفي

ان قاضي           " تاريخ بغداد " وذآر الخطيب في  ه آ ي أن راهيم الحنف ن إب وب ب ي يوسف يعق في ترجمة القاضي أب
  .ا البختري وهب بن وهب القرشيالقضاة في بغداد، فلما مات ولي الرشيد مكانه أب

يًال أو          ان إذا أعطى قل ل، وآ ه العطاء الجزي ديح ويثيب علي وآان فقيهًا أخباريًا ناسبًا جوادًا سريًا سخيًا يحب الم
آثيرًا أتبعه عذرًا إلى صاحبه، وآان يتهلل عند طلب الحاجة إليه حتى لو رآه من ال يعرفه لقال هذا الذي قضيت 

انيد،     -المقدم ذآره  -الصادق بن محمد الباقر  حاجته، وآان جعفر ات وأس ه رواي قد تزوج بأمه بالمدينة، وله عن
واسم أمه عبدة بنت علي بن يزيد بن برآة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف، وأمها بنت عقيل بن 

  .أبي طالب

  : دخل عليه شاعر فأنشده: يه، وقالوبالغ في تقريظه والثناء عل" تاريخ بغداد " وقد ذآره الخطيب في 

  تبعق في األرضين أسعده السكب   إذا افتر وهب خلته برق عارض
 آما ال يضر البدر ينبحه الكلـب   وما ضر وهبًا ذم من خالف المال

 وهب وذخر بني فهٍر عقيد الندى   لكل أناٍس مـن أبـيهـم ذخـيرة
    

رًا شديدًا، ثم دعا عونًا له فأسر إليه شيئًا، فأتاه بصرة فيها خمسمائة فاستهل أبو البختري ضاحكًا وسر سرو: قال
  .دينار، فدفعها إليه

  
أخبرني أحمد بن عبيد اهللا : في ترجمة أبي دلف العجلي، قال" األغاني " وحكى أبو الفرج األصبهاني في آتاب 

البختري وهب بن وهب القاضي أمرد  آنا عند أبي العباس المبرد يومًا وعنده فتى من ولد أبي: بن عمار، قال
أعرف لجدك : حسن الوجه، وفتى من ولد أبي دلف العجلي شبيه به في الجمال، فقال المبرد البن أبي البختري

دعي رجل من أهل األدب إلى بعض المواضع : وما هي؟ قال: قصة طريفة من الكرم حسنة لم يسبق إليها، فقال
  : ون منه، فقال فيهمفسقوه نبيذًا غير الذي آانوا يشرب

 إليثار مثر على مـقـتـر   نبيذان في مجلـس واحـد
 لزمت قياسك في المسكر   فلو آان فعلك ذا في الطعام
  صنعت صنيٍع أبي البختري   ولو آنت تطلب شأو الكرام

 فأغنى المقل عن المكثـر   تتبع إخوانه فـي الـبـالد
    

قد فعل جد هذا الفتى في مثل هذا : فقلت له: ه بثلثمائة دينار، قال ابن عمارفبلغت األبيات أبا البختري فبعث إلي
افترض في : بلغه أن رجًال افتقر بعد ثروة، فقالت له امرأته: وما فعل؟ قلت: المعنى ما هو أحسن من هذا، قال

  : الجند، فقال
  حمل السالح وقول الدار عين قف   إليك عني فقد آلفتني شـطـطـًا

 أمسي وأصبح مشتاقًا إلى التلـف   ل المنايا خلتنـي رجـًالأمن رجا
 فكيف أمشي إليها بارز الكـتـف   تمشي المنايا إلى غيري فأآرههـا
 دلـف أو أن قلبي في جنبي أبـي   حسبت أن نزال القرن من خلقـي



 

    
: وآم أملت أن تعيش؟ قال: مائة دينار، قال: آم أملت امرأتك أن يكون رزقك؟ قال: فأحضره أبو دلف ثم قال

فرأيت وجه : فذلك على ما أملت امرأتك في مالنا دون مال السلطان، وأمر بإعطائه إياه، قال: عشرين سنة، قال
ابن أبي دلف يتهلل، وانكسر ابن أبي البختري انكسارًا شديدًا، انتهى آالم صاحب األغاني في هذا الفصل، وقد 

يسى العجلي ذآر هذه األبيات وقائلها وصورة الحال، وبينها وبين هذه سبق في ترجمة أبي دلف القاسم بن ع
  .الرواية اختالف يسير

  
وأما األبيات األولى التي في أبي البختري، فهي ألبي عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن عطية العطوي 

والي بني ليث بن بكر إلى جده عطية المذآور، وهو من البصرة من م - بالعطوي  -الشاعر المشهور، ونسبته 
  .بن عبد مناة بن آنانة، وآان معتزليًا، وله ديوان شعر

  
ألن أآون في قوم أعلم مني أحب إلي من أن أآون في : وروى الخطيب أيضًا في تاريخه أن أبا البختري، قال

  .قوم أنا أعلم منهم ألني إن آنت أعلمهم لم أستفد وإن آنت مع من هم أعلم مني استفدت
  

يضًا في تاريخه أن هارون الرشيد لما قدم المدينة أعظم أن يرقى منبر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وروى أ
نزل جبريل : حدثني جعفر بن محمد، يعني جعفر الصادق، عن أبيه قال: في قباء ومنطقة، فقال أبو البختري

  : المعافى التميميعلى النبي صلى اهللا عليه وسلم وعليه قباء ومنطقة مخنجرًا بخنجر، فقال 
 إذا توافى الناس للمحـشـر   ويل وغول ألبي البخـتـري
  بالكذب في الناس على جعفر   من قوله الـزور وإعـالنـه
 للفقه في بدٍو وال محـضـر   واهللا ما جـالـسـه سـاعًة

 يمر بين القبر والمـنـبـر   وال رآه النـاس فـي دهـره
 أعلن بالزور وبالمـنـكـر   ـديا قاتل اهللا ابن وهـٍب لـق

 أتاه جبريل التقـي الـبـري   يزعم أن المصطفى أحـمـدًا
 بالخنجـر مخنجرًا في الحقو   علـيه خـف وقـبـا أسـود

وحكى جعفر الطيالسي أن يحيى بن معين وقف على حلقته وهو يحدث بهذا الحديث عن جعفر الصادق، فقال 
هذا يزعم أن رسول : فأخذني الشرط، فقلت لهم: اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال آذبت يا عدو اهللا على رسول: له

هذا واهللا قاٍض : فقالوا لي: رب العالمين جبريل نزل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعليه قباء، قال
  .آذاب، وأفرجوا عني

قال : يث، وقال الخطيب في تاريخهوآان أبو البختري ضعيفًا في الحد": المعارف " وقال ابن قتيبة في آتاب 
ما روى : ؟ فقال"ال سبق إال في خف أو حافر أو جناح " قيل ألحمد بن حنبل تعلم أحدًا روى : إبراهيم الحربي

  .هذا إال ذاك الكذاب أبو البختري

. "صفة النبي صلى اهللا عليه وسلم " آتاب ". طعسم وجديس " آتاب ". الروايات " وله من التصانيف آتاب 
نسب ولد إسماعيل " آتاب . ويحتوي على جميع الفضائل" الفضائل الكبير " آتاب ". فضائل األنصار " آتاب 

وأخباره ومحاسنه آثيرة، وتوفي سنة مائتين للهجرة . ويحتوي على قطعة من األحاديث والقصص" عليه السالم 
في موضعين، عقد له " المعارف " في آتاب  وقد ذآره ابن قتيبة. ببغداد، في خالفة المأمون، رحمه اهللا تعالى

أبو البختري وهب بن وهب بن وهب، وعد : أوًال ترجمة وتكلم على حاله، ثم ذآره في ثالثة أسماء في نسق
معه في ملوك الفرس بهرام بن بهرام بن بهرام، وفي الطالبين حسن بن حسن بن حسن، وفي غسان الحرث 

ألآبر، هؤالء الذين ذآرهم ابن قتيبة، وقد جاء في المتأخرين أبو حامد األصغر بن الحرث األعرج بن الحرث ا
  .الغزالي وهو محمد بن محمد بن محمد، وقد سبق ذآره في المحمدين

بفتح الباء الموحدة وسكون الخاء المعجمة وفتح التاء المثناة من فوقها وبعدها راء، وهو مأخوذ : وأبو البختري
  .وهو يتصحف على آثير من الناس بالبحتري وهو الشاعر المقدم ذآره من البخترة التي هي الخيالء،

بفتح الزاي والميم والعين المهملة وبعدها هاء ساآنة، وهي في األصل اسم للهنة الزائدة من وراء : وزمعة
  .الظلف، وبها سمي



 

  .وقد تقدم الكالم على األسدي والمدني

ة  : قلت  ال        وبعد الفراغ من هذه الترجمة ظفرت بنكت ذآور ق ري الم ا البخت ا، وهي أن أب ا به آنت  : ينبغي إلحاقه
أدخل على هارون الرشيد وابنه القاسم الملقب بالمؤتمن بين يديه، فكنت أدمن النظر إليه عند دخولي وخروجي،   

ال    : فقال له بعض ندمائه ه ق ا دخلت علي أراك : ما أرى أبا البختري إال يحب رؤوس الحمالن، ففطن الرشيد، فلم
يس  : من النظر إلى أبي القاسم، تريد أن تجعل انقطاعك إليه، قلتتد أعيذك باهللا يا أمير المؤمنين أن ترميني بما ل

ى رسول اهللا            ه إل ناده عن آبائ ه روى بإس الى عن رًا الصادق رضي اهللا تع في، وأما إدماني النظر إليه فألن جعف
ى الوجه الحسن     النظر " ثالث يزدن في قوة النظر " صلى اهللا عليه وسلم  إلى الخضرة وإلى الماء الجاري، وإل

  .نقلتها من خط القاضي آمال الدين بن العديم من مسودة تاريخه، واهللا تعالى أعلم" 

 ابن الشجري

ان              دادي، آ ابن الشجري البغ زة الحسني، المعروف ب ن حم د ب ن محم ي ب ن عل الشريف أبو السعادات هبة اهللا ب
ة وأش     ي النحو واللغ دة           إمامًا ف ا ع ا آامل الفضائل، متضلعًا من اآلداب صنف فيه ا وأحواله عار العرب وأيامه

ًا، وهو          "األمالي " تصانيف، فمن ذلك آتاب  انين مجلس ة وثم ي أربع اله ف ادة، أم ا إف ه وأآثره ، وهو أآبر تواليف
م     ي تكل ي الطيب المتنب ا وذآر    يشتمل على فوائد جمة األدب، وختمه بمجلس قصره على أبيات من شعر أب عليه

و               ه أب ه حضر إلي رغ من إمالئ ا ف ة، ولم ه، وهو من الكتب الممتع ما قاله الشراح فيها وزاد من عنده ما سنح ل
ره   -محمد بن عبد اهللا المعروف بابن الخشاب  اداه           -المقدم ذآ ك، فع ى ذل ه إل م يجب ه فل ه سماعه علي تمس من وال

ه    ورد عليه في مواضع من الكتاب ونسبه فيها إلى الخ رد علي رد، ف طأ، فوقف أبو السعادات المذآور على ذلك ال
ماه      ًا س ه آتاب ه         " االنتصار  " في رده وبين وجوه غلطه، وجمع دًا، وسمعه علي د ج ه مفي ى صغر حجم وهو عل

يح أحسن       " الحماسة " الناس، وجمع أيضًا آتابًا سماه  اب غريب مل ضاهى به حماسة أبي تمام الطائي، وهو آت
ه    فيه، وله في ا دة تصانيف ول اه      " لنحو ع ا اتفق لفظه واختلف معن ع  " وشرح  " م ي، وشرح    " اللم ن جن " الب

  ".التصريف الملوآي 

يوخ         ن الش ة م ى جماع ه عل ديث بنفس رأ الح يم، وق ان والتفه د البي يحًا جي اظ فص و األلف الم حل ن الك ان حس وآ
ن      المتأخرين مثل أبي الحسن المبارك بن عبد الجبار بن أحمد بن القا عيد ب ن س د ب ي محم سم الصيرفي، وأبي عل

  .نبهان الكاتب وغيرهما

اب     ي آت ذيل  " وذآره الحافظ أبو سعج بن السمعاني ف ال "ال ن        : ، وق ي ب ي القاسم عل وزير أب ي دار ال ا ف اجتمعن
ه   طراد الزينبي وقت قراءتي عليه الحديث، وعلقت عنه شيئًا من الشعر في المدرسة، ثم مضيت إليه وقرأت علي

  .زءًا من أمالي أبي العباس ثعلب النحويج

اء   " في آتابه الذي سماه  -المقدم ذآره  -وحكى أبو البرآات عبد الرحمن بن األنباري النحوي  أن " مناقب األدب
ى            -المقدم ذآره  -العالمة أبا القاسم محمود الزمخشري  فاره مضى إل ي بعض أس داد قاصدًا الحج ف دم بغ ا ق لم

  : لسعادات ابن الشجري ومضينا معه إليه، فلما اجتمع به أنشده قول المتنبيزيارة شيخنا أبي ا

  فلما التقينا صغر الخبر الخبر   واستكبر األخبار قبل لـقـائه
  : ثم أنشده بعد ذلك

  عن جعفر بن فالح أحسن الخبر   آانت مساءلة الرآبان تخبـرنـا
  ما قد رأى بصريأذني بأحسن م   ثم التقينا فال واهللا ما سـمـعـت

    
وهذان البيتان قد تقدم ذآرهما في ترجمة جعفر بن فالح، وهما منسوبان إلى أبي القاسم محمد ابن هانئ 

  .وينسبان إلى غيره أيضًا، واهللا أعلم -وقد تقدم ذآره أيضًا  -األندلسي 
  

أنه لما قدم عليه زيد الخيل روي عن النبي صلى اهللا عليه وسلم : قال ابن األنباري، فقال العالمة الزمخشري
قال ابن ". يا زيد، ما وصف لي أحد في الجاهلية فرأيته في اإلسالم إال دون ما وصف لي، غيرك : " قال له

األنباري، فخرجنا من عنده ونحن نعجب، آيف يستشهد الشريف بالشعر والزمخشري بالحديث وهو رجل 
نباري، فهو في معناه، ألني لم أنقله من الكتاب، بل وقفت عجمي؟ وهذا الكالم، وإن لم يكن عين آالم ابن األ



 

عليه منذ زمان وعلق بخاطري، وإنما ذآرت هذا ألن الناظر قد يقف على آتاب ابن األنباري فيجد بين 
  .الكالمين اختالفًا فيظن أني تسامحت في النقل

  
لطاهر، وله شعر حسن فمن ذلك قصيدة وآان أبو السعادات المذآور نقيب الطالبيين بالكرخ نيابة عن والده ا  

  : يمدح بها الوزير نظام الدين أبا نصر المظفر بن علي بن محمد بن جهير، أولها
 فاحفظ فؤادك إنني لك نـاصـح   هذي السديرة والغدير الـطـافـح

 ساري هداه نشره المـتـفـاوح   يا سدرة الوادي الذي إن ضلـه ال
 عيش تقضى في ظاللك صالـح   هل عائد قبل الممات لـمـغـرٍم

 لما دعا مصغي الصبابة طامـح   ما أنصف الرشأ الضنين بنـظـرة
 بصميم قلبك فـهـو داٍن نـازح   شط المزار بـه وبـوئ مـنـزًال
 قمر يحف بـه ظـالم جـانـح   غصن يعطفه النـسـيم وفـوقـه
 ـتـراوحلم يرو منه الناظر الـم   وإذا العيون تساهمته لحـاظـهـا
 فيه مراتع للمـهـا ومـسـارح   ولقد مررنا بالعقيق فـشـاقـنـا

 وجدًا أذاع هواه دمـع سـافـح   ظلنا به نبكي فكم من مـضـمـٍر
 تلك العراص المقفرات نواضـح   مرت الشؤون رسومها فكأنـمـا
 وسقى ديارآما المـلـث الـرائح   يا صاحبـي تـأمـال حـييتـمـا

 أم خرد أآـفـالـهـن رواجـح   عـيونـنـا أم ربـربأدمى بدت ل
 خلل البراقع أم قنـا وصـفـائح   أم هذه مقل الصوار رنـت لـنـا
 إال وهن لهـا بـهـن جـوارح   لم يبق جارحة وقد واجـهـتـنـا

 ومن الشقاوة أن يراض القـارح   آيف ارتجاع القلب من أسر الهوى
 لـواقـح ما أثرت للوجـد فـيه   لو بله من مـاء ضـارج شـربة

    
ومن هاهنا يخرج إلى المديح فأضربت عنه خوف اإلطالة، ولم يكن المقصود إال إثبات شيء من نظمه ليستدل 

  .به على طريقه فيه
  

  : ومن شعره أيضًا
  وهل مكذب قول الوشاة جحود   هل الوجد خاٍف والدموع شهود
 دًا للبـكـاء لـبـيدوقد حد ح   وحتى متى تفي شؤونك بالبكـا
 جـلـيد لذو مرة في النائبات   وإني وإن جفت قناتي آـبـرة

    
  : وفيه إشارة إلى أبيات لبيد بن ربيعة العامري
 وهل أنا إال من ربيعة أو مضر   تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهـمـا
 وال تخمشا وجهًا وال تحلقا شعر   فقوما فنوحا بالذي تعـلـمـانـه

  أضاع، وال خان العهود وال غدر   المرء الذي ال صديقه هو: وقوال
 اعتذر ومن يبك حوًال آامًال فقد   إلى الحول ثم اسم السالم عليكما

    
  : وإلى هذا أشار أبو تمام الطائي بقوله

 ثم ارعويت وذاك حكم لبـيد   ظعنوا فكان بكاي حوًال بعدهم
    

  : لنفسه - قد تقدم ذآره : قلت - ي أبو إسماعيل الحسين الطغرائي أنشدن: وقال الشريف أبو السعادات المذآور
 فكن عبدًا لمالكه مطـيعـًا   وإذا لم تكن ملكًا مـطـاعـًا
 آما تهواه فاترآها جمـيعـا   وإن لم تملك الدنيا جمـيعـًا
  ينيالن الفتى الشريف الرفيعا   هما سببان من ملك ونسـٍك



 

  سوى هذين عاش بها وضيعا   فمن يقنع من الدنيا بـشـيء
    

وآان بين أبي السعادات المذآور وبين أبي محمد الحسن بن أحمد بن محمد بن جكينا البغدادي الحريمي الشاعر 
تنافس جرت العادة  -وهو المذآور في ترجمة أبي محمد القاسم بن علي الحريري صاحب المقامات  - المشهور 

  : لى شعره عمل فيه قولهبمثله بين أهل الفضائل، فلما وقف ع
  نظم قريض يصدا به الفكر   يا سيدي والذي يعيذك مـن
 أنك ما ينبغي لك الشعـر   مالك من جدك النبي سـوى

  .وشعره وماجراياته آثيرة، واالختصار أولى

وتوفي في يوم الخميس السادس والعشرين من شهر . وآانت والدته في شهر رمضان سنة خمسين وأربعمائة
: والشجري. ان سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة، ودفن من الغد في داره بالكرخ من بغداد، رحمه اهللا تعالىرمض

بفتح الشين المعجمة والجيم وبعدها راء، هذه النسبة إلى شجرة، وهي قرية من أعمال المدينة على ساآنها 
عدها، وقد انتسب إليه خلق آثير أفضل الصالة والسالم، وشجرة أيضًا اسم رجل، وقد سمت به العرب ومن ب

من العلماء وغيرهم وال أدري إلى من ينتسب الشريف المذآور منهما هل نسبته إلى القرية، أم إلى أحد أجداده 
  .آان اسمه شجرة، واهللا أعلم

  .وقد تقدم الكالم على الكرخ في ترجمة معروف الكرخي، رضي اهللا عنه، فأغنى عن إعادته

 البديع االسطرالبي

بو القاسم هبة اهللا بن الحسين بن يوسف، وقيل أحمد، المنعوت بالبديع االسطرالبي الشاعر المشهور، وأحد أ
األدباء الفضالء، آان وحيد زمانه في عمل اآلالت الفلكية، متقنًا لهذه الصناعة، وحصل له من جهة عملها مال 

وقد ذآره أبو المعالي الحظيري في آتابه . ثلهجزيل في خالفة اإلمام المسترشد، ولما مات لم يخلفه في شغله م
وآل منهما أثنى عليه، وأورد عدة " الخريدة " وذآره العماد األصبهاني في آتاب " زينة الدهر " الذي سماه 

  : مقاطيع من شعره، فمن ذلك قوله

 أهدي له ما حزت من نعمائه   أهدي لمجلسه الكريم، وإنمـا
 فضل عليه ألنه مـن مـائه   آالبحر يمطره السحاب وما له

    
  .وهذان البيتان من أسير شعره، وقد قيل إنهما لغيره

  
  : وله أيضًا

  لما اآتسى خضرة العذار   أذاقني حمرة الـمـنـايا
 وآارتي بعد في العـيار   وقد تبدى الـسـواد فـيه

    
منسوبين إلى البديع المذآور، ورأيت تأليف أبي المعالي الحظيري " زينة الدهر " هكذا وجدت هذين البيتين في 

وهذه . واهللا أعلم -في ترجمة الشريف أبي السعادات ابن الشجري  -في موضع آخر أنهما ألبي محمد بن جكينا 
بمعنى أنه ناشب معه لم يتخلص منه، والكارة " آارتي في العيار : " العبارة من اصطالح البغاددة يقولون

  : ومن شعره. ة في ديار مصرعندهم في الدقيق بمثابة الجمل
 إنـه نـكـريش: د وقد قـيل   قال قوم عشقـتـه أمـرد الـخ

 الـريش ن إذا ما عمال علـيه   قلت فرخ الطاووس أحسن ما آا

لفظة عجمية، واألصل فيها نيك ريش، معناها لحية جيدة، وهو على ما تقرر من اصطالح " نكريش " قوله 
  .لحية: جيد، وريش: في ألفاظهم المرآبة، فنيكالعجم أنهم يقدمون ويؤخرون 

ذه       ى ه ذا اقتصرت عل ظ، فله وآان آثير الخالعة يستعمل المجون في أشعاره حتى يفضي به إلى الفحش في اللف
النبذة مع آثرة شعره، وآان قد جمعه ودونه، واختار ابن حجاج ورتبه على مائة وأحد وأربعين بابًا، وجعل آل   



 

ماه     بابا في فن من فنون اه وس ن حجاج      " شعره، وقف اج من شعر اب ه،      " درة الت ع حرآات ي جمي ًا ف ان ظريف وآ
ه اهللا          داد، رحم ة بالجانب الشرقي من بغ رة الوردي ن بمقب وتوفي سنة أربع وثالثين وخمسمائة، بعلة الفالج، ودف

دها ر       : واألسطرالبي. تعالى ة وبع ة وضم الطاء المهمل اء     بفتح الهمزة وسكون السين المهمل م ب م الم ألف ث اء ث
ي صاحب              ن باشهري الجيل ة ب ن لباب يار ب ال آوش ة، ق ة المعروف موحدة، هذه النسبة إلى األسطرالب، وهو اآلل

اب  زيج " آت طرالب  " ال م األس ي عل ي وضعها ف الته الت ي رس زان  : ف ا مي ة معناه ة يوناني إن األسطرالب آلم
ى     : بلسان اليونان فكأنه قال إن الب اسم الشمس: الشمس، وسمعت بعض المشايخ يقول ارة إل أسطر الشمس، إش

ه          ان مع ه آ ه أن ان سبب وضعه ل الخطوط التي فيه، وقيل إن أول من وضعه بطليموس صاحب المجسطي، وآ
م            اب عل ان أرب ة األسطرالب، وآ ى هيئ فتها، فبقيت عل ه فخس تها دابت آرة فلكية وهو راآب، فسقطت منه، فداس

ك         الرياضة يعتقدون أن هذه ال ى تل ا رآه بطليموس عل الك، فلم ة األف ى هيئ صورة ال ترسم إال في جسم آري عل
رة، فوضع األسطرالب،     الصورة علم أنه يرتسم في السطح ويكون نصف دائرة ويحصل منه ما يحصل من الك

ي الخط         أتى ف در يت ذا الق ى أن ه دمين إل تمراً    . ولم يسبق إليه، وما اهتدى أحد من المتق زل األمر مس م ي ى   ول عل
دين   -استعمال الكرة واألسطرالب إلى أن استنبط الشيخ شرف الدين الطوسي  المذآور في ترجمة الشيخ آمال ال

ي خط        -بن يونس رحمهما اهللا تعالى، وهو شيخه في فن الرياضة  رة واألسطرالب ف أن يضع المقصود من الك
ي ب   . وعمل له رسالة بديعة" العصا " فوضعه وسماه  أ ف د أخط ال       وآان ق ذا الوضع، فأصلحه الشيخ آم عض ه

ه              دماء يعرف م يكن أحد من الق ي الوجود، ول ذا ف ه، والطوسي أول من أظهر ه فصارت  . الدين المذآور، وهذب
ذي هو             ي السطح ال ق، وتوجد ف ى الطول والعرض والعم تمل عل ا تش الهيئة توجد في الكرة التي هي جسم ألنه

ق، وتوجد ف       ر عم ر عرض وال          مرآب من الطول والعرض بغي ط بغي ارة عن الطول فق ذي هو عب ي الخط ال
ل هي            ًا ب مًا وال سطحًا، وال خط ا ليست جس ا شيء ألنه عمق، ولم يبق سوى النقطة، وال يتصور أن يعمل فيه
ان    ذا وإن آ يء، وه ا ش م فيه ال يتصور أن يرتس زأ، ف ة ال تتج م، والنقط طرف السطح، والسطح طرف الجس

  .أيضًا فائدة، واالطالع عليه أولى من إهماله، وسياق الكالم جره واهللا تعالى أعلم خروجًا عما نحن بصدده لكنه

 ابن قطان البغدادي

أبو القاسم هبة اهللا بن الفضل بن القطان بن عبد العزيز بن محمد بن الحسين بن علي بن أحمد ابن الفضل بن 
دادي، وقد سبق شيء من شعره وطرف يعقوب بن يوسف بن سالم، المعروف بابن قطان الشاعر المشهور البغ

  .من خبره في ترجمة حيص بيص في حرف السين، وفي ترجمة ابن السوادي في أواخر حرف العين

وآان أبو القاسم المذآور قد سمع الحديث من جماعة من المشايخ، وسمع عليه وآان غاية في الخالعة 
فين والهجاء لهم، وله في ذلك نوادر ووقائع والمجون، آثير المزاح والمداعبات، مغرى بالولوع بالمتعجر

شاعر مجود، مليح : فقال" الذيل " وقد ذآره أبو سعد السمعاني في آتاب . وحكايات ظريفة، وله ديوان شعر
آتبت عنه حديثين ال غير، : الشعر رقيق الطبع، إال أن الغالب عليه الهجاء، وهو ممن يتقى لسانه، ثالب، ثم قال

  .من شعره وعلقت عنه مقطعات

إن بعض أوالد المحدثين سأله عن مولده : وذآر الحافظ السلفي أباه أبا عبد اله الفضل بن عبد العزيز، وقال
مات : وقال أبو غالب شجاع بن فارس الذهلي. سنة ثماني عشرة وأربعمائة ليلة الجمعة رابع عشر رجب: فقال

خر سنة ثمان وتسعين وأربعمائة، بمقبرة معروف يوم األربعاء، ودفن من الغد لست بقين من شهر ربيع اآل
  .الكرخي، رضي اهللا عنه

وآان مجمعًا على ظرفه ولطفه، : أبا القاسم المذآور فقال" الخريدة " وذآر العماد الكاتب األصبهاني في آتاب 
ال غيره، وله ديوان شعر أآثره جيد، وعبث فيه بجماعة من األعيان وثلبهم، ولم يسلم منه أحد ال الخليفة و

آنت يومئٍذ صبيًا فلم آخذ عنه شيئًا لكنني رأيته قاعدًا على طرف دآان : وأخبرني بعض المشايخ أنه رآه وقال
  .هذا ابن الفضل الهجاء: عطار ببغداد، والناس يقولون

وسمع الحديث من جماعة منهم أبوه وأبو طاهر محمد بن الحسن الباقالني وأبو الفضل أحمد بن الحسن بن 
  .ون األمين وأبو عبد اهللا الحسين بن أحمد بن محمد بن طلحة بن محمد بن عثمان الكرخي وغيرهمخير

وله مع حيص بيص ماجرايات، فمن ذلك أن حيص بيص خرج ليلة من دار الوزير شرف الدين أبي الحسن 
فبلغ ذلك ابن الفضل علي بن طراد الزينبي، فنبح عليه جرو آلب وآان متقلدًا سيفًا، فوآزه بعقب السيف فمات، 

المذآور، فنظم أبياتًا وضمنها بيتين لبعض العرب قتل أخوه ابنًا له، فقدم إليه ليقتاد منه فألقى السيف من يده 
، ثم إن ابن الفضل المذآور عمل "الحماسة " وأنشدهما، والبيتان المذآوران يوجدان في الباب األول من آتاب 



 

بة لها أجر ورتب معها من طردها وأوالدها إلى باب دار الوزير األبيات في ورقة وعلقها في عنق آل
  : آالمستغيثة، فأخذت الورقة من عنقها وعرضت على الوزير فإذا فيها

 بفعلة أآسبته الخزي في البـلـد   يا أهل بغداد إن الحيص بيص أتى
  على جري ضعيف البطش والجلد   هو الجبان الذي أبدى تشاجـعـه

 ولم يكن ببواء عنه فـي الـقـود   مـال يديه بـه ولـيس فـي يده
 دم األبيلق عند الواحد الصـمـد   فأنشدت جعدة من بعدما احتسبـت

 " إحدى يدي أصابتني ولـم تـرد   أقول للنفس تأسـاء وتـعـزية "
 " هذا أخي حين أدعوه وذا ولدي   آالهما خلف من فقد صاحـبـه "

    
  : قول بعضهموالبيت الثالث مأخوذ من 

  من لؤم أحسابهم أن يقتلوا قودا   قوم إذا ما جنى جانيهم أمنـوا
    
وهذا التضمين في غاية الحسن، " وهو من جملة أبيات في الكراس الذي أوله لقي بشار، وينظر في الحماسة"

الدين أبو طالب  ولم أسمع مثله مع آثرة ما يستعمل الشعراء التضمين في أشعارهم، إال ما أنشدني الشيخ مهذب
لنفسه وأخبرني  -المذآور في ترجمة الشيخ تاج الدين الكندي في حرف الزاي  - محمد المعروف بابن الخيمي 

أنه آان بدمشق وقد رسم السلطان بحلق لحية شخص له وجاهة بين الناس، فحلق نصفها، وحصلت فيه شفاعة، 
  : ه وستر، وهوفعفا عنه في الباقي، فعمل فيه ولم يصرح باسمه، بل رمز

 جميع لحيته من بعد ما ضربـازرت ابن آدم لما قيل قد حلقـوا
 مهنئًا بالذي منها لـه وهـبـا   فلم أر النصف محلوقًا فعدت له
 بيتين ما نظما مينًا وال آـذبـا   فقام ينشدني والدمع يخـنـقـه
  " بافاخلع ثيابك منها ممعنًا هر "   إذا أتتك لحلق الذقـون طـائفة

 " فإن أطيب نصفيها الذي ذهبا   إنها نصـف: وإن أتوك وقالوا "
    

أيضًا في باب مذمة النساء، لكن األول منهما فيه تغيير، فإن بيت " الحماسة " والبيتان األخيران منها في آتاب 
  : الحماسة

  واخلع ثيابك منها ممعنُا هربا   ال تنكحن عجوزًا إن أتيت بها
    

الحيص بيص وابن الفضل المذآور على السماط عند الوزير في شهر رمضان، فأخذ ابن الفضل وحضر ليلة 
يا موالنا هذا الرجل يؤذيني، فقال الوزير : قطاة مشوية، وقدمها إلى الحيص بيص، فقال الحيص بيص للوزير

  : ألنه يشير إلى قول الشاعر: آيف ذلك؟ قال
 كت سبل المكارم ضلتولو سل   تميم بطرق اللؤم أهدى من القطا

    
وهذا البيت للطرماح بن حكيم الشاعر، وهو من جملة  -آما تقدم في ترجمته  -وآان الحيص بيص تميميًا 

  : أبيات، وبعد هذا البيت
 خالل المخازي عن تميم تجلت   أرى الليل يجلوه النهار، وال أرى
 يكر على صفي تميم لـولـت   ولو أن برغوثًا على ظهر قمـلة

    
قد عملت بيتين وال يمكن : ودخل ابن الفضل المذآور يومًا على الوزير المذآور الزينبي، وعنده الحيص فقال

