
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان
  

  ابن خلكان
  

  م1282م والمتوفي في دمشق عام 1211المولود في أربيل عام 
  

 الجزء الرابع



 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 ابن حزم الظاهري

ن     د ب ولى يزي ي  أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن معدان بن سفيان بن يزيد، م أب
ارس،     سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس األموي، وجده يزيد أول من أسلم من أجداده، وأصله من ف

وع الشمس          . وجده خلف أول من دخل األندلس من آبائه ل طل اء قب وم األربع دلس ي الد األن ة من ب ومولده بقرطب
  .سلخ شهر رمضان سنة أربع وثمانين وثلثمائة في الجانب الشرقي منها

ل   و ذهب، فانتق آان حافظًا عالمًا بعلوم الحديث وفقهه، مستنبطًا لألحكام من الكتاب والسنة بعد أن آان شافعي الم
ه             ي آانت ل د الرياسة الت دنيا بع ي ال دًا ف ه، زاه امًال بعلم ة، ع إلى مذهب أهل الظاهر، وآان متفننًا في علوم جم

وم   وألبيه من قبله في الوزارة وتدبير الممالك، متواضعًا ذا فضائل جمة وتواليف آثيرة، وجمع من الكتب في عل
ماه   ى   " الحديث والمصنفات والمسندات شيئًا آثيرًا، وسمع سماعًا جمًا، وألف في فقه الحديث آتابًا س اإليصال إل

اع             نة واإلجم ي الواجب والحالل والحرام والس ة لحمل شرائع اإلسالم ف ه  " فهم آتاب الخصال الجامع أورد في
ل الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين، رضي اهللا عنهم أجمعين، في مسائل الفقه، والحجة لكل  أقوا

اب   " اإلحكام ألصول األحكام " طائفة وعليها، وهو آتاب آبير، وله آتاب  في غاية التقصي وإيراد الحجج، وآت
واء والنِّحل   "  ي األه ل ف ي المل ا " الفصل ف اع ومس ي اإلجم اب ف ي مراتب  وآت اب ف ه، وآت واب الفق ى أب ئله عل

اب       بعض، وآت ق بعضها ب ا وتعل ان        " العلوم وآيفية طلبه ل وبي وراة واإلنجي ود والنصارى للت ديل اليه ار تب إظه
ل  ل التأوي ا ال يحتم ك مم ن ذل ديهم م ا بأي اقض م اب " تن ه، آت م يسبق إلي ى ل ذا معن د المنطق " وه التقريب بح

ه   " مية واألمثلة الفقهية والمدخل إليه باأللفاظ العا فإنه سلك في بيانه وإزالة سوء الظن عنه وتكذيب الممخرقين ب
اني،     ابن الكت طريقة لم يسلكها أحد قبله، وآان شيخه في المنطق محمد بن الحسن المذحجي القرطبي المعروف ب

ي     وآان أديبًا شاعرًا طبيبًا له في الطب رسائل، وآتب في األدب، ومات بعد األربعمائ اآوال ف ن م ك اب ة، ذآر ذل
ط  " وله آتاب صغير سماه . في باب الكتامي والكتاني، نقًال عن الحافظ أبي عبد اهللا الحميدي" اإلآمال" آتاب  نق

  .جمع آل غريبة نادرة، وهو مفيد جدًا" العروس 

ع توسعه    آان أبو محمد أجمع أهل األندلس قاطبة لعلوم اإلسالم، وأوسعهم   : وقال ابن بشكوال في حقه ًة م معرف
ار         ة بالسير واألخب ور حظه من البالغة والشعر والمعرف ه       . في علم اللسان ووف ع الفضل أن و راف ده أب ر ول أخب

  .اجتمع عنده بخط أبيه من تأليفه نحو أربعمائة مجلد، تشتمل على قريب من ثمانين ألف ورقة

رم        ما رأينا مثل: وقال الحافظ أبو عبد اهللا محمد بن فتوح الحميدي ذآاء وسرعة الحفظ وآ ه من ال ع ل ه فيما اجتم
  : أنشدني لنفسه: ثم قال. النفس والتدين، وما رأيت من يقول الشعر على البديهة أسرع منه

 فروحي عندآم أبدًا مـقـيم   لئن أصبحت مرتحًال بجسمي
 له سأل المعاينة الـكـلـيم   ولكن للعيان لطيف معنـى

   
  : وله في المعنى

 وروحك ما له عنا رحـيل   شجاك رحيل جسٍم يقول أخي
 الخـلـيل لذا طلب المعاينة   المعاين مطـمـئن: فقلت له

   
  : وروى له الحافظ الحميدي أيضًا

  وما يغني المشوق وقوف ساعه   أقمنا ساعة ثـم ارتـحـلـنـا
 اجتـمـاعـه إذا ما شتت البين   آأن الشمل لم يك ذا اجتـمـاع

   
  : لعبد الملك بن جهور -يعني المذآور  -أنشدني أبو محمد علي بن أحمد بن حزم : دي أيضًاوقال الحمي

  فنفوس أهل الظرف تأتلف   إن آانـت األبـدان بـائنًة
 قلبيهما األقالم والصحـف   يا رب مفترقين قد جمعت

   



 

  : ومن شعره أيضًا
 يطيل مالمي في الهوى ويقول   وذي عذٍل فيمن سباني حسنـه
 ولم تدر آيف الجسم أنت قتيل   أفي حسن وجٍه الح لم تر غيره
 وعندي رٌد لـو أردت طـويل   فقلت له أسرفت في اللوم ظالمًا
 على ما بدا حتى يقـوم دلـيل   ألم تر أني ظاهـري وأنـنـي

   
ا جراي   -المذآور في حرف السين   -وآانت بينه وبين أبي الوليد سليمان الباجي  اظرات وم ات يطول شرحها،   من

ه،    اء وقت وآان آثير الوقوع في العلماء المتقدمين، ال يكاد يسلم أحد من لسانه، فنفرت عنه القلوب واستهدف لفقه
وا عوامهم     ه ونه فتماألوا على بغضه وردوا قوله واجمعوا على تضليله وشنعوا عليه وحذروا سالطينهم من فتنت

وك  ار              عن الدنو إليه واألخذ منه، فأقصته المل ا آخر نه وفي به ة فت ة لبل ى بادي ى انتهى إل الده حت وشردته عن ب
ن حزم          ة اب ي منت ليشم، وهي قري وفي ف األحد لليلتين بقيتا من شعبان سنة ست وخمسين وأربعمائة،وقيل إنه ت

  .المذآور، رحمه اهللا تعالى
  

ا     آان لسان ابن حزم وسيف ا: -المقدم ذآره  -وفيه قال أبو العباس ابن العريف  قيقين، وإنم ن يوسف ش لحجاج ب
  .قال ذلك لكثرة وقوعه في األئمة

  
ة، وهو من             ة العامري ر الدول ان وزي ة، وآ ين وأربعمائ نة اثنت دة س ي ذي القع وآانت وفاة والده أبي عمر أحمد ف

ي بعض وصاياه ل     : أهل العلم واألدب والخير والبالغة، وقال ولده أبو محمد المذآور وزير ف ي أنشدني والدي ال
  : رحمه اهللا تعالى

 بدونها على حالٍة إال رضيت   إذا شئت أن تحيا غنيًا فال تكن

اب     ي آت دي ف بس   " وذآر الحمي ي          " جذوة المقت ه المنصور أب دي مخدوم ين ي ًا ب ان جالس ذآور آ وزير الم أن ال
جون آ      ل مس تعطاف ألم رج ة اس ه رقع ت إلي ة، فرفع ه العام ي بعض مجالس امر ف ي ع ن أب د ب امر محم ان ع

ال            تد غضبه، وق ا اش ا قرأه ه، فلم ه لجرم استعظمه من ًا علي ه حنق م     : المنصور اعتقل ذ القل ه، وأخ ي واهللا ب ذآرتن
ة            : يصلب، فكتب: وأراد أن يكتب اول الورق م وتن وزير القل ذآور، وأخذ ال ره الم ى وزي ة إل ق، ورمى الورق يطل

ال    : وجعل يكتب بمقتضى التوقيع إلى صاحب الشرطة، فقال له المنصور ب؟ ق ذي تكت ذا ال الن،   : ما ه إطالق ف ب
ال : فحرد، وقال ع، وأراد أن       : من أمر بهذا؟ فناوله التوقيع، فلما رآه ق ى التوقي م خط عل وهمت، واهللا ليصلبن، ث

ه المنصور   " فكتب " يصلب " يكتب  يطلق، فأخذ الوزير الورقة، وأراد أن يكتب إلى الوالي باإلطالق، فنظر إلي
" يصلب  " من أمر بهذا؟ فناوله التوقيع، فرأى الخط، فخط عليه، وأراد أن يكتب : ول، وقالوغضب أشد من األ

رتين              "يطلق " فكتب  ر من الم أنكر أآث رآه المنصور ف والي، ف ى ال ة إل ي الكتاب ع وشرع ف وزير التوقي ، وأخذ ال
ال      ك، وق ا رآه عجب من ذل ي،    : األوليين، فأراه خطه باإلطالق، فلم ى رغم ق عل م يطل فمن أراد اهللا سبحانه    نع

د               ي محم ن أب ع الفضل اب و راف ه أب ال ل ه سريٌّ فاضل يق د نبي د ول إطالقه ال أقدر أنا على منعه وآان ألبي محم
ى      د غضب عل د ق علي، وآان في خدمة المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية وغيرها من بالد األندلس، وآان المعتم

ال         عمه أبي طالب عبد الجبار بن محمد بن إسماع ه، فاستحضر وزراءه وق ه من ٍر راب ه ألم مَّ بقتل اد وه يل بن عب
ذآور،   : لهم ع الم من يعرف منكم في الخلفاء أو ملوك الطوائف من قتل عمه عندما هم بالقيام عليه؟ فتقدم أبو راف
أمون من            : وقال م الم ن المهدي ع راهيم ب و إب ه، وه ه علي د قيام ه بع ي  ما نعرف أيدك اهللا إال من عفا عن عم بن

ة     . العباس، فقبله المعتمد بين عينيه وشكره، ثم أحضر عمه وبسطه وأحسن إليه ي وقع ذآور ف ع الم وقتل أبو راف
ة         بعين وأربعمائ نة تسع وس ة منتصف رجب س ر     -الزالقة مع مخدومه المعتمد في يوم الجمع د استوفيت خب وق

اب     هذه الواقعة في ترجمة يوسف بن تاشفين فلينظر هناك، وقد سبق ذآر ذا الكت ي ه واهللا  -إبراهيم بن المهدي ف
  .أعلم

  .بفتح الالمين، وبينهما باء موحدة ساآنة، وفي األخير هاء ساآنة، بلدة باألندلس: ولبلة

ا             : ومنت ليشم اة من تحته اء المثن الم وسكون الي ا وآسر ال اة من فوقه اء المثن تح الت بفتح الميم وسكون النون وف
ردد               وفتح الشين المعجمة وفي آ ان يت ذآور، وآ ن حزم الم ك اب ة آانت مل ال لبل ة من أعم يم، وهي قري ا م خره

  .إليها
  
  



 

 ابن سيده

د     ا وق ًا لهم الحافظ أبو الحسن علي بن إسماعيل المعروف بابن سيده المرسي؛ آان إمامًا في اللغة والعربية حافظ
ه      في اللغة، وهو آتاب آبير" المحكم " جمع في ذلك جموعًا، من ذلك آتاب  ة، ول واع اللغ ى أن جامع مشتمل عل

ر        " األنيق " في اللغة أيضًا وهو آبير، وآتاب " المخصص " آتاب  دات، وغي ي ست مجل ي شرح الحماسة ف ف
  .ذلك من المصنفات النافعة

ي            ى أب م عل ره، ث ي أول أم ده ف تغل ول ه اش ة، وعلي م اللغ وآان ضريرًا، وأبوه ضريرًا، وآان أبوه أيضًا قيمًا بعل
ال دادي الع ره  -ء صاعد البغ دم ذآ ال الطلمنكي -المق ي، ق ر الطلمنك ي عم ى أب رأ أيضًا عل ية : وق ت مرس دخل

أتوني  : فقلت لهم" غريب المصنف " فتشبث بي أهلها يسمعون علي  انظروا لي من يقرأ لكم وأمسك أنا آتابي، ف
ى آخره، فتعجبت من حفظ            ه إل ي من أول رأه عل يده، فق ابن س ي الشعر حظ      . هبرجل أعمى يعرف ب ه ف ان ل وآ

رف ين           . وتص ان وخمس نة ثم ر س ع اآلخ هر ربي ن ش ين م ع بق د ألرب وم األح ية ي ة عش رة داني وفي بحض وت
دلس أن     " المحكم " رأيت على ظهر مجلد من . وأربعمائة، وعمره ستون سنة أو نحوها بخط بعض فضالء األن

ذآور ص   د الم وم األح ل ي ة قب وم الجمع ان ي ذآور آ يده الم ن س دخل  اب رب، ف ت صالة المغ ى وق ويًا إل حيحًا س
وفي،          م ت وم األحد ث ى العصر من ي المتوضأ فأخرج منه وقد سقط لسانه وانقطع آالمه، فبقي على تلك الحال إل

  .رحمه اهللا تعالى؛ وقيل سنة ثمان وأربعين وأربعمائة، واألول أصح وأشهر

  .ا وفتح الدال المهملة وبعدها هاء ساآنةبكسر السين المهملة وسكون الياء المثناة من تحته: وسيده

  .بضم الميم وسكون الراء وبعدها سين مهملة، هذه النسبة إلى مرسية، وهي مدينة في شرق األندلس: والمرسي

ي  : والطلمنكي بفتح الطاء المهملة والالم والميم وسكون النون وبعدها آاف، هذه النسبة إلى طلمنكة وهي مدينة ف
  .غرب األندلس

اآنة، وهي            : يةودان اء س دها ه ا مفتوحة وبع اة من تحته اء مثن م ي بفتح الدال المهملة وبعد األلف نون مكسورة ث
  .مدينة في شرق األندلس أيضًا

 أبو الحسن الحصري

  .أبو الحسن علي بن عبد الغني الفهري المقرئ الضرير الحصري القيرواني الشاعر المشهور

رة     : قهفي ح" الذخيرة " قال ابن بسام صاحب  ى جزي آان بحر براعة، ورأس صناعة، وزعيم جماعة، طرأ عل
افق السوق،          ا ن ذ بأفقن روان، واألدب يومئ ه من القي األندلس منتصف المائة الخامسة من الهجرة بعد خراب وطن
يم،              ي األنس المق ديار ف افس ال ه تن يم، وتنافسوا في ادي الرياض بالنس ا ته وك طوائفه معمور الطريق، فتهادته مل
ه طوي            اء، ولكن ى الم أن إل ى الهجاء تلفت الظم على أنه آان فيما بلغني ضيق العطن، مشهور اللسن، يتلفت إل
د                 ة طنجة، وق ه مدين تملت علي ا اش وك الطوائف بأفقن ع مل ا خل د قطره، ولم ه وبع ين زمانت على غره، واحتمل ب

  .ضاق ذرعه، وتراجع طبعه

اب    "زهر اآلداب " حصري صاحب وهذا أبو الحسن ابن خالة أبي إسحاق ال: قلت ي آت " ؛ وذآره ابن بشكوال ف
ه       : والحميدي أيضًا، وقال" الصلة  ا، ول بتة وغيره ريم بس رآن الك اس الق آان عالمًا بالقراءات وطرقها، وأقرأ الن

ي               ائرة القصيدة الت وان شعر، فمن قصائده الس ه دي ان وتسعة، ول ا مائت افع عدد أبياته قصيدة نظمها في قراءة ن
  : ولهاأ

 أقيام الساعة موعـده   يا ليل الصب متى غده
 أسٌف للـبـين يردده   رقد السمار فـأرقـه

   
د      . وهي مشهورة فال حاجة إلى إيرادها ن أحم ن موسى ب د ب وقد وازنها صاحبنا الفقيه نجم الدين موسى بن محم

الى       ه اهللا تع القمراوي، رحم يم      و -بن عيسى الكناني أبو الفضائل المعروف ب اف وسكون الم تح الق راوي بف القم
  : واألبيات -وبعد الراء ألف ثم واو، هذه النسبة إلى قمراء وهي ضيعة بالشام من أعمال صرخد 



 

 ورثى ألسيرك حسـدهقد مل مريضك عـوده
 زفرات الشوق تصعده   لم يبق جفاك سوى نفٍس
 ر إلى عينيك ويسنـده   هاروت يعنعن في السح

 ت فكيف وأنت تجرده   لحظ فتكوإذا أغمدت ال
   

  : ومنها
 والحاجب منك يعـقـده   آم سهل خدك وجه الرضا
 في نار الهجر تخـلـده   ما أشرك فيك القلب فلـم

   
  : ومن شعر الحصري أيضًا

 لها من مسك ريقتـه خـتـام   أقول له وقـد حـيا بـكـأٍس
  داممتى عصرت من الورد الم   أمن خديك تعصر قـال آـال

   
م حمص،              ي بالده بيلية، واسمها ف اد صاحب إش ن عب د ب ى المعتم ه إل ولما آان مقيمًا بمدينة طنجة أرسل غالم

  : فأبطأ عنه، وبلغه أن المعتمد ما احتفل به، فعمل
 ولم الدهر الفجوعـا   نبت الرآب الهجوعا
 لغالمي ال رجوعـا   حمٌص الجنة قالـت
  جنة جوعامات في ال   رحم اهللا غـالمـي

   
  .وقد التزم في هذه األبيات لزوم ما ال يلزم

   
د          : وحكى تاج الدين العال أبو زيد المعروف بالنسابة، قال  ن محم د ب ن زي ن األصبغ ب ة اب و أصبغ نبات حدثني أب

ري       : الحارثي األندلسي عن جده زيد بن محمد، قال ي العرب الزبي ى أب بيلية إل بعث المعتمد بن عباد صاحب إش
ا    خم ن أهله و م رة صقلية وه ان بجزي ه، وآ ه إلي ا ويتوج ز به ره أن يتجه ار، وأم مائة دين رب -س و الع و أب وه

ري الصقلي الشاعر        رات القرشي الزبي ي الف ي الحسن الحصري        -مصعب بن محمد بن أب ى أب ا إل وبعث مثله
  : وهو بالقيروان، فكتب إليه أبو العرب

  سود عيني آيف لم يشبواعجب أل   ال تعجبن لرأسي آيف شاب أسـًى
 لـلـعـرب إال على غرٍر والبر   البحر للروم ال تجري السفين بـه

   
  : وآتب إليه الحصري

  غيري لك الخير فاخصصه بذا الراء   أمرتني برآوب البحـر أقـطـعـه
 الـمـاء وال المسيح أنا أمشي على   ما أنت نوٌح فتنجينـي سـفـينـتـه

الى   . ذلك، وامتدح المعتمد وغيرهثم دخل األندلس بعد  ه اهللا تع وتوفي سنة ثمان وثمانين وأربعمائة بطنجة، رحم
نة إحدى               ي أواخر صفر س يمن ف ًا من ال وفي راجع ديرًا، وت مائة تق ومولد القمراوي سنة إحدى وتسعين وخمس

ذاب وسواآن، و      ين عي ر ب ه رأس دواي ر    وخمسين وست مائة، على ساحل بحر عيذاب بموضٍع يقال ل ي ب ن ف دف
  .عيذاب مقابل موضع موته

  .قد تقدم الكالم عليه في حرف الهمزة: والحصري

  .بفتح الطاء وسكون النون وفتح الجيم، وهي بلدة بالمغرب، بينها وبين سبتة مرحلتان من تلك الناحية: وطنجة

ا         ا لم ة، وخرج منه نة ثالث وعشرين وأربعمائ ا     وأما أبو العرب الزبيري فإنه ولد بصقلية س روم عليه تغلب ال
مائة حيٌّ   : سنة أربع وستين وأربعمائة قاصدًا للمعتمد بن عباد، قال ابن الصيرفي وبلغني أنه في سنة سبع وخمس

  .باألندلس



 

 ابن خروف

ان فاضًال        بيلي؛ آ أبو الحسن علي بن محمد بن علي الحضرمي، المعروف بابن خروف النحوي األندلسي اإلش
دًا، وشرح أيضًا           في علم العربية، وله فيها يبويه شرحًا جي اب س ه، شرح آت مصنفات شهدت بفضله وسعة علم

اب  ل " آت ي     " الجم وي األندلس اهر النح ن ط ى اب رج عل د تخ ان ق ه، وآ ا أقصر في اجي وم م الزج ي القاس ألب
  .وتوفي سنة عشر وستمائة، وقيل إنه توفي سنة تسع وستمائة بإشبيلية، رحمه اهللا تعالى. المعروف بالخدب

ي           -بفتح الخاء المعجمة : وخروف الى ف اء اهللا تع ك أيضًا إن ش ر ذل يأتي ذآ اعر، وس وهو غير ابن خروف الش
  .-رسالته التي آتبها إلى بهاء الدين بن شداد، رحمه اهللا تعالى 

ى حضرموت،         : والحضرمي بة إل ذه النس يم، ه دها م راء وبع تح ال بفتح الحاء المهملة وسكون الضاد المعجمة وف
  .تقدم الكالم عليهاوقد 

 الربعي النحوي

ًا        ان إمام زل الشيرازي األصل؛ آ دادي المن أبو الحسن علي بن عيسى بن الفرج بن صالح الربعي النحوي، البغ
ألبي علي الفارسي فأجاد فيه؛ اشتغل ببغداد على السيرافي ثم خرج  " اإليضاح " في النحو متقنًا له، شرح آتاب 
و     : وقال أبو علي. لي الفارسي عشرين سنة ثم رجع إلى بغدادإلى شيراز فقرأ على أبي ع دادي ل ي البغ وا لعل قول

ه      . سرت من الشرق إلى الغرب لم تجد أنحى منك ا انفصل عن ي أيضًا لم و عل اج      : وقال أب ه شيء يحت ي ل ا بق م
ره  . آثير وانتفع باالشتغال عليه خلق". شرح مختصر الجرمي " وله عدة تواليف في النحو منها . يسأل عنه وذآ

  ".طبقات األدباء " ابن األنباري في آتاب 

ة         . وآانت والدته سنة ثمان وعشرين وثلثمائة نة عشرين وأربعمائ ين من المحرم س وتوفي ليلة السبت لعشر بق
  .ببغداد، رحمه اهللا تعالى

زار أم     بفتح الراء والباء الموحدة وبعدها عين مهملة، هذه النسبة إلى ربيعة، وال أعل: والربعي ن ن ة ب م أهو ربيع
  .غيره، فقد جاءت هذه النسبة إلى جماعة اسم آل واحد منهم ربيعة، واهللا أعلم

 الفصيحي

د                ي النحوي، المعروف بالفصيحي اإلستراباذي؛ أخذ النحو عن عب ن عل د ب د محم ي زي ن أب أبو الحسن علي ب
احب   اني ص اهر الجرج غرى  " الق ل الص رف   " الجم ار أع ى ص ه حت ر في داد    وتبح دم بغ ه، وق ه ب ل زمان أه

رًا من آتب                ة الصحة، وآتب آثي ي غاي ًا ف ان يكتب خط دة، وآ ة م واستوطنها ودّرس النحو بالمدرسة النظامي
ن صافي          اة الحسن ب ك النح ه مل ره     -األدب، وانتفع به خلٌق آثير، ومن جملة من أخذ عن دم ذآ د تق وروى  -وق

ال    : قالعنه الحافظ أبو الطاهر السلفي األصبهاني، و ة، وق أنشدني  : جالسته ببغداد وسألته عن أحرف من العربي
  :لبعض النحاة

  يذهب بالخبز من البيت            النحو شؤٌم آله فاعلموا 

  ثريدٌة تعمل بـالـزيت              خيٌر من النحو وأصحابه 

  .اهللا تعالىوتوفي يوم األربعاء ثالث عشر ذي الحجة سنة ست عشرة وخمسمائة ببغداد، رحمه 

  .لثعلب، أم إلى شيء آخر" الفصيح " إلى آتاب : ولم أعرف نسبته بالفصيحي

اء              : واإلستراباذي د األلف ب راء وبع تح ال ا وف اة من فوقه اء المثن ة وآسر الت بكسر الهمزة وسكون السين المهمل
د       تيراباذ، وهي بل ى إس بة إل ذه النس ين     موحدة مفتوحة وبعد األلف الثانية ذال معجمة، ه دران ب ال مازن ة من أعم

  .سارية وجرجان
  



 

 ابن العصار

أبو الحسن علي بن أبي الحسين عبد الرحيم بن الحسن بن عبد الملك بن إبراهيم السلمي الرقي األصل، البغدادي 
ه        ه من اهير، وحصل ل اء المش المولد والدار، الملقب مهذب الدين، المعروف بابن العصار اللغوي؛ آان من األدب

ي            أشياء  رع ف ن الجواليقي، وب ي منصور اب ن الشجري وأب ي السعادات اب غريبة، وقرأ األدب على الشريف أب
ان  . فنه، وأقرأ الناس زمانًا، ورحل إلى مصر واجتمع بأبي محمد ابن بري والموفق بن الخالل آاتب اإلنشاء وآ

ام ومصر، وآتب بخطه      عارفًا بديوان أبي الطيب المتنبي علمًا ورواية، وقرأه عليه جمع آثير في  راق والش الع
  .الكثير من آتب األدب وشعر العرب، ويقع في خطه الغلط مع آثرة ضبطه واحترازه

ي              اس يتنافسون ف نة، والن ي الخط حس ه ف ة، وآانت طريقت ي اللغ ا هو ف وقيل إنه لم ذآيًا، ولم يكن في النحو آم
  .ورأيت جماعة ممن لقيه وأخذ عنه. على آتبهخطه ويغالون به، وآان حريصًا على الفوائد وطلبها وسطرها 

مائة  بعين            . وآانت والدته في سنة ثمان وخمس نة ست وس ر ثالث المحرم س د صالة الظه وم السبت بع وفي ي وت
  .ودفن بمقبرة الشونيزي ببغداد، رحمه اهللا تعالى، بجنب قبر أبيه يوم األحد. وخمسمائة ببغداد

 شميم الحلي

ًا فاضًال           أبو الحسن علي بن الحسن ب ان أديب ي؛ آ دين، المعروف بشميم الحل ت، الملقب مهذب ال ن عنتر بن ثاب
ي             ن الخشاب ومن ف د اب ي محم ى أب داد عل تغاله ببغ ان اش خبيرًا بالنحو واللغة وأشعار العرب حسن الشعر، وآ

ابر وأخذ جوائزهم، واستو        دح األآ ام وم ر والش طن الموصل،  طبقته من أدباء ذلك الوقت، ثم سافر إلى ديار بك
ماه    ًا س ه آتاب ن نظم ع م انيف، وجم دة تص ه ع ة " ول اب   "الحماس ه آت واب، وضاهى ب رة أب ى عش ه عل " رتب

ى      " الحماسة  لطًا عل اس مس ي الن وع ف ألبي الطيب الطائي، وآان جم الفضيلة إال أنه آان بذيء اللسان آثير الوق
  .ثلب أعراضهم، ال يثبت ألحد في الفضل شيئًا

و البر ره أب ي  ذآ توفي ف ن المس ات اب ل " آ اريخ إرب ه " ت بها إلي ياء نس ره بأش بح ذآ ه  : وق دين وترآ ة ال ن قل م
اطيع من شعره      ر مق اس؛ وذآ وفي شعره تعسف؛    . للصلوات المكتوبة ومعارضته للقرآن الكريم واستهزائه بالن

ال  سئل لم سمي شميمًا، فقال أقمت مدة آآل آل يوم شيئًا من الطين فإذا وضعته عند :وقال قضاء الحاجة شممته ف
ميماً     ذلك ش نة إحدى            . أجد له رائحة، فسميت ل ع اآلخر س امن والعشرين من شهر ربي اء الث ة األربع وفي ليل وت

  .وستمائة بالموصل، ودفن بمقبرة المعافى، رحمه اهللا تعالى

  .الشم بضم الشين المعجمة وفتح الميم وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها ميم، وهو من: وشميم

 العلم السخاوي

رىء           داني المصري السخاوي المق د الغالب الهم ن عب د األحد ب أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد بن عب
رىء         د القاسم الشاطبي المق ي محم ى الشيخ أب ذآور   -النحوي، الملقب علم الدين؛ آان قد اشتغل بالقاهرة عل الم