  : هاتهما، فأنشده: أن يعمل لهما ثالث، ألنني قد استوفيت المعنى فيهما، فقال الوزير
 فما شفاني منه الضم والقبـل   زار الخيال نحيًال مثل مرسـه

 ويرتحـل على الرقاد فينفيه   ي يوقظنيما زارني قط إال لك
    

إن أعادهما سمع الوزير لهما ثالثًا، فقال له : ما تقول في دعواه؟ فقال: فالتفت الوزير إلى الحيص وقال له
  : أعدهما، فأعادهما، فوقف الحيص بيص لحظ ثم أنشد: الوزير



 

 الحيل لطيفه حين أعيا اليقظةوما درى أن نومي حيلة نصبت

  .حسن الوزير ذلك منهفاست

   : وسمعت لبعض المعاصرين، ولم أتحقق أنها له حتى أعينه، وقد أخذ هذا المعنى ونظمه وأحسن فيه، وهو

 أرديته وأحلت ذاك على القضـا   يا ضرة القمرين مـن لـمـتـيٍم
 بل آان ذلك للخيال تـعـرضـا   وحياة حبك لم ينـم عـن سـلـوة
 ما آان إال مثل شخصك معرضا   الكرى ال تأسفي إن زار طيفك في

    
  .ثم وجدت هذه األبيات ألبي العالء بن أبي الندى المعروف

    
ولوال  - المقدم ذآرها في ترجمة ابن السوادي  -ولما هجا قاضي القضاة جالل الدين الزينبي بالقصيدة الكافية 

طال حبسه آتب إلى مجد الدين ابن طولها لذآرتها، سير إليه أحد الغلمان فأحضره وصفعه وحبسه، فلما 
  : صاحب أستاذ الدار

 بالء حل لست له طـلـيقـا   إليك أظل مجد الدين أشـكـو
  إلى قاضي القضاة الندب سيقا   وقوموا بلغو عنـي مـحـاال

 غليظ جرني آـمـا وزيقـا   فأحضرني بباب الحكم خصـم
 فوقاإلى أن أوجس القلب الخ   وأخفق نعله بالصفع رأسـي

 إلى أن ما تهدينا الطـريقـا   على الخصم األداء وقد صفعنا
  أيحبس بعد ما استوفى الحقوقا   فيا موالي هب ذا اإلفك حقـا

    
  : ولما خرج من الحبس أنشد

  قد غض من قدري وآذاني   عند الذي طرف بـي أنـه
 والصفع ما لـين آذانـي   فالحبس ما غير لي خاطرًا

    
  .ي ترجمة الحيص أبياته الميمية في هجوه، وجواب الحيص عنهاوقد سبق ف

  
ولما ولي الزينبي المذآور الوزارة دخل عليه ابن الفضل المذآور والمجلس محتفل بأعيان الرؤساء، وقد 
اجتمعوا للهناء، فوقف بين يديه ودعا له وأظهر الفرح والسرور ورقص، فقال الوزير لبعض من يفضي إليه 

وقد نظم هذا ". ارقص للقرد في زمانه " هللا هذا الشيخ، فإنه يشير إلى ما تقول العامة في أمثالها قبح ا: بسره
  : المعنى في أبيات وآتبها إلى بعض الرؤساء، وهي

 هو شخص مشخص   يا آمال الدين الـذي
 ذنب دهري يمحص   والرئيس الـذي بـه
 بنأ سوف يرخـص   خذ حديثـي فـإنـه
  دد قومي تحمصصوا   بـغآلما قلت قد تـ

 ل وباب مجصـص   ليس إال ستـر يشـا
 س عليها المقرنص   وغواش على الـرؤو
 ظر والخيل ترقص   والرواشين والمـنـا
 م لكلب أبصـبـص   وأنا القـرد آـل يو

 ن له قمت أرقـص   آل من صفق الزمـا
 ن منها التبرصـص   محن ال يفيد ذا النـو

 ء وقد جا مخلـص   نـدافمتى أسمع الـ
    



 

  : ومثل هذا قول بعضهم
 قد رفع الدهر من مكانه   إذا رأيت امرءًا وضيعـًا
 معظمًا من عظيم شانـه   فكن له سامعًا مطـيعـًا
 قد قال يومًا لترجمانـه   فقد سمعنا بأن آـسـرى
  فارقص للقرد في زمانه   إذا زمان السبـاع ولـى

    
عض بغداد وقد تولى والية آبيرة لم يكن من أهلها، فسلم عليه ودعا له وهنأه بالوالية، وحكي أنه دخل على ب

ارقص للقرد : " هذا يشير إلى قول الناس في أمثالهم: وأطهر الفرح والسرور، ثم خرج، فقال بعض الحاضرين
  ".في زمانه 

  
  : ل واحد منهم بشيء، وفيها يقولوله القصيدة الرائية المشهورة التي جمع فيها خلقًا من األآابر ونبز آ

  نمضي لنأخذ ترمذًا من سنجر   تكريت تعجزنا ونحن بجهلنـا
  : ومنها البيت السائر وهو

    
  في الضعف غير الباقالء األخضر   نسب إلى العباس ليس شـبـيهـه

    
  : وأنشدني له بعض أصحابنا المتأدبين قوله

 وبين الدهر بالصلح   سعى إحسانه بينـي
  على بيت من المدح   ياد مـألت بـيتـيأ

ودخل يومًا على الوزير ابن هبيرة وعنده نقيب األشراف، وآان ينسب إلى البخل، وآان في شهر رمضان 
أيش عملت في شهر ! ويحك: في مطبخ سيدي النقيب، فقال له: أين آنت؟ فقال: والحر شديد، فقال له الوزير
وهذا . نا آسرت الحر، فتبسم الوزير وضحك الحاضرون وخجل النقيبوحياة موال: رمضان في المطبخ؟ فقال

آسرت الحر في الموضع الفالني، إذا اختار موضعًا باردًا : الكالم على اصطالح أهل تلك البالد، فإنهم يقولون
عامًا وقصد دار بعض األآابر في بعض األيام فلم يؤذن له في الدخول، فعز عليه فأخرجوا من الدار ط. يقيل فيه

  .لعن اهللا شجرة ال تظل أهلها: موالنا يعمل بقول الناس: وأطعموه آالب الصيد وهو يبصره، فقال

: اإلخالص، فقالت له) قل هو اهللا أحد(اآشفي رأسك، ففعلت، وقرأ : وقعد يومًا مع زوجته يأآل طعامًا، فقال لها
هربت ) قل هو اهللا أحد(ليهم السالم، وإذا قرئ إن المرأة إذا آشفت رأسها لم تحضر المالئكة ع: ما الخبر؟ فقال

  .الشياطين، وأنا أآره الزحمة على المائدة

ولدت : سألته عن مولده فقال: وأخباره آثيرة، وآانت والدته سنة سبع وسبعين وأربعمائة، وقال السمعاني
من والعشرين من وتوفي يوم السبت الثا. ضاحي نهار يوم الجمعة السابع من ذي الحجة سنة ثمان وسبعين

رمضان سنة ثمان وخمسين وخمسمائة ببغداد، ودفن بمقبرة معروف الكرخي، رحمه اهللا تعالى، وقال 
  .توفي يوم عيد الفطر، واهللا أعلم: السمعاني

  .ولوال إيثار االختصار لذآرت من أحواله ومضحكاته شيئًا آثيرًا، فإنه آان آية في هذا الباب

بفتح الباء الموحدة وبعدها الواو والهمزة  -فالبواء " ولم يكن ببواء عنه في القود " وقوله في األبيات الدالية 
  .دم فالن بواء لدم فالن، إذا آان مكافئًا له: ومعناها السواء، ويقال -ممدودة 

اء بفتح الجيم والدال المهملة وبينهما عين مهملة ساآنة وفي األخير ه -وجعدة المذآورة في هذه األبيات أيضًا 
وهو اسم من أسماء الكلبة، هكذا سمعته ولم أره في شيء من آتب اللغة، بل الذي قااله أرباب اللغة إن  -ساآنة 

  .، آني الذئب بها لمحبته إياها، واهللا أعلم"اسم النعجة " آنية الذئب، وجعدة " أبا جعدة " 

وبعدها ثاء مثلثة، هذه النسبة إلى متوث، بفتح الميم وتشديد التاء المثناة من فوقها وسكون الواو : والمتوثي"
  ".وهي بلدة بين قرقوب وآورة األهواز



 

 ابن سناء الملك

د اهللا                 ي عب ك أب ناء المل د س ن المعتم ر ب ي الفضل جعف يد أب ن القاضي الرش ة اهللا ب و القاسم هب القاضي السعيد أب
ديو   ق،     محمد بن هبة اهللا بن محمد السعدي، الشاعر المشهور، المصري صاحب ال نظم الرائ ديع وال ان الشعر الب

أحد الفضالء الرؤساء النبالء، وآان آثير التخصص والتنعم وافر السعادة محظوظًا من الدنيا، أخذ الحديث عن    
اب        الى، واختصر آت ه اهللا تع لفي األصبهاني رحم وان  " الحافظ أبي الطاهر أحمد بن محمد ابن أحمد الس " الحي

ه    -وله آتاب مصايد الشوارد-وهي تسمية لطيفة " الحيوان روح " للجاحظ، وسمى المختصر  وان جميع ه دي ، ول
  .وجمع شيئًا من الرسائل الدائرة بينه وبين القاضي الفاضل وفيه آل معنى مليح" دار الطراز " موشحات سماه 

ات               ا مفاآه نهم فيه ري بي الس يج م مج ان له دين، وآ عراء المجي ن الش ة م ر جماع ره بمص ي عص ق ف واتف
دين   -ودخل في ذلك الوقت إلى مصر شرف الدين بن عنين . اورات يروق سماعهاومح  -المقدم ذآره في المحم

ون  ل       : فاحتفلوا به وعملوا له وآانوا يجتمعون على أرغد عيش، وآانوا يقول م محاف ام، وجرت له ذا شاعر الش ه
  .سطرت عنهم، ولوال خشية التطويل لذآرت بعضها

  : ملة قصيدة يمدح بها القاضي الفاضل رحمه اهللا تعالى، وهماومن محاسن شعره بيتان من ج

 لما شك فيه أنه الجوهر الفرد   ولو أبصر النظام جوهر ثغرها
 القـد فقولوا له إياك أن يسمع   ومن قال إن الخيزرانة قدهـا

    
  : ومن شعره أيضًا

 حسنك مما آثروا أآـثـر   ال الغصن يحكيك وال الجؤذر
 عقدًا ولكن آلـه جـوهـردى لنـا ثـغـرهيا باسمًا أب

 يا الحي أما تبصـر: فقلت   أما تسمـع: قال لي الالحي
    

  : وله يتغزل بجارية عمياء
  وفي سوى العينين لم تكسف   شمس بغير الشعر لم تحتجب

 تجرح بالجفن بال مرهـف   مغمدة المرهف لكـنـهـا
 وب في يوسفومقلتي يعق   رأيت منها الخلد في جـؤذر

  
  : وله في غالم ضرب ثم حبس

 ولكن ليبدو الورد في سائر األغصان   بنفسي مـن لـم يضـربـوه لـريبة
 من العين أن تعدو على ذلك الحسـن   ولم يودعوه السـجـن إال مـخـافة

  فشارآه أيضًا في الدخول إلى السجن   وقالوا له شارآت في الحسن يوسفـا
    

  : ل الصورة حفر حومة التالق فأصابه حجر فانكسرت أسنانه فقالوله في غالم جمي
  فدموعي عليه تحكي انتثاره   نثر الجهر عقد ثغر حبيبـي
 فغدت بالدماء آالجلـنـاره   آل سن آاألقحوانة آـانـت

 ن بعيدًا في جملة النظـاره   آان في حومة التالق وما آا
 حبًا بتلك الـزيارهه فال مر   فأتته الحجارة شوقًا وزارت
 حسدتني عليه تلك الحجاره   آيف ينسى الفؤاد ثغر حبيب

    
  : وله من جملة أبيات

 ولكن ألمر يوجب القول بالترك   وما آان ترآي حبه عـن مـاللة
  وإيمان قلبي قد نهاني عن الشرك   أراد شريكًا في الذي آان بينـنـا

    



 

  : وله أيضًا
  عطلت فيك الحشا إال من الحزن   اسنـهيا عاطل الجيد إال من مح

 فهل لجيدك في عقد بال ثـمـن   في سلك جسمي در الدمع منتظم
 الغصن وما النسيم بمخشٍي على   ال تخش مني فإنـنـي ضـنـى

    
  : وهو -وقد تقدم ذآره في ترجمته  -وهذا البيت مأخوذ من قول ابن قالقس 
  ن النسيمأعل جسمي ألآو   أعندما همت بـه روضة

    
ومن نثره في وصف النيل في سنة آان ناقصًا، ولم يوف الزيادة التي جرت بها العادة، يقال إنه آتبه من جملة 

وأما أمر الماء فإنه نضبت مشارعه، وتقطعت أصابعه، وتيمم العمود : " رسالة إلى القاضي الفاضل، وهو
  .وهذا من أحسن ما يوصف به نقصان النيل "لصالة االستسقاء، وهم المقياس من الضعف باالستلقاء 

  
وآان بمصر شاعر يقال له أبو المكارم هبة اهللا بن وزير بن مقلد الكاتب، فبلغ القاضي السعيد المذآور عنه أنه 
هجاه، فأحضره إليه وأدبه وشتمه، وآتب إليه نشو الملك أبو الحسن علي بن مفرج المعري األصل، المصري 

  : وف بابن المنجم، الشاعر المعروفالدار والوفاة، المعر
 صديقنا ابن وزير آيف تظلمـه   قل للسعيد أدام اهللا نـعـمـتـه

 فكيف من بعد هذا ظللت تشتمه   صفعته إذ غدا يهجوك منتقـمـًا
 والشرع ما يقتضيه، بل يحرمه   هجو بهجو، وهذا الصفع فيه ربًا

 يؤلمـه يضًا ليسفالصفع واهللا أ   فإن تقل ما لهجو عـنـده ألـم
    

 -المقدم ذآره في حرف التاء  - ولما مدح السعيد المذآور شمس الدولة توران شاه أخا السلطان صالح الدين 
  : بقصيدته التي أولها

  وفارقت لكن آل عيش مذمم   تقنعت لكن بالحبيب المعمـم
    

إليه ابن الذروي الشاعر المذآور تعصب عليه جماعة من شعراء مصر، وعابوا هذا االستفتاح وهجنوه، فكتب 
  : في ترجمة سيف الدولة المبارك بن منفذ

 منه بكل بديعٍة ما أعـجـبـا   قل للسعيد مقال من هو معجب
 شعراؤنا جهلوا به المستغربـا   لقصيدك الفضل المبين، وإنمـا
 لتعصبـا الطائي ما قد حكته   عابوا التقنع بالحبيب ولو رأى

    
وتوفي في العشر األول من شهر رمضان، سنة ثمان وستمائة بالقاهرة، وذآر . ي السعيد آثيرةونوادر القاض

  .أنه توفي يوم األربعاء، رابع الشهر المذآور، رحمه اهللا تعالى" عقود الجمال " صاحبنا الكمال ابن الشعار في 
  

في حيمته بمرج الدلهمية، ثامن  آنت عند القاضي الفاضل: فقال" الخريدة " وذآره العماد الكاتب، في آتاب 
عشر ذي القعدة، سنة سبعين يعني وخمسمائة، فأطلعني على قصيدة له آتبها إليه من مصر، وذآر أن سنه لم 

  : يبلغ إلى عشرين سنة فأعجبت بنظمه، ثم ذآر القصيدة العينية، التي أولها
  وهجر تولى صلح عيني مع الدمع   فراق قضى للهم والقلب بالجمـع

  .وعلى هذا التقدير يكون مولده في حدود سنة خمسين وخمسمائة، وقيل إنه ولد سنة ثمان وأربعين، واهللا أعلم

إلى الشام، في شهر  - يعني القاضي السعيد المذآور  - ثم وصل : ثم قال العماد بعد الفراغ من ذآر هذه القصيدة
ه في الذآاء آية، قد أحرز في صناعة النظم رمضان سنة إحدى وسبعين وخمسمائة في الخدمة الفاضلية، فوجدت

والنثر غاية تلقى عرابة العربية له باليمين راية، وقد أحلفه اإلقبال الفاضلي في الفضل قبوال، وجعل طين 
خاطره على الفطنة مجبوًال، وانا أرجو أن ترقى في الصناعة رتبته، وتغزر عند تمادي أيامه في العلم نغبته، 

  .قبته، وتروى بماء الدربة رويته، وتستكثر فوائده وتؤثر قالئدهوتصفو من الصبا من



 

وتوفي والده جعفر في منتصف شهر رمضان سنة ثمانين وخمسمائة ثم رأيت بخط بعض أصحابنا ممن له   
عناية بهذا الفن أنه توفي يوم الثالثاء خامس ذي الحجة سنة اثنتين وتسعين، ومولده منتصف شوال سنة خمس 

  .مائة واهللا أعلموعشرين وخمس

دين        اد ال إن عم ة، ف ذه الترجم ي ه ذآور ف اعر المصر يالم ل، الش ن مق ر ب ن وزي ة اهللا ب ارم هب و المك ا أب وأم
اب   دة  " األصبهاني ذآره في آت ال " الخري ه           : وق ألت عن مائة فس نة ست وتسعين وخمس ي س ى مصر ف عدت إل

  .فأخبرت بوفاته، رحمه اهللا تعالى

 هبة اهللا البوصيري

لقاسم وابو الكرم، هبة اهللا بن علي بن مسعود بن ثابت بن هاشم بن غالب بن ثابت، األنصاري الخزرجي، أبو ا
المنستيري األصل، المصري المولد والدار، المعروف بالبوصيري، آان أديبًا آاتبًا له سماعات عالية وروايات 

عصره في درجته مثله، وسمع بقراءة  تفرد بها وألحق األصاغر باألآابر في علو اإلسناد، ولم يكن في آخر
الحافظ أبي الطاهر السلفي وإبراهيم بن حاتم األسدي على أبي صادق مرشد بن يحيى بن القاسم المديني إمام 

والبوصيري المذآور آخر من روى في الدنيا آلها عن أبي  -الجامع العتيق بمصر، رحمهم اهللا تعالى أجمعين 
وأبي الحسين علي بن الحسين بن عمر الفراء الموصلي  - المديني المذآور صادق مرشد بن يحيى بن القاسم 

وأبي عبد اهللا محمد بن برآات هالل السعيدي النحوي سماعًا، وروى أيضًا عن أبي الفتح سلطان بن إبراهيم بن 
ليه من المسلم المقدسي، وهو آخر من روى عنه سماعًا في األرض آلها، وسمع عليه الناس وأآثروا، ورحلوا إ

وآان جده مسعود قدم من المنستير إلى بوصير، فأقام بها إلى أن عرف فضله في دولة المصريين، . البالد
فطلب إلى مصر، وآتب في ديوان اإلنشاء وولد له علي والد أبي القاسم المذآور بمصر، واستقروا بها 

  .وشهروا

شهر، وآانت والدته سنة ست وخمسمائة بمصر، أيضًا، لكن هبة اهللا أ" سيد األهل " وآان أبو القاسم يسمى 
وتوفي في الليلة الثانية من صفر سنة ثمان وتسعين . وقيل بل ولد يوم الخميس خامس ذي القعدة سنة خمسمائة

إنه : وخمسمائة، ودفن بسفح المقطم، رحمه اهللا تعالى، وقال ياقوت الحموي في آتاب البلدان المشترآة األسماء
  .اهللا تعالىمات في شوال رحمه 

بفتح الخاء المعجمة وسكون الزاي وفتح الراء وبعدها جيم، هذه نسبة إلى الخزرج، وهو أخو : والخزرجي
وهما ابنا حارثة بن ثعلبة بن عمرو مزيقياء بن عامر  -بفتح الهمزة وسكون الواو وبعدها سين مهملة  -األوس 

ح القاف وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح الالم وبعدها بفت -ماء السماء، وتمام النسب معروف، وهما ابنا قيلة 
  .ومن ذريتهما أنصار النبي صلى اهللا عليه وسلم بالمدينة -هاء ساآنة 

بضم الميم وفتح النون وسكون السين المهملة وآسر التاء المثناة من فوقها وسكون الياء المثناة من : والمنستير
وآان هارون . قية، بناها هرثمة بن أعين الهاشمي في سنة ثمانين ومائةتحتها وبعدها راء، وهي بليدة بإفري

الرشيد قد واله إفريقية، وقدم إليها يوم الخميس لثالث خلون من شهر ربيع اآلخر سنة تسع وسبعين ومائة، وقد 
  .تقدمت الحوالة على هذا الموضع في ترجمة األمير تميم بن المعز بن باديس

وحدة وسكون الواو وآسر الصاد المهملة وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها راء، بضم الباء الم: وبوصير
وتعرف ببوصير قوريدس، يقال آوريدس وهي بليدة بأعمال البهنسا من صعيد مصر، وقد تقدم الكالم في 

رة السمنودية ترجمة عبد الحميد الكاتب على بوصير الفيوم، وبالجيزة أيضًا بليدة يقال لها بوصير السدر، وبكو
  .أيضًا بليدة يقال لها بوصير، فهذا االسم يشترك فيه أربعة بالد، والكل بالديار المصرية

والمنستير معبد بين المهدية وسوسة يأوي إليه الصالحون المنقطعون للعبادة، وفيه قصور شبيهة بالخانقاهات 
  .وعلى تلك القصور سور واحد، ذآره ياقوت في آتابه، واهللا أعلم

 مين الدولة ابن التلميذأ

أبو الحسن هبة اهللا بن أبي الغنائم صاعد بن هبة اهللا بن إبراهيم بن علي، المعروف بابن التلميذ النصراني 
سلطان الحكماء، : فقال" الخريدة " الطبيب، الملقب أمين الدولة البغدادي، ذآره العماد األصبهاني في آتاب 

د العالم في علم الطب، بقراط عصره وجالينوس زمانه، ختم به هذا العلم، هو مقص: وبالغ في الثناء عليه وقال



 

ولم يكن في الماضين من بلغ مداه في الطب، عمر طويًال وعاش نبيًال جليًال، ورأيته وهو شيخ بهي المنظر، 
حسن الرواء، عذب المجتلى والمجتنى، لطيف الروح ظريف الشخص، بعيد الهم عالي الهمة، ذآي الخاطر 

صيب الفكر حازم الرأي، شيخ النصارى وقسيسهم ورأسهم ورئيسهم، وله في النظم آلمات رائقة، وحالوة م
  : جنية، وغزارة بهية، ومن شعره في الميزان لغزًا

  يعدل في األرض وفي السماء   ما واحد مختلـف األسـمـاء
 أعمى يري اإلرشاد آـل راء   يحكم بالـقـسـط بـال رياء

 يغني عن التصريح باإليمـاء   ن عـلٍة ودواءأخـرس ال مـ
 بالرفع والخفض عن النـداء   يجيب إن نـاداه ذو امـتـراء
     يفصح إن علق في الهـواء

    
يحكم " يعني ميزان الشمس، وهو االسطرالب، وسائر آالت الرصد، وهو معنى قوله " مختلف األسماء " فقوله 

كالم النحو، وميزان الشعر العروض، وميزان المعاني المنطق، وهذه ، وميزان ال"في األرض وفي السماء 
  .الميزان والمكيال والذراع وغير ذلك، ثم بعد ذلك جملة من مقاطيع شعره نأتي بذآر بعضها إن شاء اهللا تعالى

  
صاعد  وآان ابن: وذآر في ترجمة الحكيم معتمد الملك أبي الفرج يحيى بن التلميذ النصراني الطبيب ما مثاله

  .حين توفي معتمد الملك أبو الفرج قام مقامه، وهو ابن بنته، فنسب إليه وعرف به
  

أن ابن التلميذ المذآور " أنموذج األعيان من شعراء الزمان، فيمن أدرك بالسماع أو بالعيان " وذآر في آتاب 
وآانت منادمته أحسن من  آان متفننًا في العلوم ذا رأي رصين وعقل متين، وطالت خدمته للخلفاء والملوك،

التبر المسبوك والدر في السلوك، اجتمعت به مرارًا في آخر عمره، وآنت أعجب في أآره، آيف حرم اإلسالم 
وآان إذا ترسل . مع آمال فهمه، وغزارة عقله وعلمه، واهللا يهدي من يشاء بفضله، ويضل من يريد بحكمه

  .طا، وأورد شيئًا من شعره أيضًااستطال وسطا، وإذا نظم وقع بين أرباب النظم وس
  

وأورد له مقاطيع، فمن " زينة الدهر " في آتابه  - المقدم ذآره في حرف السين  -وذآره أبو المعالي الحظيري 
  : ذلك قوله

 بسهم هجر علـى تـالفـيه   يا من رماني عن قوس فرقته
 فذاك ذنب عـقـابـه فـيه   ارض لمن غاب عنك غيبتـه

    
  : البيت الثاني منسوبًا إلى أبي محمد بن جكينا البغدادي، وضم إليه بعده" الخريدة " في  وذآر العماد

 بعدك عنه لكان يكـفـيه   لو لم ينله من العقاب سوى
    

  : وذآر له الحظيري أيضًا
 نوم بشوقي إليك مسلـوب   عاتبت إذ لم يزر خيالك وال

 ـلـوبآما يقال المنام مق   فزارني منعمًا وعاتبـنـي
    

: وأنشدني أبو المعالي هبة اهللا بن الحسن بن محمد بن المطلب قال: قال" الخريدة " ومما ذآر له العماد في 
  : أنشدني أبو الحسن ابن التلميذ لنفسه

  فصحوت واستأنفت سيرة مجمل   آانت بلهنية الشبـيبة سـكـرة
 لمنـز عرف المحل فبات دون   وقعدت أرتقب الفناء آـراآـٍب

    
  .لمسلم بن الوليد األنصاري" البارع " والثاني منهما ذآره ابن المنجم في آتاب 

  
  : وذآره أن أبا محمد ابن جكينا المذآور مرض فقصده ليعالجه فعالجه، فلما عوفي أعطاه دراهم، فعمل فيه

  إلى التداوي والبرء محتاج   لما تيممته وبـي مـرض
 رئ للهموم فراجفعل ام   آسى وواسى فعدت أشكره



 

 هذا طبيب عليه زربـاج   فقلت إذ برني وأبـرأنـي
    

  : وعمل فيه أيضًا في المعنى
 د أن يلف ساقـًا بـسـاق   جاد واستنقذ المريض وقد آا
 س جدير بقسـمة األرزاق   والذي يدفع المنون عن النف

    
  : وقصد مرة أن يعبر إليه ليداويه، فكتب إليه

 هام بذات المحمل   ذيإن امرأ القيس ال
 وعبرة تصلح لـي   آان شفاه عـبـرة

    
  : وآان ابن جكينا المذآور قد عمي في آخر عمره، وجرت بينهما منافرة في أمر واشتهى مصالحته، فكتب إليه  

  ر بن برد فاطرح عليه أباه   وإذا شئت أن تصالح بـشـا
    

آثيرة، وإنما آتب إليه هذا البيت ألن بشار بن برد آان  فسير إليه ما طلب واسترضاه، وآانت له معه وقائع
  .فلما عمي شبه نفسه به، وآان مطلوبه بردًا -آما تقدم ذآره في ترجمته  -أعمى، 

  
ألن عادة أهل بغداد إذا أراد اإلنسان أن يصالح من خاصمه، والخصم ممتنع، " فاطرح عليه أباه " ومعنى قوله 

  .بمعنى ادخل عليه به، ليشفع له، وقد حصلت له التورية في هذا البيتاطرح عليه فالنًا، : يقال له
  

  : ومن الشعر المنسوب إليه وهو مشهور قوله، ثم وجدتهما للناصح ابن الدهان النحوي الموصلي
 ليست على نهج الحجى تنقاد   تعس القياس فللغرام قضـية

 عرض وتفنى دونه األجساد   منها بقاء الشوق وهو بزعمهم
    

  : أن هذين البيتين ألبي علي المهندس المصري، وهما" الخريدة " وقوله أيضًا، وذآر العماد في 
 بكل فتى منهم هواي منوط   تقسم قلبي في محبة معشٍر
  محيط وأهوائي إليه خطوط   آأن فؤادي مرآز وهم لـه

    
  : وقوله أيضًا

ـنـا بـحـسـن الـصـــنـــيعسوء أحـوال  جوده آـالـطـــبـــيب فـــينـــا يداوي
م، ومـثـل الـتـرياق لـلـمــلـــســـوع  فهـو آـالـمـومـيا إذا انـكـسـر الـعـــظ

    .ثم وجدت هذين البيتين في ديوان ابن حجاج الشاعر
    

  : وقوله في ولده سعيد
 وحبه لي عـرض زائل   حبي سعيدًا جوهر ثابـت
  لى غيري بها ماثلوهو إ   به جهاتي الست مشغولة

    
قد نقه من المرض وهو يعالجه، فكتب إليه يشكو جوعه،  -المقدم ذآره  -وآان أبو القاسم علي بن أفلح الشاعر 

  : وقد نهاه عن استعمال الغذاء إال بأمره، والذي آتبه
 ني من هذي المجاعـه   أنا جوعـان فـأنـقـذ

 ز ولو آانت قطـاعـه   فرجي في الكسرة الخب
 بر، مالي صبر ساعـه   ال تقل لي ساعة تـص
 بل في الخبز شفاعـه   فخـواي الــيوم ال يق

    
  : فوقف ابن التلميذ على هذه األبيات وآتب إليه جوابها

 يتشاآون المجاعـه   هكذا أضياف مثلـي



 

 ك مضرًا بشفاعـه   غير أني لست أعطي
  فهو خير من قطاعه   فتعـلـل بـسـويٍق

 سمه سمعًا وطاعـه   قل آما نـربحياتي 
  : فلما وصلت األبيات إلى ابن أفلح آتب

    
 قد توخيت استماعه   إن مرسومك عندي
 نيتي سمعًا وطاعه   غير أني لم أقل من
 ه فلم أسطع دفاعه   ودفعت الجوع والل
  ن وأربحني صداعه   فاآفني آلفـتـه اآل

    
  : فكتب إليه ابن التلميذ

 بع منزور البضـاعـه   ر ضعيف الطأنا في الشع
 تي طبعًا وصـنـاعـه   ولك الخـاطـر قـد أو

 جوع لم أآف صداعـه   ومتى لم تكـف شـر ال
 أخذه من بعـد سـاعـه   فعلى اسـم الـلـه قـدم

    
شهور وآان بين ابن التلميذ المذآور وبين أوحد الزمان أبي البرآات هبة اهللا بن علي بن ملكان الحكيم الم

في الحكمة تنافر وتنافس آما جرت العادة بمثله بين أهل آل فضيلة وصنعة، ولهما " المعتبر " صاحب آتاب 
في ذلك أمور ومجالس مشهورة، وآان يهوديًا ثم أسلم في آخر عمره، وأصابه الجذام فعالج نفسه بتسليط 

وعمي، وقصته في ذلك مشهورة، فعمل األفاعي على جسده بعد أن جوعها، فبالغت في نهشه، فبرئ من الجذام 
  : فيه ابن التلميذ المذآور

 إذا تكلم تبدو فيه من فـيه   لنا صديق يهودي حماقـتـه
 التيه آأنه بعد لم يخرج من   يتيه والكلب أعلى منه منزلًة

  
  : م ذآرهوآان ابن التلميذ آثير التواضع، وأوحد الزمان متكبرًا، فعمل فيهما البديع األسطرالبي المقد

  أبو البرآات في طرفي نقيأبو الحسن الطبيب ومقتفـيه
 وهذا بالتكبر في الحضيض   فهذا التواضع في الـثـريا

وهو نافع في بابه، وبه عمل أطباء هذا " أقراباذين " والبن التلميذ في الطب تصانيف مليحة، فمن ذلك آتاب 
وآان شيخه في الطب أبا الحسن هبة اهللا بن سعيد . وغير ذلكالزمان، وله آناش وحواش على آليات ابن سينا، 

" في الطب وهو جزء واحد، وآتاب " المغني " و" التلخيص " صاحب التصانيف المشهورة، منها آتاب 
آان أن يكون األمر بالعكس، ألن المغني هو : وهو اربعة أجزاء، وقد انتقدوا عليه هذه التسمية وقالوا" اإلقناع 

عن غيره، فكان الكتاب األآبر أولى بهذا االسم، واإلقناع هو الذي تقع القناعة به، فالمختصر أولى  الذي يغني
  .وله آل شيء مليح من تصنيف في طب وأدب. بهذا االسم