اف   رف الق ي ح راءات وا  -ف م الق ه عل ن علي ي     وأتق ن مك ارس ب ن ف اث ب ود غي ي الج ى أب ة، وعل و واللغ لنح
ة        ى مدين ل إل م انتق ن ياسين، ث المقرىء، وسمع باإلسكندرية من السلفي وابن عوف، وبمصر من البوصيري واب

ع   " المفصل " دمشق وتقدم بها على علماء فنونه واشتهر، وآان للناس اعتقاد عظيم، وشرح  ي أرب للزمخشري ف
ًا    مجلدات، وشرح القص ان متعين عار، وآ يدة الشاطبية في القراءات، وآان قد قرأها على ناظمها، وله خطب وأش

  .في وقته

ان،   د زم ة إال بع نهم نوب د م راءة، وال تصح لواح امع ألجل الق ي الج ه ف ون علي اس يزدحم ه بدمشق والن ورأيت
ة و ان وثالث ه اثن ل الصالحين وحول ى جب و يصعد إل ة وه رارًا يرآب بهيم ه م ي ورأيت اده ف رأ ميع د يق ل واح آ

وفي        . موضع غير اآلخر، والكل في دفعة واحدة، وهو يرد على الجميع ى أن ت ه إل ى وظيفت ًا عل زل مواظب م ي ول
ه اهللا     نة، رحم بدمشق ليلة األحد ثاني عشر جمادى اآلخرة سنة ثالث وأربعين وستمائة، وقد نيف على تسعين س

  .تعالى

  : ولما حضرته الوفاة أنشد لنفسه



 

 وينزل الرآب بمغنـاهـمالوا غدًا نأتي ديار الحمىق
 أصبح مسرورًا بلقـياهـم   وآل من آان مطيعًا لهـم

 بأي وجـه أتـلـقـاهـم   فلي ذنٌب فما حيلتـي: قلت
 ال سيما عمن ترجـاهـم   أليس العفو من شانهم: قالوا

  .اهللا أعلمثم ظفرت بتاريخ مولده في سنة ثمان وخمسين وخمسمائة بسخا، و

ة من                : والسخاوي دة بالغربي ى سخا، وهي بلي بة إل ذه النس ف، ه دها أل ة وبع اء المعجم ة والخ تح السين المهمل بف
  .أعمال مصر، وقياسه سخوي، لكن الناس أطبقوا على النسبة األولى

 ابن البواب الكاتب

المتقدمين وال المتأخرين من آتب  أبو الحسن علي بن هالل المعروف بابن البواب الكاتب المشهور؛ لم يوجد في 
ذه     ي ه ا ف وفيين، وأبرزه ن خط الك ة م ذه الطريق ل ه ن نق ة أول م ن مقل ي اب و عل ان أب ه، وإن آ ه وال قارب مثل
اها            ا وآس ه ونقحه واب هذب طريقت ن الب ة الحسن، لكن اب ي نهاي الصورة وله بذلك فضيلة السبق وخطه أيضًا ف

د اهللا            وقيل إن صاحب الخط المن . طالوة وبهجة و عب ا هو أخوه أب ذآور، وإنم ي الم ا عل يس أب سوب المشهور ل
اك              -الحسن  دين فلينظر هن ي المحم ذآور ف ي الم ي عل ه أب ة أخي ي ترجم ذآور ف د      -وهو م و عبي اهد أب ا ش ولم

  : البكري األندلسي صاحب التصانيف خط ابن مقلة أنشد

  ودت جوارحه لو أصبحت مقال   خط ابن مقلة من أرعاه مقلتـه
   

ع أن      ك، م دعي ذل أوه وال ي والكل معترفون ألبي الحسن بالتفرد، وعلى منواله ينسجون، وليس فيهم من يلحق ش
ابقة       ه بالس روا ل ع أق ل الجمي في الخلق من يدعي ما ليس فيه، ومع هذا فما رأينا وال سمعنا أن أحدًا ادعى ذلك، ب

  .باه آان بوابًا والبواب مالزم ستر الباب، فلهذا نسب إليهألن أ" ابن الستري أيضًا " ويقال له . وعدم المشارآة
  

ارىء                ن سعيد الق ي ب ن عل ن أسد ب د ب د اهللا محم و عب ٍد الكاتب المشهور، وهو أب وآان شيخه في الكتابة ابن أس
دي         ر الخل وفي وجعف ر الك ن الزبي د ب ن محم الكاتب البزاز البغدادي سمع أبا بكر أحمد بن سليمان النجاد وعلي ب

د                  و وم األح ي ي ن أسد ف د ب ان صدوقًا؛ مات محم ة، وآ ذه الطبق ن الحسن السقطي، وجماعة من ه ك ب عبد المل
  .لليلتين خلتا من المحرم سنة عشر وأربعمائة، ودفن بالشونيزي

  
د    ام أحم وتوفي ابن البواب يوم الخميس ثاني جمادى األولى سنة ثالث عشرة وأربعمائة ببغداد، ودفن جوار اإلم

  .ل، رضي اهللا عنهبن حنب
  

  : وأنشدني بعض العلماء بيتين ذآر أنه رثي بهما ابن البواب وهما
 وقضت بصحة ذلك األيام   استشعر الكتاب فقدك سالفًا
 أسفًا عليك وشقت األقالم   فلذاك سودت الدوي آـآبًة

   
  .وهذا معنى حسن جدًا

  
  : جملة أبيات في صفة آتاب وسألني بعض الفقهاء بمدينة حلب عن قول بعض المتأخرين من

 هـالل يد ابن هالٍل عن فـم ابـن   آتاٌب آوشي الروض خطت سطوره
   

ن        : فقلت له ه اب ائل الصابىء، ألن ل رس هذا يقول إن خطه في الحسن مثل خط ابن البواب وفي بالغة ألفاظه مث
ة األبي    -آما تقدم في ترجمته  -هالل أيضًا  دنيها،      ثم سألت الفقيه المذآور عن بقي ت، فأنش ذا البي ا ه ي منه ات الت

  : وهي
 قالئد سـخـٍر لـلـبـيان حـالل   ولما أتى منك الكتاب الـذي حـوى
 وقوفي بـربـع لـألحـبة خـال   وقفت على ربٍع من الفضـل آهـل



 

 وأسأل أطالًال تـجـيب سـؤالـي   أرقرق من دمعي وأدمن لـثـمـه
 لـياٍل أم سـمـوط آللـي نجـوم   وهمت به حتى توهمت لـفـظـه

 هـالل يد ابن هالل عن فـم ابـن   آتاب آوشي الروض خطت سطوره

ن               ر ب ه مرام م أن د أهل العل ه السالم، والصحيح عن العربي إسماعيٌل علي ومما يتعلق بالكتابة أن أول من خط ب
اس مروة من أهل األنبار، وقيل إنه من بني مرة، ومن األنباء انتشرت الكتابة في ا ال األصمعي  . لن روا أن  : ق ذآ

  .من األنبار: من أين لكم الكتابة؟ فقالوا: من الحيرة، وقيل ألهل الحيرة: من أين لكم الكتابة؟ فقالوا: قريشًا سألوا

د                  ن عب ة ب ن أمي ى الحجاز هو حرب ب رة إل ة من الحي ذه الكتاب ل له ن عدي أن الناق ثم ب وروى ابن الكلبي والهي
اال     شمس بن عبد مناف القر ة، وق ذه الكتاب ة به ى مك ن     : شي األموي، وآان قدم الحيرة فعاد إل فيان اب ي س ل ألب قي

لم  : من أسلم بن سدرة، وقال: ممن أخذ أبوك هذه الكتابة؟ فقال: حرب ألت أس ال     : س ة؟ فق ذه الكتاب : ممن أخذت ه
ة . من واضعها مرامر بن مرة، فحدوث هذه الكتابة قبل اإلسالم بقليل ا     وآان لحمير آتاب ند، وحروفه تسمى المس

يس      ة اإلسالم ول منفصلة غير متصلة، وآانوا يمنعون العامة من تعلمها، فال يتعاطاها أحد إال بإذنهم، فجاءت مل
  .بجميع اليمن من يقرأ ويكتب

ية   : وجميع آتابات األمم من سكان الشرق والغرب اثنتا عشرة آتابة، وهي ة والفارس العربية والحميرية واليوناني
ا اضمحلت وبطل    وال سريانية والعبرانية والرومية والقبطية والبربرية واألندلسية والهندية والصينية، فخمس منه

تعمالها  : استعمالها وذهب من يعرفها، وهي الحميرية واليونانية والقبطية والبربرية واألندلسية، وثالث قد بقي اس
الد        الرومية والهندي : وعدم من يعرفها في بالد اإلسالم، وهي ي ب ع هي مستعمالت ف ة والصينية، وحصلت أرب

  .العربية والفارسية والسريانية والعبرانية: اإلسالم وهي

 شيخ اإلسالم

ي      ن أب ة ب د عتب أبو الحسن علي بن أحمد بن يوسف بن جعفر بن عرفة الهكاري الملقب شيخ اإلسالم؛ هو من ول
نهم     سفيان صخر بن حرب بن أمية، وآان آثير الخير والعبادة، ايخ وأخذ ع وطاف البالد واجتمع بالعلماء والمش

الء  ا الع ي الشيخ أب اد حسن، ولق ه اعتق م في ان له ه وآ اس علي ل الن ه وأقب ه وانقطع ب ى وطن الحديث، ورجع إل
ال    ه، فق ن عقيدت ه وع ا رآه من أله بعض أصحابه عم ه س ا انفصل عن ه، فلم مع من ري وس ن : المع ل م و رج ه

بل أنا شيخ في اإلسالم، وخرج من أوالده   : أنت شيخ اإلسالم، فقال: ألآابر قال لهوسمعت أن بعض ا. المسلمين
  .وحفدته جماعة تقدموا عند الملوك وعلت مراتبهم، منهم فقهاء ومنهم أمراء

  .وتوفي في أول المحرم سنة ست وثمانين وأربعمائة، رحمه اهللا تعالى. وآانت والدته سنة تسع وأربعمائة

ل وحصون              بفتح ا: والهكاري م معاق راد له ة من األآ ى قبيل بة إل ذه النس د األلف راء، ه لهاء وتشديد الكاف وبع
  .وقرى من بالد الموصل من جهتها الشرقية

 الشيخ علي الهروي السائح

بالد   أبو الحسن علي بن أبي بكر بن علي الهروي األصل الموصلي المولد، السائح المشهور نزيل حلب؛ طاف ال
اآن      وأآثر من الزيار بًال من األم رًا وال سهًال وال ج ات، وآاد يطبق األرض بالدوران، فإنه لم يترك برًا وال بح

بالد    ي ال التي يمكن قصدها ورؤيتها إال رآه، ولم يصل إلى موضع إال آتب خطه في حائطه، ولقد شاهدت ذلك ف
ه،   بعض المعاصرين، وهو     التي رأيتها مع آثرتها، ولما سار ذآره بذلك واشتهر به ضرب به المثل في ورأيت ل

ة    -المقدم ذآره  -ابن شمس الخالفة جعفر  ذه الحال بيتين في شخص يستجدي من الناس بأوراقه وقد ذآر فيهما ه
  : وهما

 على اتفاق معاٍن واختـالف روي   أوراق آديته في بيت آل فـتـًى
 الـهـروي آأنه خط ذاك السائح   قد طبق األرض من سهٍل إلى جبٍل

   
ه      . وإنما ذآرت البيتين استشهادًا بهما على ما ذآرته من آثرة زياراته وآتب خطه ه فضيلة، ول ذا في ع ه وآان م

ان           ده، وآ ام عن ب، وأق دين صاحب حل ن السلطان صالح ال معرفة بعلم السيمياء، وبه تقدم عند الملك الظاهر اب



 

وت آتب         آثير الرعاية له، وبنى له مدرسة بظاهر حلب وفي ناحية منها قبة ك المدرسة بي ا، وبتل دفون به هو م
اب الميضأة      ى ب اء      " على باب آل بيت ما يليق به، ورأيته آتب عل ي بيت الم ال ف ه    "بيت الم ي قبت ، ورأيت ف

ياحاته        ي بعض س ه رآه ف ل إن ة، وقي و أعجوب نعة، وه ه ص يس في ة ل ة خلقي و حلق نًا وه ه غص د رأس ًا عن معلق
  .ليعجب منه من يراه فاستصحبه وأوصى أن يكون عند رأسه

  
ي  . وغير ذلك" الخطب الهروية " وآتاب " اإلشارات في معرفة الزيارات " منها آتاب : وله مصنفات ورأيت ف

ة رجل             ا آتاب وبين بخط حسن، وآأنهم ين مكت ذآورة بيت دروس من المدرسة الم حائط الموضع الذي تلقى فيه ال
  : آرهما لحسنهما وهمافاضل نزل هناك قاصدًا الديار المصرية، فأحببت ذ

 نزلوا هاهنا يريدون مصـرا   رحم اهللا مـن دعـا ألنـاٍس
  أزف البين عدن بالدمع حمرا   نزلوا والخدود بيٌض فلـمـا

ة،              ي القب ن ف ذآورة ودف ته الم ي مدرس تمائة ف نة إحدى عشرة وس وتوفي في شهر رمضان في العشر الوسط س
  .رحمه اهللا تعالى

ا        بفتح الها: والهروي ة خراسان، فإنه د آراسي مملك راة، وهي أح ء والراء وبعدها واو، هذه النسبة إلى مدينة ه
ة يها أربع ة، وآراس ة عظيم ذه   : مملك ى ه ي إل ا تنته ا م ار، لكنه دن آب اقي م راة، والب خ وه رو وبل ابور وم نيس

  .األربعة؛ وهراة بناها اإلسكندر ذو القرنين عند مسيره إلى المشرق

 ثير الجزريعز الدين ابن األ

ر              ابن األثي يباني، المعروف ب د الش د الواح ن عب ريم ب د الك ن عب د ب ن محم أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد ب
ه       ده وأخوي ع وال ى الموصل م ا إن    -الجزري، الملقب عز الدين، ولد بالجزيرة ونشأ بها، ثم سار إل ي آرهم اآلت

ضل عبد اهللا أحمد الخطيب الطوسي ومن فيه طبقته، وقدم وسكن الموصل وسمع بها من أبي الف -شاء اهللا تعالى 
ه  ن صدقة الفقي م يعيش ب ي القاس يخين أب ن الش ا م وًال من صاحب الموصل وسمع به ًا ورس رارًا حاج داد م بغ
ن    اك م مع هن دس وس ام والق ى الش م رحل إل ا، ث ي الصوفي وغيرهم ن عل اب ب د الوه د عب ي أحم افعي وأب الش

ع            جماعة، ثم عاد إلى الموص ه مجم ان بيت م والتصنيف، وآ ي العل ى النظر ف وفر عل ى الت ًا إل ل ولزم بيته منقطع
  .الفضل ألهل الموصل والواردين عليها

رًا بأنساب      أخرة، وخبي ة والمت واريخ المتقدم ًا للت ه، وحافظ ق ب ا يتعل ه وم ظ الحديث ومعرفت ي حف ًا ف ان إمام وآ
ى  " الكامل " خ آتابًا آبيرًا سماه العرب وأخبارهم وأيامهم ووقائعهم، صنف في التاري ابتدأ فيه من أول الزمان إل

ألبي سعد عبد الكريم بن " األنساب " آخر سنة ثمان وعشرين وستمائة وهو من خيار التواريخ، واختصر آتاب 
ا                ر م دًا، وأآث د ج اب مفي ا، وهو آت ياء أهمله ى أغالط وزاد أش ه عل ه مواضع ونب ه في السمعاني، واستدرك علي

م أره       يوج ز الوجود ول ان وهو عزي ي ثم د اليوم بأيدي الناس هذا المختصر، وهو في ثالث مجلدات، واألصل ف
ذآور             ديار المصرية سوى المختصر الم ى ال م يصل إل ب، ول ة حل دة بمدين رة واح اب   . سوى م ه آت ار  " ول أخب

  .، رضوان اهللا عليهم، في ست مجلدات آبار"الصحابة 

ي أواخ     ى حلب ف ي صورة             ولما وصلت إل ا ف ًا به ذآور مقيم دين الم ان عز ال تمائة آ نة ست وعشرين وس ر س
ان           ب، وآ ك الظاهر صاحب حل ن المل ز اب ك العزي ك المل الضيف عند الطواشي شهاب الدين طغريل الخادم أتاب

ر         ي الفضائل وآ ًال ف ًال مكم ه رج ه فوجدت م الطواشي آثير اإلقبال عليه حسن االعتقاد فيه مكرمًا له، فاجتمعت ب
ان            دة، فك الى، مؤانسة أآي ه اهللا تع د، رحم ين الوال ه وب ان بين ه، وآ األخالق وآثرة التواضع، فالزمت الترداد إلي

ي             . بسببها يبالغ في الرعاية واإلآرام ى حلب ف اد إل م ع نة سبع وعشرين، ث اء س ي أثن ى دمشق ف ثم إنه سافر إل
  .وأقام قليًال ثم توجه إلى الموصل. مالزمةأثناء سنة ثمان وعشرين، فجريت معه على عادة الترداد وال

ا  ن أهله م م ر، وه ي عم رة ابن مائة بجزي نة خمس وخمسين وخمس ى س ادى األول ع جم ي راب ه ف . وآانت والدت
  .وتوفي في شعبان سنة ثالثين وستمائة، رحمه اهللا تعالى، بالموصل

  .الفتح نصر اهللا، إن شاء اهللا تعالىوسيأتي ذآر أخويه مجد الدين أبي السعادات المبارك، وضياء الدين أبي 



 

ى           : والجزيرة المذآورة أآثر الناس يقولون ا منسوبة إل ل إنه ر وقي ن عم ر، وال أدري من اب ن عم رة اب إنها جزي
د من                ًال من أهل برقعي ك، وهو أن رج ي ذل رت بالصواب ف ي ظف م إن راقين، ث ر الع يوسف بن عمر الثقفي أمي

ر    . يز بن عمر فأضيفت إليهأعمال الموصل بناها وهو عبد العز ي عم رة ابن ورأيت في بعض التواريخ أنها جزي
ن        ارك ب ي السعادات المب ة أب ي ترجم أوٍس وآامٍل، وال أدري أيضًا من هما، ثم رأيت في تاريخ ابن المستوفي ف

  .محمد أخي أبي الحسن المذآور أنه من جزيرة أوس وآامل ابني عمر بن أوس التغلبي

 العكوك

العكوك الشاعر المشهور؛ أحد فحول الشعراء          أبو الحسن  رحمن، المعروف ب د ال علي بن جبلة بن مسلم بن عب
والي        : المبرزين قال الجاحظ في حقه ان من الم دويًا وال حضريًا وآ ه ب آان أحسن خلق اهللا إنشادًا، ما رأيت مثل

  : وولد أعمى، وآان أسود أبرص، ومن مشهور شعره قوله

 خائفًا من آل شيء جزعا   ًابأبي من زارني مكتتـمـ
  آيف يخفي الليل بدرًا طلعا   زائٌر نم علـيه حـسـنـه

 ورعى السامر حتى هجعا   رصد الغفلة حتى أمكنـت
 ثم ما سلم حـتـى ودعـا   رآب األهوال في زروتـه

   
  : ومن قوله في الحسن بن سهل

  رنيعطيًة آافأت شعري ولم ت   أعطيتني يا ولي الحق مبتـدئًا
 تبادرنـي آأنما آنت بالجدوى   ما شمت برقك إال نلت ريقـه

   
ي دلف     ي أب وله في أبي دلف العجلي وأبي غانم حميد بن عبد الحميد الطوسي غر المدائح، فمن قصائده الفائقة ف

  : القصيدة التي أولها
  فارعوى واللهو من وطره   ذاد ورد الغي عن صـدره

   
  : يقول في مدحها
  بين مغزاه ومحتضره   الدنيا أبـو دلـٍفإنما 

 ولت الدنيا على أثره   فإذا ولى أبـو دلـف
   

  : ومنها
 بين بـاديه إلـى حـضـره   آل من في األرض من عرٍب

 يكتسيهـا يوم مـفـتـخـره   مستعـيٌر مـنـك مـكـرمًة
   

  .آلها ألجل حسنها وهي طويلة عددها ثمانية وخمسون بيتًا، ولوال خوف اإلطالة ألثبتها
  

الى    -ولقد سئل شرف الدين بن عنين  اء اهللا تع ذه          -اآلتي ذآره إن ش د الشعر، عن ه اس بنق ر الن ان من أخب وآ
  : القصيدة وقصيدة أبي نواس الموازنة لها التي أولها

  لست من ليلي وال سمره   أيها المنتاب من عفـره
   

اتين إال شخٌص    : ما عن األخرى، وقالوهي من نوادر الشعر أيضًا، فلم يفضل إحداه ين ه ما يصلح أن يفاضل ب
  .يكون في درجة هذين الشاعرين

  
   

ا أحسب   : ورأيت ألبي العباس المبرد آالمًا في وصف قصيدة أبي نواس المذآورة، فإنه قال بعد ذآر القصيدة   م
  .خامةشاعرًا جاهليًا وال إسالميًا يبلغ هذا المبلغ فضًال أن يزيد عليه جزالة وف



 

  
ة   : وقال محمد بن خلف بن محمد الطائي ن جبل ي ب ذه      : قلت لعل واس بقصيدتك ه ا ن ذاد ورد الغي  " عارضت أب

  .في قصيدته" عن صدره 
  

ما عسى  : ويحكى أن العكوك مدح حميد بن عبد الحميد الطوسي بعد مدحه ألبي دلف بهذه القصيدة فقال له حميد
ال  ... إنما الدنيا أبو دلف: في أبي دلفأن تقول فينا وما أبقيت لنا بعد قولك  ين، فق ر،   : وأنشد البيت أصلح اهللا األمي
  : وما هو؟ فأنشد: قد قلت فيك ما هو أحسن من هذا، قال

 وأياديه الجسـام   إنما الدنيا حـمـيد
  فعلى الدنيا السالم   فإذا ولى حـمـيد

ي    فتبسم ولم يحر جوابًا، فأجمع من حضر المجلس من أهل : قال ه ف ا قال المعرفة والعلم بالشعر أن هذا احسن مم
  .أبي دلف، فاعطاه وأحسن جائزته

أمون    ه الم ال ل ين   : وحكي أنه مدح المأمون بقصيدة أجاد فيها وتوسل بحميد الطوسي في إيصالها إليه، فق ره ب خي
ه أج        رًا من ا خي ه فين دنا قول إن وج ف، ف اه عشرة آالف، وإال   أن نجمع بين قوله هذا وبين قوله فيك وفي أبى دل زن

  .ضربناه مائة سوط، فخيره حميد فاختار اإلعفاء
  

ال  ": طبقات الشعراء " وقال ابن المعتز في  ديدًا وق وه  : ولما بلغ المأمون خبر هذه القصيدة غضب غضبًا ش اطلب
ر ه     ه الخب رة   حيثما آان وائتوني به، فطلبوه فلم يقدروا عليه ألنه آان مقيمًا بالجبل، فلما اتصل ب ى الجزي رب إل

ه          روا ب امات، فظف ى توسط الش رة حت الفراتية، وقد آانوا آتبوا إلى اآلفاق أن يؤخذ حيث آان، فهرب من الجزي
ن      : فأخذوه وحملوه مقيدًا إلى المأمون، فلما صار بين يديه قال له م ب ي قصيدتك للقاس ل ف يا بن اللخناء، أنت القائ

  : عيسى، وهو أبو دلف
  عرب آل من في األرض من

م     : يا أمير المؤمنين: وأنشد البيتين، جعلتنا ممن يستعير المكارم منه واإلفتخار به، قال اس بك أنتم أهل بيت ال يق
ران                ى أق ولي إل ي ق ا ذهب ف ًا، وإنم ًا عظيم اآم ملك م وآت اب والحك اآم الكت اده وآت ألن اهللا اختصكم لنفسه من عب

ال       اس، فق ذا الن ن عيسى من ه ا استحل دمك            :وأشكال القاسم ب ل، وم ي الك ا ف د أدخلتن دًا، ولق ا أبقيت أح واهللا م
ه         يم وجعلت مع اهللا العظ ين فأشرآت ب ل مه بكلمتك هذه، ولكني استحله بكفرك في شعرك حيث قلت في عبد ذلي

   : مالكًا قادرًا وهو

  وتنقل الدهر من حال إلى حال   أنت الذي تنزل األيام منزلهـا
 إال قضيت بـأرزاق وآجـال   أحدوما مددت مدى طرٍف إلى 

   
نة ثالث عشرة      ي س ذاك اهللا عز وجل يفعله، أخرجوا لسانه من قفاه، فأخرجوا لسانه من قفاه فمات، وآان ذلك ف

ذا      . ومائتين ببغداد ه، وه ذهب بصره من نين ف ومولده سنة ستين ومائة، وقيل إنه أصابه الجدري وهو ابن سبع س
  .خالف ما قيل في األول

  
اب      : قلت ي آت رج األصبهاني ف و الف اني  " هكذا ذآر ابن المعتز هذه القصة، وآذلك قال أيضًا أب ، ورأيت  "األغ

  : البارع في أخبار الشعراء المولدين تأليف أبي عبد اهللا ابن المنجم هذين البيتين مع بيت ثالث، وهو" في آتاب 
 مـالالـ وتستهل فتبكـي أعـين   تزور سخطًا فتمسي البيض راضيًة

  .لخلف بن مرزوق مولى علي بن ريطة، واهللا أعلم بالصواب
  

  : ومن مديحه حميدًا قوله
  فقد أضحوا له فيها عياًال   تكفل ساآني الدنيا حمـيٌد
 إليه أن يعولهم فـعـاال   آأن أباه آدم آان أوصى

   
  : وقوله أيضًا فيه



 

 يطعم من تسقي من النـاسدجلة تسقـي وأبـو غـانـٍم
  رأس، وأنت العين في الراس   فالناس جسٌم وإمـام الـهـدى

  : ولما مات حميد في يوم عيد الفطر سنة عشر ومائتين رثاه بقصيده من جملتها
   

  ولكنه لم يبق للصبر موضع   فأدبنا ما أدب الناس قبلـنـا
   

  : ورثاه أبو العتاهية بقوله
  الجوانب محكموقبرك معمور    أبا غانم أمـا ذراك فـواسـٌع

 يتـهـدم إذا آان فيه جسمـه   وما ينفع المقبور عمران قبره

  .وأخبار العكوك آثيرة، ونقتصر منها على هذا القدر

ه      : والعكوك ع صالبة، رحم بفتح العين المهملة والكاف وتشديد الواو وبعدها آاف ثانية، وهو السمين القصير م
  .اهللا تعالى

  .الموحدة والالم وبعدها هاء ساآنةبفتح الجيم والباء : وجبلة

م                وفي بف ه ت ي أن ا، وغالب ظن ا هن ه ه ا ذآرت ه آم اريخ وفات ي تاريخه ت ر ف وأما حميد الطوسي فإن الطبري ذآ
ذا     ي ه ا ف ي ترجمته رحته ف ا ش وران، حسب م ى ب دخول عل ا لل ه إليه ا توج أمون لم ع الم ان م ه آ الصلح، ألن

  .التاريخ

 علي بن الجهم

ن   أبو الحسن علي ب ك ب ن الجهم بن بدر بن الجهم بن مسعود بن أسيد بن أذينة بن آرار بن آعب بن جابر بن مال
ن الحارث     دة ب عتبة بن جابر بن الحارث بن قطن بن مدلج بن قطن بن أحزم بن ذهل بن عمرو بن مالك بن عبي

ي    بن سامة ابن لؤي بن غالب القرشي السامي الشاعر المشهور؛ أحد الشعراء المجيدين، ه ذا ساق الخطيب ف " ك
ان   : نسبه في ترجمة والده الجهم، وذآره أيضًا في ترجمة مفردة، فقال" تاريخ بغداد  له ديوان شعر مشهور، وآ

  .جيد الشعر عالمًا بفنونه، وله اختصاٌص بجعفر المتوآل، وآان متدينًا فاضًال؛ انتهى آالمه

ه،       -وآان  ب، رضي اهللا عن ي طال ن أب ي ب اره التسنن    مع انحرافه عن عل ى الشعر      -وإظه درًا عل ًا مقت مطبوع
ل          . عذب األلفاظ ين، وقي ين وثالث نة اثنت ي س ى خراسان ف اه المتوآل إل وآان من ناقلة خراسان إلى العراق ثم نف