وآان حسن السمت آثير الوقار، حتى قيل أنه لم يسمع منه بدار الخالفة مدة تردده إليها من المجون سوى مرة 
قتفي الخليفة، وذلك أنه آان له راتب بدار القوارير ببغداد، فقطع ولم يعلم به الخليفة، فاتفق أنه واحدة بحضرة الم

آبرت يا حكيم، : آان عنده يومًا، فلما عزم على القيام لم يقدر عليه إال بكلفة ومشقة من الكبر، فقال له المقتفي
تكسرت " غداد أن اإلنسان إذا آبر يقال نعم يا موالنا، وتكسرت قواريري، وهذا في اصطالح أهل ب: فقال

هذا الحكيم لم أسمع منه هزًال منذ خدمنا، فاآشفوا قضيته، : فلما قال الحكيم هذه اللفظة، قال الخليفة" قواريره 
فكشفوها راتبه بدار القوارير قد انقطع، فطالعو الخليفة بذلك فتقدم بردها عليه، وآان الذي قد قطعه الوزير عون 

  .هبيرة، وزاده إقطاعًا آخر، وأخباره آثيرة الدين بن

: وتوفي في صفر سنة ستين وخمسمائة ببغداد، وقد ناهز المائة من عمره، وقال ابن األزرق الفارقي في تاريخه
وآان قد جمع من سائر العلوم ما لم يجتمع في غيره، ولم يبق ببغداد من . مات ابن التلميذ في عيد النصارى

  .ضر البيعة وشهد جنازتهالجانبين من لم يح



 

وهو بفتح الميم والكاف وبينهما الم  - وليس في هذه الترجمة ما يحتاج إلى التقييد سوى ملكان جد أوحد الزمان 
  .ساآنة وبعد األلف نون

  .وقد تقدم في الترجمة ابن الجواليقي ما دار بينهما بحضرة اإلمام المقتفي

التلميذ المذآور وقفت على آتاب جمعه شيخنا موفق الدين أبو  قلت وبعد فراغي من ترجمة أمين الدولة ابن
محمد عبد اللطيف بن يوسف البغدادي، وجعله سيرة لنفسه، وجميعه بخطه، وذآر في اوائله ابن التلميذ، 

ومنها أنه أحضرت إليه امرأة محمولة ال يعرف أهلها في : ووصفه بالعلم في صناعة الطب وإصابته، ثم قال
م في الممات، وآان الزمان شتاء، فأمر بتجريدها، وصب عليها الماء المبرد صبًا متتابعًا آثيرًا، ثم الحياة هي أ

أمر بنقلها إلى مجلس دفيئ قد بخر بالعود والند، ودفئت بأصناف الفراء ساعة، فعطست وتحرآت وقعدت 
  .وخرجت ماشية مع اهلها إلى منزلها

زمن الصيف، فسأل تالميذه قدر خمسين نفسًا، فلم يعرفوا المرض، أنه أتي مرة بمريض يعرق دمًا في : ومنها
إن دمه : فأمره بأآل خبز شعير مع باذنجان مشوي، ففعل ذلك ثالثة أيام، فبرئ، وسأله أصحابه عن العلة، فقال

  .قد رق ومسامه قد انفتحت، وهذا الغذاء من شأنه تغليط الدم وتكثيف المسام

يلي المدرسة النظامية، فإذا مرض فقيه نقله إليه وقام في مرضه عليه، فإذا أبل ومن مروءته أن ظهر داره آان 
  .وهب له دينارين وصرفه

وذآر شيخنا موفق الدين قبل هذا أن ولد أمين الدولة المذآور آان شيخه وانتفع به، وآان شيخًا قد ناهز ثمانين 
ض آأنها من وراء زجاج، ال يعتريه فيها سنة، ولديه تجربة فاضلة وغوص على أسرار الطبيعة، يرى األمرا

. وال في مداواتها شك، وآان أآثر ما يصف المفردات أو ما يقل ترآيبه، ولم أر من يستحق اسم الطب غيره
ينبغي للعاقل أن يختار من اللباس ما ال تحسده عليه العامة، وال تحتقره فيه الخاصة، وآذا آان لباسه : وآن يقول

  .البيض الرفيع

وخنق في دهليز داره اللث األول من الليل، وآان قد أسلم قبل موته، وفي نفسي عليه حسرات، رحمه : لثم قا
  .اهللا تعالى، نقلته ملخصًا

 هارون ابن المنجم

وقد تقدم ذآر ولده  -أبو عبد اهللا هارون بن علي بن يحيى بن أبي منصور، المنجم البغدادي األديب الفاضل، 
  .ن هارون المذآور حافظًا راوية األشعار، حسن المنادمة لطيف المجالسةوآا - علي في حرف العين 

في أخبار الشعراء المولدين، وجمع فيه مائة وواحدًا وستين شاعرًا، وافتتحه بذآر بشار " البارع " صنف آتاب 
: ي أولهبن برد العقيلي، وختمه بمحمد بن عبد الملك بن صالح، واختار فيه من شعر آل واحد عيونه، وقال ف

إني لما عملت آتابي في أخبار الشعراء المولدين ذآرت ما اخترته من أشعارهم، وتحريت في ذلك االختيار 
اختيار الرجل من وفور : دل على عاقل اختياره، وقالوا: أقصى ما بلغته وانتهى إليه علمي، والعلماء تقول

  .عقله، واختياره قطعة من علمهشعر الرجل قطعة من آالمه، وظنه قطعة من : عقله، وقال بعضهم

وطول الكالم في هذا، وذآر أن هذا الكتاب مختصر من آتاب ألفه قبل هذا في هذا الفن، وأنه آان طويًال فحذف 
منه أشياء واقتصر على هذا القدر، وبالجملة فإنه من الكتب النفيسة، فإنه يغني عن دواوين الجماعة الذين 

منها زبدتها وترك زبدها، وهذا الكتاب هو الذي ذآرته في ترجمة العماد  ذآرهم، فإنه مخض أشعارهم وأثبت
وآتاب الحظيري والثعالبي فروع عليه، وهو الصل الذي نسجوا " الخريدة " إن آتاب : الكاتب األصبهاني وقلت

ولم أظفر " النساء وما جاء من الخبر ومحاسن ما قيل فيهن من الشعر والكالم الحسن " وله آتاب . على منواله
المذآور أباه أبا الحسن علي بن يحيى بن أبي " البارع " وذآر هو في آتابه . له بشيء من الشعر حتى أورده

ثم أردفه بذآر أخيه يحيى بن علي بن  -وقد ذآرته في حرف العين فلينظر هناك  -منصور، وسرد له مقاطيع 
ا في هذا الموضع، بل نذآرها في ترجمته، إن شاء يحيى، وعد له جملة مقاطيع أوردها، وال حاجة بنا إلى ذآره

  .اهللا تعالى



 

وتوفي أبو عبد اهللا المذآور سنةثمان وثمانين ومائتين، وهو حدث السن، رحمه اهللا تعالى، وسيأتي ذآر أخيه 
  .يحيى بن علي في حرف الياء إن شاء اهللا تعالى

  .ين، وآان مجوسيًاوآان أبو منصور جد أبيه منجم أبي جعفر المنصور أمير المؤمن

وآان الفضل يعمل برأيه في أحكام  -المقدم ذآره  -وآان ابنه يحيى متصًال بذي الرياستين الفضل بن سهل 
صار يحيى المذآور منجم المأمون  -حسبما ذآرناها في ترجمته  -النجوم، فلما حدثت الكائنة على الفضل 

  .ده، فصار بذلك موالهونديمه، فاجتباه واختص به، في اإلسالم فأسلم على ي

وهم اهل بيت منهم جماعة من الفضالء واألدباء والشعراء، وجالسوا الخلفاء ونادموهم، وقد عقد لهم الثعالبي 
  .بابًا مستقًال، وذآر فيه جماعة منهم، رحمهم اهللا تعالى" اليتيمة " في آتاب 

في مقابر قريش، فقبره هناك مكتوب وتوفي يحيى المذآور بحلب عند خروج المأمون إلى طرسوس، ودفن بها 
  .عليه اسمه

 هشام بن عروة

قد تقدم ذآر أبيه في حرف العين، وآان  -أبو المنذر هشام بن عروة بن الزبير بن العوام، القرشي األسدي، 
هشام أحد تابعي المدينة المشهورين المكثرين في الحديث، المعدودين من أآابر العلماء وجلة التابعين، وهو 

  .ود في الطبقة الرابعة من أهل المدينة، رضي اهللا عنهممعد

وسمع عمه عبد اهللا بن الزبير وابن عمر، رضي اهللا عنهما، ورأى جابر بن عبد اهللا األنصاري وأنس بن مالك 
وسهل بن سعد، وقيل أنه رأى ابن عمر ولم يسمع منه، وروى عنه يحيى بن سعيد األنصاري وسفيان الثوري 

وقدم الكوفة أيام أبي جعفر المنصور . وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان ووآيع وغيرهمومالك بن أنس 
  .فسمع منه الكوفيون

ولد عمر بن عمر : وآانت والدته سنة إحدى وستين للهجرة، وقال أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن محمد الذهلي
ي قتل الحسين بن علي بن أبي طالب رضي اهللا بن عبد العزيز وهشام بن عروة والزهري وقتادة واألعمش ليال
وقدم بغداد على المنصور، وتوفي بها سنة ست . عنهما، وآان قتله يوم عاشوراء سنة إحدى وستين للهجرة

وأربعين ومائة، وقيل سنة خمس وأربعين، وقيل سنة سبع، رضي اهللا عنه، وصلى عليه المنصور، ودفن 
قيل بل قبره بالجانب الغربي خارج السوق نحو باب قطربل وراء الخندق بمقبرة الخيزران بالجانب الشرقي، و

على مقابر باب حرب، وهو ظاهر هناك معروف، وعليه لوح منقوش أنه قبر هشام بن عروة، ومن قال إنه 
إن القبر الذي بالجانب الغربي هو قبر هشام بن عروة المروزي صاحب عبد اهللا بن : بالجانب الشرقي قال

  .واهللا أعلم .المبارك

  .وله عقب بالمدينة وبالبصرة

يا أبا المنذر، تذآر يوم دخلت عليك أنا وإخوتي : أن المنصور قال له يومًا" تاريخ بغداد " وذآر الخطيب في 
اعرفوا لهذا الشيخ حقه، فإنه ال : الخالئف وأنت تشرب سويقًا بقصبة يراع، فلما خرجنا من عندك قال لنا أبونا

يذآرك أمير المؤمنين : فلما خرج هشام قيل له. ال أذآر ذلك يا أمير المؤمنين: بقية ما بقي، فقال يزال في قومكم
  .لم أآن أذآر ذلك، ولم يعودني اهللا في الصدق إال خيرًا: فقال! ما تمت به إليه فتقول ال أذآره

مائة ألف، : م دينك؟ قالوآ: يا أمير المؤمنين، اقض عني ديني، قال: وروي عنه أنه دخل على المنصور فقال
يا أمير المؤمنين شب فتيان من : وأنت في فقهك وفضلك تأخذ دينًا مائة ألف ليس عندك قضاؤها؟ فقال: قال

فتياننا، فأحببت أن أبوئهم، وخشيت أن ينتشر علي من أمرهم ما أآره، فبوأتهم واتخذت لهم وأولمت عنهم ثقة 
يا أمير : قد أمرنا لك بعشرة آالف، فقال: استعظامًا لها، ثم قال!! مائة ألففردد عليه : باهللا وبأمير المؤمنين، قال

المؤمنين، أعطني ما أعطيت وأنت طيب النفس، فإنني سمعت أبي يحدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وى فإني طيب النفس بها، وأه: قال" من أعطى عطية وهو بها طيب النفس بورك للمعطي وللمعطى " أنه قال 

  .يا بن عروة، إنا نكرمك عنها ونكرمها عن غيرك: إلى يد المنصور يريد أن يقبلها فمنعه وقال



 

  .رضي اهللا عنه. وأخباره آثيرة

 هشام ابن الكلبي

وفي،   ه      -أبو المنذر هشام بن أبي النضر محمد بن السائب بن بشر بن عمرو، الكلبي النسابة الك دم ذآر أبي د تق ق
رزدق الشاعر    في المحمدين وما جرى  ع الف ن           -له م ة ب اس، وخليف ه العب ه وروى عن ابن ام عن أبي وحدث هش

رهم    دام وغي ن المق . خياط، ومحمد بن سعد آاتب الواقدي، ومحمد بن أبي السري البغدادي، وأبو األشعث أحمد ب
اب      ه آت م األنساب، ول رة  " وآان من أعلم الناس عل ذ        " الجمه ي ه ي النسب وهو من محاسن الكتب ف ن،  ف ا الف

  .وآان من الحفاظ المشاهير

ا     : عنه أنه دخل بغداد وحدث بها، وأنه قال" تاريخ بغداد " ذآر الخطيب في  حفظت ما لم يحفظه أحد ونسيت م
رآن،              ظ الق ى أحف ه حت ًا وحلفت أن ال أخرج من دخلت بيت رآن، ف ى حفظ الق اتبني عل لم ينسه أحد، آان لي عم يع

ام، ونظرت  ة أي ي ثالث ه ف وق   فحفظت ا ف ا دون القبضة فأخذت م ذ م ي آلخ ى لحيت رآة فقبضت عل ي الم ًا ف يوم
  .القبضة

اب  ك آت ر، فمن ذل ن التصانيف شيء آثي ه م ة " ول د المطلب وخرزاع اب " حلف عب " حلف الفضول " وآت
يم وآلب   " وآتاب  اب  " حلف تم افرات  " وآت اب  " المن ريش   " وآت ات ق اب  " بيوت يس عيالن    " وآت " فضائل ق
اب وءودات "  وآت اب " الم ة  " وآت ات ربيع اب " بيوت ى " وآت اب " الكن ة   " وآت ده الجاهلي رف قصي وول ش

ريش   " ، وآتاب "واإلسالم  اب ق اب  " ألق يمن   " وآت اب ال اب  " ألق ة    " وآت اد معاوي اب  "ادعاء زي ار  " ، وآت أخب
ه   ن أبي اد ب اب "زي ريش " ، وآت نائع ق اب "ص اجرات " ، وآت اب "المش ات المعات" ، وآت اب "ب وك " ، وآت مل

ف  اب "الطوائ دة  " ، وآت وك آن زار   "مل د ن راق ول اب افت اب "، وآت ق األزد " ، وآت اب "تفري م " ، وآت طس
ة            " وجديس  ي معرف الجمهرة ف ه المعروف ب ا آتاب نها وأنفعه ة وخمسين تصنيفًا، وأحس ى مائ وتصانيفه تزيد عل

ماه       ذي س ه ال ه، وآتاب ه مثل زل  " األنساب، ولم يصنف في باب رة،        " المن ر من الجمه ي النسب أيضًا، وهو أآب ف
ر   " الملوآي " صنفه للمأمون في األنساب، وآتابه " الفريد " في النسب، وآتاب " الموجز " وآتاب  صنفه لجعف

  .بن يحيى البرمكي في النسب أيضًا

ال  ة ع   : وآان واسع الرواية أليام الناس وأخبارهم، فمن روايته أنه ق و أمي فيان،      اجتمعت بن ي س ن أب ة ب د معاوي ن
ي بعض    فعاتبوه في تفضيل عمرو بن العاص وادعاء، زياد بن أبيه، فتكلم معاوية، ثم حرك عمرًا الكالم، فقال ف

  : أنا الذي أقول في يوم صفين: آالمه

ثم آـسـرت الـعـين مـن غــير عـــور  إذا تـخـازرت ومـا بــي مـــن خـــزر
    مر ما حملت من خير وشرألفيتني ألوى بعيد المست

    الـشـجـر آالحـية الـصـمـاء فـي أصـل
    

أما واهللا ما أنا بالواني وال الفاني، وإني أنا الحية الصماء التي ال يسلم سليمها، وال ينام آليمها، وإني أنا المرء 
اهللا لو عاينوا من يوم إن همزت آسرت، وإن آويت أنضجت، فمن شاء فليشاور، ومن شاء فليؤامر، مع أنهم و

الهربر ما عاينت أو لو ولوا ما وليت لضاق عليهم المخرج، ولتفاقم بهم المنهج، إذ شد علينا أبو الحسن وعن 
يمينه وشماله المباشرون من أهل البصائر وآرام العشائر، فهناك واهللا شخصت األبصار، وارتفع الشرار، 

هات عن ثكلها، وذهلت عن حملها، واحمرت الحدق واغبرت وتقلصت الخصى إلى مواضع الكلى، قارعت األم
األفق، وألجم العرق، وسال العلق، وثار القتام، وصبر الكرام، وخام اللثام، وذهب الكالم وأزبدت األشداق، 
وآثر العناق، وقامت الحرب على ساق، وحضر الفراق، وتضاربت الرجال بأغماد سيوفها بعد فناء من نبلها 

حها، فال يسمع يومئذ إال التغمغم من الرجال، والتحمحم من الخيل، ووقع السيوف على الهام وتقصٍف من رما
آأنه دق غاسل بخشبته على منصبه، ندأب ذلك يومًا حتى ظعن الليل بغسقه، وأقبل الصبح بفلقه، ثم لم يبق من 

ألواء منكم، وإني وإياآم آما قال القتال إال الهرير والزئير، لعلمتم أني أحسن بالء، وأعظم غناء، وأصبر على ال
  : الشاعر

 ولو قلتها لم أبق للصلح موضعا   وأغضي على أشياء لو شئت قلتها
 خروعـا ألآرمه من أن أخاطر   وإن آان عودي من نضار فإنني

  .والمأثور عنه آثير



 

  .تعالىوتوفي سنة أربع ومائتين، وقيل سنة ست، واألول أصح، واهللا أعلم بالصواب، رحمه اهللا 

 هشام صاحب الكسائي

أبو عبد اهللا هشام بن معاوية الضرير، النحوي الكوفي، صاحب أبي الحسن علي بن حمزة الكسائي، أخذ عنه 
وهو صغير، " الحدود " آثيرًا من النحو، وله فيه مقالة تعزى إليه، وله فيه تصانيف عديدة، فمن ذلك آتاب 

  .ير ذلكوغ" القياس " ، وآتاب "المختصر " وآتاب 

وآان إسحاق بن إبراهيم بن مصعب قد آلم المأمون يومًا، فنحن في بعض آالمه، فنظر إليه المأمون ففطن لما 
  .أراد، فخرج من عنده، وجاء إلى هشام المذآور فتعلم عليه النحو

  .توفي هشام بن معاوية الضرير النجوي سنة تسع ومائتين، رحمه اهللا تعالى: قال أبو مالك الكندي

 لفرزدقا

ابن غالب، وآنيته أبو األخطل، ابن  -هميم بالتصغير ": طبقات الشعراء " وقال ابن قتيبة في  -أبو فراس همام 
صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم، واسمه بحر، بن مالك، واسمه عوف سمي 

، التميمي، المعروف بالفرزدق، الشاعر المشهور بذلك لجوده، ابن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم بن مر
  .صاحب جرير

وألبيه مناقب مشهورة . آان أبوه غالب من جلة قومه وسرواتهم، وأمه ليلى بنت حابس أخت األقرع بن حابس
ومحامد مأثورة، فمن ذلك أنه أصاب أهل الكوفة مجاعة وهو بها فخرج أآثر الناس إلى البوادي، فكان هو 

آان سحيم بن وثيل الرياحي رئيس قومه، واجتمعوا بمكان يقال له صوأر في أطراف السماوة رئيس قومه، و
فعقر  -وهو بفتح الصاد المهملة وسكون الواو وفتح الهمزة وبعدها راء  -من بالد آلب على مسيرة يوم الكوفة 

من ثريد، ووجه إلى سحيم  غالب ألهله ناقة وصنع منها طعامًا، وأهدى إلى قوم من بني تميم لهم جاللة جفانًا
أنا مفتقر إلى طعام غالب؟ إذا نحر هو ناقة نحرت أنا أخرى، فوقعت : جفنة، فكفأها وضرب الذي أتاه بها وقال

المنافرة بينهما، وعقر سحيم ألهله ناقة، فلما آان من الغد عقر لهم غالب ناقتين، فعقر سحيم ألهله ناقتين، فلما 
ثالثًا، فعقر سحيم ثالثًا، فلما آان اليوم الرابع عقر غالب مائة ناقة، فلم يكن عند  آان اليوم الثالث عقر غالب

فلما انقضت المجاعة ودخل الناس الكوفة قال بنو رياح . سحيم هذا القدر، فلم يعقر شيئًا وأسرها في نفسه
ين؟ فاعتذر بأن إبله جررت علينا عار الدهر، هال نحرت مثل ما نحر، وآنا نعطيك مكان آل ناقة ناقت: لسحيم

شأنكم واألآل، وآان ذلك في خالفة علي بن أبي طالب رضي اهللا : آانت غائبة، وعقر ثلثمائة ناقة، وقال للناس
هذه ذبحت لغير مأآلة، ولك يكن المقصود منها إال : عنه، فاستفتي في حل األآل منها فقضى بحرمتها وقال

سة الكوفة فأآلتها الكالب والعقبان والرخم، وهي قصة مشهورة، المفاخرة والمباهاة، فألقيت لحومها على آنا
فمن ذلك قول جرير يهجو الفرزدق، وهو بيت تستشهد به النحاة في آتبهم، . وعمل فيها الشعراء أشعارًا آثيرة

  : وهو من جملة قصيدة

  بني ضوطرى لوال الكمي المقنعا   تعدون عقر النيب أفضل مجدآـم
    

  : ل، أخي بني قطن بن نهشلومن ذلك قول المح
  من المجد إال عقر ناٍب بصوأر   وقد سرني أن ال تعد مجاشـع

    
  .وآان غالب المذآور أعور

  
  : وسحيم المذآور، وهو ابن وثيل بن عمرو بن جوين بن وهيب بن حميري الشاعر الذي يقول

  متى أضع العمامة تعرفوني   أنا ابن جال وطالع الثـنـايا
    

  .والوثيل الرشاء الضعيف، وقيل الليف. يت من جملة أبيات، وله ديوان شعر صغيروهذا الب
فمن . وآان الفرزدق آثير التعظيم لقبر أبيه، فما جاءه أحد واستجار به إال نهض معه وساعده على بلوغ غرضه

لقيني بالد السند أن الحجاج بن يوسف الثقفي لما ولى تميم بن زيد ا" الكامل " ذلك ما حكاه المبرد في آتاب 



 

إني استجرت بقبر أبيك، : دخل البصرة، فجعل يخرج من أهلها من شاء، فجاءت عجوز إلى الفرزدق فقالت
إن تميم بن زيد خرج بابن لي معه، وال قرة لعيني وال آاسب علي : ما شأنك؟ قالت: وأتت منه بحصيات، فقال

  : تميم مع بعض من شخص خنيس، فكتب إلى: وما اسم ابنك؟ فقالت: غيره، فقال لها
 بظهٍر فال يعيا علي جوابـهـا   تميم بن زيد ال تكونن حاجـتـي

 لعبرة أم ما يسوغ شـرابـهـا   وهب لي خنيسًا واحتسب فيه منة
 وبالحفرة السافي عليها تربهـا   أتتني فعاذت يا تميم بـغـالـٍب
 هابهاش وليث إذا ما الحرب شب   وقد علم األقـوام أنـك مـاجـد

    
انظروا من له مثل هذا االسم : ثم قال. فلما ورد الكتاب على تميم تشكك في االسم فلم يعرف أخنيس أم حبيش

  .في عسكرنا، فأصيب ستة ما بين خنيس وحبيش، فوجه بهم إليه
  

 وحضر يومًا الفرزدق ونصيب الشاعر المشهور، عند سليمان بن عبد الملك األموي وهو يومئذ خليفة، فقال
  : أنشدني شيئًا، وإنما أراد سليمان أن ينشده مدحًا له، فأنشده في مدح أبيه: سليمان للفرزدق

 لها ترًة من جذبها بالعصـائب   ورآب آأن الريح تطلب عندهم
  إلى شعب األآوار ذات الحقائب   سروا يخبطون الريح وهي تلفهم

 غالـب اروقد حضرت أيديهم ن   إذا آنسوا نارًا يقولـون إنـهـا
  

يا أمير المؤمنين، أال أنشدك في رويها ما لعلها ال يتضع عنها، : فأعرض سليمان عنه آالمغضب، فقال نصيب
  : هات، فأنشده: قال

  قفا ذات أوشاٍل وموالك قارب   أقول لرآٍب صادرين لقيتهـم
  لمعروفه من أهل ودان طالب   قفوا خبروني عن سليمان إنني

  ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب   الذي أنت أهلـهفعاجوا فأثنوا ب
    

  : هو أشعر أهل جلدته، ثم قام وهو يقول: آيف تراه؟ فقال: فقال سليمان للفرزدق
 وشر الشعر ما قال العبيد   وخير الشعر أشرفه رجاًال

    
روان، فاشترى وآان نصيب عبدًا أسود لرجل من أهل وادي القرى، فكاتب على نفسه ومدح عبد العزيز بن م

  .والءه، وآنيته أبو الحجناء، وقيل أبو محجن
  

  .وللفرزدق في مفاخر أبيه أشياء آثيرة
  

وأما جده صعصعة بن ناجية فإنه آان عظيم القدر في الجاهلية، واشترى ثالثين موءودة، منهن بنت لقيس بن 
  : عاصم المنقري، وفي ذلك يقول الفرزدق يفتخر به

 وأحيا الوئيد فـلـم يوأد   توجدي الذي منع الوائدا
    

في جملة الصحابة، رضوان اهللا " االستيعاب " وهو أول من أسلم من أجداد الفرزدق، وقد ذآره في آتاب 
  .عليهم اجمعين

  
وقد اختلف العلماء أهل المعرفة بالشعر في الفرزدق وجرير والمفاضلة بينهما، واألآثرون على أن جريرًا 

وهو من " النقائض " من المهاجاة والمعاداة ما هو مشهور، وقد جمع لهما آتاب يسمى  أشعر منه، وآان بينهما
  .الكتب المشهورة

  
  : وآان جرير قد هجاه بقصيدته الرائية، التي من جملتها

  ظعنت بخزية وترآت عارا   وآنت إذا حللت بدار قـوم
    



 

وخالصة األمر . له معها قضية يطول شرحهافاتفق بعد ذلك أن الفرزدق نزل بامرأة من أهل المدينة، وجرى 
أنه راودها عن نفسها بعد أن آانت قد أضافته وأحسنت إليه فامتنعت عليه، فبلغ الخبر عمر بن عبد العزيز، 

قاتل : رضي اهللا عنه وهو يومئذ والي المدينة، فأمر بإخراجه من المدينة، فلما أخرج وأرآبوه ناقته ليسفروه قال
وأنشد البيت ... وآنت إذا حللت بدار قوم: آأنه شاهد هذا الحال، حيث قال -يعني جريرًا  - اهللا ابن المراغة

  .المذآور
  

زيدونا في الشهود، : قد أجزنا شهادتك، ثم ألصحاب القضية: وشهد الفرزدق عند بعض القضاة شهادة فقال له
ما يمنعه من ذلك، وقد قذفت ألف و: إنه لم يجز شهادتك، فقال: فقيل للفرزدق حين انفصل عن مجلس القاضي

  : محصنة؟ ومن شعره المشهور قوله، وهو مقيم بالمدينة
 آما انقض باٍز أقتم الريش آاسـره   هما دلتاني مـن ثـمـانـين قـامة

 أحي فيرجى أم قـتـيل نـحـاذره   فلما استوت رجالي في األرض قالتا
 أعجـاز لـيل أبـادره وأقبلت في   ارفعا األسباب ال يشعروا بنـا: فقلت

 مـسـامـره وأسود من ساٍج تصر   أحاذر بـوابـين قـد وآـال بـنـا
    

  : فلما بلغت جريرًا األبيات عمل من جملة قصيدة طويلة
 فجاءت بوزواٍز قصير الـقـوادم   لقد ولدت أم الفـرزدق فـاجـرًا
 مليرقى إلى جاراته بالـسـاللـ   يوصل حبـلـيه إذا جـن لـيلـه
 وقصرت عن باع العال والمكارم   تدليت تزني من ثمـانـين قـامة

 مداخل رجٍس بالخبيثـات عـالـم   هو الرجس يا أهل المدينة فاحذروا
 وواقـم طهورًا لما بين المصلـى   لقد آان إخراج الفرزدق عنـكـم

    
  : افلما وقف الفرزدق على هذه القصيدة جاوبه بقصيدة طويلة يقول في جملته

 بآبائي الشم الكرام الخـضـارم   وإن حرامًا أن أسب مقاعـسـًا
  بنو عبد شمس من مناف وهاشم   ولكن نصفًا لو سببت وسبـنـي
 بـدارم وأعبد أن أهجو آليبـًا   أولئك أمثالي فجئني بمثـلـهـم

    
وان بن الحكم األموي، واآن ولما سمع أهل المدينة أبيات الفرزدق المذآورة أوًال، اجتمعوا وجاءوا إلى مر

ما يصلح أن يقال مثل هذا الشعر بين : يومئذ والي المدينة من قبل معاوية بن أبي سفيان األموي، فقالوا له
لست أحده أنا، ولكن أآتب إلى : أزواج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقد أوجب على نفسه الحد، فقال مروان

  : دينة وأجله ثالثة أيام، وفي ذلك يقول الفرزدقمن يحده، ثم أمره بالخروج من الم
  آما وعدت لمهلكها ثمود   توعدني وأجلني ثـالثـًا

    
ثم آتب مروان إلى عامله يأمره فيه أن يحده ويسجنه، وأوهمه أنه قد آتب له بجائزة، ثم ندم مروان على ما 

  : إني قلت شعرًا فاسمعه، ثم أنشده: فعل، فوجه عنه سفيرًا، وقال
  إن آنت تارك ما أمرتك فاجلس   قل للفرزدق والسفاهة آاسمهـا
 واقصد لمكة أو لبيت مقـدس   ودع المدينة إنهـا مـرخـوبة

 فخذن لنفسك بالزماع األآـيس   وإذا اجتنيت ممن األمور عظيمة
    
لغة هو االرتفاع، أي اقصد الجلساء، وهي نجد، وسميت بذلك الرتفاعها، ألن الجلوس في ال" فاجلس " قوله  -

  : ولما وقف الفرزدق على األبيات فطن لما أراد مروان، فرمى الصحيفة وقال
 ترجو الحباء وربها لـم يأس   يا مروان إن مطية محبـوسة
 يخشى علي بها حباء النقرس   وحبوتني بصحيفة محـتـومة

 نكدًا آمثل صحيفة المتلمـس   ألق الصحيفة يا فرزدق ال تكن
    



 

ومن خبرها أن المتلمس، : آرنا صحيفة المتلمس فقد يتشوف الواقف على هذا الكتاب أن يعلم قصتهاوإذ ذ
واسمه جرير بن عبد المسيح بن عبد اهللا بن زيد بن دوفن بن حرب بن وهب بن جلى بن احمس بن ضبيعة 

  : األضجم بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، وإنما لقب لقوله من جملة قصيدة
 زنابير واألزر المتلـمـس   أوان العرض حي ذبابهفهذا 

    
آان قد  - وهو بضم الميم وفتح التاء المثناة من فوقها والالم وآسر الميم الثانية وتشديدها وبعدها سين مهملة  -

هجا عمرو بن هند اللخمي ملك الحيرة، وهجاه أيضًا طرفة بن العبد البكري الشاعر المشهور، وهو ابن أخت 
س المذآور، فاتصل هجوهما بعمرو بن هند، فلم يظهر لهما شيئًا من التغير، ثم مدحاه بعد ذلك فكتب لكل المتلم

واحٍد منهما آتابًا إلى عامله بالحيرة، وأمره بقتلهما إذا وصال إليه، وأوهمهما أنه قد آيت لهما بصلة، فلما وصال 
و أراد أن يعطينا ألعطاناولم يكتب لنا إلى الحيرة، آل منا قد هجا الملك، ول: إلى الحيرة قال المتلمس لطرفة

فهلم ندفع آتبنا إلى من يقرؤها، فإن آان فيها خير دخلنا الحيرة، وإن آان فيها شر فررنا قبل أن يعلم بمكاننا، 
واهللا ألفتحن آتابي وألعلمن ما فيه وال أآون : ما آنت ألفتح آتاب الملك، فقال المتلمس: فقال طرفة بن العبد

: نعم، فقال: أتقرأ يا غالم؟ فقال: آمن يحمل حتفه بيده، فنظر المتلمس فإذا غالم قد خرج من الحيرة، فقال له
افتح آتابك فما فيه إال مثل ما : ثكلت المتلمس أمه، فقال لطرفة: فلما نظر إليه الغالم قال. هلم فاقرأ هذا الكتاب