ه          ه إذا ورد علي ن الحسين أن ن طاهر ب د اهللا ب ن عب تسع وثالثين ومائتين، ألنه هجا المتوآل، وآتب إلى طاهر ب
  : فوصل إلى شاذياخ نيسابور، فحبسه طاهر ثم أخرجه فصلبه مجردًا نهارًا آامًال، فقال في ذلكصلبه يومًا، 

 إثنين مسبوقًا وال مجـهـوال   لم ينصبوا بالشاذياخ صبيحة ال
 شرفًا وملء صدورهم تبجيال   نصبوا بحمد اهللا ملء قلوبهـم

   
ى     م خرج إل راق ث اب من         وهي أبيات آثيرة مشهورة، ثم رجع إلى الع تعين آت ى المس ك ورد عل د ذل ام، وبع الش

ه           ى جماعة مع ه وعل راق، فخرجت علي ى الع ًا إل صاحب البريد بحلب أن علي بن الجهم خرج من حلب متوجه
  : خيل من بين آلب، فقاتلهم قتاًال شديدًا، ولحقه الناس وهو جريح بأخر رمق، فكان مما قال

  أم سال بالصبح سيل   أزيد في الليل لـيل
 وأين منـي دجـيل   ذآرت أهل دجـيٍل

   
ي              وفي ف ائتين، وت ين وم نة تسع وأربع ي شعبان س اب ف ان ورود الكت دجيل، وآ وآان منزله ببغداد في شارع ال

  : وقته، ولما نزعت ثيابه بعد موته وجدت فيها رقعة وقد آتب فيها
 ازح ماذا بنفسه صـنـعـا   يا رحمتا للغريب في البلد الن

 بالعيش من بعده وال انتفعـا   بابه فما انتـفـعـوافارق أح



 

   
  : وآانت بينه وبين أبي تمام مودة أآيدة، وإليه آتب أبو تمام األبيات التي يودعه فيها التي أولها 

 جـامـد فغدًا إراقة آل دمع   هي فرقة من صاحب لك ماجد
   

  : وديوان شعره صغير، فمنه قوله وهو معنى مليح
 عداوة غير ذي حـسـب ودين   عـدلـه بـــالءبالء لـيس ي

  ويرتع منك في عرض مصون   يبيحك منه عرضًا لم يصـنـه
   

  : وهذان البيتان قالهما في مروان بن أبي حفصة لما عمل فيه
 وهذا علٌي بعده يدعي الشعـرا   لعمرك ما الجهم بن بدر بشاعـر
  شعار أوهمني أمرافلما ادعى األ   ولكن أبي قد آان جـارًا ألمـه

   
ا صخر، هل آانت      : وهذا المعنى مأخوذ من قول آثير عزة، وقد أنشد الفرزدق شعرًا له فاستحسنه فقال له ا أب ي

  .ال، ولكن أبي آثيرًا ما يردها: أمك ترد البصرة؟ فقال
  

  : وله وقد حبس أبياته المشهورة التي أولها
 د ال يغـمـدحبسي، وأي مهنـ   قالت حبست فقلت ليس بضائري

   
  .وهي أبيات جيدة في هذا المعنى لم يعمل مثلها، ولوال طولها لذآرتها

  
  : وله أيضًا

 هل أنت إال مليك جار إذ قـدرا   يا ذا الذي بعذابي ظل مفتـخـرا
  فإن أفق منه يومًا ما فسوف ترى   لوال الهوى لتجارينا علـى قـدر

   
  .وله أشياء حسنة

   
ى    بفتح الس: والسامي به، ويتصحف عل ين المهملة وبعد األلف ميم، هذه النسبة إلى سامة بن لؤي المذآور في نس

  .آثير من الناس بالشامي، بالشين المعجمة، وهو غلط
  

تصغير دجلة، تصغير ترخيم  -بضم الدال المهملة وفتح الجيم وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها الم : ودجيل
دن           وهو نهر بأعلى بغداد،  - ه م داد، علي ين تكريت وبغ ي ب ي الجانب الغرب ل القادسية ف مخرجه من دجلة، مقاب

وقرى، وهو غير دجيل األهواز، وهو أيضًا نهر عليه قرى ومدن ومخرجه من جهة أصبهان، حفره أردشير بن 
  .بابك بن ساسان أول ملوك الفرس

  
ن    ابن الرومي أبو الحسن علي بن العباس بن جريج، وقيل جورجيس، ا د اهللا ب ولى عبي لمعروف بابن الرومي، م

عيسى بن جعفر بن المنصور بن محمد بن علي بن عبد اهللا بن العباس بن عبد المطلب، رضي اهللا عنه؛ الشاعر 
ا          ن مكامنه تخرجها م ادرة فيس اني الن ى المع وص عل ب، يغ د الغري ب، والتولي نظم العجي احب ال هور ص المش

رك  ي أحسن صورة، وال يت ا ف ر  ويبرزه عره غي ان ش ة، وآ ه بقي ي في ره وال يبق ى آخ توفيه إل ى يس ى حت المعن
ن                 و الطيب وراق اب ه أب ى الحروف، وجمع ه عل ر الصولي ورتب و بك ه أب م عمل يبي، ث ه المس ب، ورواه عن مرت

ا نحو ألف بيت                ى الحروف وغيره ا هو عل ى آل نسخة مم زاد عل ع النسخ، ف ه القصائد   . عبدوس من جمي ول
  : ع البديعة، ولو في الهجاء آل شيء ظريف، وآذلك في المديح، فمن ذلك قولهالمطولة والمقاطي

  يوم العطاء ولو منوا لما مانوا   المنعمون وما منوا على أحـٍد
 وفر، وأعطى العطـايا يدان   آم ضن بالمال أقواٌم وعندهـم

   
  : ما سبقني إلى هذا المعنى أحد: وله أيضًا، وقال

 في الحادثات إذا دجون نجوم   فـكـمآراؤآم ووجوهكم وسيو
  تجلو الدجى واألخريات رجوم   منها معالم للهدى ومصـابـح



 

   
  : ومن معانيه البديعة قوله

 وأطال فيه فقد أراد هجاءه   وإذا امرؤ مدح امرءًا لنواله
  عند الورود لما أطال رشاءه   لو لم يقدر فيه بعد المستقـى

   
  : ما سبقه أحد إلى هذا المعنى: اب، قال أبو الحسين جعفر بن علي الحمدانيوآذلك قوله في ذم الخض

 شبيبته ظن السواد خضابـا   إذا دام للمرء السواد وأخلقت
 شبابـا يظن سوادًا أو يخال   فكيف يظن الشيخ أن خضابه

   
  : وقوله

 يكذب في وعده ويخلـفـه   آم يعد القرن باللقـاء وآـم
 قفاه من فرسٍخ فيعـرفـه   هه ويرىال يعرف القرن وج

ال المنصور    د ق ال      : أخذ هذا المعنى األخير من قول الخارجي وق ارزتكم؟ فق ي مب دامًا ف د إق ا  : أي أصحابنا أش م
  .أعرف وجوههم ولكن أعرف أقفاءهم، فقل لهم يقبلوا فأعرفهم

يم  : وقال رجل البن الرومي وهو يمازحه ًا جس ًا     ما أنت والشعر وقد نلت منه حظ ًا وأنت من العجم؟ أراك عربي
   : بل أنت دعي إذ آنت تنسب عربيًا وال تحسن من ذلك شيئًا، وأنشده: أو مدعيًا في الشعر، قال

 أن يستثـار بـويب   إياك يا ابـن بـويب
 ما أحسنته العـريب   قد تحسن الروم شعرًا

   
ه        وآان آثير الطيرة، وربما أقام المدة الطويلة ال يتصرف تطير ى إن بعض إخوان راه أو يسمعه حت ا ي ًا لسوء م

ال            ه ق ة رآوب ا أخذ أهب ه، فلم اءل ب ال ليتف ًا اسمه إقب من األمراء افتقده وعرف بحاله في الطيرة فبعث إليه خادم
  .انصرف إلى موالك: للخادم

  
  : وله في بعض الرؤساء وقد سأله حاجة فقضاها له وآان ال يتوقع منه خيرًا

 على أني ما خلت أنك تـفـعـل   ـدت بـبـذلـهسألتك في أمر فج
 علي من الحرمان أدهى وأعضل   وألزمتني بالبـذل شـكـرًا وإنـه

  إلى أن أرى في الناس مثلك يسأل   وما خلت أن الدهر يثني بصرفـه
 يؤمـل لقد ساءني إذ أنت ممـن   لئن سرني ما نلت منـك فـإنـه

   
  .واهللا أعلم -وقد سبق ذآره واسمه الحسن  -ع التنيسي أيضًا وهذه األبيات تنسب إلى ابن وآي

  
ا من    . وبالجملة فإن محاسنه آثيرة فال حاجة إلى اإلطالة ين خلت وآانت والدته يوم األربعاء بعد طلوع الفجر لليلت

إزاء قصر       ي دار ب ة ف ة ودرب الختلي  رجب سنة إحدى وعشرين ومائتين ببغداد، في الموضع المعروف بالعقيقي
  : عيسى بن جعفر بن المنصور، وفي بغداد يقول وقد غاب عنها في بعض أسفاره

  ولبست ثوب العيش وهو جديد   بلد صحبت به الشبيبة والصبـا
 تمـيد وعليه أغصان الشباب   فإذا تمثل في الضمير رأيتـه

   
بعين     وتوفي يوم األربعاء لليلتين بقيتا من جمادى األولى سنة ثالث وثمانين، وقيل  ل ست وس انين، وقي أربع وثم

م          ا الحسين القاس وزير أب الى، أن ال ه اهللا تع ه، رحم ومائتين ببغداد ودفن في مقبرة باب البستان، وآان سبب موت
ه       الفحش، فدس علي انه ب ات لس بن عبيد اهللا بن سليمان بن وهب وزير اإلمام المعتضد آان يخاف من هجوه وفلت

وزير       ابن فراس، فأطعمه خشكنانجة مس ه ال ال ل ام، فق ا أحس بالسم فق ن   : مومة وهو في مجلسه، فلما أآله ى أي إل
ار؛ وخرج من       : سلم على والدي، فقال: إلى الموضع الذي بعثتني إليه، فقال له: تذهب، فقال ى الن ا طريقي عل م

ي    وآان الطبيب يتردد إليه ويعالجه باألدوية النافعة للس. مجلسه وأتى منزله وأقام أيامًا ومات ط ف ه غل م، فزعم أن



 

ه ة األزدي المعروف بنفطوي ن عرف د ب ن محم راهيم ب ال إب اقير؛ ق ه : بعض العق ود بنفس ن الرومي يج رأيت اب
  : ما حالك؟فأنشد: فقلت

 عجزت موارده عن اإلصدار   غلط الطبيب علي غلطة مورٍد
 المقـدار غلط الطبيب إصابة   والناس يلحون الطبيب وإنمـا

   
  : دخلت على ابن الرومي أعوده فوجدته يجود بنفسه، فلما قمت من عنده قال لي: ان الناجم الشاعروقال أبو عثم

  وجودك للعشيرة دون لومك   أبا عثمان أنت حميد قومـك
 يراك وال تراه بعد يومـك   تزود من أخيك فـمـا أراه

   
دماء، وآ   ٍل ال يعرف       وآان الوزير المذآور عظيم الهيبة شديد اإلقدام سفاآًا لل ى وج ه عل ر والصغير من ان الكبي

نة  . أحٌد من أرباب األموال معه نعمة وتوفي الوزير المذآور عشية األربعاء لعشر خلون من شهر ربيع اآلخر س
ن             ن الحسن ب د اهللا ب ول عب ك يق نة، وفي ذل ون س ره نيف وثالث إحدى وتسعين ومائتين في خالفة المكتفي، وعم

  : سعد
  سرورًا، ونشرب في ثالثه   ـوزيرشربنا عشية مات ال

 وال بارك اهللا في وارثـه   فال رحم اهللا تلك العظـام
   

ل         وفلي، وقي و الحارث الن وزير، فعمل أب ه وال وآان لهذا الوزير أخ يقال له أبو محمد الحسن، فمات في حياة أبي
الى   -البسامي وهو األصح  م رأيت    -وسيأتي ذآره بعد هذا إن شاء اهللا تع ي  ث ذيل  " ف ة    " ال ي ترجم للسمعاني ف

ال  روه       : علي بن مقلد بن عبد اهللا بن آرامة البواب أن أبا الحارث النوفلي ق د اهللا لمك ن عبي آنت أبغض القاسم ب
الم     ذا الك ل ه : نالني منه، فلما مات أخوه الحسن قلت على لسان ابن بسام، وأنشد هذه األبيات، وقال السمعاني قب

  : وقد رأيت أبا الحارث هذا، وآان رجًال صدوقًا، وهي هذه: النديمقال أبو بكر الصولي 
 قابلك الدهر بالعـجـائب   قل ألبي القاسم الـمـرزا
  وعاش ذو الشين والمعايب   مات لك ابٌن وآـان زينـًا
 فلست تخلو من المصايب   حياة هذا آـمـوت هـذا

   : األبيات له أيضًا وعمل آخر في المعنى أيضًا وال أعرفه، ثم وجدت هذه

 وناِد يا ذا المصيبـتـين   قل ألبي القاسم المـرزا
 وعاش شين وأي شـين   مات لك ابٌن وآان زينـًا
  فالطم على الرأس باليدين   حياة هذا آـمـوت هـذا

 البسامي الشاعر

ام، الشاعر المعروف بالبسامي الشاع      ر المشهور؛ آانت   أبو الحسن علي بن محمد بن منصور بن نصر بن بس
ان  ان من أعي ا، وآ اد وغيرهم ن زي و سهل ب و بكر الصولي وأب ه أب ديم، وروى عن دون الن ة حم ة ابن ه أمام أم
اه   الشعراء ومحاسن الظرفاء لسنًا مطبوعًا في الهجاء، لم يسلم منه أمير وال وزير وال صغير وال آبير، وهجا أب

  : وإخوته وسائر أهل بيته، فمن قوله في أبيه

 اترى أنني أموت وتـبـقـى   ك عمرت عمر عشرين نسرًاهب
 ألشقن جيب مـالـك شـقـا   فلئن عشت بعد مـوتـك يومـًا