فألقى المتلمس صحيفته . رئ علي ويوغر صدور قومي بقتليإن آان اجترأ عليك فلم يكن ليجت: في آتابي، فقال
في نهر الحيرة وفر إلى الشام، ودخل طرفة الحيرة فقتل، وقصته في ذلك مشهورة، فصار يضرب المثل 

: " بصحيفة المتلمس لكل من قرأ صحيفة فيها قتله، وإلى هذا أشار الحريري في المقامة العاشرة بقوله
قصيدة يقول  - المقدم ذآره في المحمدين  -ولألبله الشاعر، ". مثل صحيفة المتلمس ففضضتها فعل المتلمس من 

  : فيها
  في الهجر مثل صحيفة المتلمس   يقرا المتيم من صـحـيفة خـده

    
ثم خرج هاربًا حتى أتى سعيد بن العاص األموي، وعنده الحسن والحسين وعبد : رجعنا إلى تتمة خبر الفرزدق

ي اهللا عنهم، فأخبرهم الخبر، فأمر له آل واحد منهم بمائة دينار وراحلة، وتوجه إلى البصرة، اهللا بن جعفر رض
أخطأت فيما فعلت فإنك عرضت عرضك اشاعر مضر، فوجه وراءه رسوًال ومعه مائة دينار : وقيل لمروان

  .وراحلة، خوفًا من هجائه
    

ة وأوقد نارًا فرآها ذئب فأتاه فأطعمه من زاده ومن أخبار الفرزدق أنه حكى أن نزل في بعض أسفاره في بادي
  : وأنشد

 دعوت بناري موهنًا فـأتـانـي   وأطلس عسال وما آان صاحبـًا
 وإياك في زادي لمشـتـرآـان   فلما أتى قلت ادن دونك إنـنـي
 على ضوء ناٍر مرًة ودخـانـي   فبت أقـد الـزاد بـين وبـينـه
 وقائم سيفي في يدي بـمـكـان   وقلت له لما تكشر ضـاحـكـًا

  نكن مثل من، يا ذئب، يصطحبان   تعش، فإن عاهدتني ال تخوننـي
 اخيين آانا أرضعـا بـلـبـان   وأنت امرؤ يا ذئب والغدر آنتمـا
 سـنـان رماك بسهم أو شبـاة   ولو غيرنا بنهت تلتمس الـقـرى

    
  : ميمية، فلما انتهى منها إلى قولهوآان قد أنشد سليمان بن عبد الملك األموي قصيدة 

 وسادسة تميل إلى شمام   ثالث واثنتان فهن خمس
  وبت أفض أغالق الختام   فبتن بجانبي مصرعـاٍت
  وجمر غضًا قعدن عليه حام   آأن مفالق الـرمـان فـيه

    
ومن أين أوجبت : قال الفرزدققد أقررت عندي بالزنا وأنا إمام، وال بد من إقامة الحد عليك، ف: فقال له سليمان

فقال : النور) الزانية والزاني فاجلدوا آل واحٍد منهما مائة جلدة: (بقول اهللا تعالى: علي يا أمير المؤمنين؟ فقال
. ألم تر أنهم في آل واد يهيمون. والشعراء يتبعهم الغاوون: (إن آتاب اهللا يدرؤه عني بقوله تعالى: الفرزدق

  .أولى ذلك: فأنا قلت ما لم أفعل، فتبسم سليمان، وقال: الشعراء) فعلونوأنهم يقولون ما ال ي
  

وتنسب إليه مكرمة يرجى له بها الجنة، وهي أنه لما حج هشام بن عبد الملك في أيام أبيه، فطاف وجهد أن 



 

عه يصل إلى الحجر ليستلمه، فلم يقدر عليه لكثرة الزحام، فنصب له منبر وجلس عليه ينظر إلى الناس، وم
جماعة من أعيان أهل الشام، فبينما هو آذلك إذ أقبل زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 

وآان من أحسن الناس وجهًا وأطيبهم أرجًا، فطاف بالبيت، فلما انتهى إلى  -رضي اهللا عنهم، وقد تقدم ذآره 
: ا الذي قد هابه الناس هذه الهيبة؟ فقال هشاممن هذ: الحجر تنحى له الناس حتى استلم، فقال رجل من أهل الشام

من هذا يا أبا : أنا أعرفه، فقال الشامي: ال أعرفه، مخافة أن يرغب فيه أهل الشام، وآان الفرزدق حاضرًا فقال
  : فراس؟ فقال

 والبيت يعرفه والحـل والـحـرم   هذا الذي تعرف البطحاء وطـأتـه
 هذا التقي النقي الطاهر الـعـلـم   هذا ابن خير عباد الـلـه آـلـهـم
 إلى مكارم هذا ينتـهـي الـكـرم   :إذا رأته قـريش قـال قـائلـهـا

 عن نيلها عرب اإلسالم والعـجـم   ينمي إلى ذروة العز التي قصـرت
 رآن الحطيم إذا ما جاء يسـتـلـم   يكاد يمسكـه عـرفـان راحـتـه
 أروع في عرنينه شـمـم من آف   في آفه خـيزران ريحـه عـبـق

 فمـا يكـلـم إال حـين يبـتـسـم   يغضي حياء ويغضى من مهابـتـه
 آالشمس ينجاب عن إشراقها الظلم   ينشق نور الهدى عن نور غـرتـه
 طابت عناصره والخـيم والـشـيم   مشتقة من رسول اللـه نـبـعـتـه
 ـه قـد خـتـمـوابجده أنبياء الـل   هذا ابن فاطمة إن آنت جـاهـلـه

 جرى بذاك له في لوحه الـقـلـم   اهللا شـرفـه قـدمـًا وعـظـمـه
 العرب تعرف من أنكرت والعجـم   فليس قولك مـن هـذا بـضـائره
 تستوآفان وال يعـروهـمـا عـدم   آلتا يديه غـياث عـم نـفـعـهـا

 لـشـيميزينه اثنان حسن الخلـق وا   سهل الخليقة ال تخـشـى بـوادره
 حلو الشمائل تحلو عـنـده نـعـم   حمال أثـقـال أقـوام إذا فـدحـوا

 لوال التشهـد آـانـت الءه نـعـم   ما قـال إال فـي تـشــهـــده
 رحب الفناء أريب حـين يعـتـزم   ال يخلف الوعد مأمون نـقـيبـتـه
 لـعـدمعنها الغياية واإلمـالق وا   عم البرية باإلحسان فانـقـشـعـت
 آفر وقربهم منجى ومـعـتـصـم   من معشر حبهم دين وبغـضـهـم
  أوقيل من خير أهل األرض قيل هم   إن عد أهل التقى آانوا أئمـتـهـم
 وال يدانيهـم قـوم وإن آـرمـوا   ال يستطيع جواد بـعـد غـايتـهـم
 مواألسد أسد الشرى والبأس محتـد   هم الغـيوث إذا مـا أزمة أزمـت
 سيان ذلك إن ثـروا وإن عـدمـوا   ال ينقص العسر بسطًا من أآفـهـم

 في آل بدء ومختوم بـه الـكـلـم   مقدم بعـد ذآـر الـلـه ذآـرهـم
 خيم آريم وأيٍد بالـنـدى هـضـم   يأبى أن يحـل الـذم سـاحـتـهـم

 ألولـية هـذا أو لـه نــعـــم   أي الخالئق ليست فـي رقـابـهـم
 األمـم والدين من بيت هذا نـالـه   ن يعرف اللـه يعـرف أولـية ذام

    
: فلما سمع هشام هذه القصيدة غضب وحبس الفرزدق، وأنفذ له زين العابدين اثني عشر ألف درهم، فردها وقال

حبيب المقدم  وقال محمد بن. إنا أهل بيت إذا وهبنا شيئًا ال نستعيده، فقبلها: مدحته هللا تعالى ال للعطاء، فقال
ما هذا؟ قيل البيعة، فأمر بهدمها، وتولى : صعد الوليد بن عبد الملك المنبر، فسمع صوت ناقوس فقال: ذآره

إن هذه البيعة قد أقرها من قبلك، فإن : بعض ذلك بيده، فتتابع الناس يهدمون، فكتب إليه األخرم ملك الروم
وداود : (تكتب إليه: من يجيبه؟ فقال الفرزدق: ا، فقاليكونوا أصابوا فقد أخطأت وإن تكن أصبت فقد أخطأو

وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيهم غنم القوم، وآنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان، وآال آتينا 
  ).اآلية -حكمًا وعلمًا 

  
  .وأخبار الفرزدق مثيرة واالختصار أولى



 

  
يومًا، وقيل بثمانين يومًا، وقال أبو الفرج ابن الجوزي في  وتوفي بالبصرة سنة عشر ومائة قبل جرير بأربعين

إن الفرزدق لقي علي بن أبي : وقال السكري. إنهما توفيا سنة إحدى عشرة ومائة": شذوذ العقود " آتاب 
  .طالب، رضي اهللا عنه، وتوفي سنة عشر، وقيل اثنتي عشرة، قيل أربعة عشر وومائة

  
إن الفرزدق أصابته الدبيلة، فقدم به البصرة، وأتى الطبيب فسقاه قارًا ": راء طبقات الشع" وقال ابن قتيبة في 
وقد سبق في ترجمة . أتعجلون لي القار وأنا في الدنيا، ومات وقد قارب المائة، واهللا أعلم: أبيض، فجعل يقول

  .جرير ما قاله لما بلغه وفاة الفرزدق، فأغنى عن اإلعادة، رحمهما اهللا تعالى
  

: التقى الحسن البصري والفرزدق في جنازة، فقال الفرزدق للحسن: قال" الكامل " مبرد في آتاب وذآر ال
مال، : اجتمع في هذه الجنازة خير الناس وشر الناس، قال الحسن: أتدري ما يقول الناس يا أبا سعيد؟ يقولون

إال اهللا وأن محمدأ رسول اهللا مذ شهادة أن ال إله : لست بخيرهم ولست بشرهم، ولكن ما أعددت لهذا اليوم؟ قال
: غفر لي، فقيل: ما صنع بك ربك؟ فقال: فيزعم بعض التميمية أن الفرزدق رؤي في المنام فقيل له. ستون سنة

  .بالكلمة التي نازعتها الحسن: بأي شيء؟ فقال
  

  .بفتح الهاء وتشديد الميم األولى: وهمام
  

  .مثناة من تحتهابالنون والجيم المكسورة وبعدها ياء : وناجية
  

  .بكسر العين المهملة وفتح القاف: وعقال
  

". المعارف " هو أحد الثالثة الذين سموا بمحمد في الجاهلية، وذآرهم ابن قتيبة في آتاب : ومحمد بن سفيان
ال يعرف في العرب من تسمى بهذا االسم قبله صلى اهللا عليه ": الروض األنف " وقال السهيلي في آتاب 

 ثالثة طمع آباؤهم حين سمعوا بذآر محمد صلى اهللا عليه وسلم، وبقرب زمانه وأنه يبعث في الحجاز، وسلم، إال
محمد بن سفيان بن مجاشع جد جد الفرزدق : وهم" الفصول " أن يكون ولدًا لهم، ذآرهم ابن فوزك في آتاب 

 صلى اهللا عليه وسلم ألمه، الشاعر، واآلخر محمد بن أحيحة بن الجالح، وهو أخو عبد المطلب جد رسول اهللا
واآلخر محمد بن حمران من ربيعة، وآان آباؤهم هؤالء الثالثة قد وفدوا على بعض الملوك، وآان عنده علم 
الكتاب األول، فأخبرهم بمبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وباسمه، وآان آل واحد منهم قد خلف امرأته 

  .ذآر يسميه محمدًا، ففعلوا ذلك حامًال، فنذر آل واحد منهم إن ولد له
  

  .فهو بضم الميم وفتح الجيم وبعد األلف شين معجمة مكسورة ثم عين مهملة: وأما مجاشع
  

  .وبقية النسب معروف. بفتح الدال المهملة وبعد األلف راء مكسورة وبعدها ميم: ودارم
  

واختلف آالم ابن . ا قاف، وهو لقب عليهبفتح الفاء والراء وسكون الزاي وفتح الدال المهملة وبعده: والفرزدق
قطع العجين، واحدتها فرزدقة، وإنما لقب به ألنه آان : الفرزدق": أدب الكاتب " قتيبة في تلقيبه به، فقال في 
إنما لقب بالفرزدق لغلظه وقصره، شبه بالفتيتة التي تشربها ": طبقات الشعراء " جهم الوجه، وقال في آتاب 

والقول األول أصح، ألنه آان أصابه الجدري في وجهه ثم برأ منه، فبقي وجهه جهمًا . دقةالنساء، وهي الفرز
. تأمل، هل فيها حر أمك،: يا أبا فراس، آأن وجهك أحراح مجموعة، فقال له: متغضنًا، ويروى أن رجًال قال له

ة، فبقي حرًا، ومتى عادت جمع حرح، وهو الفرج، فحذفت في المفرد حاؤه الثاني -بحاءين مهملتين  -واألحراح 
  .أحراح ألن الجموع ترد األشياء إلى أصولها: الحاء الثانية، فقالوا

  
ابنة أعين بن ضبيعة بن عقال المجاشعي، وجدها  -بفتح النون  -وآانت زوجة الفرزدق ابنة عمه، وهي النوار   

، رضي اهللا عنها، وآان قد خطبها ضبيعة الذي عقر الجمل الذي آانت عليه عائشة أم المؤمنين يوم وقعة الحمل
إن بالشام : رجل من قريش، فبعثت إلى الفرزدق تسأله أن يكون وليها إذ آان ابن عمها، فقال -يعني النوار  -

من هو أقرب من إليك، وما أنا آمن أن يقدم قادم منهم فينكر ذلك علي، فأشهدي أنك قد جعلت أمرك إلي، 
قد أشهدتكم أنها جعلت أمرها لي، وأنا أشهدآم أني قد تزوجتها على مائة ناقة : ففعلت، فخرج بالشهود، وقال لهم

حمراء سود الحدق، فغضبت من ذلك واستعدت عليه، وخجي إلى عبد اهللا ابن الزبير، وأمر الحجاز والعراق 
أة عبد اهللا يومئذ إليه، وخرج الفزردق أيضًا، فأما النوار فنزلت على خولة بنت منظور بن زبان، الفزاري، امر

بن الزبير فرققتها وسألتها الشفاعة لها، وأما الفرزدق فنزل على حمزة بن عبد اهللا بن الزبير، وهو ابن خولة 



 

المذآورة، ومدحه فوعده، الشفاعة، فتكلمت خولة في النوار وتكلم حمزة في الفرزدق، فأنجحت خولة، وأمر 
البصرة، فيحتكما إلى عامله عليها، فخرجا، وقال الفرزدق في عبد اهللا بن الزبير أن ال يقربها، حتى يصيرا إلى 

  : ذلك
  وشفعت بنت منظور بن زبانا   أما بنوه فلم تنجح شفاعتـهـم

  مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا   ليس الشفيع الذي يأتيك متزرًا
    

لبطة وسبطة وحبطة : ة أوالد وهمثم إن الفرزدق اتفق معها، وبقي زمانًا ال يواد له ولد، ثم ولد له بعد ذلك عد
ومن أوالد : وقال ابن خالويه. ورآضة وزمعة وآلهم من النوار، وليس لواحد من ولده عقب إال من النساء

  .آلطة وجلطة، واهللا أعلم: الفرزدق
  

  : وله فيها أشعار، فمنها قوله. ثم إن الفرزدق طلق النوار ألمر يطول شرحه فندم على ذلك
 غدت مني مطلقة نـوار   عي لمـاندمت ندامة الكس

  آآدم حين أخرجه الضرار   وآانت جنتي فخرجت منها
    

وله في ذلك أخبار ونوادر يطول شرحها، وليس هذا موضع استيفائه ومات للفرزدق ابن صغير، فصلى عليه، 
  : ثم التفت إلى الناس وقال

  أقمنا قليًال بعدهم وترحلوا   وما نحن إال مثلهم غير أننا
  

  .فمات بعد ذلك بأيام قالئل

 هالل بن المحسن الصابئ

أبو الحسن هالل بن المحسن بن أبي إسحاق إبراهيم بن هالل بن إبراهيم بن زهرون بن حيون، الصابئ 
وقد سبق ذآر جده في حرف  -الحراني الكاتب، هو حفيد أبي إسحاق الصابئ صاحب الرسائل المشهورة 

المقدم ذآره  - وعلي بن عيسى الرماني  - المقدم ذآره  -ا علي الفارسي النحوي الهمزة، سمع هالل المذآور أب
آتبنا : وقال" تاريخ بغداد " وذآره الخطيب في . وابا بكر أحمد بن محمد بن الجراح الحراز وغيرهم -أيضًا 

آخر عمره، عنه وآان صدوقًا، وآان أبوه المحسن صابئيًا على دين جده إبراهيم، فأسلم هالل المذآور في 
ورأيت له تصنيفًا جمع فيه حكايات مستملحة وأخبارًا . وسمع من العلماء في حال آفره، ألنه آان يطلب األدب

وهو مجلد واحد، وال أعلم هل صنفوه " األماثل واألعيان ومنتدى العواطف واإلحسان " نادرة، وسماه آتاب 
  .سواه أم ال

هالل المذآور ذا فضائل جمة وتآليف نافعة، منها التاريخ الكبير وآان ولده غرس النعمة أبو الحسن محمد بن 
الهفوات النادرة من المغفلين الملحوظين، والسقطات الباردة من المغفلين : المشهور، ومنها الكتاب الذي سماه

بن عبد  جمع فيه آثيرًا من الحكايات التي تتعلق بهذا الباب، فمما نقلته منه أن عبد اهللا بن علي" المحظوظين 
أنفذ إلى ابن أخيه السفاح في أول  - وهو عم السفاح وأبي جعفر المنصور  -اهللا بن العباس رضي اهللا عنه 

واليتهم مشيخًة من اهل الشام يطرفه بعقولهم واعتقادهم، وأنهم حلفوا أنهم ما علموا لرسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .وسلم قرابة يرثونه غير بني أمية حتى وليتم أنتم

نقلت أيضًا حكاية وإن آانت سخيفة لكنها ظريفة، وال بد في المجاميع من األحماض، ومزج الهزل بالجد، و
أن أبا سعيد ماهك بن بندار المجوسي الرازي آان من آبار آتاب الديلم المشهور : والحكاية المذآورة هي

م، فأراد الوزير أبو محمد المهلبي أن تجفلهم، الشائعة فيه أخبارهم، وآان يكتب لعلي بن سامان أحد فواد الديل
يا أبا سعيد، ال تبرح من الدار حتى أوقفك على : وقد أراد الخروج من عنده: ينفذ ماهك في بعض الخدم فقال له

هذا رجل : السمع والطاعة ألمر سيدنا الوزير، ونهض من بين يديه، فقال الوزير: شيء أريده معك، فقال
وضاق صدره فانصرف، فتقدموا إلى البواب أن ال يدعه يخرج من الباب، مجنون، وربما طال بي الشغل 

فجلس ماهك طويًال، وأراد دخول الخالء، فقام يطلب ذلك فرأى األخلية مقفلة، وآان قد تقدم الوزير بذلك، 
فوجد ماهك الخالء . آانت دار أبي جعفر الصيمري، منتنة الرائحة ألجل خالء آان بها لعامة الناس: وقال

يا هذا أليس هذا : لخالص غير مقفل، وعليه سر مسبل، فرفع الستر ليدخل، فجاء الفراش فمنعه ودفعه، فقالا
: هذا خالء خاص ال يدخله غير الوزير، قال: أريد أن أعمل فيه حاجتي فلم تمنعني؟ قال: بلى، فقال: خالء؟ فقال

استأذن في : فأخرى في ثيابي؟ فقال الفراشفبقية األخلية مقفلة، فكيف أعمل وقد جئت أخرج فمنعني البواب 



 

دخول الخالء ليتقدم لك بذلك ويفتح لك أحد األخلية فتقضي حاجتك، فاشتد به األمر، فكتب إلى الوزير رقعة 
قد احتاج عبد سيدنا الوزير ماهك إلى بعض ما يحتاج إليه الناس وال يحسن ذآره، والفراش يقول ال : وقال فيها

ال تخرج، وقد تحير العبد في البين، واألمر في الشدة، فإن رأى سيدنا الوزير أن يفسح  تدخل، والبواب يقول
ودفع الرقعة إلى بعض الحجاب، . لعبده بان يعمل ما يحتاج إليه في خالئه فعل إن شاء اهللا تعالى، والسالم

ك واستلقى على ظهره، فأوصلها إلى الوزير، فلم يعلن ما أراد بالرقعة، فاستعلم ما الصورة فعرف بها، فضح
يخرى أبو سعيد أعزه اهللا بحيث يختار، إن شاء اهللا تعالى، فجاءه الحاجب بها فأخذه : ووقع على ظهر الرقعن
التوقيعات يقرؤها أبو العالء : هذا ما طلبت، وهو توقيع سيدنا الوزير، فقال الفراش: ودفعه إلى الفراش، وقال

هات من يقرأ في الدار :  أحسن أن أآتب وال أقرأ، فصاح ماهك في الدارابن أبرونا آاتب ديوان الدار، وأنا ال
  .فضحك فراش آخر وأخذ بيده، وحمله إلى بعض الحجر حتى قضى حاجته!! صك الخرا

أن أرطأة بن سهية دخل على عبد الملك بن مروان، وآان قد أدرك الجاهلية : ونقلت من هذا الكتاب أيضًا
  : شيخًا آبيرًا، فاستنشده ما قاله في طول عمره فأنشدهواإلسالم، فرآه عبد الملك 

  آأآل األرض ساقطة الحديد   رأيت المرء تأآله اللـيالـي
 على نفس ابن آدم من مزيد   وما تبغي المنية حين تأتـي
 الـولـيد توفي نذرها بأبي   واعلم أنها ستكـر حـتـى

    
يا أمير المؤمنين إني : الوليد، وعلم أرطأة بسهوه وزلته، فقال فارتاع عبد الملك وظن أنه عناه ألنه يكنى أبا

  .أآنى بأبي الوليد، وصدقه الحاضرون، فسري عن عبد الملك قليًال
  

ونقلت منه أيضًا أن أبا المعري صاعد بن مخلد آاتب الموفق قرأ على الموفق فلم يفهم معناه، وقرأه الموفق 
  : ففهمه، فقال فيه عيسى بن القاشي

 ويهدي الحظوظ على عائبه   الدهر يمنع من جانبـه أرى
 فأعيا عناه على طـالـبـه   وآم طالٍب سببًا مجـلـبـًا

 ر أصبح أآتب من آاتبـه   ومن عجيب الدهر أن األمي
    

  .والموفق المذآور هو ابن أحمد طلحة بن المتوآل، وهو والد المعتضد الخليفة العباسي
  

فصاح به صائح : يًا شهد الموقف مع عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه، قال األعرابيونقلت منه أيضًا أن إعراب
دعاه باسم ميت، مات واهللا أمير : يا أمير المؤمنين، فقال رجل من خلفي: يا خليفة رسول اهللا ثم قال: من خلفه

ألزد، وهم أزجر قوم، وهم من بني النضر بن ا - بكسر الالم  - المؤمنين، فالتفت إليه فإذا هو رجل من بني لهب 
  : وقد أشار آثير عزة إلى ذلك في قوله

  وقد صار زجر العالمين إلى لهب   سألت أخا لهٍب ليزجـر زجـره

: فلما وقفنا لرمي الجمار إذا حصاة قد صكت صلعة عمر رضي اهللا عنه فأدمته، فقال قائل: قال األعرابي  
موقف بعدها، فالتفت إليه فإذا هو اللهبي بعينه، فقتل عمر رضي أشعر واهللا أمير المؤمنين، واهللا ال يقف هذا ال

  .اهللا عنه قبل الحول

  .أيضًا" الكامل " وهذه الحكاية في آتاب 

فلما " خليفة رسول اهللا " إنما ذلك ألن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه آان يقال له " دعاه باسم ميت " وقوله 
فقال للصحابة رضوان اهللا تعالى عليهم " خليفة خليفة رسول اهللا " : توفي وتولى عمر رضي اهللا عنه قيل له

هذا أمر يطول شرحه، فإن آل من يتولى يقال له خليفة من آان قبله حتى يتصل برسول اهللا صلى اهللا : أجمعين
، وآان يا أمير المؤمنين، فهو أول من دعي بهذا االسم: عليه وسلم، وإنما أنتم المؤمنون وأنا أميرآم، فقيل له

  ".دعاه باسم ميت " لفظ الخليفة مختصًا بابي بكر الصديق رضي اهللا عنه، فلهذا قال 



 

عن الشعبي أن أول من دعا لعمر رضي اهللا عنه " أخبار البصرة " في  -المقدم ذآره  - وذآر عمر بن شبة 
إني لعبد : فقال عمر"  لعبد اهللا أمير المؤمنين" على المنبر أبو موسى األشعري بالبصرة، وهو أول من آتب 

  .اهللا، وإني لعمر، وإني ألمير المؤمنين

وقال . أول من سماه أمير المؤمنين عدي بن حاتم الطائي وأول من سلم عليه بها المغيرة بن شعبة: وقال عوانة
نا أبو بكر خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأ: واهللا ما ندري آيف نقول: جلس عمر يومًا فقال: غيره

خليفة خليفة خليفة : خليفة أبي بكر، فأنا خليفة خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فمن جاء بعدي يقال له
نحن المؤمنون، وأنت : آلكم أمير، قال المغيرة: األمير، قال: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فهل اسم؟ قالوا

  .ن، واهللا أعلم، وخرجنا عن المقصودأنا أمير المؤمني: أميرنا، فأنت أمير المؤمنين، قال

وتوفي ليلة الخميس سابع عشر شهر . وآانت والدة هالل المذآور في شوال سنة تسع وخمسين وثلثمائة
  .رمضان سنة ثمان وأربعين وأربعمائة، رحمه اهللا تعالى

 الهيثم بن عدي

عدي بن خالد بن خيثم بن أبي  أبو عبد الرحمن الهيثم بن عدي بن عبد الرحمن بن زيد بن أسيد بن جابر بن
حارثة بن جدي بن تدول بن بحتر بن عتود بن عنين بن سالمان بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن جلهمة، وهو 
طيء، الطائي الثعلي البحتري الكوفي، آان راوية أخباريًا، نقل من آالم العرب وعلومها وأشعارها ولغاتها 

وآان الهيثم يتعرض لمعرفة أصول الناس ونقل أخبارهم، فأورد . خيرًاالمثير، وآان أبوه نازًال بواسط، وآان 
معايبهم وأطهرها وآانت مستورة فكره لذلك، ونقل عنه أنه ذآر العباس بن عبد المطلب رضي اهللا عنه بشيء، 

ذاعوا فحبس لذلك عدة سنين، ويقال إنه نقل زورًا، ولبسوا عليه ما لم يقل، وآان قد صاهر قومًا فلم يرضوه، فأ
  .وآان يرى رأي الخوارج. ذلك عنه، وحرفوا الكالم

هبوط " ، وآتاب "بيوتات العرب " ، وآتاب "المعمرين " ، وآتاب "المثالب " وله من الكتب المصنفة آتاب 
" ، وآتاب "نزول العرب بخراسان والسواد " افتراق العرب ونزول منازلها، وآتاب " ، و"آدم عليه السالم 

" ، وآتاب "الوفود " ، وآتاب "تاريخ العجم وبني أمية " ، وآتاب "مديح أهل الشام " تاب ، وآ"نسب طي 
تاريخ األشراف الصغير " ، وآتاب "تاريخ األشراف الكبير " ، وآتاب "والة الكوفة " ، وآتاب "خطط الكوفة 

قضاة " ، وآتاب "الخلفاء  خواتيم" ، وآتاب "آنى األشراف " ، وآتاب "طبقات الفقهاء والمحدثين " ، وآتاب "
التاريخ على " ، وآتاب "النوادر " ، وآتاب "الخوارج " ، وآتاب "المواسم " ، وآتاب "الكوفة والبصرة 

، "أخبار الفرس " وآتاب " أخبار الحسن بن علي بن أبي طالب رضي اهللا عنهما ووفاته" ، وآتاب "السنين 
  .لك من التصانيفوغير ذ" عمال الشرط ألمراء العراق " وآتاب 

  .واختص بمجالسة المنصور والمهدي والهادي والرشيد وروى عنهم

ويحك يا هيثم، إن الناس يخبرون عن األعراب شحًا ولؤمًا وآرمًا وسماحًا، وقد : قال لي المهدي: قال الهيثم
ي، ومعي ناقة على الخبير سقطت، خرجت من عند أهلي أريد ديار فرائد ل: اختلفوا في ذلك، فما عندك؟ فقلت

أرآبها، إذ ندت فذهبت، فجعلت أتبعها حتى أمسيت فأدرآتها، ونظرت فإذا خيمة أعرابي فأتيتها، فقالت ربة 
وما يصنع الضيف عندنا؟ إن الصحراء لواسعة، ثم قامت إلى بر : ضيف، فقالت: من أنت؟ فقلت: الخباء

: من الرجل؟ فقلت: جها ومعه لبن، فسلم ثم قالفطحنته، ثم عجنته وخبزته وقعدت فأآلت، ولم ألبث أن أقبل زو
اشرب، فشربت شرابًا هنيئًا، : مرحبًا حياك اهللا، فدخل الخباء ومأل قعبًا من لبن، ثم أتاني به وقال: صيف، فقال

ويلك أآلت وترآت : ال واهللا، فدخل إليها مغضبًا وقال: ما أراك أآلت شيئًا، وما أراها أطعمتك، فقلت: فقال
وما أصنع به؟ أطعمه طعامي؟ وجاراها في الكالم حتى شجها، ثم أخذ شفرة وخرج إلى ناقتي : التضيفك، فق

ما صنعت عافاك اهللا؟ ال واهللا ال يبيت ضيفي جائعًا، ثم جمع حطبًا وأجج نارًا، وأقبل يكبب : فنحرها فقلت
ومضى، فقعدت مغمومًا، فلما آلي ال أطعمك اهللا، حتى إذا أصبح ترآني : ويطعمني ويأآل ويلقي إليها ويقول

هذا مكان ناقتك، ثم زودني من ذلك اللحم ومما : تعالى النهار أقبل ومعه بعير ما يسأم الناظر أن ينظر إليه، فقال
من الرجل؟ : حضره، وخرجت من عنده، فضمني الليل إلى خباء، فسلمت، فردت صاحبة الخباء السالم وقالت

ك اهللا وعافاك، فنزلت، ثم عمدت إلى بر فطحنته وعجنته، ثم خبزته خبزة مرحبًا بك وحيا: ضيف، فقالت: فقلت
آل واعذر، فلم ألبث أن أقبل أعرابي آريه الوجه، فسلم فرددت : روتها بالزبد واللبن، ثم وضعته بين يدي فقالت

أين طعامي؟  :وما يفعل الضيف عندنا، ثم دخل إلى أهله، فقال: ضيف، قال: من الرجل؟ قلت: عليه السالم، فقال
أتطعمين الضيف طعامي؟ فتجاريا الكالم، فرفع عصاه وضرب بها رأسها : أطعمته للضيف، فقال: فقالت



 

واهللا لتخبرني، فأخبرته بقضية المرأة : خير، فقال: ما يضحكك؟ قلت: فشجها، فجعلت أضحك، فخرج إلي فقال
عندي هي أخت ذلك الرجل، وتلك التي عنده  إن هذه التي: والرجل اللذين نزلت عندهما قبله، فأقبل علي وقال

  .فبت ليلتي متعجبًا وانصرفت. أختي

ويقرب من هذه الحكاية ما روي أن رجًال من األولين آان يأآل وبين يديه دجاجة مشوية، فجاءه سائل فرده 
لزوج الثاني يأآل خائبًا، وآان الرجل مترفًا فوقع بينه وبين امرأته فرقة، وذهب ماله، وتزوجت امرأته، فبينما ا

ناوليه الدجاجة، فناولته، ونظرت إليه فإذا هو زوجها األول، : وبين يديه دجاجة مشوية جاءه سائل فقال المرأته
أنا واهللا ذلك المسكين األول الذي خيبني، فحول اهللا نعمته وأهله إلي لقلة : فأخبرته بالقصة، فقال الزوج الثاني

  .شكره

ار سيف عمرو بن معديكرب الزبيدي الذي يسمى بالصمصامة إلى موسى الهادي ص: وحكى الهيثم أيضًا قال
بن المهدي، وآان عمرو قد وهبه لسعيد بن العاص األموي، فتوارثه ولده، إلى أن مات المهدي واشتراه موسى 
يه الهادي منهم بمال جليل، وآان من أوسع بني العباس آفا وأآثرهم عطاء، فجرد الصمصامة وجعلها بين يد

  : قولوا في هذا السيف، فبدر ابن يامين البصري وأنشد: وأذن للشعراء فدخلوا عليه، ودعا بمكتل فيه بدرة، وقال

 ن جميع األنام موسـى األمـين   حاز صمصامة الزبيدي من بـي
 خير ما أغمدت عليه الجـفـون   سيف عمرو وآان فيما سمعـنـا
 تبين فـيه الـمـنـون من ذباح   أخضر اللون بـين حـديه بـرد
 ثم شابت فيه الزعاف الـقـيون   أوقدت فوقه الصـواعـق نـارًا
 س ضياء فلم تكد تـسـتـبـين   فإذا ما سللـتـه بـهـر الـشـم

 أشـمـال بـــه أم يمـــين   ما يبالي من انتضـاه لـضـرب
 عل ما تستقـر فـيه الـعـيون   يستطير األبصار آالقبس المـش

 ري في صفحتيه مـاء مـعـين   الفرند والجوهـر الـجـا وآأن
 جاء بعصى به ونعـم الـقـرين   نعم مخراق ذي الحفيظة في الهي

    
أصبت واهللا ما في نفسي، واستخفه السرور، فأمر له بالمكتل والسيف، فلما خرج من عنده قال : فقال الهادي

في السيف غنائي، فاشترى منه السيف بمال جزيل، وقال إنما حرمتم من أجلي، فشأنكم والمكتل، ف: للشعراء
  .اشتراه منه بخمسين ألفًا، ولم يذآر هذه األبيات إال بعضها": مروج الذهب " المسعودي في آتاب 

  
بضم الذال المعجمة وفتح الباء الموحدة وبعد األلف حاء مهملة، وهو نبت قتال لسميته، وقد جاء آثيرًا : والذباح

  .في الشعر
  
عصي بكسر الصاد يعصى إذا ضرب بالسيف، وهو خالف عصى يعصي إذا : يقال -بفتح الصاد  -يعصى و

  .ارتكب الذنب
  

في والية هشام بن عبد الملك أن الهيثم بن عدي المذآور روى عن عمر " مروج الذهب " وحكى المسعود في 
صور، فانتهينا إلى قبر هشام بن عبد خرجت مع عبد اهللا بن علي، وهو عم السفاح والمن: بن هانئ الطائي قال

الملك، فاستخرجناه صحيحًا ما فقد منه إال خرمة أنفه، فضربه عبد اهللا ثمانين سوطًا، ثم أحرقه، واستخرجنا 
سليمان بن عبد الملك من أرض دابق، فلم نجد منه شيئًا إال صلبه وأضالعه ورأسه، فأحرقناه، وفعلنا ذلك 

ثم انتهينا إلى دمشق فأخرجنا الوليد بن عبد الملك فما وجدنا في . قبورهم بقنسرين بغيرهما من بني أمية، وآانت
قبره ال قليًال وال آثيرًا، وأحتفرنا عن عبد الملك فما وجدنا إال رأسه، ثم احتفرنا عن يزيد بن معاوية فما وجدنا 

في لحده، ثم تتبعنا قبورهم في جميع  منه إال عظمًا واحدًا، ووجدنا مع لحده خطًا أسود آأنما خط بالرماد بالطول
  .البلدان فأحرقنا ما وجدنا فيها منهم

  
وآان سبب فعل عبد اهللا ببني أمية هذا الفعل أن زيد بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 

وسمت خرج على هشام بن عبد الملك  - وقد سبق ذآره في ترجمة الوزير محمد بن بقية  - رضي اهللا عنهم 
 -نفسه إلى طلب الخالفة، وتبعه خلق من األشراف والقراء، فحاربه يوسف بن عمر الثقفي أمير العراقين 



 

فانهزم أصحاب زيد وبقي في جماعة يسيرة، فقاتلهم أشد قتال وهو يقول  -وسيأتي ذآره إن شاء اهللا تعالى 
  : متمثًال

 الوآال أراه طـعـامـًا وبـي   ذل الحياة وعـز الـمـمـات
  فسيري إلى الموت سيرًا جميال   فإن آـان ال بـد مـن واحـد

    
وحال المساء بين الفريقين، فانصرف زيد مثخنًا بالجراح، وقد أصابه سهم في جبهته، فطلبوا من ينزع النصل، 
لوا فأتي بحجام من بعض القرى، فاستكتموه أمره فاستخرج النصل، فمات من ساعته، فدفنوه في ساقية ماء وجع

على قبره التراب والحشيش وأجروا الماء على ذلك، وحضر الحجام مواراته فعرف الموضع، فلما أصبح 
مضى إلى يوسف منتصحًا له، فدله على موضع قبره، فاستخرجه يوسف وبعث رأسه إلى هشام، فكتب إليه 

خاطب آل أبي طالب أن اصلبه عريانًا، فصلبه يوسف آذلك، ففي ذلك يقول بعض شعراء بني أمية ي: هشام
  : وشيعتهم من جملة أبيات

  ولم أر مهديًا على الجذع يصلب   صلبنا لكم زيدًا على جذع نخـلة
    

وبنى تحت خشبته عمودًا، ثم آتب هشام إلى يوسف يأمره بإحراقه وتذريته في الرياح، وآان ذلك في سنة 
  .إحدى وعشرين، وقيل اثنتين وعشرين ومائة

  
عياش وجماعة من األخباريين أن زيدًا أقام مصلوبًا خمس سنين فلم ير له عورة سترًا من وذآر أبو بكر ابن 

فلما آان في أيام . إن العنكبوت نسج على عورته، وذلك بالكناسة بالكوفة: اهللا سبحانه وتعالى له، وقال بعضهم
أن : د إلى عامله بالكوفةالوليد بن يزيد وظهر ولده يحيى بن زيد بخراسان، وهي واقعة مشهورة، آتب الولي

. أحرق زيدأ بخشبته، ففعل ذلك، وأذرى رماده في الرياح على شاطئ الفرات، واهللا تعالى أعلم أي ذلك آان
  .فهذا الذي حمل عبد اهللا ابن علي على ما فعله ببني أمية، انتصارًا لبني عمه وانتقامًا لهم بنظير ما فعل بهم

  
بلى، فانطلق : أريك عجبًا؟ فقلت: صدقات بني فزارة، فجاءني رجل منهم فقالاستعلمت على : وقال الهيثم أيضًا

فدخل فاتبعته، ودخل معنا أناس، : إنما يدخل الدليل، قال: ادخل، فقلت: إلى جبل شاهق فإذا فيه صدع، فقال لي
آيز في فكان ربما ضاق الجبل واتسع، فإذا نحن بضوء، فدنونا منه، وإذا خرق ذاهب في األرض، وإذا عكا

الجبل، فجذبناها فإذا هي سهام عاد، وإذا آتاب منقور في الجبل مقدار إصبعين أو أآثر، وإذا هو آتاب 
  : بالعربية، وهو

  لوى الرمل فاصدقن النفوس معاد   أال هل أبيات سفح بذي الـلـوى
  إ للناس ناس، والبالد بالد   بالد لنا آانت وآنا نحبهـا

    
حضر مجلس الهيثم بن عدي في حداثته،  - المقدم ذآره  - حسن بن هانئ الحكمي الشاعر وروي أن أبا نواس ال

هذه ! إنا هللا: والهيثم ال يعرفه، فلم يستدنه وال قرب مجلسه، فقام مغضبًا، فسأل الهيثم عنه، فخبر باسمه، فقال
ادخل، : عليه وتسمى له، فقال واهللا بلية لم أجنها على نفسي، قوموا بنا إليه لنعتذر، فصاروا إليه، ودق الباب

المعذرة إلى اهللا تعالى وإليك، واهللا ما : فدخل هو قاعد يصفي نبيذًا له، وقد أصلح بيته بما يصلح به مثله، فقال
عرفتك وما الذنب إال لك حيث لم تعرفنا نفسك فنقضي حقك ونبلغ الواجب من برك، فأظهر له قبول العذر، 

: ما قد مضى فال حيلة فيه، ولك األمان فيما استأنف، فقال: يسبق منك في، فقالأستعهدك من قول : فقال الهيثم
فتنشدنيه، فدافعه، فألح عليه : قال -يعني من الغضب-بيت مر وأنا فيما ترى : وما الذي مضى جعلت فداك؟ قال

  : فأنشده
 ولست من طيئ إال على شغب   يا هيثم بن عدي لست للعـرب

  فقدم الدال قبل العين في النسب   ثـعـلإذا نسبت عديًا في بني 
    

  : فقام من عنده، ثم بلغه بعد ذلك بقية األبيات وهي
 في آل يوم له رجل على خشب   للهيثم بن عـدي فـي تـلـونـه
 إلى الموالي وأحيانا إلى العـرب   فما زال أخا حـل ومـرتـحـل
 قـتـبآأنه لم يزل يغدى على    له لسـان يزجـيه بـجـوهـره

  على جواد قريب منك في الحسب   آأنني بك فوق الجسر منتصـبـًا
 من الصديد مكان الليف والكرب   حتى نراك وقد درعته قـمـصـًا



 

 آثـب إال اجتلبت لها النساب من   هللا أنت فما قربـى تـهـم بـهـا
    

إنهم : فقال! وجعلت لي عهدًا أن ال تهجونيأليس قد أمنتني ! يا سبحان اهللا: فعاد الهيثم إلى أبي نواس، وقال له
  .يقولون ما ال يفعلون

  
  .وأخبار الهيثم آثيرة وقد أطلنا الشرح

  
وتوفي غرة المحرم سنة ست، وقيل سبع ومائتين، وقال ابن قتيبة في . وآانت والدته قبل سنة ثالثين ومائة

وقال . وله عقب ببغداد. رحمه اهللا تعالى سنة تسع ومائتين، واهللا تعالى أعلم بالصواب،": المعارف " آتاب 
إنه توفي سنة تسع ومائتين بفم الصلح، وله ثالث وتسعون : في ترجمة البحتري" األنساب " السمعاني في آتاب 

سنة، وزاد غيره أن وفاته آانت عند الحسن بن سهل، وقد تقدم في ترجمة بوران أن زواجها بالمأمون آان في 
  .ضع، والظاهر أنه آان في جملة من حضر فتوفي هناكهذا التاريخ بهذا المو

  
  .وقد تقدم الكالم على الطائي والبحتري

  
 -بضم الثاء المثلثة وفتح العين المهملة وبعدها الم، هذه النسبة إلى ثعل بن عمرو بن الغوث بن طيء : والثعلي

وتنسب إلى ثعل المذآور عدة  -وقد تقدم تتمة هذه النسبة في ترجمة البحتري في حرف الواو فلتنظر هناك 
  .منها بحتر وسالمان وغيرهما: بطون

  
ومن هذه القبيلة عمرو بن المسبح الثعلي الذي قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في وفود العرب، فأسلم 

اعر بالمدينة وهو ابن مائة وخمسين سنة، وآان أرمى العرب وفيه يقول امرؤ القيس حندج بن حجر الكندي الش
  : المشهور

  مخرج آفيه من ستره   رب راٍم من بني ثعٍل
  

على قرب زمن امرئ القيس من زمن " طبقات الشعراء " وهذا من جملة ما استشهد به ابن قتيبة في آتاب 
  .هذا خالصة ما قاله، واهللا أعلم. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأنه آان قبله بمقدار أربعين سنة

 نيياروق الترآما

ياروق بن أرسالن الترآماني، آان مقدمًا جليل القدر في قومه، وإليه تنسب الطائفية الياروقية من الترآمان، 
وآان عظيم الخلقة هائل المنظر، سكن بظاهر حلب في جهتها القبلية، وبنى على شاطئ قويق فوق تل مرتفع 

ن بالياروقية، وهي شبه القرية، وسكنها هو هو وأهله وأتباعه أبنية آثيرة مرتفعة وعمائر متسعة وتعرف اآل
ومن معه، وهي إلى اليوم معمورة مسكونة آهلة يتردد إليها أهل حلب في أيام الربيع ويتنزهون هناك في 

  .الخضرة وعلى قويق وهو موضع آثير االنشراح واألنس

كذا ذآره بهاء الدين ه - وتوفي ياروق المذآور في المحرم سنة أربع وستين وخمسمائة، رحمه اهللا تعالى 
  .رحمهما اهللا تعالى" سيرة السلطان صالح الدين " المعروف بابن شداد في 

  .بفتح الياء المثناة من تحتها وبعد األلف راء مضمومة ثم واو ساآنة وفي اآلخر قاف: وياروق

بظاهر حلب يجري بضم القاف وفتح الواو وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها قاف، وهو نهر صغير : وقويق
في الشتاء والربيع وينقطع في الصيف، وقد ذآرته الشعراء في أشعارهم آثيرًا، خصوصًا أبا عبادة البحتري 

  : فإنه آرر ذآره في عدة قصائد، فمن ذلك قوله في جملة قصيدة

 حلب فأعلى القصر بـطـياس   يا برق عن قويق فـطـرتـى
 احيٍة ومـجـرى اآلسفي آل ن   عن منبت الورد المعصفر صبغه
 إينـاسـي حشدت علي فأآثرت   أرض إذا استوحشت ثم أتيتـهـا

  



 

بفتح الباء الموحدة وسكون الطاء المهملة وفتح الياء المثناة من تحتها وبعد األلف سين مهملة، وهي : وبطياس
باس بن عبد المطلب، وآان صالح بن علي بن عبد اهللا بن ع. قرية بظاهر حلب ودثرت، ولم يبق لها اليوم أثر

رضي اهللا عنهم، قد بنى بها قصر وسكنه هو وبنوه، وهو بين النيرب والصالحية، وهماقريتان في شرقي حلب، 
وآان القصر على الرابية المشرفة على النيرب، ولم يبق منه في هذا الزمان سوى آثار دارسة، هكذا وجدته 

  .ممضبوطًا بخط بعض الفضالء من أهل حلب، واهللا أعل

 ياقوت الموصلي

ي              ى السلطان أب بة إل الملكي، نس دين، المعروف ب ين ال ب، الملقب أم د اهللا الموصلي الكات أبو الدر ياقوت بن عب
ن                   عيد ب د س ي محم زل بالموصل، وأخذ النحو عن أب ر، ن اه األآب ن ملكش د ب ن محم ن سلجوق ب اه ب الفتح ملكش

  .يوان المتنبي والمقامات الحريرية وغير ذلكالمبارك المعروف بابن الدهان النحوي، وقرأ عليه د

ي حسن الخط     وآتب الكثير وانتشر خطه في اآلفاق وآان في نهاية الحسن، ولم يكن في آخر زمانه من يقاربه ف
ل             رًى بنق ان مغ ة، وآ ة تام ر ونباه ع فضل غزي ه، م ي النسخ مثل واب ف ن الب ة اب ؤدي طريق " الصحاح " وال ي

ة                للجوهري، فكتب منها نسخاً  اع بمائ دة نسخ، وآل نسخة تب ا ع د واحد، رأيت منه ي مجل رة، آل نسخة ف آثي
ه   دينار، وآتب عليه خلق آثير وانتفعوا به، وآانت له سمعة آبيرة في زمانه، وقصده الناس من البالد، وسير إلي

م يكن            ا ول ر الواسطي قصيدة مدحه به ي بك ن أب ي ب ى   من بغداد النجيب أبو عبد اهللا الحسين بن عل ل عل رآه، ب
  : السماع به، وهي قصيدة جيدة في بابها، ووصف حسن خطه فأبلغ، وهي

 من ظباء سكن نهر المـعـلـى   أين الغزالن عالج والمـصـلـى
 وبدور من أفقهـا تـتـجـلـى   أبتلك الكثـبـان أغـصـان بـاٍن
 لو تراءت للحزن أصبح سهـال   أم لتلك الغزالن حـسـن وجـوٍه

 ض إذا ناجز النسيم اسـتـقـال   نها من النـرجـس الـغأين حوذا
 د إذا جـاده الـغـمـام وطـال   أين ذلك العرار من صبغة الـور

 ج دنا في غصونـه فـتـدلـى   أبجرعـائهـا آـواآـب نـارن
 آذب القاسطون حـاشـا وآـال   أنقـيب لـمـاء دجـلة آـفـؤ

 أن ترى لبغـداد مـثـالمعجز    ألدار السالم في األرض شـبـه
 أمس حسنًا آأنما هي حـبـلـى   آل يوٍم تبدي وجوهًا خـالف ال
 ن إذا ما خطـرن شـكـًال ودال   وصبايا يصبـو الـحـلـيم إلـيه

 ت فيحللن منك عـقـدًا وحـال   يعتصبن العصائب الـنـاصـريا
 وإال" الصحـاح " رفن شيئًا غير    ليس يرقـبـن فــيك إال وال يع
 متـواٍل إذا الـربـيع تـولـى   مربع للـقـلـوب فـيه ربـيع
 والمعاني علمـًا وجـدًا وهـزال   بلدة يستفاد فيهـا الـمـعـالـي

 قوت لو أنها بـه تـتـحـلـى   لم يفتها من الكـمـال سـوى يا
 ين فيها وحسبهـا ذاك فـضـال   من لها أن يضوع النشر أمين الـد

 أهال وسـهـال: مت فيها يقول   زورها النبرى الصالو رجت أن ي
 وجواد عنه المكـارم تـتـلـى   بحر جود لـه األآـارم تـتـلـو
 ه لكانت أم الفضـائل ثـكـلـى   جامع شـارد الـعـلـوم ولـوال

 د وتعنـو لـه الـكـتـائب ذال   ذو يراع تخاف صـولـتـه األس
  ي بياٍض فالبيض والسمر خجلىف   وإذا افتـر ثـغـره عـن سـواٍد
 مل سهمًا وال يجـرد نـصـال   يقظ في حراسة المـلـك ال يع
 ًال إذا آانت الصحـائف رسـال   إنما يبـعـث الـبـالغة أرسـا
 فًا لما قد أمل فيهـا وأمـلـى   فيعيد الجبار مـمـتـلـئًا خـو
 فـصـالبقداح العلوم فصًال فـ   وتـراه طـورًا يجـــيل يديه



 

 در يزهى خطًا ولفظًا ونـقـال   مثل وشي الرياض أو آنظيم ال
 الدين مهًال أتعبت نفسك مهـال   فاتـئد يا مـريد مـثـل أمـين

 مجد وابن العلى ورب المعلـى   سيدي يا أخا السماح وظـئر ال
 آأبيه ال خير فـيمـن تـولـى   أنت بدر والكاتـب ابـن هـالل

 ضيل أولى، لقد سبقت وصلـى   إنكـط بـالـتـفإن يكن أوًال ف
 ه به السماح والفضل شـمـال   يا أمين الدين الذي جـمـع الـل
 ك حتـى يظـل ال يتـسـلـى   أنا من قادة الثنـاء إلـى حـب
 صار فيه أخو الشهـادة عـدال   وإذا أسجل الـثـنـاء بـقـاٍص

 ليخـطـب بـعـالفكره بابنة    فارض بكرًا ما راض قط أبوها
 رًا ولكن رآك للـمـدح أهـال   ال جزاء يريد عـنـهـا وال أج
  جاء يبغي من حسن رأيك وصال   ودعـاه إلـيك داعـــي وداد
 ب آفـيل بـه ورأيك أعـلـى   وإذا ما تعذر القرب فـالـقـل

 نصـال من ظالم وجرد الصبح   فابق واسلم ما جرد األفق جيشـًا
  

الدولة المذآور بالموصل سنة ثماني عشرة وستمائة، وقد أسن وتغير خطه من الكبر، رحمه اهللا  وتوفي أمين
  .تعالى

 ياقوت الرومي أبو الدر

اجر،       ي الت ي منصور الجيل ولى أب أبو الدر ياقوت بن عبد اهللا الرومي، الملقب مهذب الدين، الشاعر المشهور، م
رحمن،    اشتغل بالعلم وأآثر من األدب، واستعمل قريح د ال ته في النظم فأجاد فيه، ولما تميز ومهر سمى نفسه عب

اب    ي آت ذيل  " وآان مقيمًا بالمدرسة النظامية ببغداد، وعده ابن الدبيثي ف رحمن،       " ال د ال ة من اسمه عب ي جمل ف
ن     ر ال ال الشعر وأآث ه  وذآر أنه نشأ ببغداد، وحفظ القرآن العزيز وقرأ شيئًا من األدب وآتب خطًا حسنًا وق ظم من

ه أنشده         ًا من الشعر وذآر أن ه مقطوع في الغزل والتصابي وذآر المحبة، وراق شعره وتحفظه الناس، وأورد ل
  : إياه، وهو

  وأطلم إال حن أو جن عاشق   خليلي ال واهللا ما جن غاسق
    

  : وبقيته في المجموع الصغير وأشعاره سائرة يتغنى بها، وهي رقيقة لطيفة فمن ذلك قوله
 فكـل مـا تـدعــي زور وبـــهـــتـــان ـاض دمـعـك واألحـبـاب قـد بــانـــواإن غ

 وقـد خـال مـنــهـــم ربـــع وأوطـــان  وآـيف تـأنـس أو تـنـسـى خــيالـــهـــم
 عن الـنـواظـر أقـمـــار وأغـــصـــان  ال أوحـش الـلـه مـن قـوٍم نــأوا فـــنـــأى

وبـان جـيش اصـطـبـاري سـاعة بــانـــوا  ؤادي إثـر ظـعــنـــهـــمساروا فـسـار فـ
 وال تـــرنــــــح أيك ال وال بـــــــان  ال افـتـر ثـغـر الـثـرى مـن بـعـد بـعـدهـم

 غداة بـــينـــهـــم هـــم وأحــــزان أجـرى دمـوعـي وأذآـى الـنـار فـي آـبـدي
 طي الـحـشـا لـخـلـيل الــلـــه نـــيران  ـقـلـتــي وفـــيطوفـان نـوٍح ثـوى فـي م

 فتـكـم لـجـاد لـه أحــد ولـــبـــنـــان  لو آـابـد الـصـخـر مـا آـابـدت مـن آـمـٍد
 رضـوى والن لـمـا ألـقـــاه ثـــهـــالن وذاب يذبـل مـن وجـــدي ورض عـــلـــى

 ك مالي منه إحسانحسن   يا من تملك رقي حسن سلطان 
 ظـــمـــآن أنـت الـزالل لـقـلـبـي وهـو  آن آيف شئت فمالي بدًال عنك من بدٍل

    
  : ومن شعره أيضًا

 ومهٍد إلى دار السالم سالمـي   أال مبلغ وجدي بها وغـرامـي
 إلى معرق لم يرع عهد ذمامي   نسيم الصبا بلغ تحـية مـشـئم



 

 يرق لذلي في الهوى وهيامـي   وصف بعض أشواقي إليه لعلـه
 نفى بعده من مقلتي منـامـي   أيا رحبة الزوراء لي فيك شادن
 وعرضني إعراضه لحمامـي   بديع جماٍل بان صبري لبـينـه

 ويمزج دمعي هجره بمدامـي   يصد إذا ما صد عن عيني الكرى
 وناري وريي في الهوى وأوامي   حياتي وموتي في يديه وجنـتـي

 حياتي وإسعادي ونيل مـرامـي   بعده عني وفاتي، وقـربـه ففي
  نحولي، ومن سقم الجفون سقامي   ومن وجنتيه نار وجدي، وخصره

 وغـرامـي دليل على وجدي به   فكـن عـاذلـي فــداللـــه
    

  : ورأيت آثيرًا من الفقهاء بالشام وبالد الشرق يحفظون له قصيدة أولها
 دنف بحبك مـا أبـل، بـلـى بـلـي   ير بـالبـلـيجسدي لبعـدك يا مـثـ

 أوضحت عذري بالـعـذار الـسـائل   يا مـن إذا مـا الم فـيه لـوائمــي
 " الشامل" أم في " التهذيب " أم حل في    لـقـاتـلـي" الوجيز " أأجيز قتلي في 

 ذو مقلة عـبـرى ودمـع هـاطـل   أن يعـذب عـاشـق" المهذب " أم في 
 بـابـلـي تلف النفوس بسحر طرف   أم طرفك الفتـاك قـد أفـتـاك فـي

    
  .وهي أآثر من هذا، لكن هذا هو الذي أستحضره في هذا الوقت منها

  
  : وأنشدني له بعض األدباء بمدينة حلب أبياتًا، منها قوله

  فكيف سكنت القلب وهو جهنم   ألست من الولدان أحلى شمائال
    

لعل االنتقاد من جهة أنه يلزم من آونه : قدوا عليه في بغداد في هذا البيت، فأفكر فيه ثم قلت لهوقد انت: ثم قال
أحلى شمائل من الولدان أنه ال يكون في جهنم، فإنه قد يكون أحلى شمائل منهم، وليس الممتنع إال ألن يكون 

  .نعم هذا هو الذي أخذ عليه: الولدان في جهنم، فقال
  

آنت ببغداد ف سنة عشرين : اضل بمدينة أربل في سنة خمس وعشرين وستمائة، قالوأخبرني بعض األف
وستمائة بالمدرسة النظامية، فقعدت يومًا على بابها إلى جانب أبي الدر المذآور ونحن نتذاآر األدب، إذ جاء 

: ال، فقال: قلتأتعرف هذا؟ ف: شيخ ضعيف القوى والحال يتوآأ على عصا، فجلس قريبًا منا، فقال لي أبو الدر
  : هذا مملوك الحيص بيص، الذي يقول فيه

 فلن تزداد عندي قط حبا   تشرب أو تقمص أو تقبى
 فإن ترد الزيادة هات قلبا   تملك بعض حبك آل قلبي

    
فجعلت أنظر إليه، وأفكر فيما آان عليه، وما آل حاله إليه، ولقد طلبت أنا هذين البيتين في ديوان الحيص : قال

  .فلم أجدهما فيه، واهللا أعلمبيص 
  

وألبي الدر المذآور ديوان شعر سمعت أنه صغير ولم أقف عليه، بل على مقاطيع آثيرة منه، وشعره متداول 
وقد تقدم في حرف الخاء في ترجمة الشيخ الخضر بن  - بالعراق وبالد الشرق والشام، ويكفي منه هذا القدر 

ثم إني ملكت من ديوانه نسختين في سنة سبع وستين بدمشق المحروسة،  - عقيل اإلربلي له ثالثة أبيات دالية 
  .وهو صغير الحجم يدخل في عشر آراريس

  
ورأيت في بعض التواريخ المتأخرة أن أبا الدر المذآور وجد ميتًا بمنزله ببغداد في الثاني عشر من جمادى 

  .لك بأيام، رحمه اهللا تعالىإنه توفي قبل ذ: األولى سنة اثنتين وعشرين وستمائة، وقال الناس
  

وجد أبو الدر في داره ميتًا، يوم األربعاء خامس عشر جمادى األولى من " تاريخ بغداد " وقال ابن النجار في 
السنة، وآان قد أخرج من النظامية فسكن في دار بدرب دينار الصغير، ولم يعلم متى مات، وأظنه ناطح 

  .الستين، واهللا أعلم



 

  
لراء وسكون الواو وبعدها ميم، هذه النسبة إلى بالد الروم، وهو إقليم مشهور متسع آثير بضم ا: والرومي
  .البالد

  
، واستعملته "بنو األصفر " أن أهل الروم يقال لهم : وها هنا نكتة غريبة يحتاج إليها ويكثر السؤال عنها، وهي

  : دته المشهورةالشعراء في أشعارهم، فمن ذلك قول عدي بن زيد العبادي من جملة قصي
 م لم يبق منـهـم مـذآـور   وبنو األصفر الكرام ملوك الرو

  
ديم اسمه        اب ق ى ظفرت بكت ل، حت م     " اللفيف  " ولقد تتبعت ذلك آثيرًا فلم أجد ما يشفي الغلي ه اس م يكتب علي ول

ان األول، ف : عن العباس عن أبيه قال : مؤلفه، فنقلت من ما صورته رأة،    انخرم ملك الروم في الزم ه ام بقيت من
ذلك،      ًا ل وا مجلس يهم، فجلس فتنافسوا في الملك حتى وقع بينهم شر، فاصطلحوا على أن يملكوا أول من يشرف عل

انظروا في أي شيء  : وأقبل رجل من اليمن معه عبد له حبشي يريد الروم، فأبق العبد منه، فأشرف عليهم فقالوا
الم    "األصفر  " وه وقعتم؟ فزوجوه تلك المرأة، فولدت غالمًا فسم ال الغ ولى، فق ده    : ، فخاصمهم الم ا عب صدق أن

ين الحبشي     دًا ب فارضوه، فأعطوه حتى رضي، فبسبب ذلك قيل للروم بنو األصفر، لصفرة لون الولد، لكونه مول
  .والمرأة البيضاء، واهللا أعلم

 ياقوت الحموي

لمولى البغدادي الدار، الملقب شهاب الدين، أسر أو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا، الرومي الجنس والمولد الحموي ا
من بالده صغيرًا، وابتاعه ببغداد رجل تاجر يعرف بعسكر بن أبي نصر إبراهيم الحموي، وجعله في الكتاب، 
لينتفع به في ضبط تجائره، وآان مواله عسكر ال يحسن الخط وال يعلم شيئًا سوى التجارة، وآان ساآنًا ببغداد، 

لد عدة أوالد، ولما آبر ياقوت المذآور قرأ شيئًا من النحو واللغة، وشغله مواله باألسفار في وتزوج بها وأو
ثم جرت بينه وبين مواله نبوة أوجبت . متاجره فكان يتردد إلى آيش وعمان وتلك النواحي ويعود إلى الشام

وحصلت له بالمطالعة فوائد، عتقه فأبعده عنه، وذلك في سنة ست وتسعين وخمسمائة، فاشتغل بالنسخ باألجرة، 
ثم إن مواله بعد مديدة ألوى وأعطاه شيئًا وسفره إلى آيش، ولما عاد آان مواله قد مات، فحصل شيئًا مما آان 
في يده وأعطى أوالد مواله وزوجته ما أرضاهم به، وبقيت بيده بقية جعلها رأس ماله، وسافر بها وجعل بعض 

  .تجارته آتبًا

لي بن أبي طالب، رضي اهللا عنه، وآان قد طالع شيئًا من آتب الخوارج، فاشتبك في ذهنه وآان متعصبًا على ع
منه طرف قوي، وتوجه إلى دمشق في سنة ثالث عشرة وستمائة وقعد في بعض أسواقها، وناظر بعض من 

فثار الناس يتعصب لعلي رضي اهللا عنه، وجرى بينهما آالم أدى إلى ذآره عليًا، رضي اهللا عنه، بما ال يسوغ، 
عليه ثورة آادوا يقتلونه، فسلم منهم، وخرج من دمشق منهزمًا بعد أن بلغت القضية إلى والي البلد، فطلبه فلم 
يقدر عليه، ووصل إلى حلب خائفًا يترقب، وخرج عنها في العشر األول أو الثاني من جمادى اآلخرة سنة ثالث 

إربل وسلك منها إلى خراسان وتحامى دخول بغداد، ألن ثم انتقل إلى . عشرة وستمائة، وتوصل إلى الموصل
المناظر له بدمش آان بغداديًا، وخشي أن ينقل قوله فيقتل فلما انتهى أمره إلى خراسان أقام بها يتجر في بالدها، 
واستوطن مدينة مرو مدة، وخرج عنها إلى أن نسا ومضى إلى خوارزم، وصادفه وهو بخوارزم خروج التتر، 

نة ست عشرة وستمائة، فانهزم بنفسه آبعثه يوم الحشر من رمسه، وقاسى في طريقه من المضايقة وذلك في س
والتعب ما آان يكل عن شرحه إذا ذآره، ووصل إلى الموصل وقد تقطعت به األسباب، وأعوزه دنيء المأآل 

أقام بظاهرها في الخان، وخشن الثياب، أقام بالموصل مدة مديدة، ثم انتقل إلى سنجار وارتحل منها إلى حلب، و
  .إلى أن مات في التاريخ اآلتي ذآره إن شاء اهللا تعالى

أن ياقوتًا المذآور قدم  - المقدم ذآره  - الذي عني بجمعه أبو البرآات ابن المستوفي " تاريخ إربل " ونقلت من 
ي فيها بين التتر إربل في رجب سنة سبع عشرة وستمائة، وآان مقيمًا بخوارزم، وفارقها للواقعة التي جر

  .والسلطان محمد بن تكش خوارزم شاه

يدخل في أربعة جلود آبار، ذآر " إرشاد األلباء إلى معرفة األدباء " وآان قد تتبع التواريخ، وصنف آتابًا سماه 
، وجمعت في هذا الكتاب ما وقع إلي من أخبار النحويين واللغويين والنسابين والقراء المشهورين: " في أوله قال

واألخباريين والمؤرخين والوراقين العروفين والكتاب المشهورين وأصحاب الرسائل المدونة، وأرباب الخطوط 
المنسوبة المعينة، وآل من صنف في األدب تصنيفًا أو جمع فيه تأليفًا، مع إيثار االختصار واإلعجاز في نهاية 