  : وله
 لما عالني للـمـشـيب قـنـاع   أقصرت عن طلب البطالة والصبا

 لو أن أيام الـشـبـاب تـبــاع   للـه أيام الـشـبـاب ولـهــوه
 ما فيك بعد مشيبك استـمـتـاع   وىفدع الصبا يا قلب واسل عن اله
 فلقد دنـا سـفـٌر وحـان وداع   وانظر إلى الدنيا بـعـين مـودع



 

 سـمـاع والناس بعد الحادثـات   والحادثات موآالٌت بـالـفـتـى
   

  : وله في الوزير ابن المرزبان،وآان قد سأله برذونًا فمنعه إياه
  ت أطلبهفلن تراني ما عش   بخلت عني بمقرٍف عطٍب
 اهللا مصونًا وأنت ترآبـه   وإن تقل صنته فما خلـق

   
  : وله في أسد بن جهور الكاتب

 ومحا رسوم الظـرف واآلداب   تعس الزمان لقد أتى بعـجـاب
 فيهم رددتهم إلـى الـكـتـاب   وأتى بكتاٍب لو انبسـطـت يدي

 ابمتشبهًا بـأجـلة الـكـتـ   أو ما ترى أسد بن جهور قد غدا
   

  : وله أيضًا
  سرقناهن من ريب الزمان   وآانت بالصراة لنـا لـياٍل
 وعنوان المسرة واألماني   جعلناهن تاريخ اللـيالـي

   
ه                 ي هيئت روءة، متخصصًا ف زي، ظاهر الم ة السرو وحسن ال ي نهاي ًا ف ًال مترف ن نصر رج د ب وآان أبوه محم

القاسم بن عبيد اهللا المذآور قبله دخل على المعتضد يومًا وهو  ويحكى أن الوزير . ومطعمه وملبسه وتجمل داره
  : يلعب بالشطرنج وينشد قول ابن بسام هذا

  فلست تخلو من المصائب   حياة هذا آـمـوت هـذا
  

ا قاسم، اقطع              ه ي ال ل ه، فق تحيا من وزير فاس ى ال وقد تقدم ذآر األبيات الثالثة، ثم رفع المعتضد رأسه، فنظر إل
ه    لسان ابن  ال ل تدعاه وق ل     :بسام عنك، فخرج مبادرًا لقطع لسانه فبلغ ذلك المعتضد فاس ه بسوء، ب ال تعرض إلي

  .اقطعه بالبر والشغل، فواله البريد والجسر بجند قنسرين والعواصم من أرض الشام
  

بع        الى، عن نيف وس ه اهللا تع ة، رحم نة وتوفي ابن بسام المذآور في صفر سنة اثنتين، وقيل ثالث وثلثمائ   .ين س
  .وجده نصر بن منصور ممدوح أبي تمام

  
  : آورة متسعة بالشام قصبتها أنطاآية، وذآرها المعري بقوله: والعواصم

  فإني عن أهل العواصم سآل   متى سألت بغداد عني وأهلها
   

  .وإنما قال هذا ألن بالده معرة النعمان من جملة العواصم
  

دًا،    وذآر الطبري في تاريخه أن هارون الرشي زًا واح ا حي د عزل الثغور آلها عن بالد الجزيرة وقنسرين وجعله
  .وسميت العواصم، وذلك في سنة سبعين ومائة

  
ائتين     ين وم ولما هدم المتوآل على اهللا قبر الحسين بن علي بن أبي طالب، رضي اهللا عنهما، في سنة ست وثالث

  : عمل البسامي
 بنت نبيها مظلـومـاقتل ابن    تاهللا إن آانت أمـية قـد أتـت
 هذا لعمرك قبره مـهـدومـا   فلقد أتاه بنو أبـيه بـمـثـلـه

 رمـيمـا في قتله فتتبـعـوه   أسفوا على أن ال يكونوا شارآوا

ان                ذا المك دم ه ين، فه نهم أجمع ه الحسن والحسين، رضي اهللا ع ي وولدي ى عل ر التحامل عل وآان المتوآل آثي
اب        بأصوله ودوره وجميع ما يتع ال أرب ذا ق ه، هك اس من إتيان ع الن لق به وأمر أن يبذر ويسقى موضع قبره ومن

  .التواريخ، واهللا أعلم

اب         " أخبار عمر بن أبى ربيعة " والبن بسام المذآور في التصانيف  ه، وآت غ من ه أبل ي باب م يستقص أحد ف " ول
  .وغير ذلك" ديوان رسائله " وآتاب " مناقضات الشعراء " وآتاب " أخبار األحوص 



 

 القاضي التنوخي

ن        ك ب ن مال د ب ن عبي د ب أبو القاسم علي بن محمد بن أبي الفهم داود بن إبراهيم بن تميم بن جابر بن هانئ بن زي
دمين،     وخ األق وك تن مريط بن سرح بن نزار بن عمرو بن الحارث بن صبح بن عمرو بن الحارث، وهو أحد مل

وخي، األنطاآي؛       ابن فهم بن تيم اهللا بن أسد بن وبرة بن ن قضاعة، التن تغلب بن حلوان بن عمران بن إلحاف ب
ه     ي حق البي ف ال الثع رم        : " آان عالمًا بأصول المعتزلة والنجوم، ق راد الك م واألدب، وأف ان أهل العل هو من أعي
إني تفاح   : وحسن الشيم، وآان آما قرأته في فصل للصاحب بن عباد ة إن أردت فإني سبحة ناسك، وإن أحببت ف

د قضاء البصرة واألهواز بضع       ". فاتك، أو اقترحت فإني مدرعة راهب، أو آثرت فإني تحية شارب   ان تقل وآ
راه، وآتب        واه واحسن ق أآرم مث ًا، ف سنين، وحين صرف عنه ورد حضرة سيف الدولة بن حمدان زائرًا ومادح

ه        ه ورتبت ي رزق د ف ه، وزي ى عمل د إل ره من      . في معناه إلى الحضرة ببغداد حتى أعي ي وغي وزير المهلب ان ال وآ
اء               ة الفقه ي جمل ان ف اء، وآ اريخ الظرف دماء، وت ة الن ه ريحان ه ويعدون ه ويتعصبون ل ون إلي رؤساء العراق يميل
ي          ى اطراح الحشمة والتبسط ف ين عل ي األسبوع ليلت والقضاة الذين ينادمون الوزير المهلبي، ويجتمعون عنده ف

نهم إال           القاضي أبو :القصف والخالعة، وهم ا م رهم، وم ذآور وغي وخي الم ن معروف والتن ة واب ن قريع بكر اب
نهم              ذ الطرب م ذ السماع وأخ إذا تكامل األنس وطاب المجلس ول ي، ف ان المهلب أبيض اللحية طويلها، وآذلك آ
نهم        د م د آل واح ي ي مأخذه، وهبوا ثوب الوقار للعقار، وتقلبوا في أعطاف العيش بين الخفة والطيش، ووضع ف

ره            ط ى تتشرب أآث ا حت ل ينقعه ه ب ه في يغمس لحيت ًا، ف ًا أو عكبري رابًا قطربلي اس ذهب فيه ألف مثقال، مملوٌء ش
ادوا         إذا أصبحوا ع رم، ف ور والب انق المنث ويرش بها بعضهم بعضًا ويرقصون بأجمعهم وعليهم المصبغات ومخ

  : أورد من شعره قولهو. آعادتهم في التوقر والتحفظ بأبهة القضاء وحشمة المشايخ الكبراء

  بدت لك في قدٍح من نهار   وراٍح من الشمس مخلوقٌة
 وماٌء ولكنه غـير جـار   هواٌء ولـكـنـه جـامـٌد

 إذا مال للسقي أو باليسار   آأن المدير لها بالـيمـين
 له فرد آٍم من الجلـنـار   تدرع ثوبًا من الياسـمـين

   
  : وأورد له أيضًا

 بهه منك صنـيع   شبأبي حسنك لو أ
  فلك الوصل طلوع   أنت بدٌر ما له في

   
  : وأورد له

  وسخطك داء ليس منه طبيب   رضاك شباٌب ال يليه مشـيب
 فأنت إلى آل النفوس حبيب   آأنك في آل النفوس مرآٌب

   
  .وذآر له شيئًا آثيرًا غير هذا

  
اب     ي آت ذهب   "وقال المسعودي ف و ا   ": مروج ال د عارض أب ي         وق د ف ن دري ا بكر اب ذآور أب وخي الم لقاسم التن

  .مقصورته، وذآر منها أبياتًا، ومدح فيها تنوخ وقومه من قضاعة
  

ال         : وقال غيره ن عسكر الصوفي الواسطي ق د الحسن ب و محم نة إحدى وعشرين       : حكى أب ي س داد ف آنت ببغ
  : ى جانبي، فأنشدت متمثًالوخمسمائة جالسًا على دآة بباب أبرز للفرجة إذ جاء ثالث نسوة فجلسن إل

  وماء ولكنه غير جار   هواٌء ولكنه جـامـد
   

ه      : ما أحفظ سواه، فقالت: هل تحفظ لهذا البيت تمامًا؟ فقلت: وسكت، فقالت إحداهن ا قبل ه وم ٌد تمام أن أنشدك أح
  : ت بعد البيت األولليس لي شيء أعطيه، ولكني أقبل فاه، فأنشدتني األبيات المذآورة، وزاد: ماذا تعطيه؟ فقلت

 تأملت نورًا محيطًا بنـار   إذا ما تأملتها وهـي فـيه
  وهذا النهاية في االحمرار   فهذا النهاية في االبيضاض

  .أين الوعد؟ تعني التقبيل، أرادت مداعبتي بذلك: فحفظت األبيات منها، فقالت لي



 

ين من     : وقال الخطيب ع بق د ألرب داد        إنه ولد بأنطاآية يوم األح دم بغ ائتين، وق بعين وم ان وس نة ثم ذي الحجة س
اً            ان معتزلي ه، وسمع الحديث وآ ة، رضي اهللا عن ي حنيف ام أب ذهب اإلم ى م وم    . وتفقه بها عل وفي بالبصرة ي وت
ة   . الثالثاء لسبع خلون من شهر ربيع األول سنة اثنتين وأربعين وثلثمائة، رحمه اهللا تعالى ي ترب ودفن من الغد ف

ه     -وسيأتي ذآر ولده المحّسن في حرف الميم إن شاء اهللا تعالى  -بشارع المربد اشتريت له،  ا ل د منهم وآل واح
  .ديوان شعر

 الناشئ األصغر

ن        و م هور؛ وه اعر المش ّالء الش ئ األصغر، الح روف بالناش ن وصيف، المع د اهللا ب ن عب ي ب ن عل و الحس أب
ن متكلمًا بارعًا، أخذ علم الكالم عن أبي سهل إسماعيل  وآا. الشعراء المحسنين، وله في أهل البيت قصائد آثيرة

د         وه عب ًا وأب ده وصيف مملوآ ان ج رة، وآ بن علي بن نوبخت المتكلم، وآان من آبار الشيعة، وله تصانيف آثي
  .بفتح الحاء المهملة وتشديد الالم ألف، وإنما قيل له ذلك ألنه آان يعمل حلية من النحاس: والحالء. اهللا عطارًا

  : أنشدني أبو الحسن الناشئ بحلب لنفسه، وهو مليح جدًا: ل أبو بكر الخوارزميقا

 أخط بأقالمي على الماء أحرفـا   إذا أنا عاتبت الملـوك فـإنـمـا
 تكـلـفـا مودته طبعًا فصارت   وهبه ارعوى بعد العتاب، ألم تكن

   
ي وهو صبي يحضر       ومضى إلى الكوفة في سنة خمس وعشرين وثلثمائة، وأملى شعره بج  ان المتنب ا، وآ امعه

  : وآتب من إمالئه لنفسه من قصيدة. مجلسه بها
 فليس عن القلوب له ذهاب   آأن سنان ذابلـه ضـمـيٌر
  مقاصدها من الخلق الرقابوصارمه آبيعـتـه بـخـٍم

  : فنظم المتنبي هذا وقال
   

  وقد طبعت سيوفك من رقاد   آأن الهام في الهيجا عـيوٌن
 فما يخطرن إال في فـؤاد   وقد صغت األسنة من هموم

   
ه              انه، آتب إلي ره بإحس د غم ه، وق ى مفارقت ا عزم عل ب، ولم دان بحل ن حم وآان قد قصد حضرة سيف الدولة ب

  : يودعه
  وأعطي بكرهي الدهر ما آنت مانعا   أودع ال أنـي أودع طـــائعـــا

 إن ألفيت بنفسـي راجـعـا لنفسي   وأرجع ال ألفي سوى الوجد صاحبـًا
 فنستودع اهللا العال والـصـنـائعـا   تحملت عنا بالـصـنـائع والـعـال

 يانعـا ولقاك روض العيش أخضر   راعاك الذي يرعى بسـيفـك دينـه
   

  : ومن شعره أيضًا، عزاها إليه الثعالبي، ثم عزاها إلى أبي محمد ابن المنجم
 سعيهم وادعًا فاغتـربو   إذا لم تنل همم األآرمـين
  وآم راحة نتجت من تعب   فكم دعٍة أتعبت أهلـهـا

   
  : وله أيضًا

 فأريه أن لهجـره أسـبـابـا   إني ليهجرني الصديق تجـنـيًا
 فأرى له ترك العتاب عتـابـا   وأخاف إن عاتبتـه أغـريتـه
 يدعو المحال من األمور صوابا   وإذا بليت بجاهٍل مـتـغـافـٍل
  آان السكوت عن الجواب جوابا   أوليته مني السكـوت وربـمـا

  .وفي أشعاره مقاصد جميلة



 

نة        ون من صفر من س وتوفي سنة ست وستين وثلثمائة، رحمه اهللا تعالى، وقيل أنه توفي يوم االثنين لخمسة خل
  .ومولده في سنة إحدى وسبعين ومائتين. خمس وستين ببغداد

  
  
  

 الزاهي الشاعر

ر   أبو ال نًا آثي قاسم بن علي بن إسحاق بن خلف البغدادي المعروف بالزاهي الشاعر المشهور؛ وآان وصافًا محس
ال " تاريخ بغداد " الملح، ذآره الخطيب في  يًال،          : فق ا، وأحسب شعره قل بيهات وغيره ي الش ه حسن الشعر ف إن