واألوقات، وذآر تصانيفهم ومستحسن أخبارهم،  اإليجاز، ولم آل جهدًا في إثبات الوفيات، وتبيين المواليد



 

واإلخبار بأنسابهم وشيء من أشعارهم، في تردادي إلى البالد ومخالطتي للعباد، وحفت األسانيد إال ما قل 
رجاله وقرب مناله، مع االستطاعة إثباتها سماعًا وإجازة، إال أنني قصدت صغر الحجم وآبر النفع، وأثبت 

  ".ي من آتب العلماء المعول في هذا الشأن عليهم، والرجوع في صحة النقل إليهم مواضع نقلي ومواطن أخذ

، "معجم البلدان " ومن تصانيفه أيضًا آتاب . ثم ذآر أنه جمع آتابًا في أخبار الشعراء المتأخرين والقدماء
وهو من "  المشترك وضعًا المختلف صقعًا" ، وآتاب "معجم األدباء " ، وآتاب "معجم الشعراء " وآتاب 

" و" مجموع آالم أبي علي الفارسي " و" الدول " في التاريخ، وآتاب " المبدأ والمآل " الكتب النافعة، وآتاب 
  ".أخبار المتنبي " يذآر فيه أنساب العرب، وآتاب " المقتضب في النسب " ، و"عنوان آتاب األغاني 

  .وآانت له همة عالية في تحصيل المعارف

آرم جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الواحد الشيباني القفطي، وزير وذآر القاضي األ
أن ياقوتًا المذآور آتب " إنباه الرواة على أنباه النحاة " صاحب حلب آان رحمه اهللا تعالى، في آتابه الذي سماه 

: له معهم، وهي بعد البسملة والحمدلةإليه رسالة من الموصل إليها هاربًا من التتر، يصف فيها حاله وما جرى 
آان المملوك ياقوت بن عبد اهللا الحموي قد آتب هذه الرسالة من الموصل في سنة سبع عشرة وستمائة، " 

وحين وصوله من خوارزم طريد التتر، أبادهم اهللا تعالى، إلى حضرة مالك رقه الوزير جمال الدين القاضي 
براهيم بن عبد الواحد الشيباني، ثم التيمي تيم بني شيبان بن ثعلبة بن األآرم أبي الحسن علي بن يوسف بن إ

عكابة، أسبغ اهللا عليه ظله، وأعلى في درج السيادة محله، وهو يومئذ وزير صاحب حلب والعواصم، شرحًا 
ألحوال خراسان وأحواله، وإيماء إلى بدء أمره بعد ما فارقه ومآله، وأحجم عن عرضها على رأيه الشريف 

عظامًا وتهيبًا، وفرارًا من قصورها عن طوله وتجنبًا، إلى أن وقف عليها جماعة من منتحلي النظم والنثر، إ
فوجدهم مسارعين إلى آتبها، متهافتين على نقلها، وما يشك أن محاسن مالك الرق حلتها، وفي أعلى درج 

صفحها، والصفح عن زللها، فليس اإلحسان أحلتها، فشجعه ذلك على عرضها على مواله، ولآلراء علوها في ت
بسم اهللا الرحمن الرحيم، أدام اهللا : " وها هي ذه. آل من لمس درهمًا صيرفيًا، وال آل من اقتنى دارًا جوهريًا

على العلم وأهليه، واإلسالم وبني، ما سوغهم وحباهم، ومنحهم وأعطاهم، من سبوغ ظل المولى الوزير، أعز 
تداره، ونصر ألويته وأعالمه، وأجرى بإجراء األرزاق في اآلفاق أقالمه، اهللا أنصاره، وضاعف مجده واق

وأطال بقاه، ورفع إلى عليين عاله، في نعمة ال يبلى جديدها، وال يحصى عددها وال عديدها، وال ينتهي إلى 
لم شعثه، ويهزم غاية مديدها، وال يفل حدها وال حديدها، وال يقل وادها وال وديدها، وأدام دولته للدنيا والدين ي

آرثه، ويرفع مناره، ويحسن بحسن أثره آثاره، ويفتق نوره وأزهاره، وينير نواره، ويضاعف أنواره، وأسبغ 
ظله للعلوم وأهليها، واآلداب ومنتحليها، والفضائل وحامليها، يشيد بمشيد فضله بنيانها، ويرصع بناصع مجده 

همته الشريفة بين البرية شأنها، ويمكن في أعلى درج  تيجانها، ويروض بيانع عألئه زمانها، ويعظم بعلو
االستحقاق إمكانها ومكانها، ويرفع بنفاذ األمر قدره للدول اإلسالمية والقواعد الدينية، يسوس قواعدها، ويعز 
مساعدها، ويهين معاندها، ويعضد بحسن اإليالة معاضدها، وينهج بجميل المقاصد مقاصدها، حتى تعود بحسن 

رة في جبهة الزمان، وسنة يقتدي بها من طبع على العدل واإلحسان، يكون له أجرها ما دام الملوان تدبيره غ
  ".وآر الجديدان، وما أشرقت من الشرق شمس، وارتاحت إلى مناجاة حضرته الباهرة نفس 

قة النور مبلغة أدام اهللا سعادته مشر -وبعد، فالمملوك ينهي إلى المقر العالي المولوي، والمحل األآرم العلي 
ما هو مكتف باألريحية المولوية عن تبيانه، مستغن بما منحتها من  -السول، واضحة الغرر بادية الحجول 

صفاء اآلراء عن إمضاء قلمه إليضاحه وبيانه، قد أحسبه ما وصف به عليه الصالة والسالم المؤمنين، وإن من 
ر به من التعبد للحضرة الشريفة واالعتزاء، قد آفته أمتي لمكلمين، وهو شرح ما يعتقده من الوالء، ويفتخ

األلمعية، عن إظهار المشتبه بالملق مما تجنه الطوية، ألن دالئل غلو المملوك في دين والئه في اآلفاق واضحة، 
وطبعة سكة إخالص الوداد باسمه الكريم على صفحات الدهر الئحة، وإيمانه بشرائع الفضل الذي طبق اآلفاق 

بها بناء المكارم متين، وتالوته ألحاديث المجد القريبة األسانيد بالمشاهدة لديه مبين، ودعاء أهل  حتى أصبح
اآلفاق إلى المغاالة في اإليمان بإمامة فضله الذي تلقاه باليمين، وتصديقه بملة سؤدده الذي تفرد بالتوخي لنظم 

يفترض حجها على من استطاع إليها السبيل، شارده وضم متبدده بعرق الجبين، حتى لقد أصبح للفضل آعبة لم 
ويقتصر بقصدها على ذوي القدرة دون المعتر وابن السبيل، فإن لكل منهم حظًا يستمده، ونصيبًا يستعد به 
ويعتده، فللعظماء الشرف الضخم من معينه، وللعلماء اقتناء الفضائل من قطينه، وللفقراء توقيع األمان من 

وفرضوا من مناسكه للجبهة الشريفة السالم والتبجيل، وللكف البسيطة االستالم نوائب الدهر وغض جفونه، 
والتقبيل، وقد شهد اهللا تعالى للمملوك أنه في سفره وحضره، وسره وعلنه وخبره ومخبره، شعاره تعطير 

األنام، مجالس الفضالء، ومحافل العلماء بفوائد حضرته، والفضائل المستفادة من فضلته، افتخارًا بذلك بين 
  : وتطريزًا لما يأتي به في أثناء الكالم



 

  على طمٍع شرفت شعري بذآرهإذا أنا شرفت الورى بقصـائدي
    
ال ) يمنون عليك أن أسلموا، قل ال تمنوا علي إسالمكم، بل اهللا يمن عليكم أن هداآم لإليمان إن آنتم صادقين(

وال أخالنا آافة عبيده من أياديه المتوالية، اللهم رب األرض حرمنا اهللا معاشر أوليائه مواد فضائله المتتالية، 
المدحية، والسموات العلية، والبحار المسجرة، والرياح المسخرة، اسمع ندائي، واستجب دعائي، وبلغنا في 

  .معاليه، ما نؤمله ونرتجيه، بمحمد النبي وصحبه وذويه
  

مقر العز اللباب والفضل المنيف، أراد استعتاب وقد آان المملوك لما فارق الجناب الشريف، وانفصل عن 
الدهر الكالح، واستدرار خلف الزمن الغشوم الجامح، اغترارًا بأن الحرآة برآة، واالغتراب داعية االآتساب، 

  : والمقام على اإلقتار ذل وإسقام، وجلس البيت، في المحافل سكيت
 من الفـقـريقيني بأن الموت خير    وقفت وقوف الشك ثم استمـر بـي
  وسرت عن األوطان في طلب اليسر   فودعت من أهلي وبالقلـب مـا بـه
 فللموت خير من حياة على عـسـر   وباآية للبين قلت لـهـا اصـبـري
 قـبـري يقل بها فيض الدموع على   سأآسب مـاًال أو أمـوت بـبـلـدٍة

    
آل صحبة، قاطعًا األغوار واألنجاد، حتى بلغ  فامتطى غارب األمل إلى الغربة، ورآب مرآب التطواف مع

  : السد أو آاد، فلم يصحب له دهره الحرون، وال رق له زمانه المفتون
  عن عيب أنفسها لم تكتم الخبرا   إن الليالي واأليام لو سـئلـت

    
  : ةفكأنه في جفن الدهر قذى، أو في حلقه شجًا، يدافعه نيل األمنية، حتى أسلمه إلى ربقة المني

  أخرى بشخٍص قريب عزمه نائي   ال يستقر بأرٍض أو يسـير إلـى
 مًا بالعذيب ويومًا بالخـلـيصـاء   يومًا بحزوى ويومًا بالعقـيق ويو

 تـيمـاء شعب الحزون قصـر   وتارة ينـتـحـي نـجـدًا وآونة
    

لدهر الفظ ولم أزل مع الزمان وهيهات مع حرفة األدب، بلوغ وطر أو إدراك أرب، ومع عبوس الحظ، ابتسام ا
في تفنيد وعتاب، حتى رضيت من الغنيمة باإلياب، والمملوك مع ذلك يدافع األيام ويزجيها، ويعلل المعيشة 
ويرجيها، متقنعا بالقناعة والعفاف، مشتمًال بالنزاهة والكفاف، غير راض بذلك السمل، ولكن مكره أخاك ال 

قهم، وأمن بوائقهم، عاشرهم باأللطاف، ورضي منهم بالكفاف، ال خيرهم بطل، متسليًا بإخوان قد ارتضى خالئ
  : يرتجى، وال شرهم يتقى

 فحيث آمن من ألقى ويأمننـي   إن آان البد من أهل ومن وطن
    
قد زم نفسه أن يستعمل طرفًا طماحًا، وأن يرآب طرفًا جماحًا وأن يلحف بيض طمع جناحًا، وأن يستقدح زندًا   

  : حاحًاواريًا أو ش
  هجرت فال أزار وال أزور   وأدبني الزمان فال أبـالـي

 أسار الجند أم رحل األمير   ولست بقائل ما عشت يومـًا
    

وآان المقام بمرو الشاهجان، المفسر عندهم بنفس السلطان، فوجد بها من آتب العلوم واآلداب، وصحائف أولى 
وأذهله عن آل خل صفي وسكن، فظفر منها بضالته المنشودة،  األفهام واأللباب، ما شغله عن األهل والوطن،

وبغية نفسه المفقودة، فأقبل عليها إقبال النهم الحريص، وقابلها بمقام ال مزمع عنها وال محيص، فجعل يرتع في 
حدائقها، ويستمتع بحسن خلقها وخالئقها، ويسرح طرفه في طرفها، ويتلذذ بمبسوطها ونتفها، واعتقد المقام 

  : اك الجناب، إلى أن يجاور التراببذ
 طليعته اغتمام واغتـراب   إذا ما الدهر بيتني بجـيٍش

 أميراه الذبالة والكـتـاب   شننت عليه من جهتي آمينًا
  عجائب من حقائقها ارتياب   وبت أنص من شيم الليالـي
 آما جلى همومهم الشراب   بها أجلو همومي مستريحًا

    



 

سان ما حدث من الخراب، والويل المبير والتباب، وآانت لعمر اهللا بالدًا مونقة الرجاء، رائقة إلى أن حدث بخرا
األنحاء، ذات رياض أريضة، وأهوية صحيحة مريضة، قد تغنت أطيارها، فتمايلت طربًا أشجارها، وبكت 

ض األنيقة، أنهارها، فتضاحكت أزهارها، وطاب روح نسيمها، فصح مزاج إقليمها، ولعهدي بتلك الريا
واألشجار المتهدلة الوريقة، وقد ساقت إليها أرواح الجنائب، زقاق خمر السحائب، فسقت مروجها مدام الطل، 
فنشأ على أزهارها حباب آاللؤلؤ المنحل، فلما رويت من تلك الصهباء أشجاره، رنحها من النسيم خماره، 

يلوح من خاللها شقائق قد شابه اشتقاق الهوى بالعليل، فتدانت وال تداني المحبين، وتعانقت وال عناق العاشقين، 
فشابه شفتى غادتين دنتا للتقبيل، وربما اشتبه على التحرير بائتالف الخمر، وقد انتابه رشاش القطر، ويريه 
بهارًا يبهر ناضره، فيرتاح إليه ناظره، آأنه صنوج من العسجد، أو دنانير من اإلبريز تنقد، ويتخلل ذلك 

خاله ثغر المعشوق إذا عض خد عاشق، فلله درها من نزهة رامق ولون وامق، وجملة أمرها أنها أقحوان ت
آانت أنوذج الجنة بال مين، فيها ما تشتهي النفس وتلذ العين قد اشتملت عليها المكارم، وارجحنت في أرجائها 

اإلسالم سيره، آثار علومهم على الخيرات الفائضة للعالم، فكم فيها من حبٍر راقت حبره، ومن إمام توجت حياة 
صفحات الدهر مكتوبة، وفضائلهم في محاسن الدنيا والدين محسوبة، وإلى آل قطرة مجلوبة، فما من متين علم 
وقويم رأي إال ومن شرقهم مطلعه، وال من مغربة فضل إال وعندهم مغربه وإليهم منزعه، وما نشأ من آرم 

 أعراق في طيب أعراق إال اجتليته من معانيهم، أطفالهم رجال، وشبابهم أخالق بال اختالق إال وجدته فيهم، وال
أبطال، مشايخهم أبدال، شواهد مناقبهم باهرة، ودالئل مجدهم ظاهرة، ومن العجب العجاب أن سلطانهم المالك، 

فق إذا رأى هان عليه ترك تلك الممالك، وقال لتفسه الهوى لك، وإال فأنت في الهوالك، وأجفل إجفال الرال، وط
لكنه ) آم ترآوا من جناٍت وعيون وزروٍع ومقاٍم آريم ونعمة آانوا فيها فاآهين(غير شيء ظنه رجًال بل رجال 

عز وجل لم يورثها قومًا آخرين، تنزيهًا ألولئك األبرار عن مقام المجرمين، بل ابتالهم فوجدهم شاآرين، 
وعسى أن تكرهوا (ورفعهم إلى درجات المصطفين األخبار  وبالهم فألفاهم صابرين، فألحقهم بالشهداء األبرار،

فجاس خالل تلك : البقرة) شيئًا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم، واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون
الديار أهل الكفر واإللحاد، وتحكم في تلك األبشار أولو الزيغ والعناد، فأصبحت تلك القصور، آالممحو من 

، وأمست تلك األوطان مأوى األصداء والغربان، تتجاوب في نواحيها البوم، وتتناوح في أراجيها الريح السطور
  : السموم، ويستوحش فيها األنيس، ويرثي لمصابها إبليس

 وأقيال ملك في بسالتـهـم أسـد   آأن لم يكن فيها أوانس آالـدمـى
 م ومن سعدومن أحنف إن عد حل   فمن حاتم في وجوده وابـن مـامة

 بـعـد لنا عبرة تدم الحشا ولمـن   تداعى بهم صرف الزمان فأصبحوا
    
فإنا هللا وإنا إليه راجعون من حادثة تقصم الظهر، وتهدم العمر، وتفت في العضد، وتوهي الجلد، وتضاعف   

على عقبه، ناآسًا، الكمد، وتشيب الوليد، وتنخب لب الجليد، وتسود القلب، وتذهل اللب، فحينئذ تقهقر المملوك 
ومن األوبة إلى حيث تستقر في النفس باألمن آيسًا، بقلب واجب، ودمع ساآب، ولب عازب، وحلم غائب، 
وتوصل وما آاد حتى استقر بالموصل بعد مقاساة أخطار، وابتالء واصطبار، وتمحيص األوزار، وإشراف 

آر مفلولة، ونظام عقود محلولة، ودماء غير مرة على البوار والتبار، ألنه مر بين سيوف مسلولة، وعسا
فالحمد هللا : الكهف) لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا(مسكوبة مطلولة، وآان شعاره آلما عال قتبا، أو قطع سبسبًا 

الذي أقدرنا على الحمد، وأوالنا نعمًا تفوت الحصر والعد، وجملة األمر أنه لوال فسحة في األجل، لعز أن يقال 
وصل، ولصفق عليه أهل الوداد صفقة المغبون، وألحق بألف ألف ألف ألف ألف هالك بأيدي سلم البائس أو 

  : الكفار أو يزيدون، وخلف خلفه جل ذخيرته، ومستمد معيشته
 أعز وأحداث الزمـان تـهـون   تنكر لي دهري ولم يدر أنـنـي

 يكـون وبت أريه الصبر آـيف   وبات يريني الخطب آيف اعتداؤه
    

فليس للملوك ما يسلي به خاطره، ويعزي به قلبه وناظره، إال التعلل بإزاحة العلل، إذا هو بالحضرة  وبعد،
  : الشريفة مثل

 ففي بقائك ما يسلي عن السلـف   فاسلم ودم وتمل العيش فـي دعة
  وأنت در فال تأسى على الصدف   فأنت للمجد روح والورى جسـد

    
عالج لما حزبه من هذا األمر المقعد المقيم، يزجي وقته، ويمارس حرفته، والمملوك اآلن بالموصل مقيم، ي

يذيب نفسه في تحصيل أغراض، هي :) يوسف)(تاهللا إنك لفي ضاللك القديم(وبخته يكاد يقول له باللسان القويم 
رحيل، لعمر اهللا أعراض، من صحف يكتبها، وأوراق يستصحبها، نصبه فيها طويل، واستمتاعه بها قليل، ثم ال

وقد عزم بعد قضاء نهمته، وبلوغ بعض وطر قرونته، أن يستمد التوفيق، ويرآب سنن الطريق، عساه أن يبلغ 



 

أمنيته، من المثول بالحضرة، وإتحاف بصره من خاللها ولو بنظرة، ويلقى عصا الترحال بفنائها الفسيح، ويقيم 
سلك مماليكها بحضرتها، آما ينتمي إليها في تحت ظل آنفها إلى أن يصادفه األجل المريح، وينظم نفسه في 

غيبتها، إن مدت السعادة بضبعه، وسمح له الدهر بعد الخفض برفعه، فقد ضعفت قواه عن درك اآلمال، وعجز 
عن معارآة الزمان والنزال، إذ ضمت البسيطة إخوانه، وحجب الجديدان أقرانه، ونزل المشيب بعذاره، 

لى غراب شبابه فقنصه، وأآب نهار الحلم على ليل الجهل فوقصه، وتبدلت وضعفت منة أوطاره، وانقض باز ع
  : محاسنه عند أحبابه مساوي وخصصه، واستعاض من حلة الشباب القشيب، خلق الكبر والمشيب

 قبل أن أقضي منه أربي   وشباب بان مني وانقضى
  ضيق الشيب علي مطلبي   ما أرجى بعده إال الـفـن

  
  : أيام الشباب بهذه األبيات، وما أقل غناء الباآي على من عد في الرفات ولقد ندب المملوك

 معارفه عندي من الـنـكـرات   تنكر لي مذ شبت دهري وأصبحت
 وجادت شؤون العين بالعـبـرات   إذا ذآرتها النفس حنت صـبـابًة
 ويوسعني تـذآـاره حـسـرات   إلى أن أتى دهر يحسن ما مضى

 سوى جرع في قعـره آـدرات   آاس مشربـي فكيف ولم يبق من
 وقـذاة وفي القعر مزجًا حمـأٍة   وآل إناء صفـوه فـي ابـتـدائه

    
والمملوك يتيقن أنه ال ينفق هذا الهذر الذي مضى، إال النظر إليه بعين الرضا، ولرأي المولى الوزير الصاحب، 

  .ة مجده، مزيد مناقب ومراتب، والسالمآهف الورى في المشارق والمغارب، فيما يالحظه منه بعاد
  

  .ولقد طالت هذه الترجمة بسبب طول الرسالة، ولم يمكن قطعها
    

أنشدني أبو عبد اهللا محمد بن محمود ": عقود الجمان " وقال صاحبنا الكمال بن الشعار الموصلي في آتاب 
وت المذآور لنفسه في غالٍم ترآي قد أنشدني ياق: قال" تاريخ بغداد " المعروف بابن النجار البغدادي صاحب 

  : رمدت عينه وعليها وقاية سوداء
 بدرًا يضيء سناه باإلشـراق   ومولٍد للترك تحسب وجهـه

 ليرد فتنتها عن الـعـشـاق   أرخى على عينيه فضل وقاية
 نفذت فهل لوقايٍة مـن واق   تاهللا لو أن السوابغ دونـهـا

وتوفي يوم . سنة أربع أو خمس وسبعين وخمسمائة، ببالد الروم، هكذا قاله وآانت والدة ياقوت المذآور في  
األحد العشرين من شهر رمضان سنة ست وعشرين وستمائة، في الخان بظاهر مدينة حلب، حسبما قدمنا ذآره 

  .في أول الترجمة، رحمه اهللا تعالى

ا إلى الشيخ عز الدين أبي الحسن علي وآان قد وقف آتبه على مسجد الزيدي الذي بدرب دينار ببغداد، وسلمه
  ".يعقوب " ولما تميز ياقوت المذآور واشتهر سمى نفسه . بن األثير صاحب التاريخ الكبير، فحملها إلى هناك

وقدمت حلب لالشتغال بها في مستهل ذي القعدة سنة وفاته، ذلك عقيب موته والناس يثنون عليه ويذآرون 
  .اع بهولم يقد لي االجتم. فضله وأدبه

 الحافظ بن معين

ان       افظ المشهور، آ دادي، الح أبو زآريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري البغ
ه        . إمامًا عالمًا حافظًا متقنًا، قيل إنه من قرية نحو النبار تسمى نقياي ل إن ك، وقي ن مال د اهللا ب ًا لعب وه آاتب وآان أب

ال   آان على خراج الري فمات،  ع الم فخلف البنه يحيى المذآور ألف ألف درهم وخمسين ألف درهم، فأنفق جمي
  .على الحديث حتى لم يبق له نعل يلبسه

ر،      : آم آتبت من الحديث؟ فقال: وسئل يحيى المذآور ذا الخب ال راوي ه آتبت بيدي هذه ستمائة ألف حديث، وق
دي    : وهو أحمد بن عقبة وا بأي د آتب دثين ق تمائة ألف    وإني أظن أن المح تمائة ألف وس ة    . هم س وخلف م الكتب مائ



 

ديل         ًا، وهو صاحب الجرح والتع وءة آتب اب شرابية ممل ه الحديث   . قمطر وثالثين قمطرًا وأربعة حب وروى عن
و داود           : آبار األئمة منهم ن الحجاج القشيري وأب لم ب و الحسين مس ن إسماعيل البخاري وأب أبو عبد اهللا محمد ب

ة           السجستاني، وغيرهم ه، من الصحبة واأللف ل، رضي اهللا عن ن حنب د ب ام أحم من الحفاظ، وآان بينه وبين اإلم
ة          و خيثم ه هو وأب ه، وروى عن ة في ى اإلطال واالشتراك في االشتغال بعلوم الحديث ما هو مشهور، وال حاجة إل

  .وآانا من أقرانه

ديني ن الم ي ب ال عل ر  : وق ي آثي ن أب ى ب ى يحي م بالبصرة إل ى العل حاق  انته ي إس ى أب ة إل م الكوف ادة، وعل وقت
ن   واألعمش، وانتهى علم الحجاز إلى ابن شهاب وعمرو بن دينار، وصار علم هؤالء الستة بالبصرة إلى سعيد ب
ة،      ن عيين فيان ب وري وس أبي عروبة وشعبة ومعمر وحماد بن سلمة وأبي عوانة، ومن أهل الكوفة إلى سفيان الث

ن إسحاق            ومن أهل الحجاز إلى مالك بن أ د ب ى محم و هؤالء إل وزاعي، وانتهى عل ى ال ام إل نس، ومن أهل الش
ن          ى اب ن مهدي ويحي ًا، واب وهشيم ويحيى بن سعيد وابن أبي زائدة ووآيع وابن المبارك وهو أوسع هؤالء علم

  .آدم، وصار علم هؤالء جميعًا إلى يحيى بن معين

ول  . فليس هو بحديثآل حديث ال يعرفه يحيى بن معين : وقال أحمد بن حنبل ان يق ه اهللا    : وآ صاحبنا رجل خلق
  .لها الشأن، ويظهر آذب الكذابين، يعني يحيى بن معين

  .ما سمعت أحدًا قط يقول الحق في المشايخ، غير يحيى بن معين، وغيره آان يتحامل بالقول: وقال ابن الرومي

ه        ما رأيت على رجل قط خطأ إال سترته عليه وأحببت أن أ: وقال يحيى ي وجه ًال ف تقبلت رح ا اس ره، وم ين أم ب
ول           ان يق ه وآ ك وإال ترآت ل ذل إن قب ه، ف ي وبين ا بين أه، فيم ذابين،    : بأمر يكرهه، ولكن أبين له خط ا عن الك آتبن

  : وسجرنا به التنور، وأخرجنا به خبزًا نضيجًا، وآان ينشد

 طرًا وتبقى في غـٍد آثـامـه   المال يذهب حلـه وحـرامـه
 حتى يطيب شرابه وطعـامـه   بـمـتـق ألهـلـه ليس التقي

  ويكون في حسن الحديث آالمه   ويطيب ما يحوي وتكسب آفـه
 فعلى النبي صالته وسـالمـه   نطق النبي لنا بـه عـن ربـه

    
وقد ذآره الدارقطني فيمن روى عن اإلمام الشافعي، رضي اهللا عنه، وقد سبق في ترجمة الشافعي خبره معه، 

  .جرى بينه وبين اإلمام أحمد بن حنبل في ذلك، وسمع أيضًا من عبد اهللا بن المبارك وسفيان بن عيينة وما
  

وآان يحج فيذهب إلى مكة على المدينة ويرجع إلى المدينة، فلما آان آخر حجة حجها خرج على المدينة، 
ئه، فباتوا فرأى في النوم هاتفًا يهتف ورجع على المدينة فأقام بها ثالثة أيام، ثم خرج حتى نزل المنزل مع رفقا

امضوا فإني راجع إلى المدينة، فمضوا ورجع، : يا أبا زآريا، أترغب في جواري؟ فلما أصبح قال لرفقائه: به
  .فأقام بها ثالثًا، ثم مات فحمل على أعواد النبي صلى اهللا عليه وسلم

  
" تاريخ بغداد "   ين ومائتين، هكذا قاله الخطيب في وآانت وفاته لسبع ليال بقين من ذي القعدة سنة ثالث وثالث

وهو غلط قطعًا، لما تقدم ذآره، وهو أنه خرج إلى مكة للحج، ثم رجع إلى المدينة ومات بها، ومن يكون قد 
حجج آيف يتصور أن يموت بذي القعدة من تلك السنة؟ فلو ذآر أنه توفي في ذي الحجة ألمكن، وآان يحتمل 

من الناسخ، لكني وجدته في نسختين على هذا الصورة، فيبعد أن يكون من الناسخ، واهللا  أن يكون هذا غلطًا
  .ثم ذآر بعد ذلك أن الصحيح أنه مات قبل أن يحج، وعلى هذا يستقيم ما قاله من تاريخ الوفاة. أعلم
  

هللا ابن أحمد بن تأليف أبي يعلى الخليل بن عبد ا -" اإلرشاد في معرفة علماء الحديث " ثم نظرت في آتاب 
أن يحيى بن معين المذآور توفي لسبع لياٍل بقين من ذي الحجة من السنة  - إبراهيم بن الخليل الخليلي الحافظ 

المذآورة فعلى هذا يكون قد حج، وذآر الخطيب أيضًا أن مولده آان آخر سنة ثمان وخمسين ومائة، ثم قال بعد 
ورأيت في . عشرة أيام، وهذا أيضًا ال يصح من جهة الحساب فتأملهإنه بلغ سبعًا وسبعين سنة إال : ذآر وفاته

ثم صلي عليه . بعض التواريخ أنه عاش خمسًا وسبعين سنة، واهللا أعلم بالصواب، وصلى عليه والي المدينة
هذا الذي آان ينفي الكذب عن حديث رسول اهللا صلى : مرارًا ودفن بالبقيع، وآان بين يدي جنازته رجًال ينادي

  .هللا عليه وسلما
  



 

  : ورثاه بعض المحدثين فقال
 وبكل مختلٍف من اإلسـنـاد   ذهب العليم بعيب آل محـدٍث
 يعيا به علمـاء آـل بـالد   وبكل وهٍم في الحديث ومشكٍل

  .رضي اهللا عنه

  .بفتح الميم وآسر العين المهملة وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها نون: ومعين

الباء الموحدة وسكون السين المهملة وفتح الطاء المهملة وبعد األلف ميم، والباقي معروف فال بكسر : وبسطام
  .حاجة إلى ضبطه

ورأيت في بعض التواريخ أنه يحيى بن معين بن غياث بن زياد بن عون بن بسطام مولى الجنيد بن عبد 
ي، واألول أشهر وأصح، أعني الرحمن الغطفامي المري أمير خراسان من قبل هشام بن عبد الملك األمو

  .النسب

بضم الميم وتشديد الراء، هذه النسبة إلى مرة غطفان، وهو مرة بن عوف بن سعد بن بغيض بن ريث : والمري
  .بن غطفان، وهي قبيلة آبيرة مشهورة، وفي العرب عدة قبائل تنسب إليها يقال لكل واحدة منها مرة

إنها بفتح النون وآسر القاف أو فتحها وبعدها ياء مفتوحة " األنساب " فقال ابن السمعاني في آتاب : وأما نقياي
ويقال إن : تحتها نقطتان وبعد األلف ياء ثانية، وهي من قرى األنبار منها يحيى بن معين النقيايي، قال الخطيب

  .واهللا أعلم. فرعون آان من أهل هذه القرية

 يحيى بن يحيى الليثي

ابن شمال بن منغايا الليثي، أصله من البربر  -وقيل وسالسن  -ثير بن وسالس أبو محمد يحيى بن يحيى بن آ
من قبيلة يقال لها مصمودة، تولى بني ليث فنسب إليهم، وجده آثير يكنى أبا عيسى، وهو الداخل إلى األندلس، 

مالك " طأ مو" وسكن قرطبة، وسمع بها من زياد بن عبد الرحمن بن زياد اللخمي المعروف بشبطون القرطبي 
ثم رحل إلى المشرق وهو ابن ثمان . بن أنس رضي اهللا عنه، وسمع من يحيى بن مضر القيسي األندلسي

غير أبواب في آتاب االعتكاف، شك في سماعه فيها فأثبت " الموطأ " وعشرين سنة، فسمع من مالك بن أنس 
د وعبد اهللا بن وهب وعبد الرحمن بن فيها عن زياد، وسمع بمكة من سفيان بن عيينة، وبمصر من الليث بن سع

القاسم، وتفقه بالمدنيين والمصريين من أآابر أصحاب مالك بعد انتفاعه بمالك ومالزمته له، وآان مال يسميه 
عاقل األندلس، وسبب ذلك فيما يروى أنه آان في مجلس مالك مع جماعة من أصحابه، فقال قائل قد حضر 

مالك ال تخرج فتراه ألنه ال : ظروا إليه، ولم يخرج يحيى، فقال له مالكالفيل، فخرج أصحاب مالك آلهم لين
إنما جئت من بلدي لنظر إليك وأتعلم من هديك وعلمك، ولم أجئ ألنظر إلى الفيل، : يكون باألندلس؟ فقال

  .فأعجب به مالك وسماه عاقل أهل األندلس

انتشر مذهب مالك في تلك البالد، وتفقه به جماعة ال ثم إن يحيى عاد إلى األندلس وانتهت إليه الرياسة بها، وبه 
وأحسنها رواية يحيى المذآور، وآان مع " الموطأ " يحصون عددًا وروى عنه خلق آثير، وأشهر روايات 

إمامته ودينه معظمًا عند المراء مكينًا، عفيفًا عن الواليات متنزهًا، جلت رتبته عن القضاء، فكان أعلى قدرًا من 
  .د والة األمر هناك لزهده في القضاء وامتناعه عنهالقضاة عن

مذهبان انتشرا في مبدأ أمرهما : المقدم ذآره -قال أبو محمد علي بن أحمد المعروف بابن حزم األندلسي 
 -مذهب أبي حنيفة، فإنه لما ولي قضاء القضاة أبو يوسف يعقوب صاحب أبي حنتفة : بالرياسة والسلطان

آانت القضاة من قبله، فكان ال يولي قضاء البلدان من أقصى المشرق إلى  - تعالى وسيأتي ذآره إن شاء اهللا
أقصى إفريقية إال أصحابه والمنتمين إليه وإلى مذهبه، ومذهب مالك بن أنس عندنا في بالد األندلس، فإن يحيى 

بالد األندلس إال  بن يحيى آان مكينًا عند السلطان مقبول القول في القضاة، فكان ال يلي قاض في أقطار
بمشورته واختياره، وال يشير إال بأصحابه ومن آان على مذهبه، والناس سراع إلى الدنيا فأقبلوا على ما 
يرجون بلوغ أغراضهم به، على أن يحيى بن يحيى لم يل قضاء قط وال أجاب إليه، وآان ذلك زائدًا في جاللته 

  .عندهم وداعيًا إلى قبول رأيه لديهم



 

آتب األمير عبد الرحمن بن الحكم األموي المعروف بالربضي : بن أبي الفياض في آتابه قال وحكى أحمد
صاحب األندلس إلى الفقهاء يستدعيهم إليه، فاتوا إلى القصر، وآان عبد الرحمن المذآور قد نظر في شهر 

، ثم ندم ندمًا شديدًا، فسأل رمضان إلى جارية له آان يحبها حبًا شديدًا، فعبث بها، ولم يملك نفسه أن وقع عليها
يكفر ذلك بصوم شهرين متتابعين، فلما بدر يحيى بهذه : الفقهاء عن توبته من ذلك وآفارته، فقال يحيى بن يحيى

ما لك لم تفته بمذهب مالك، : الفتيا سكت بقية الفقهاء حتى خرجوا من عنده، فقال بعضهم لبعض وقالوا ليحيى
لو فتحنا له هذا الباب سهل عليه أن يطأ آل ويعتق رقبة، : طعام والصيام؟ فقالفعنده أنه مخير بين العتق وال

  .ولكن حملته على أصعب األمور لئال يعود

ولما انفصل يحيى عن مالك ليعود إلى بالده ووصل إلى مصر، رأى عبد الرحمن بن القاسم يدون سماعه عن 
ن ابن القاسم دونها عنه، فرحل رحلة ثانية، فألفى مالك، فنشط للرجوع إلى مالك ليسمع منه المسائل التي آا

مالكًا عليًال، فأقام عنده إلى أن مات وحضر جنازته، فعاد إلى ابن القاسم، وسمع منه سماعه من مالك، ذآر ذلك 
وانصرف يحيى بن يحيى إلى األندلس، فكان إمام : أبو الوليد ابن الفرضي في تاريخه، وذآر أيضًا فيه ما مثاله

فقيه األندلس عيسى بن دينار، وعالمها عبد : قال محمد بن عمر بن لبابة. وواحد بالده، وآان رجًال عاقًال وقته،
الملك بن حبيب، وعاقلها يحيى بن يحيى وآان يحيى ممن اتهم ببعض األمر في الهيج، فخرج إلى طليطلة، ثم 

لم يعط أحد من أهل العلم : بن خالد يقول وآان أحمد. استأمن، فكتب األمير الحكم أمانًا، وانصرف إلى قرطبة
  .باألندلس، منذ دخلها اإلسالم، من الحظوة وعظم القدر وجاللة الذآر ما أعطيه يحيى بن يحيى

آان يحيى بن يحيى مجاب الدعوة، وآان قد أخذ في نفسه وهيئته ومقعده هيئة : وقال ابن بشكوال في تاريخه
  .مالك

خدمك : دعه، ثم قال لي الليث: لليث بن سعد، فأراد غالمه أن يمنعني فقالأخذت رآاب ا: وحكي عنه أنه قال
وتوفي يحيى بن يحيى في رجب سنة أربع وثالثين : ثم قال. أهل العلم، فلم تزل بي األيام حتى رأيت ذلك

في آتاب ومائتين، وقبره بمقبرة ابن عياش يستسقى به، وهذه المقبرة بظاهر قرطبة، وزاد أبو عبد اهللا الحميدي 
إنه : أن وفاته آانت لثمان بقين من الشهر المذآور، وقال أبو الوليد ابن الفرضي في تاريخه" جذوة المقتبس " 

  .سنة ثالث وثالثين، وقيل سنة أربع وثالثين في رجب، واهللا أعلم بالصواب

يزاد فيه نون فيقال فه بكسر الواو وسينين مهملتين األولى منهما ساآنة وبينهما الم ألف، و: وأما وسالس
  .يسمعهم: وسالسن، ومعناه بالبربرية

  .بفتح الشين المعجمة وتشديد الميم وبعد األلف الم: وشّمال

بفتح الميم وسكون النون وفتح الغين المعجمة وبعد األلف ياء معجمة باثنتين من تحتها وبعدها ألف : ومنغايا
  .قاتل هذا، واهللا أعلم: مقصورة ومعناه عندهم

  .تقدم الكالم على الليثي والبربري ومصمودة، واهللا أعلموقد 

 يحيى بن أآثم

أبو محمد يحيى بن أآثم بن محمد بن قطن بن سمعان بن مشنج، التميمي األسيدي المروزي، من ولد أآثم بن 
ضي صيفي التميمي حكيم العرب، وآان عالمًا بالفقه بصيرًا باألحكام، ذآره الدارقطني في أصحاب الشافعي، ر

  .اهللا عنه

آان يحيى بن أآثم سليمًا من البدعة، ينتحل مذهب أهل السنة، سمع عبد اهللا ": تاريخ بغداد " وقال الخطيب في 
وروى عنه أبو  -وقد مر ذآره في ترجمة سفيان وما دار بينهما  -بن المبارك وسفيان بن عيينة وغيرهما 

  .عيسى الترمذي وغيره

يحي بن أآثم أحد أعالم الدنيا ومن قد اشتهر أمره وعرف خبره، ولم : ي حقهوقال طلحة بن محمد بن جعفر ف
يستتر عن الكبير والصغير من الناس فضله وعلمه ورياسته ألمره وأمر أهل زمانه من الخلفاء والملوك، واسع 

ده من العلم بالفقه آثير األدب حسن العارضة قائم بكل معضلة، وغلب على المأمون حتى لم يتقدمه أحد عن
وآان المأمون ممن برع في العلوم، فعرف من حال يحيى بن أآثم وما هو عليه من العلم والعقل . الناس جميعًا



 

ما أخذ بمجامع قلبه، حتى قلده قضاء القضاة وتدبير أهل مملكته فكانت الوزراء ال تعمل في تدبير الملك شيئًا إال 
  .لى سلطانه في زمانه، إال يحيى بن أآثم، وأحمد بن أبي داودبعد مطالعة يحيى بن أآثم، وال نعلم أحدًا غلب ع

آان أحمد يجد مع جاريته وابنته، : أيهما أنبل؟ فقال: وسئل رجل من البلغاء عن يحيى بن أآثم وابن أبي داود
  .ويحيى يهزل مع خصمه وعدوه

وقد تقدم في ترجمته طرف  وآان يحيى سليمًا من البدعة ينتحل مذهب أهل السنة، بخالف أحمد بن أبي داود،"
القرآن آالم اهللا، فمن قال إنه مخلوق يستتاب فإن تاب وإلال : من اعتقاده وتعصبه للمعتزلة، وآان يحيى يقول

  ".ضربت عنقه

الفرائض " وذآر الفقيه أبو الفضل عبد العزيز بن علي بن عبد الرحمن األشنهي، الملقب زين الدين، في آتاب 
أبوان وابنتان لم تقسم الترآة حتى : لقبات وهي الرابعة عشرة المعروفة بالمأمونية، وهيفي آخر المسائل الم" 

ماتت إحدى البنتين وخلفت من في المسألة، سميت مأمونية ألن المأمون أراد أن يولي رجًال على القضاء 
مون لذلك، فعلم فوصف له يحيى بن أآثم فاستحضره، فلما حضر دخل عليه، وآان دميم الخلق، فاستحقره المأ

يا أمير : يا أمير المؤمنين، سلني إن آان القصد علمي ال خلقي، فسأله عن هذه المسألة فقال: ذلك يحيى فقال
  .المؤمنين الميت األول رجل أم امرأة، فعرف المأمون أنه قد عرف المسألة، فقلده القضاء

ة وخمسين، وإن آانت امرأة لم يرث الجد في وهذه المسألة إن آان الميت األول رجًال تصح المسألتان من أربع
  .المسألة الثانية شيئًا ألنه أبو أم، فتصح المسألتان من ثمانية عشر سهمًا

أن يحيى بن أآثم ولي قضاء البصرة وسنه عشرون سنة ونحوها، " تاريخ بغداد " وذآر الخطيب في 
أنا أآبر من عتاب بن أسيد الذي وجه : فقال آم سن القاضي؟ فعلم أنه استصغر،: فاستصغره أهل البصرة، فقالوا

به النبي صلى اهللا عليه وسلم قاضيًا على مكة يوم الفتح، وأنا أآبر من معاذ بن جبل الذي وجه به النبي صلى 
اهللا عليه وسلم قاضيًا على أهل اليمن، وأنا أآبر من آعب بن سور الذي وجه به عمر بن الخطاب رضي اهللا 

  .البصرة، فجعل جوابه احتجاجًا عنه قاضيًا على أهل

وآان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد ولى عتاب بن أسيد مكة بعد فتحها وله إحدى وعشرون سنة، وقيل 
: أصحبك وأآون معك، فقال: ثالث وعشرون، وآان إسالمه يوم فتح مكة، وقال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .عالى؟ فلم يزل عليهم حتى قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمأو ما ترضى أن أستعملك على آل اهللا ت

أيها القاضي، قد وقفت األمور وتريثت : وبقي يحيى سنة ال يقبل شاهدًا، فتقدم إليه أحد األمناء فقال: قال
  .في ترك القاضي قبول الشهود، فأجاز في ذلك اليوم منها سبعين شاهدًا: وما السبب؟ قال: األحوال، فقال

وقد سبق في . آانت والية القاضي يحيى بن أآثم القضاء بالبصرة سنة اثنتين ومائتين: ل غير الخطيبوقا
ترجمة حماد بن أبي حنيفة أن يحيى المذآور ولي البصرة بعد إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة، وذآر عمر بن 

ومائتين، وتولى إسماعيل  أن يحيى عزل عن قضاء البصرة في سنة عشرين" أخبار البصرة " شبة في آتاب 
آنا مع المأمون في طريق الشام فأمر فنودي بتحليل : وحدث محمد بن منصور قال. بن حماد بن أبي حنيفة

بكرا غدًا إليه، فإن رأيتما للقول وجهًا فقوال، وإال فاسكتا إلى أن : المتعة، فقال يحي بن أآثم لي وألبي العيناء
متعتان آانتا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ك ويقول وهو مغتاظفدخلنا عليه وهو يستا: أدخل، قال

وعلى عهد أبي بكر رضي اهللا عنه وأنا أنهي عنهما، ومن أنت يا جعل حتى تنهي عما فعله رسول اهللا صلى اهللا 
مر بن رجل يقول في ع: عليه وسلم وأبو بكر رضي اهللا عنه؟ فأومأ أبو العيناء إلى محمد بن منصور وقال

ما لي أراك : الخطاب ما يقول نكلمه نحن؟ فأمسكنا، فجاء يحيى بن أآثم فجلس وجلسنا، فقال المأمون ليحيى
: النداء بتحليل الزنا، قال: وما حدث فيه؟ قال: هو غم يا أمير المؤمنين لما حدث في اإلسالم، قال: متغيرًا؟ فقال
من آتاب اهللا عز وجل، وحديث رسول اهللا صلى اهللا : هذا؟ قالومن أين قلت : نعم، المتعة زنا، قال: الزنا؟ قال

والذين هم لفروجهم حافظون، إال على أزواجهم أو ما (إلى قوله ) قد أفلح المؤمنون: (عليه وسلم، قال اهللا تعالى
زوجة يا أمير المؤمنين : المؤمنون) ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون

ال، : فهي الزوجة التي عند اهللا ترث وتورث وتلحق الولد ولها شرائطها؟ قال: ال، قال: المتعة ملك يمين؟ قال
فقد صار متجاوز هذين من العادين، وهذا الزهري يا أمير المؤمنين روى عن عبد اهللا والحسن ابني محمد : قال

أمرني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن : ه قالبن الحنيفة عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي اهللا عن
أمحفوظ هذا من حديث : أنادي بالنهي عن المتعة وتحريمها بعد أن آان أمر بها، فالتفت إلينا المأمون فقال



 

أستغفر اهللا، نادوا بتحريم : نعم يا أمير المؤمنين، رواه جماعة منهم مالك رضي اهللا عنه، فقال: الزهري، فقلنا
قال أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الزدي القاضي . نادوا بهاالمتعة، ف

آان له يوم في اإلسالم لم يكن ألحد مثله، : الفقيه المالكي البصري، وقد ذآر يحيى بن أآثم فعظم أمره وقال
  .وذآر هذا اليوم

ا، وله آتب في األصول، وله آتاب أورده على وآانت آتب يحيى في الفقه أجل آتب، فترآها الناس لطوله
  .وبينه، وبين داود بن علي مناظرات آثيرة" التنبيه " العراقيين سماه 

فكم : أصلح اهللا القاضي آم آآل؟ قال فوق الجوع ودون الشبع، فقال: ولقيه رجل وهو يومئذ على القضاء فقال
ال تمل من البكاء من خشية اهللا تعالى، : كي؟ قالفكم أب: حتى يسفر وجهك وال يعلو صوتك، قال: أضحك؟ قال

مقدار ما يقتدي بك البر الخير ويؤمن عليك : فكم أظهر منه؟ قال: ما استطعت، قال: قال فكم أخفي عملي؟ قال
  .سبحان اهللا قول قاطن وعمل ظاعن: قول الناس، قال الرجل

ميع أن أحمد بن أبي خالد األحول وزير وآان يحيى من أدهى الناس وأخبرهم باألمور، رأيت في بعض المجا
المأمون وقف بين يدي المأمون وخرج يحيى بن أآثم من بعض المستراحات، فوقف، فقال له المأمون اصعد، 

يا أمير المؤمنين إن القاضي يحيى صديقي، وممن أثق به : فصعد وجلس على طرف السرير معه، فقال أحمد
يا يحيى إن فساد أمر الملوك بفساد خاصتهم، وما : نه، فقال المأمونفي جميع أموري، وقد تغير عما عهدته م

يا أمير المؤمنين واهللا إنه ليعلم أني له على أآثر مما : يعدلكما عندي أحد، فما هذه الوحشة بينكما؟ فقال له يحيى
أن يقول لك هذا وصف، ولكنه لما رأى منزلتي منك هذه المنزلة خشي أن أتغير له يومًا فأقدح فيه عندك، فأحب 

نعم : أآذلك هو يا أحمد؟ قال: ليأمن مني، وإنه واهللا لو بلغ نهاية ماءتي ما ذآرته بسوء عندك أبدًا، فقال المأمون
  .أستعين باهللا عليكما، فما رأيت أتم دهاء وال أعظم فطنة منكما: يا أمير المؤمنين، قال

ت المنسوبة إليه الشائعة عنه، واهللا أعلم بحاله فيها، وذآر ولم يكن فيه ما يعاب به سوى ما آان يتهم به من الهنا
سبحان اهللا، من يقول : الخطيب في تاريخه أنه ذآر ألحمد بن حنبل رضي اهللا عنه ما يرميه الناس به، فقال

رجل  فكان إذا نظر إلى. وذآر عنه أيضًا أنه آان يحسد حسدًا شديدًا، وآان مفننًا. هذا؟ وأنكر ذلك إنكارًا شديدًا
يحفظ الفقه سأله عن الحديث، وإذا رآه يحفظ الحديث سأله عن النحو، وإذا رآه يعلم النحو سأله عن الكالم، 

نظرت في الحديث؟ : ليقطعه ويخجله، فدخل إليه رجل من خراسان ذآي حافظ، فناظره، فرآه مفننًا، فقال له
ي إسحاق عن الحارث أن عليًا رضي اهللا أحفظ عن شريك عن أب: ما تحفظ من األصول؟ قال: نعم، قال: قال

  .عنه رجم لوطيًا، فأمسك ولم يكلمه

ودخل على يحيى بن أآثم ابنا مسعدة، وآانا على نهاية الجمال، فلما رآهما يمشيان في : ثم قال الخطيب أيضًا
  : الصحن أنشأ يقول

 حياآم اهللا بـالـسـالم   يا زائرينا مـن الـخـيام
 إلى حـالٍل وال حـرام   لم تأتياني وبي نهـوض
  وليس عندي سوى الكالم   يحزنني أن وقفتمـا بـي

    
  .ويقال إنه عزل عن الحكم بسبب هذه األبيات. ثم أجلسهما بين يديه وجعل يمازحهما حتى انصرفا

  
ورأيت في بعض المجاميع أن يحيى بن أآثم مازح الحسن بن وهب المذآور في ترجمة أخيه سليمان بن وهب، 

  : هو يومئذ صبي، فالعبه ثم جمشه، فغضب الحسن، فأنشد يحيىو
 وأصبح لي من تيهه متجنـبـا   أيا قمرًا جمشته فتـغـضـبـا

 فكن أبدًا يا سيدي متـنـقـبـًا   إذا آنت للتجميش والعض آارهًا
 وتجعل منها فوق خديك عقربا   وال تظهر األصداغ للناس فتـنًة

 معذبـا وتترك قاضي المسلمين   سـكـًافتقتل مسكينًا وتفتـن نـا
    



 

آان زيدان الكاتب يكتب بين يدي يحيى بن أآثم القاضي، وآان غالمًا جميًال : وقال أحمد بن يونس الضبي
خذ القلم واآتب : متناهي الجمال، فقرص القاضي خده، فخجل الغالم واستحيا وطرح القلم من يده، فقال له يحيى

  .األبيات المذآورة، واهللا أعلمما أملي عليك، ثم أملى 
  

آنت في : سمعت أبا العيناء في مجلس أبي العباس المبرد يقول: وقال إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار
مجلس أبي عاصم النبيل، وآان أبو بكر بن يحيى بن أآثم حاضرًا، فنازع غالمًا فارتفع الصوت، فقال أبو 

إن يسرق فقد سرق أب له من قبل، : يحيى بن أآثم ينازع غالمًا، فقال هذا أبو بكر بن: مهيم؟ فقالوا: عاصم
  .هكذا ذآره الخطيب في تاريخه

  
  : وذآر الخطيب أيضًا في تاريخه أن المأمون قال ليحيى المذآور من الذي يقول؟

 يرى على من يلوط من باس   قاٍض يرى الحد في الزناء وال
    

  : يقوله الفاجر أحمد بن أبي نعيم الذي يقول: ال، قال: لقائل؟ قالأو ما يعرف أمير المؤمنين من ا: قال
 أمة واٍل مـن آل عـبـــاس   ال أحسب الجور ينقضي وعلى ال

    
فأفحم المأمون خجًال، وقال ينبغي أن ينفى أحمد بن أبي نعيم إلى السند، وهذان البيتان من جملة أبيات : قال
  : أولها

 لنائبـات أطـلـن وسـواسـي   أنطقني الدهـر بـعـد إخـراس
 يرفع ناسـًا يحـط مـن نـاس   يا بؤس للدهـر ال يزال آـمـا
 بطول نكٍس وطـول إتـعـاس   ال أفلـحـت أمة وحـق لـهـا

 وليس يحـيى لـهـا بـسـواس   ترضى بيحيى يكون سـائسـهـا
 يرى على من يلوط مـن بـاس   قاٍض يرى الحد في الزنـاء وال

 مثل جـرير ومـثـل عـبـاس   ألمرد الـغـرير عـلـىيحكم ل
 عدل وقل الوفاء فـي الـنـاس   فالحمد هللا آـيف قـد ذهـب ال
 يلوط والـرأس شـر مـا راس   أميرنا يرتـشـي وحـاآـمـنـا
 قام على الناس آـل مـقـياس   لو صلح الدين فاستـقـام لـقـد

 مـن آل عـبـــاس أمة واٍل   ال أحسب الجور ينقضي وعلى ال
    

ونقلت من أمالي أبي بكر محمد بن القاسم . وظني أنها أآثر من هذا، ولكن الخطيب لم يذآر إال هذا القدر
ما تسمع الناس يقولون في؟ : أن القاضي يحيى بن أآثم قال لرجل يأنس به ويمازحه -المقدم ذآره  - األنباري 

اللهم : فضحك وقال: أسمعهم يرمون القاضي باألبنة، قال: زآيني، قالما أسألك لت: ما أسمع إال خيرًا، قال: قال
  .المشهور عنا غير هذا! غفرًا

  
ليحيى المذآور وقائع في هذا الباب، وأن المأمون لما تواتر " األغاني " وحكى أبو الفرج األصبهاني في آتاب 

ى مملوآًا خزريًا يقف عندهما وحده، فإذا النقل عن يحيى بهذا أراد امتحانه، فأخلى له مجلسًا واستدعاه، وأوص
خرج المأمون يقف المملوك وال ينصرف، وآان المملوك في غاية الحسن، فلما اجتمعنا بالمجلس وتحادثا قام 
المأمون آأنه يقضي حاجة فوقف المملوك، فتجسس المأمون عليهما، وآان قرر معه أن يعبث بيحيى علمًا منه 

لوال أنتم لكنا : فًا من المأمون، فلما عبث به المملوك سمعه المأمون وهو يقولأن يحيى ال يتجاسر عليه خو
  .مؤمنين

  
  : فدخل المأمون وهو ينشد

 فأعقبنا بعد الـرجـاء قـنـوط   وآنا نرجي أن نرى العدل ظاهرًا
 يلـوط وقاضي قضاة المسلمين   متى تصلح الدنيا ويصلح أهلهـا

    
  .د بن إسحاق الكاتب، وراشد له فيه مقاطيع آثيرةوهذان البيتان ألبي حكيمة راش



 

  
في ترجمة المأمون جملة من أخبار يحيى في هذا الباب أضربنا عن " مروج الذهب " وذآر المسعودي في 

  .ذآرها
  

ومما يناسب حكاية المأمون مع يحيى بسؤاله عن البيت لمن هو وإجابة يحيى ببيت آخر من القصيدة ما يروى 
بي سفيان األموي لما مرض مرض موته واشتدت علته وحصل اليأس منه، دخل عليه بعض أن معاوية بن أ

أوالد علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه يعوده، وال أستحضر اآلن من هو، فوجده قد استند يتجلد له لئال يشتفي 
  : به، فضعف عن القعود فاضطجع وأنشد
  ضعضعأني لريب الدهر ال أت   وتجلدي للشـامـتـين أريهـم

  : فقام العلوي من عنده وهو ينشد
 ألفيت آل تميمٍة ال تنفـع   وإذا المنية أنشبت أظفارها

    
  .فعجب الحاضرون من جوابه

  
وهذا البيتان من جملة قصيدة طويلة ألبي ذؤيب خويلد بن خالد الهذلي يرثي بها بنيه، وآان قد هلك له خمس 

  .بنين في عام واحد، أصابهم الطاعون
  
وا هاجروا معه إلى مصر، وهلك أبو ذؤيب المذآور في طريق مصر، وقيل في طريق إفريقية مع عبد اهللا وآان

  .بن الزبير
  

البن الهبارية في الباب التاسع من الكتاب المذآور أن الحسين بن علي بن " فلك المعاني " ثم وجدت في آتاب 
اسندوني، ثم تمثل ببيت أبي ذؤيب، وأنشد البيت : أبي طالب رضي اهللا عنهما دخل على معاوية في علته فقال

الزهرة " وذآرها أبو بكر ابن داود الظاهري في آتاب . المذآور، فسلم الحسين ثم أنشد البيت الثاني، واهللا أعلم
  .منسوبة إلى الحسين بن علي ابن أبي طالب رضي اهللا عنهما، واهللا أعلم" 
  
أنه آان في علة الموت، وال يمكن ذلك، ألن الحسن توفي قبل ولم يذآر ابن الهبارية وال الظاهري : قلت

  .معاوية، والحسين لم يحضر وفاة معاوية، ألنه آان بالحجاز ومعاوية توفي بدمشق
  

تأليف أبي العباس المبرد هذه القصة جرت للحسين بن علي بن أبي طالب " التعازي " ثم وجدت في أول آتاب 
  .فيان، والظاهر أن ابن الهبارية منه نقلهارضي اهللا عنه، ومعاوية بن أبي س

  
ومثل ذلك أيضًا ما يحكى أن عقيل بن أبي طالب هاجر أخاه عليًا رضي اهللا عنه والتحق بمعاوية، فبالغ معاوية 
في بره؛ وزاد في إآرامه إرغامًا لعلي رضي اهللا عنه، فلما قتل علي واستقل معاوية باألمر ثقل عليه أمر عقيل، 

أتعرفون أبا لهب : ما يكره لينصرف عنه فبينما هو يومًا في مجلس حفل بأهل الشام إذ قال معاوية فكان يسمعه
هو عم هذا، : ال، فقال معاوية: من هو؟ فقال أهل الشام: المسد) تبت يدا أبي لهب(الذي نزل في حقه قوله تعالى 

وامرأته حمالة الحطب في جيدها ( في حقها أتعرفون امرأته التي قال اهللا: وأشار إلى عقيل، فقال عقيل في الحال
هي عمة هذا، وأشار إلى معاوية، وآانت عمته أم جميل بنت : ال، قال: من هي؟ فقالوا: المسد) حبل من مسد

حرب بن أمية بن عبد مناف زوجة أبي لهب بن عبد العزى، وهي المشار إليها في هذه السورة، فكان ذلك من 
هذا أيضًا أن بعض الملوك حاصر بعض البالد، وآان معه عساآر عظيمة بكثرة  ويقرب من. األجوبة المسكتة

الرجال والخيل والعدد، فكتب الملك المحاصر إلى صاحب البلد آتابًا يشير إليه بأنه يسلم البلد إليه وال يقاتله، 
توا على وادي النمل حتى إذا أ: "وذآر ما جاء به من الرجال واألموال واآلالت، ومن جملة الكتاب قوله تعالى

فلما وصل : " النمل" "قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساآنكم ال يحطمنكم سليمان وجنوده وهم ال يشعرون
تكتب إليه : من يجاوب عن هذا؟ فقال بعض الكتاب: الكياب إلى صاحب البلد وتأمله وقرأه على خواصه قال

  .رون جوابهفاستحسن الحاض: " النمل"فتبسم ضاحكًا من قولها 
  

وهو أن عبد اهللا بن إبراهيم ابن المثنى " النموذج " ومثل هذا أيضًا ما حكاه ابن رشيق القيرواني في آتاب 
الطوسي المعروف بابن المؤدب المهدوي األصل القيرواني البلد الشاعر المشهور، آان مغرى بالسياحة وطلب 

فًا إذا أفاد شيئًا، فخرج مرة يريد جزيرة صقلية، فأسره الروم الكيمياء واألحجار، وآان محرومًا مقترًا عليه متال
في البحر، وأقام مدة طويلة إلى أن هادن ثقة الدولة يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن أبي الحسين القضاعي 



 

 صاحب صقلية الروم وبعث إليه باألسرى، فكان عبد اهللا فيمن بعث، فامتدح عبد اهللا المذآور ثقة الدولة بقصيدة
شكره فيها على صنعه، ورجا صلته، فلم يصله بشيء أرضاه، وآانت فيه رغبة، فتكلم وطلب طلبَا شديدًا، وهو 
مستخف عند بعض م يعرف من أهل صناعته، وطالت المدة، فخرج سكران يشتري نقًال، فما شعر إال وقد أخذ، 

المحال أيد اهللا سيدنا : ني يا بائس؟ قالما الذي بلغ: وحمله صاحب الشرطة حتى أدخله على ثقة الدولة، فقال له
  : ومن هو الذي يقول في شعره: األمير، قال

  فالحر ممتحن بأوالد الزنا
    

  : هو الذي يقول: قال
  وعداوة الشعراء بئس المقتنى

    
ه، فتنمر ساعة ثم أمر له بمائة رباعي وأخرجه من المدينة آراهية أن تقوم عليه نفسه فيعاقبه بعد أن عفا عن

  .فخرج منها
  

  : وهذا المستشهد به عجزا بيتين من شعر المتنبي في قصيدته النونية التي يمدح بها بدر بن عمار، وأولها
  وألذ شكوى عاشٍق ما أعلنا   الحب ما منع الكالم األلسنا

    
  : وهي من مشاهير قصائده، وأول العجز األول

 الزنـا دفالحر ممتحن بأوال   وأنه المشير عليك في بضلٍة
    

  : وأول العجز الثاني
  وعداوة الشعراء بئس المقتنى   ومكايد السفهاء واقعة بـهـم

  
وإذا قد ذآرنا ثقة الدولة المذآور فنذآر قصيدة أبي محمد عبد اهللا بن محمد التنوخي المعروف بابن قاضي ميلة 

أيدي الناس، ولقد ظفرت بها في ظهر التي مدحه بها في عيد النحر، وهي قصيدة بديعة ال توجد بكمالها في 
آتاب، ولم يكن عندي منها سوى البعض، وال سمعت أحدًا يروي منها إال ذلك القدر، فأحببت إثباتها لحسنها 

  : وغرابتها وهي هذه
 وتجني جفوني الوجد وهو المكلف   يذيل الهوى دمعي وقلبي المعنـف
 األغن المشـنـفوفارقت مغناه    وإني ليدعوني إلى ما شـنـفـتـه

 فصفر وأما وقفـه فـمـوقـف   وأحور ساجي الطرف أما وشاحـه
 يحيي ويندى ريحه وهو حرجـف   يطيب أجاج الماء من نحو أرضـه
 متالف تسري الريح فيها فتتـلـف   وأيأسني مـن وصـلـه أن دونـه

 إذا نام شمًال في الكرى يتـألـف   وغير أن يجفو النوم آي ال يرى لنا
 وغفلته عما مـضـى يتـأسـف   يظل على ما آان من قرب دارنـا
 يرى برقه آالحية الصل تطـرف   وجون بمزن الرعد يستـن ودقـه
  وجفن السحاب الجون بالماء يذرف   آأني إذا ما الح والرعد مـعـول
 آنفث الرقى من سوء ما أتكلـف   سليم وصوت الرعـد راٍق وودقـه

 فأذآر لكن لوعة تـتـضـعـف   آنـت نـاسـيًا ذآرت به ريا وما
 بلبيك ربًا والرآـائب تـعـسـف   ولما التقينا محـرمـين وسـيرنـا
 غواربها منها معاطـس رعـف   نظرت إليها والمطـي آـأنـمـا

 فقد رابني من طول منا يتشـوف   فقالت أما منكن من يعرف الفتـى
 ونوقف أخفاف المطي فـيوقـف   أراه إذا سـرنـا يسـير حـذاءنـا
 بها مستهام قـالـتـا نـتـلـطـف   فقلت لتربيها أبلـغـاهـا بـأنـنـي

 منًى والمنى في خيفه ليس يخلـف   وقوال لهـا يا أم عـمـرو ألـيس ذا
 بأن عّن لي منك البنان المـطـرف   تفاءلت في أن تبذلي طارف الـوفـا



 

 بعارفٍة من عطف قلبـك أسـعـف   وفي عرفات مـا يخـبـر أنـنـي
 يدوم ورأي في الـهـوى يتـألـف   وأما دماء الهدي فهي هـدًى لـنـا
 لنا وزمان بـالـمـودة يعـطـف   وتقبيل أرآان البـيت إقـبـال دولة

 وقالت أحاديث الـعـيافة زخـرف   فأوصلتا ما قلتـه فـتـبـسـمـت
 لفظه برد الكالم الـمـفـوفعلى    بعيشي ألم أخبرآـمـا أنـه فـتـًى

 وقوال ستدري أينـا الـيوم أعـيف   فال تأمنا ما استطعتما آيد نـطـقـه
 ففي الخيف من إعراضنا نتخـوف   إذا آنت ترجو في منى الفوز بالمنى