  .وأشار إلى أنه آان قطانًا، وآان دآانه في قطيعة الربيع

ين من        : فقال" طبقات الشعراء " لدولة أبو سعد ابن عبد الرحيم في وذآره عميد ا ال بق ين لعشر لي وم االثن د ي ول
ين    ين وخمس نة اثنت رة س ادى اآلخ ن جم ين م اء لعشر بق وم األربع وفي ي ة، وت رة وثلثمائ اني عش نة ثم صفر س

ي أ           ر شعره ف ة أجزاء، وأآث ي أربع ريش؛ وشعره ف ابر ق ي مق دح سيف     وثلثمائة ببغداد، ودفن ف ت، وم هل البي
  : الدولة والوزير المهلبي وغيرهما من رؤساء وقته، وقال في جميع الفنون؛ وذآر له

 وعاونه البكاء على اشتـهـاري   صدودك في الهوى هتك استتاري
 لما عاينت من حسن الـعـذار   ولم أخـلـع عـذاري فـيك إال

 تـيارياخـ عليك لشقوتي وقع   وآم أبصرت من حسٍن ولـكـن
   

  : وللزاهي المذآور في تشبيه البنفسج
  بين الرياض على زرق اليواقيت   والزورديٍة أوفت بـزرقـتـهـا
 آبـريت أوائل النار في أطراف   آأنها فوق قامات ضعفن بـهـا

   
  : وله

 نوٌر على فلك األنامـل بـازغ   ومدامٍة لضيائها في آـأسـهـا
 فـارغ فكأنما اإلبريق منـهـا   رقت وغاب عن الزجاجة لطفها

   
  : ومن محاسن شعره قوله

  هززن سيوفًا واستللن خناجرا   وبيٍض بألحاظ العيون آأنمـا
 فغادرن قلبي بالتصبر غادرا   تصدين لي يومًا بمنعرج اللوى

 ومسن غصونًا والتفتن جآذرا   سفرن بدورًا وانتقبـن أهـلة
 جعلن لحبات القلوب ضرائرا   وأطلعن في األجياد بالدر أنجمًا

   
ه، وهو      دع في ه أب وهذا تقسيم عجيب، وقد استعمله جماعة من الشعراء، ولكنهم ما أتوا به على هذه الصورة، فإن

  : مثل قول المتنبي
  وفاحت عنبرًا ورنت غزاال   بدت قمرًا ومالت خوط بان

   
  : مغٍن وذآر الثعالبي لبعض شعراء عصره على هذا األسلوب في وصف

 وأصلحهم لمتخـذ حـبـيبـا   فديتك يا أتم النـاس ظـرفـًا
 وصوتك متعة األسماع طيبـا   فوجهك نزهة األبصار حسنـًا

  لها في وصفك العجب العجيبا   وسائلة تسائل عنـك قـلـنـا
 قضـيبـا والح شقائقًا ومشى   رنا ظبيًا وغنى عـنـدلـيًبـا

   
  .له نظائرولوال خوف التطويل لذآرت 



 

   
  : وللزاهي أيضًا

  عرض القلب ألسباب التلف   من عذيري من عذاري قمر
 أنه جار علـيه فـوقـف   علم الشعر الذي عـاجـلـه

ا      : بفتح الزاي وآسر الهاء بعد األلف قال السمعاني: والزاهي ابور ونسب إليه رى نيس هذه النسبة إلى قرية من ق
الزاهي فال أدري نسب        وأما أبو الحسن : جماعة، ثم قال دادي المعروف ب علي بن إسحاق بن خلف الشاعر البغ

  .إلى هذه القرية أم ال، غير أنه بغدادي، وآان حسن الشعر

 علي بن المنجم

دمين        ائه المتق ى اهللا ومن خواصه وجلس أبو الحسن علي بن يحيى بن أبي منصور المنجم؛ آان نديم المتوآل عل
ه    عنده، ثم انتقل إلى من بعده من الخلفاء، ولم يزل مكينًا عندهم حظيًا لديهم يجلس بين يدي أسرتهم ويفضون إلي

ن    . بأسرارهم ويأمنونه على أخبارهم، ولم يزل عندهم في المنزلة العلية د ب وذ بمحم وآان قبل اتصاله بالخلفاء يل
ا   يئًا     إسحاق بن إبراهيم المصعبي، ثم اتصل بالفتح بن خاقان وعمل له خزانة آتب أآثره ه ش تكتب ل ة، واس حكم

عار       ة لألش ان راوي ه، وآ ه خزانت تمل علي م تش ا ل عافًا مضاعفة مم ه أض ي خزانت ان ف ا آ ى م د عل ًا يزي عظيم
اب      ا آت دة آتب منه واألخبار حاذقًا في صنعة الغناء، أخذ عن إسحاق بن إبراهيم الموصلي، وشاهده، وصنف ع

ك  " ر إسحاق بن إبراهيم الموصلي أخبا" وآتاب " الشعراء القدماء واإلسالميين "  ر ذل . وآتاب في الطبيخ، وغي
  : وآان شاعرًا محسنًا، فمن شعره قوله في الطيف

 آابتسام البرق إذ خفقـا   بأبي واهللا من طـرقـا
 وحشا قلبي به حـرقـا   زادني شوقـًا بـرؤيتـه
 آلما سكنتـه خـفـقـا   من لقلب هائم آـلـٍف

  زاد أن أغرى بي األرقا   زارني طيف الحبيب فما
بعين          نة خمس وس ي س ك ف ه، وذل ي أواخر أيام وله أشعار حسان، وعاش إلى أن خدم المعتمد على اهللا وتوفي ف

دماء        اء ن اء علم م نجب ر    -ومائتين بسر من رأى، رحمه اهللا تعالى، وخلف جماعة من األوالد، وآله يأتي ذآ وس
  .اهللا تعالىبعضهم في مواضعهم من هذا الكتاب إن شاء 

 علي بن هارون المنجم

نجم الشاعر المشهور؛ ذو نسب           ي منصور الم ن أب ى ب ن يحي أبو الحسن علي بن أبي عبد اهللا هارون بن علي ب
ول  ي تشريفه يق الس، وف اد مج ن عب ع الصاحب اب ه م وزراء، ول اء وال دماء الخلف اء ون اء األدب ي ظرف ق ف عري

  : الصاحب

 ومحاسن عجمـيٌة عـربـيه   لبني المنجم فطـنٌة لـهـبـيه
 حتى عرفت بشدة العصـبـيه   وما زلت أمدحهم وأنشر فضلهم

   
  : وألبي الحسن المذآور أشعار نادرة، ومما يتغنى به من شعره قوله

 وإلى المحبة ترجع األنسـاب   بيني وبينك في الهوى أسبـاب
 سيطول إن لم يمحه اإلعتاب   بيني وبين الدهر فيك عتـاب

 هل يرتجى من غيبتـيك إياب   غائبًا بوصالـه وآـتـابـه يا
 نفٌس عليك شعارها األوصاب   لوال التعلل بالرجا لتقطـعـت
  يصل القطوع وتحضر الغياب   ال يأس من روح اإلله فربمـا

   
  : وآتب إلى ابن الخوارزمي وقد وثئت رجله من عثرة لحقته

  في آل خطب جسـيمه مقيًال   آيف نال العثار من لم يزل من
 آـريم تخط إال إلى مـقـام   أو ترقى الردى إلى قـدم لـم



 

اب   . وأشعاره ونوادره آثيرة اب     " شهر رمضان   " وله من التصانيف آت ام الراضي، وآت ه لإلم روز  " عمل الني
وزير " الرد على الخليل " وآتاب " والمهرجان  م    في العروض، وآتاب ابتدأ فيه بنسب أهله، عمله لل ي ول المهلب

اب               اء وآت ي الغن ن المهدي وإسحاق الموصلي ف راهيم ب ين إب رق ب ي الف الة ف اب رس اللفظ المحيط   " يتمه، وآت
ماه        " بنقض ما لفظ به اللقيط  ذي س رج األصبهاني ال ي الف اب أب اد     " وهو يعارض آت ين األوغ ار ب رق والعي الف

ار شع  " وهو ولد صاحب آتاب ". واألحرار  دثين  البارع في اختي اء إن       -" ر المح ي حرف اله ره ف يأتي ذآ وس
  .وحفيد أبي الحسن المذآور قبله -شاء اهللا تعالى 

ائتين          بعين وم نة سبع وس ل س نة ست، وقي ثالث     . وآانت والدته لتسع خلون من صفر س اء ل وم األربع وفي ي وت
  .، وآان يخضب إلى أن توفيعشرة ليلة بقيت من جمادى اآلخرة سنة اثنتين وخمسين وثلثمائة، رحمه اهللا تعالى

 أبو الفتح البستي

ديع             يس الب يس األن ي التجن ة ف ة األنيق أبو الفتح علي بن محمد الكاتب البستي الشاعر المشهور؛ صاحب الطريق
ه  ة قول ه البديع ن ألفاظ يس، فم ده : التأس م حاس ده، أرغ ن أصلح فاس ه . م اع غضبه، أضاع أدب ن أط ادات . م ع

د حدك     . السادات، سادات العادات عادة جدك، وقوفك عن ان     . الرشوة رشاء الحاجات   . من س اس من آ أجهل الن
اف    . المنية تضحك من األمنية. الفهم شعاع العقل. لإلخوان مذال، وعلى السلطان مدال اف، الرضا بالكف . حد العف

  .ما لخرق الرقيع ترقيع

  : ومن نادر شعره قوله

  ز عاملهأنساك آل آمٍي ه   إن هز أقالمه يومًا ليعملها
 أقر بالرق آتاب األنام له   وإن أقر على رق أناملـه

   
  : وله

 ومن دونها حالة مضنـيه   وقد يلبس المرء حر الثياب
 وعلتها ورم فـي الـريه   آمن يكتسي خده حمـرًة

   
  : وله

  بما تحدث من ماض ومن آت   إذا تحدثت في قوم لتؤنسـهـم
 آل بمعاداة الـمـعـاداتمو   فال تعد لحديث إن طبعـهـم

   
  : وله

  فما في استقامته مطمع   تحمل أخاك على ما به
 وفيه طبائعـه األربـع   وأنى له خلـق واحـد

   
  : وللبستي حين تغير عليه السلطان، وهو معنى بديع

 وأناله من فضله مـكـنـونـه   قل لألمـير أدام ربـي عـزه
 بون للخدام مـا يجـنـونـهيه   إني جنيت ولم يزل أهل النهـى
 فاجمع من العفو الكريم فنونـه   ولقد جمعت من العيون فنونهـا
 عن ذنبه فليعف عمـن دونـهمن آان يرجو عفو من هو فوقه

   
  : وله أيضًا

 وحفظ والبالغة والـبـيان   إذا أحسست في لفظي فتورًا
 على مقدار إيقاع الزمـان   فال ترتب بفهمي إن رقصي

  .، واهللا أعلم"زهر اآلداب " هكذا قاله في 



 

  .وشعره آثير في التجنيس وغيره

  .وتوفي سنة أربعمائة، وقيل سنة إحدى وأربعمائة ببخارى،واهللا أعلم، رحمه اهللا تعالى

ن الحسن      د ب ن محم وقد تقدم الكالم على البستي في ترجمة الخطابي، ورأيت في أول ديوانه أنه أبو الفتح علي ب
  .مد بن عبد العزيز الكاتب الشاعر، واهللا أعلمبن مح

 التهامي الشاعر

ه " الذخيرة " أبو الحسن علي بن محمد التهامي الشاعر المشهور؛ قال ابن بسام األندلسي في آتاب  ان  : في حق آ
لى مشتهر اإلحسان، ذرب اللسان، مخلى بينه وبين دروب البيان، يدل شعره على فوز القدح، داللة برد النسيم ع

  .الصبح، ويعرب عن مكانه من العلوم، إعراب الدمع على سر الهوى المكتوم

ا           . وله ديوان شعر صغير أآثره نخب: قلت وزير أب ا ال دح به ة م ة قصيدة طويل ه من جمل ه قول ومن لطيف نظم
  : المقدم ذآره في حرف الحاء -القاسم ابن المغربي 

  مبتسمات وثغور المالح   قلت لخلي وثغور الربـا
 ال أعلم، آٌل أقاح: فقال   أيهما أحلى ترى منظرًا

   
  : وهو -اآلتي ذآره  -ومثل هذا ما ينسب إلى ابن سناء الملك 
  لسليمى وأحسب العقد ثغرا   فتحيرت أحسب الثغر عقدًا
 وآذا فعل آل من يتحرى   فلثمت الجميع قطعًا لشكي

   
  : وله في المديح وقد بالغ فيه

  فاستحيت األنواء وهي هوامل   قل هبـاتـهأعطى وأآثر فاست
 آٌل، وأسماء البحور جـداول   فاسم السحاب لديه وهو آنهور

   
اس                  ا إال أن الن ان به ي من اإلتي م يمنعن ة الحسن ول ي غاي ات صغيرًا، وهي ف د م ان ق ده، وآ وله مرثية في ول

  : ومعناهما غريب فأثبتهماإنها محدودة، فترآتها، لكن من جملتها بيتان في الحساد : يقولون
  ضمت صدورهم من األوغار   إني ألرحم حاسدي لحـر مـا
 نـار في جنة، وقلوبهم فـي   نظروا صنيع اهللا بي فعيونهم

   
  : ومنها في ذم الدنيا

 صفوًا من األقذاء واألآـدار   طبعت على آدر وأنت تريدها
 نـارمتطلب في الماء جذوة    ومكلف األيام ضد طباعـهـا
 هار تبني الرجاء على شفيٍر   وإذا رجوت المستحيل فإنمـا

   
  : ومنها

 شتان بين جواره وجـواري   جاورت أعدائي وجاور ربه
 النار هذا الشعاع شواظ تلك   وتلهب األحشاء شيب مفرقي

   
  : ومعنى هذا البيت مأخوذ من قول أبي نصر سعيد بن الشاه، وهو

 وبه تقبح الوجوه الحسـان   قالت اسود عارضاك بشعٍر
 فعلى وجنتي منه دخـان   قلت أشعلت في فؤادي نارًا

   
  : وله من جملة قصيدة طويلة



 

 ضريت جـآذره بـصـيد أسـودهآم قلت إياك الـحـجـاز فـإنـه
  عدك القضاء فصرت بعض صيوده   وأردت صيد مها الحجاز فلـم يسـا