 حرام وأنا عن مـزارك نـصـدف   وقد أنـذر اإلحـرام أن وصـالـنـا
 النوى بي عـن ديارك تـقـذفبأن    وهذا وقذفي بالحصى لك مـخـبـر
 سريع فقلل من بالـعـيافة أعـرف   وحاذر نفارى لـيلة الـنـفـر إنـه
 لكٍل لسان ذو غـرارين مـرهـف   فلم أر مثيلـنـا خـلـيلـي مـودٍة
 وأشنـف بـراق وأحـور أوطـف   أما إنه لـوال أغـن مـهـفـهـف
 أقـصـر مـدنـفوأيقن مرتاب و   لراجع مشـتـاق ونـام مـسـهـد

 لراٍج رجاني دون صحبي تعـنـف   وعاذلٍة في بذل مـا مـلـكـت يدي
 يوسف: وأحوجت من يعطيكه؟ قلت   تقول إذا أفـنـيت مـالـك آـلـه
 لكثرة ما يدعو إلى الشكر يجحـف   أغـر قـضـاعـي يكـاد نـوالـه
 ـلـفوجدنا حيا معروفه لـيس يخ   إذا نحن أخلـفـنـا مـخـايل ديمة

 ففاز وأآدوا إذ أخف وأقـطـفـوا   سعى وسعى المالك في طلب العـال
 بكفيه ما يرجـى ومـا يتـخـوف   ويقظان شاب البطش باللين والتقـى
 وستر على من راقب اهللا مـغـدف   حسام على من ناصب الدين مصلـت

 عزم ومـرهـف: ويصحبه سيفان   رأي وفـيلـق: يسـايره جـيشـان
 على حكمه صرف الردى يتصرف   لى من شـاءه فـكـأنـمـامطل ع

 ويفري به ما ليس يفري المثـقـف   يرى رأيه ما ال تـرى عـين غـيره
 ويحمي حمى اإلسالم والليل أغضف   رعى اهللا من ترعى حمى الدين عينه
 وإيعاده في ذمة الحـلـم مـوقـف   ومن وعده في مسرح الحمد مطلـق

 صناديدهم والبيض بالهـام تـقـذف   اء هبرًا فينثـنـيومن يضرب األعد
 آأن الروابي منه بالنـبـل تـدلـف   رماهم بمجٍر ضعضع األرض رزة
 أراقم في طاٍم مـن اآلل تـزحـف   آأن الردينيات في رونق الضـحـى
 ويبدو الضحى من نفعه وهو أآلـف   يعود الدجى من بيضه وهـو أبـيض

 ففعل الظبا في هامـهـم ال يكـيف   بالنقع عنـهـمويحجب نور الشمس 
 يسائل عنهم بالعوالـي فـيلـحـف   لهم آل عام منـك جـاءوك فـيلـق

 وبلوا من اآلالم أنـشـأت تـقـرف   إذا ما طووا آشحًا على قرح عامهم
 وهاديه من عثنون لحـييه أآـثـف   فكم من أغم الوجه غـاٍو تـرآـتـه

 صريعًا تراه حبترًا وهـو أسـقـف   اضي بمهواه فانثنىهوى المقضب الم
 رضاه وقد أبليت ما الـلـه يعـرف   لعمري لقد عاديت في اهللا طـالـبـًا
 فرادى وفي األديان حتى تحنـفـوا   أطالبتهم في األهل حتى ترآـتـهـم
 يراش ألآباد الـعـادي ويرصـف   فيا ثقة الملك الذي الملك سـهـمـه

 يروق ومن أوصافك الغر يوصـف   لك العيد الذي منك حـسـنـه هنيئًا
 على عطفه وشي العراق المشفـف   بدا معلم الرجاء يزهـى آـأنـمـا
 وقد آان ذا طرف للقياك يطرف   أتى بعد حول زائرًا عن تشـوق

 فالح لنا وهو المحلى المشنـف   فطوقته عزًا وشـنـفـتـه بـه



 

 فيا لك من عيد بملكين تتـحـف   جـعـفـروقابله بالسعد نجلـك 
  فتكفي، وتستدعى لخطب فتكشف   فال زلت تستجدى فتولي، وترتجى

    
  .نجزت القصيدة

  
وآان لثقة الدولة المذآور ولد يدعى تاج الدولة جعفر بن ثقة الدولة، وآان أديبًا شاعرًا، وله من األبيات السائرة 

  : حمر، وعلى اآلخر ثوب ديباج أسود، وهيفي غالمين، على أحدهما ثوب ديباج أ
  على غصنين في نسق   أرى بدرين قد طلعـا
 صباغ الخد والحـدق   وفي ثوبين قد صبغـا
 وهذا البدر في غسق   فهذا الشمس في شفق

    
  .وآان عمله لهذه األبيات في سنة سبع وعشرين وخمسمائة

  
رة ومائتين، دخلها لعشر خلون من المحرم، وخرج منها ولما توجه المأمون إلى مصر، وذلك في سنة سبع عش

سلخ صفر من السنة، آان معه القاضي يحيى بن أآثم، فواله قضاء مصر، وحكم بها ثالثة أيام، ثم خرج مع 
  .المأمون، وعده ابن زوالق في جملة قضاة مصر لذلك

  
  .لب ميراث ابن ابن ابن ابنهاختصم إلي في الرصافة الجد الخامس يط: وروي عن يحيى بن أآثم أنه قال

  
وآان عبد الصمد بن أبي مروة بن المعذل بن غيالن بن المحارب بن البحتري العبدي البصري الشاعر 
المشهور، يالزم الترداد إلى القاضي يحيى المذآور ويغشى مجلسه، وآان بعض األحيان ال يقدر على الوصول 

  : ، فالمته زوجته في ذلك مرارًا، فأنشدهاإليه إال بعد مشقة ومذلة يقاسيها، فانقطع عنه
 وهان عليها أن أهان لتكـرمـا   تكلفني إذالل نفسـي لـعـزهـا

 أآثمـا فقلت سليه رب يحيى بن   تقول سل المعروف يحيى بن أآثم

مد ولم تزل األحوال تختلف عليه وتتقلب به إلى أيام المتوآل على اهللا، فلما عزل القاضي محمد بن القاضي أح
بن أبي داود عن القضاء، فوض إليه الوالية إلى القاضي يحيى وخلع عليه خمس خلع، ثم عزله في سنة أربعين 
ومائتين وأخذ أمواله، وولى في رتبته جعفر بن عبد الواحد بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبد اهللا بن العباس 

شاهدان عدالن على أمير المؤمنين : ن، فأبى، فقالسلم الديوا: فجاء آاتبه إلى القاضي يحيى فقال له. الهاشمي
أنه أمرني بذلك، فأخذ منه الديوان قهرًا، وغضب عليه المتوآل فأمر بقبض أمالآه وألزم منزله، ثم حج وحمل 
أخته معه وعزم على أن يجاور، فلما اتصل به رجوع المتوآل له بدا له في المجاورة، ورجع يريد العراق، فلما 

بذة توفي بها يوم الجمعة منتصف ذي الحجة سنة اثنتين وأربعين ومائتين، وقيل غرة سنة ثالث وصل إلى الر
  .وأربعين، ودفن هناك، رحمه اهللا تعالى، وعمره ثالث وثمانون سنة

بفتح الهمزة وسكون الكاف وفتح الثاء المثلثة وبعدها ميم، وهو العظيم البطن، والشبعان أيضًا، يقال : وأآثم
  ".المحكم " مثلثة والتاء المثناة من فوقها، ومعناهما واد، ذآره في آتاب بالثاء ال

آان يحيى بن أآثم القاضي صديقًا لي، وآان يودني وأوده، : وحكى أبو عبد اهللا الحسين بن عبد اهللا بن سعيد قال
: ما فعل اهللا بك؟ قال: قلتما فعل اهللا بك، فرأيته ليلة المنام ف: فمات يحيى، فكنت أشتهي أن أراه في المنام فأقول

يا رب اتكلت على حديث حدثني به أبو : يا يحيى خلطت علي في الدنيا، فقلت: غفر لي إال أنه وبخني ثم قال لي
قال رسول اهللا صلى اهللا : معاوية الضرير عن األعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي اهللا تعالى عنه قال

قد عفوت عنك يا يحيى، وصدق نبيي، : فقال" يي أن أعذب ذا شيبة بالنار إني ألستح" عليه وآله وسلم إنك قلت 
  ".الرسالة " إال أنك خلطت علي في الدنيا، هكذا ذآره أبو القاسم القشيري في 

  .بفتح القاف والطاء المهملة وبعدها نون: وقطن

  .بفتح السين المهملة: وسمعان



 

" صناعة فلم أقف منه على حقيقة، ثم وجدت في نسخة من آشفت عنه آثيرًا من الكتب وأرباب هذه ال: ومشنج
للخطيب وهي صحيحة مسموعة، وقد قيد هذا االسم بضم الميم وفتح الشين المعجمة وفتح النون " تاريخ بغداد 

  .المشددة وفي آخره جيم، هذا أقصى ما قدرت عليه، واهللا أعلم بالصواب

بضم الهمزة وفتح السين : األسيدي. بن سعيد آما قيل هاهنالعبد الغني " المختلف والمؤتلف " ثم وجدته في 
المهملة وآسر الياء المثناة من تحتها وتشديدها وبعدها دال مهملة، هذه النسبة إلى أسيد، وهو بطن من تميم يقال 

  .له أسيد بن عمرو بن تميم

  .وقد تقدم الكالم على التميمي والمروزي

والذال المعجمة وبعدها هاء ساآنة، وهي قرية من قرى المدينة على طريق  بفتح الراء والباء الموحدة: والربذة
الحاج ينزلونها عند عبورهم عليها، وهي التي نفى عثمان بن عفان أبا ذر الغفاري رضي اهللا عنهما إليها، وأقام 

  .بها حتى مات، وقبره ظاهر هناك يزار

  .الالم وبعدها هاء ساآنة، وهي بليدة من أعمال إفريقية بكسر الميم وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح: وميلة

وتوفي جعفر بن عبد الواحد القاضي المذآور، ويكنى أبا عبد اهللا، سنة ثمان وخمسين ومائتين، وقيل سنة ثمان 
  .وستين، وقيل سنة تسع وستين، بطرسوس رحمه اهللا تعالى

 يحيى بن معاذ الواعظ

وعده من جملة " الرسالة " حد رجال الطريقة، ذآره أبو القاسم القشيري في أبو زآريا يحيى بن معاذ الواعظ، أ
نسيج وحده في وقته، له لسان في الرجاء خصوصًا وآالم في المعرفة، خرج إلى بلخ : " المشايخ وقال في حقه

  ".وأقام بها مدة، ورجع إلى نيسابور ومات بها 

  .عما ليس لك ثم ازهد فيما لكآيف يكون زاهدًا من ال ورع له؟ تورع : ومن آالمه

الجوع للمريدين رياضة، وللتائبين تجربة، وللزهاد سياسة، وللعارفين مكرمة، والوحدة جليس : وآان يقول
والزهد ثالثة . الصديقين، والفوت أشد من الموت، ألن الفوت انقطاع عن الحق، والموت انقطاع عن الخلق

  .اهللا في السر هتك ستره في العالنيةومن خان . القلة، والخلوة، والجوع: أشياء

وسمع إسحاق بن سليمان الرازي ومكي بن إبراهيم البلخي وعلي بن محمد الطنافسي، وروى عنه الغرباء من 
  .أهل الري وهمذان وخراسان أحاديث مسندة قليلة

ساك، ونصبوا له قدم بغداد واجتمع إليه بها مشايخ الصوفية والن" فقال " تاريخ بغداد " وذآره الخطيب في 
اسكت يا خروف، ما لك والكالم : منصة وأقعدوه عليها وقعدوا بين يديه يتحاورون، فتكلم الجنيد فقال له يحيى

  ".إذا تكلم الناس 

الكالم الحسن حسن، وأحسن من الكالم معناه، وأحسن من معناه : وآان له إشارات وعبارات حسنة، فمن آالمه
  .ثوابه، وأحسن من ثوابه رضا من يعمل له استعماله، وأحسن من استعماله

من لم يكن ظاهره مع العوام فضة، : وآان يقول. حقيقة المحبة أن ال تزيد بالبر وال تنقص بالجفاء: ومن آالمه
أحسن : وآان يقول. ومع المريدين ذهبًا، ومع العارفين المقربين درًا وياقوتًا، فليس من حكماء اهللا المريدين

من لسان فصيح، في وجه صبيح، آالم دقق، يستخرج من بحر عميق، على لسان رجل  شيء آالم صحيح،
إلهي آيف أنساك وليس لي رب سواك؟ إلهي ال أقول ال أعود، ألنني أعرف من نفسي نقض : وآان يقول. رفيق

  .العهود، ولكني أقول ال أعود ال أعود، لعلي أموت قبل أن أعود

أخافني، فإن حسن ظني بك قد أجارني، اللهم سترت علي في الدنيا ذنوبًا إلى اللهم إن آان ذنبي قد : ومن دعائه
سترها في القيامة أحوج، وقد أحسنت بي إذا لم تظهرها لعصابة من المسلمين، فال تفضحني في ذلك اليوم على 

أيد اهللا : يودخل على علوي ببلخ زائرًا له ومسلمًا عليه فقال له العلو. رؤوس العالمين، يا أرحم الراحمين



 

ما أقول في طين عجن بماء الوحي، وغرس بماء الرسالة، فهل يفوح : األستاذ، ما تقول فينا أهل البيت؟ قال
إن زرتنا : منهما إال مسك الهدى وعنبر التقى؟ فحشى العلوي فاه بالدر، ثم زاره من الغد، فقال يحيى بن معاذ

  .رًافبفضلك وإن زرناك فلفضلك، فلك الفضل زائرًا ومزو

مسكين : ومن آالمه. ما بعد طريق إلى صديق، وال استوحش في طريق من سلك فيه إلى حبيب: ومن آالمه
  .ابن آدم، لو خاف النار آما يخاف الفقر دخل الجنة

ما صحت إرادة أحد قط فمات حتى حن إلى الموت واشتهاه اشتهاء الجائع إلى الطعام، الرتداف اآلفات : وقال
من لم ينظر في الدقيق من الورع : وقال. هل واإلخوان، ووقوعه فيما يتحير فيه صريح عقلهواستيحاشه من األ

إن لم تنفعه فال تضره، وإن لم : ليكن حظ المؤمن منك ثالث خصال: وقال. لم يتصل إلى الجليل من العطاء
  .تسره فال تغمه، وإن لم تمدحه فال تذمه

ذنوب بعدد الرمل والتراب، ثم تطمع في الكواعب األتراب، عمل آالسراب، وقلب من التقوى خراب، و: وقال
أنت سكران بغير شراب ما أآملك لو بادرت أملك، ما أجلك لو بادرت أجلك، ما أقواك لو خالفت ! هيهات
  .وله في هذا الباب آل آالم مليح.هواك

د ا      ن عب د ب ال محم الى؛ وق ي     : هللاوتوفي سنة ثمان وخمسين ومائتين بنيسابور، رحمه اهللا تع وح ف ى الل رأت عل ق
ه           : قبر يحيى بن معاذ الرازي ه وألحق الى وبيض وجه ه اهللا تع رازي، رحم اذ ال ن مع ى ب ان يحي مات حكيم الزم

ان وخمسين                  نة ثم ى س ادى األول ة خلت من جم ين لست عشرة ليل وم االثن لم، ي ه وس د صلى اهللا علي بنبيه محم
  .ومائتين

 يحيى بن منده

د      أبو زآريا يحيى بن عبد ا ن الولي ده ب ن من ى اب لوهاب ابن اإلمام أبي عبد اهللا محمد بن إسحاق بن محمد بن يحي
رزان     -بن منده بن بطه بن استندار بن جهار بخت بن فيرزان  م الفي ل إن اس واسم منده ابراهيم، ومنده لقب، وقي

د أصحاب الحديث ال    رزين  استندار، واهللا أعلم، العبدي؛ آان من من الحفاظ المشهورين وأح ر     -مب د سبق ذآ وق
  .جده أبي عبد اهللا محمد في حرف الميم

ن        وهو أبو زآريا بن أبي عمرو بن أبي عبد اهللا بن أبي محمد بن أبي يعقوب من أهل أصبهان، وهو محدث اب
رًا صدوقًا،         . محدث ابن محدث ابن محدث ًا فاضًال مكث ة حافظ ة، ثق وآان جليل القدر وافر الفضل واسع الرواي

خرج التخاريج لنفسه ولجماعة من الشيوخ       . لتصانيف، حسن السيرة بعيد التكلف، أوحد بيته في عصره آثير ا
  .األصبهانيين

ا       رحيم الكاتب وأب د ال ن عب وسمع أبا بكر محمد بن عبد اهللا بن زيد الضبي وأبا طاهر محمد بن أحمد بن محمد ب
ا ع     اه أب د         منصور محمد بن عبد اهللا بن فضلويه األصبهاني وأب م عب ا القاس د اهللا وأب ا الحسن عبي ه أب رو وعمي م

د     ن محم ي ب ن عل د ب د اهللا محم ا عب ان القضاعي وأب ن النعم د ب ن أحم د ب ن محم د ب اس أحم ا العب رحمن وأب ال
ى    ي، ورحل إل ود الثقف ن محم د ب اهر أحم ا ط وزداني وأب ين الج ن الحس ي ب ن عل د ب ر محم ا بك الجصاص وأب

ر            نيسابور وسمع بها أبا بكر أحم ا بك ذان أب ي، وبهم ن الحسين البيهق ر ب ا بك رئ وأب ن خلف المق د بن منصور ب
ن       د اهللا ب اهد وعب د الش ن أحم محمد بن عبد الرحمن بن محمد النهاوندي، وبالبصرة أبا القاسم إبراهيم بن محمد ب

رة سواهم، وصنف     اريخ أصبهان   " الحسين السعداني وجماعة آثي ره من الجموع   " ت داد  . وغي ًا   ودخل بغ حاج
ي          ن أب ادر ب د الق ن ناصر وعب د ب وحدث بها، وأملى بجامع المنصور، وآتب عنه الشيوخ منهم أبو الفضل محم
ه، وروى    الجيلي وأبو محمد عبد اهللا بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن الخشاب النحوي، في خلق آثير لشهرته وبيت

افظ وأب       اطي الح ارك النم ن المب اط        عنه أبو البرآات عبد الوهاب ب وني الخي راب الزيك ي ت ن آب ي ب و الحسن عل
افظ وجماعة                 ن العالء الح ة ب ن هب د ب و الفضل محم ن الصباغ وأب ار ب د الغف ن عب ى ب البغدادي وأبو طاهر يحي

  .آثيرة

ال      : وقال" الذيل " وذآره الحافظ ابن السمعاني في آتاب  م ق ع مسموعاته، ث ازة بجمي ا    : آتب اإلج ه أب سألت عن
ال القاسم إسماعيل  د     : بن محمد الحافظ، فأثنى عليه ووصفه بالحفظ والمعرفة والدراية، ثم ق ر محم ا بك سمعت أب

ة الحديث    : بن أبي النصر بن محمد اللفتواني الحافظ يقول ي معرف بيت ابن منده بدئ بيحيى وختم بيحيى، يريد ف
  .والعلم والفضل



 

افر الفارسي      د الغ ن عب ره    - وذآره الحافظ عبد الغافر بن إسماعيل ب دم ذآ ي   -المق ابور    " ف اريخ نيس " مساق ت
افر          : فقال دنيا، س ي ال م والحديث المشهور ف أبو زآريا يحيى بن عبد الوهاب بن منده رجل فاضل من بيت العل

ال    ه ق اء أن : وأدرك المشايخ وسمع منهم، وصنف على الصحيحين، وآان يروي بإسناده المتصل إلى بعض العلم
ارة الحمق رة الضحك أم وء  آث ن س رأي م ة ال رأي وقل ة ال ن قل ل م ل، وضعف العق ن ضعف العق ة م ، والعجل

ورث        ائم ت ه، والنم د داء ال دواء ل ون، والحس ن الجن رف م ون ط ة، والمج ورث المهان وء األدب ي األدب، وس
ام يصلي     : وآان يروي باإلسناد المتصل إلى األصمعي أنه قال. الضغائن ام اإلم ى مسجد، فق  دخلت في البادية إل

ه : (فقرأ وح ) إنا أرسلنا نوحًا إلى قوم ول     : ن ا ويق ه، فجعل يردده ج علي ه     : (وأرت ى قوم ًا إل لنا نوح ا أرس ال  ) إن فق
  .يا هذا، إن لم يذهب نوح فأرسل غيره: إعرابي من ورائه، وهو قائم يصلي

  : وآان يحيى المذآور آثيرًا ما ينشد لبعضهم

 بالدين أعجب وللمشتري دنياه   عجبت لمبتاع الضاللة بالهدى
 بدنيا سواه فهو من ذين أخيب   وأعجب من هذين من باع دينه

نة         د النحر س وم عي وفي ي ة وت وآانت والدته في غداة يوم الثالثاء تاسع عشر شوال سنة أربع وثالثين وأربعمائ
  .ده بعده مثلهاثنتي عشرة وخمسمائة بأصبهان، ومولده بها أيضًا، رحمه اهللا تعالى؛ ولم يخلف في بيت ابن من

ه  ي آتاب ة ف ن نقط ال اب ال " وق ال األآم رة  " إآم دى عش نة إح ن س ة م ر ذي الحج اني عش بت ث وم الس وفي ي ت
نة                 ادى اآلخرة من س ي جم وفي ف ة، وت انين وثلثمائ نة ست وثم د الوهاب س ه عب د أبي وخمسمائة، وذآر أن مول

  .خمس وسبعين وأربعمائة رحمه اهللا تعالى

  .بط أسماء أجداده في ترجمة جده أبي عبد اهللا محمدوقد سبق الكالم على ض

 ابن سعدون القرطبي

ي             أخرين ف ة المت د األئم دين؛ أح ي، الملقب سابق ال د األزدي القرطب ن محم ام ب أبو بكر يحيى بن سعدون بن تم
  .القراءات وعلوم القرآن الكريم والحديث والنحو واللغة وغير ذلك

راهيم     خرج من األندلس في عنفوان شبابه و ن إب د ب ن أحم قدم ديار مصر، فسمع باإلسكندرية أبا عبد اهللا محمد ب
د األصبهاني         ن محم د ب ا طاهر أحم الرازي، وبمصر أبا صادق مرشد بن يحيى بن القاسم المدني المصري وأب

ي             . المعروف بالسلفي وغيرهم ى الشيخ أب ريم عل رآن الك ه الق رأ ب مائة، وق نة سبع عشرة وخمس داد س ودخل بغ
حمد عبد اهللا بن علي المقرئ المعروف بابن بنت الشيخ أبي منصور الخياط، وسمع عليه آتبًا آثيرة منها آتاب م

ن          ي القاسم اب تان وأب زار المعروف بقاضي المارس اقي الب سيبويه، وقرأ الحديث على أبي بكر محمد بن عبد الب
  .الحصين وأبي العز ابن آادش وغيرهم

ام بدمشق    وآان دينًا ورعًا عليه وق دًا، أق ار وهيبة وسكينة، وآان ثقة صدوقًا ثبتًا نبيًال قليل الكالم آثير الخير مفي
ره      ك العصر؛ وذآ مدة، واستوطن الموصل ورحل عنها إلى أصبهان، ثم عاد إلى الموصل، وأخذ عنه شيوخ ذل

ي     : وقال" الذيل " الحافظ ابن السمعاني في آتاب  ه مش ه بدمشق، وسمع من رازي،    إنه اجتمع ب د اهللا ال ي عب خة أب
ال   ده، فق ار           : وانتخب عليه أجزاء، وسأله عن مول ة من دي ة قرطب ة بمدين انين وأربعمائ نة ست وثم ي س دت ف ول

  .األندلس، ورأيت في بعض الكتب أن مولده سنة سبع وثمانين، واألول أصح

يم المعروف ب    ه     وآان شيخنا القاضي بهاء الدين أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تم داد قاضي حلب رحم ابن ش
ه    ه علي ه وقراءت ر برؤيت الى يفتخ الى   -اهللا تع اء اهللا تع ه إن ش ي ترجمت ك ف يأتي ذل ال -وس ه  : وق رأ علي ا نق آن

  .بالموصل ونأخذ عنه

ذه الشيخ من         وف، فيأخ ى الشيخ بشيء ملف وآنا نرى رجًال يأتي إليه آل يوم فيسلم عليه وهو قائم، ثم يمد يده إل
م الشيخ       يده، وال نعلم ما هو، ويترآه ذلك الرجل ويذهب، ثم تقفينا ذلك فعلمنا أنها دجاجة مسموطة، آانت برس

ي   . في آل يوم يبتاعها له ذلك الرجل ويسمطها ويحضرها، وإذا دخل الشيخ إلى منزله تولى طبخها بيده وذآر ف
  .آخرها سنة سبع وستين وخمسمائةأنه الزم القراءة عليه إحدى عشرة سنة " دالئل األحكام " آتابه الذي سماه 



 

ناد             ا باإلس ر الكاتب الواسطي رواهم ي الخي ى أب ندًا إل د مس ا ينش رًا م وآان الشيخ أبو بكر القرطبي المذآور آثي
  : المتصل إليه أنهما له

 فسيان التحرك والسكـون   جرى قلم القضاء بما يكون
  ويرزق في غشاوته الجنين   جنون منك أن تسعى لرزٍق

    
  : أنشدنا أبو عبد اهللا محمد بن منيع بمصر لنفسه: أنشدنا أبو الوفاء عبد الباقي بن وهب بن حسان قال: وقال

  وليس في الكذاب حيله   لي حيلة فـيمـن ينـم
 ل فحيلتي فيه قليلـه   من آان يخلق ما يقـو

  
  .ين وخمسمائة، رحمه اهللا تعالىوتوفي الشيخ أبو بكر المذآور بالموصل في يوم عيد الفطر من سنة سبع وست

 يحيى بن يعمر النحوي

أبو سليمان، وقيل أبو سعيد، يحيى بن يعمر العدواني الوشقي النحوي البصري؛ آان تابعيًا، لقي عبد اهللا بن 
عمر وعبد اهللا بن عباس، رضي اهللا عنهم، ولقي غيرهما، وروى عنه قتادة بن دعامة السدوسي وإسحاق بن 

وهو أحد قراء البصرة، وعنه أخذ عبد اهللا بن أبي إسحاق القراءة، وانتقل إلى خراسان، وتولى . سويد العدوي
المقدم  - القضاء بمرو، وآان عالمًا بالقرآن الكريم والنحو ولغات العرب وأخذ النحو عن أبي األسود الدؤلي 

ن بني ليث أبوابًا ثم نظر فإذا آالم يقال إن أبا األسود لما وضع باب الفاعل والمفعول به زاد فيه رجل م -ذآره 
العرب ما ال يدخل فيه فأقصر عنه، فيمكن أن يكون هو يحيى بن يعمر المذآور إذ آان عداده في بني ليث ألنه 

  .وآان شيعيًا من الشيعة األولى القائلين بتفضيل أهل البيت من غير تنقيص لذي فضل من غيرهم. حليف لهم

: أن الحجاج بن يوسف الثقفي بلغه أن يحيى بن يعمر يقول - المقدم ذآره  -قرئ حكى عاصم بن أبي النجود الم
إن الحسن والحسين رضي اهللا عنهما من ذرية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وآان يحيى يومئذ بخراسان، 

مر، فبعث أن ابعث إلي بيحيى بن يع - وقد تقدم ذآره أيضًا  - فكتب الحجاج إلى قتيبة بن مسلم والي خراسان 
أنت الذي تزعم أن الحسن والحسين من ذرية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ واهللا : إليه، فقام بين يديه، فقال

: نعم، فإن اهللا جل ثناؤه يقول: فهو أماني إن خرجت؟ قال: أللقين األآثر منك شعرًا أو لتخرجن من ذلك، قال
نًا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى ووهبنا له إسحاق ويعقوب آال هدينا، ونوحًا هدي(

وما بين عيسى وإبراهيم أآثر : قال: األنعام(اآلية ) وهارون، وآذلك نجزي المحسنين، وزآريا ويحيى وعيسى
ما أراك إال قد خرجت، واهللا لقد : مما بين الحسن والحسين ومحمد صلوات اهللا عليه وسالمه، فقال له الحجاج

وما علمت بها قط، وهذا من االستنباطات البديعة الغريبة العجيبة، فلله دره، ما أحسن ما استخرج وأدق قرأتها 
: بخراسان، قال: أين نشأت؟ قال: بالبصرة، قال: أين ولدت؟ فقال: ثم إن الحجاج قال له: قال عاصم! ما استنبط

أما إذ : أقسمت عليك، فقال: كت، فقالخبرني عني هل ألحن؟ فس: رزق، قال: فهذه العربية أنى هي لك؟ قال
: ثم آتب إلى قتيبة: ذلك واهللا اللحن السيئ؛ قال: سألتني أيها األمير فإنك ترفع ما يوضع وتضع ما يرفع، فقال
  .إذا جاءك آتابي هذا فاجعل يحيى بن يعمر على قضائك والسالم

في حرف واحد، : تسمعني ألحن؟ قالقال الحجاج ليحيى بن يعمر أ: وروى ابن سالم عن يونس بن حبيب قال
إلى قوله  - قل إن آان آباؤُآم وأبناؤُآم (ما هو؟ قال تقول : ذلك أشنع، ثم قال: في القرآن، قال: في أي؟ قال: قال
ال جرم ال : آأنه لما طال الكالم نسي ما ابتدأ به، فقال الحجاج: فتقرؤها بالرفع، قال ابن سالم: التوبة) إليُكم

  .فألحقه بخراسان وعليها يزيد بن المهلب بن أبي صفرة، واهللا أعلم أي ذلك آان: ، قال يونستسمع لي لحنًا

في سنة أربع وثمانين للهجرة نفى الحجاج يحيى ابن يعمر ألنه ": شذور العقود " قال ابن الجوزي في آتاب 
  .د بأرض العراق قتلتك، فخرجأجلتك ثالثًا، فإن وجدتك بع: تلحن لحنًا خفيًا، فقال: هل ألحن؟ فقال: قال له

: خطب أمير البصرة فقال: حدثنا عثمان بن محصن قال: وحكى أبو عمرو نصر بن علي بن نوح بن قيس قال
الهورات : اتقوا اهللا فإنه من يتق اهللا فال هورات عليه، فلم يدروا ما قال األمير، فسألوا يحيى بن يعمر فقال

الهورات المهالك، واحدها " الجامع " ه ضياع، قال القزاز في آتاب من اتقى اهللا فليس علي: الضياع، يقول
هذا شيء لم أسمع به قط حتى آان الساعة منك، ثم : فحدثت بهذا الحديث األصمعي فقال: هورة، قال الراوي

  .إن آالم العرب لواسع، لم أسمع بذا قط: قال



 

ي صفرة وهو بخراسان إلى الحجاج بن يوسف آتب يزيد بن المهلب بن أب: حدثنا أبي قال: وحكى األصمعي قال
ما البن : إنا لقينا العدو فاضطررناهم إلى عرعرة الجبل، ونحن بالحضيض، فقال الحجاج: آتابًا يقول فيه

  .فذاك إذا: إن ابن يعمر عنده، فقال: المهلب ولهذا الكالم؟ فقيل له

  :وآان يحيى بن يعمر يعمل الشعر وهو القائل

  قديمًا أبغض الناس السمينا      غض قومي أبى األقوام إال ب

آان البن سيرين منقوط نقطه يحيى بن يعمر، وآان ينطق بالعربية المحضة واللغة الفصحى : وقال خالد الحذاء
  .طبيعة فيه غير متكلف؛ وأخباره ونوادره آثيرة؛ وتوفي سنة تسع وعشرين ومائة، رحمه اهللا تعالى

حتها والميم وبينهما عين مهملة وفي األخير راء، وقيل بضم الميم، واألول أصح بفتح الياء المثناة من ت: ويعمر
مضارع قولهم عمر الرجل، بفتح العين وآسر الميم، إذا عاش زمنًا طويًال، وإنما  -بفتح الميم  -وأشهر، ويعمر 

  .سمي بذلك تفاؤًال بطول العمر، آما سمي يحيى بذلك أيضًا

لة والواو وبينهما دال مهملة ساآنة وبعد األلف نون، هذه النسبة إلى عدوان، واسمه بفتح العين المهم: والعدواني
  .ألنه عدا على أخيه فهم فقتله" عدوان " الحارث بن عمرو بن قيس عيالن وإنما قيل له 

بفتح الواو وسكون الشين المعجمة وبعدها قاف، هذه النسبة إلى وشقة بن عوف بن بكر بن يشكر بن : والوشقي
 .دوان المذآورع
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