   
  : ومن شعره المشهور قوله

 والود حال يقرب الشاسع   مين مجلٌس واسعبين آري
 متسٌع بالوداد للـتـاسـع   والبيت إن ضاق عن ثمانية

   
  : وله بيت بديع من جملة قصيدة وهو

 أوالده طرًا فال تعتـب عـلـى   وإذا جافاك الدهر وهو أبو الورى
   

ل      وآان التهامي المذآور قد وصل إلى الديار المصرية مستخفيًا، ومعه آتب  ن دغف رج ب ن مف آثيرة من حسان ب
ال       ه، فق روا ب رة، فظف ي ق ى بن امي           : البدوي وهو متوجه إل ه الته ه عرف أن ا انكشفت حال يم، فلم ي تم ا من بن أن

نة        ع اآلخر س ين من شهر ربي الشاعر، فاعتقل في خزانة البنود، وهو سجن بالقاهرة المحروسة، وذلك ألربع بق
رًا ف   الى          ست عشرة وأربعمائة، ثم قتل س ه اهللا تع ذآورة، رحم نة الم ى من الس ادى األول ي تاسع جم . ي سجنه ف

ا    وم وم وآان أصفر اللون، هكذا نقلته من بعض تواريخ المصريين، وهو مرتب على األيام، قد آتب مؤلفه آل ي
ه     دد مجلدات م ع م آ ه رآه بعض أصحابه ف     . جرى فيه من الحوادث، رأيت منه مجلدًا واحدًا، وال أعل د موت ي وبع

  : بقولي في مرثية ولدي الصغير: بأي األعمال؟ فقال: غفر لي، فقال: ما فعل اهللا بك؟ فقال: النوم، فقال له
 وجواري شتان بين جواره   جاورت أعدائي وجاور ربه

ى              : والتهامي ق عل ة، وهي تنطل ى تهام بة إل ذه النس يم، ه د األلف م اء وبع تح اله ا وف بكسر التاء المثناة من فوقه
ة   : حرسها اهللا تعالى، ولذلك قيل للنبي صلى اهللا عليه وسلممكة،  ال تهام تهامي ألنه منها، وتنطلق أيضًا على جب

ا، واهللا         ة أم إليه ى مك ذا الشاعر إل بة ه وبالدها، وهي خطة متسعة بين الحجاز وأطراف اليمن، وال أعلم هل نس
  .أعلم

 ابن نوبخت

ق    أبو الحسن علي بن أحمد بن نوبخت الشاعر؛ آا زل رقي م ي ن شاعرًا مجيدًا، إال أنه آان قليل الحظ من الدنيا، ل
ه من الضرورة                ى حال ة، وهو عل نة ست عشرة وأربعمائ ي شعبان س وفي بمصر ف درة، وت الحال ضعيف المق
  .وشدة الفاقة، رحمه اهللا تعالى؛ وآفنه ولي الدولة أبو محمد أحمد بن علي المعروف بابن خيران الكاتب الشاعر

ابن خيران آان متولي آتب السجالت عن الظاهر بن الحاآم صاحب مصر، وله ديوان شعر أيضًا صغير   وهذا 
  : الحجم ومن شعره البيتان المشهوران وهما

 اهًال لتكذيب ما ألقى من الخبر   سعى إليك بي الواشي فلم ترني
 بالسهر طيف الخيال لبعت النوم   ولو سعى بك عندي في ألذ آرًى

   
ت الة        و: قل احب الرس هور ص اعر المش ي الش م اليمن ن الق ين ب د اهللا الحس ي عب ول أب ى ق ذا المعن ن ه رب م يق

  : المشهورة من جملة أبيات، وهو قوله
  عني ثنتك على الضمير الواجد   أنبئت أنك قد أتتـك قـوارٌض

 بارد عندي لتضرب في حديد   عملت رقى الواشين فيك وإنها
   

ول ه ق ذا آل ي ه ة  واألصل ف ن جمل ة العرب م اعر المشهور المعروف بنائح ة الخثعمي الش ن الدمين د اهللا ب عب
  : قصيدته البائية المشهورة، وهو قوله

 آما أنا للواشي ألد شـغـوب   وآوني على الواشين لداء شغبًة

  .فوقهابضم النون وسكون الواو وفتح الباء الموحدة وسكون الخاء المعجمة وبعدها تاء مثناة من : ونوبخت



 

ي          د التزمت ف ه، وق اريخ وفات ى ت م أقف عل وإنما ذآرت ابن خيران في هذه الترجمة، ولم أفرده بترجمة، ألني ل
ن       " طبقات الشعراء " هذا الكتاب ذآر أرباب الوفيات، ثم إني وجدت في آتاب  د ب ي سعد محم وزير أب أليف ال ت

ال      الحسين بن عبد الرحيم الملقب عميد الدولة ترجمة ولي الدو ه شعرًا وق ذآور، وذآر ل ران الم ان  : لة ابن خي آ
ذا   شابًا حسن الوجه، ورد الخبر بوفاته في شهر رمضان من سنة إحدى وثالثين وأربعمائة، وآان وقوفي على ه

  .الفصل في أواخر سنة خمس وسبعين وستمائة بالقاهرة، واهللا أعلم

 صريع الدالء

دا  اعتين الشاعر        أبو الحسن علي بن عبد الواحد الفقيه البغ ل الغواشي ذي الرق دالء قتي دي، المعروف بصريع ال
اب           ي آت زة ف ي حرف الهم ذآور ف ر الم ن الزبي د ب ان  " المشهور؛ ذآره الرشيد أبو الحسين أحم ال "الجن : " ، فق

ه   آان يسلك في شعره مسلك أبي الرقعمق، وله قصيدة في المجون ختمها ببيت لو لم يكن له في الجد سواه لبلغ ب
  : رجة الفضل وأحرز معه قصب السبق وهو قولهد

  فذاك والكلب على حال سوا   من فاته العلم وأخطاه الغنى
   

  .؛ انتهى آالم ابن الزبير"وقدم مصر سنة اثنتي عشرة وأربعمائة ومدح الظاهر إلعزاز دين اهللا 
  

د القصار ا    د الواح م بالصواب   ورأيت في نسخة من ديوان شعره أنه أبو الحسن محمد بن عب . لبصري، واهللا أعل
ائي،    د الشريف البطح ه عن رقة لحقت ن ش أة، م ة، فج رة وأربعمائ ي عش نة اثنت ابع رجب س ي س ه ف وآانت وفات
ة               ي ترجم ه ف ذي ذآرت اريخ ال ه من الت اريخ وفات ي نقلت ت الى، ألن ه اهللا تع وغالب ظني أنه توفي بمصر، رحم

نة    التهامي، ومبناه على الحوادث الكائنة بمصر يو ي س مًا فيومًا ويؤيد ذلك أن ابن الزبير قد ذآر أنه قدم مصر ف
  .اثنتي عشرة، وهي السنة التي توفي فيها، واهللا أعلم

  
  : وفيه قال أبو العالء المعري

 مبالغٌة فرد إلى فعيل   دعيت بصارٍع فتدارآته
  .آان طلب منه شرابًا وما يليق به، فسير له قليل نفقة، واعتذر بهذه األبيات

 صردر الشاعر

اء     الرئيس أبو منصور علي بن الحسن بن علي بن الفضل الكاتب المعروف بصردر الشاعر المشهور؛ أحد نجب
وان شعر       ه دي ة، ول شعراء عصره، جمع بين جودة السبك وحسن المعنى، وعلى شعره طالوة رائقة وبهجة فائق

  : وهو صغير، وما ألطف قوله من جملة قصيدة

 وبان الرمل يعلم ما عنينـا   بحزوىنسائل عن ثمامات 
 أصرحنا بذآرك أم آنينـا   فقد آشف الغطاء فما نبالي
 لقالوا ما أردت سوى لبينى   ولو أني أنادي يا سلـيمـى
  بكاسات الكرى زورًا ومينا   أال هللا طيٌف منك يسـقـي
 فكيف شكا إليك وجًى وأينا   مطيته طوال الليل جفنـي

 التقـينـا وأصبحنا آأنا ما   ما افتـرقـنـافأمسينا آأنا 
   

  : وقوله في الشيب
 أبكي ألن يتقارب المـيعـاد   لم أبك أن رحل الشباب، وإنما
 جفت على آثـاره األعـواد   شعر الفتى أوراقه، فإذا ذوى

   
  : وله في جارية سوداء، وهو معنى حسن

 سواد قلبي صفٌة فيهـا   علقتها سوداء مصقـولًة
 ونوره إال ليحـكـيهـا   ما انكسف البدر على تمه



 

 مؤرخات بـلـيالـيهـا   ألجلها األزمان أوقاتهـا
   

ه     " صربعر " ألن أباه آان يلقب " صردر " وإنما قيل له  ل ل ي الشعر قي اد ف : لشحه، فلما نبغ ولده المذآور وأج
ر مسعود ا    و جعف يأتي   -لمعروف بالبياضي الشاعر    صردر، وقد هجاه بعض الشعراء وقته وهو الشريف أب وس

  : ذآره إن شاء اهللا تعالى
  وسموه من شحه صر بعرا   لئن لقب الناس قدمًا أبـاك

 شـعـرا عقوقًا له وتسميه   فإنك تنـثـر مـا صـره

  .ولعمري ما أنصفه هذا الهاجي، فإن شعره نادر، وإنما العدو ال يبالي بما يقوله

ي           وآانت وفاة صردر في سنة خم د ف رت لألس رة حف ي حف ردى ف ه ت ه أن ان سبب موت س وستين وأربعمائة، وآ
ر،        -وآانت والدته قبل األربعمائة . قرية بطريق خراسان ن جهي ة ب وزير فخر الدول ة ال وسيأتي ذآره في ترجم

  .واسمه محمد، وله هناك شعر بديع

 الباخرزي

اخرزي الش      ي الطيب الب ن أب ي فضله       أبو الحسن علي بن الحسن بن علي ب د عصره ف ان أوح اعر المشهور؛ آ
افعي،         . وذهنه، والسابق إلى حيازة القصب في نظمه ونثره ام الش ذهب اإلم ى م ه عل تغًال بالفق بابه مش ي ش آان ف

ة،        ن الكتاب ي ف م شرع ف رضي اهللا عنه، واختص بمالزمة درس الشيخ أبي محمد الجويني والد إمام الحرمين، ث
فرًا وحضرًا، وغلب    واختلف إلى ديوان الرسائل،  وارتفعت به األحوال وانخفضت، ورأى من الدهر العجائب س

اب    ديث، وصنف آت مع الح عر، وس ل الش األدب وعم تهر ب ه، فاش ى فقه ه عل ل " أدب ة القصر وعصرة أه دمي
  .التي للثعالبي، وجمع فيها خلقًا آثيرًا" يتيمة الدهر " وهو ذيل " العصر 

ماه    وقد وضع على هذا الكتاب أبو ال ًا س ة   " حسن علي بن زيد البيهقي آتاب ذا     " وشاح الدمي ه، هك ذيل ل وهو آال
ي،   ": الخريدة "، وقال العماد في "المذيل " سماه السمعاني في  هو شرف الدين أبو الحسن علي بن الحسن البيهق

  : واهللا أعلم، وذآر أشياء من شعره، فمن ذلك

 علـى جـاريهلما طغى الماء    يا خالق الخلق حملت الـورى
  في الصلب فاحمله على جاريه   وعبـدك اآلن طـغـى مـاؤه

   
  : رجعنا إلى الباخرزي وديوان شعره مجلد آبير والغالب عليه الجودة، فمن معانيه الغريبة قوله

  عقاربها التي في وجنتيك تحوم   وإني ألشكو لسع أصداغك التي
 الضحك وهو يتـيمفكيف يديم    وأبكي لدر الثغر منك ولي أٌب

   
  : ومن قوله في شدة البرد

 فغدا لسكان الجـحـيم حـسـودا   آم مؤمن قرصته أظفار الشـتـا
 تختار حر الـنـار والـسـفـودا   وترى طيور الماء في وآناتـهـا

 عادت عليك من العقيق عـقـودا   وإذا رميت بفضل آسأك في الهوى
 عـودا رق لنا عـودًا وحـركح   يا صاحب العوديين ال تهملهـمـا

   
  : وقوله من جملة أبيات

 وجاعل الليل من أصداغه سكـنـا   يا فالق الصبح مـن ألالء غـرتـه
 فتنتني، وقديمًا هجت لي شجـنـا   بصورة الوثن استعبدنـي، وبـهـا

 الوثـنـا فالنار حق على من يعبد   ال غرو أن أحرقت نار الهوى آبدي
   

  : إليه،واهللا أعلمومن المنسوب 



 

  يوم النوى فصبغت دمعك أحمراوإذا بكيت دمًا تقول شمت بـي
 الـشـرى هذي خالئقها بتحيير   من شاء أمنحه الغرام فـدونـه

  .هكذا أنشدنيهما بعض المتأدبين والعهدة عليه في ذلك

ة    تين وأربعمائ بع وس ه     وقتل الباخرزي في مجلس األنس بباخرز في ذي القعدة سنة س درًا، رحم ه ه ، وذهب دم
  .اهللا تعالى

واحي    : وباخرز ة من ن بفتح الباء الموحدة وبعد األلف خاء موحدة مفتوحة ثم راء ساآنة وبعدها زاي، وهي ناحي
  .نيسابور تشتمل على قرى ومزارع، خرج منها جماعة من الفضالء وغيرهم

 ابن أفلح الشاعر

اء، مدح          جمال الملك أبو القاسم علي بن أفلح العبسي ا ر الهج ديح آثي لشاعر المشهور؛ شاعر ظريف حسن الم
د      د وسط وق ي مجل الخلفاء فمن دونهم من أرباب المراتب، وجاب البالد ولقي رؤساها وأآابرها ، رأيت ديوانه ف
ه           ه قول ه، نقلت من أمره وهذب ى ب ت، واعتن ي بي ة ف جمعه بنفسه وعمل له خطبة وقفاه، وذآر عدد ما في آل قافي

  : حبوبهيخاطب م

 ما ضاع من آلفي ومن تبريحـي   يا جاهًال قدر المحـبة سـاءنـي
 وخلي قلـٍب فـيك غـير قـريح   سيان عندك مـغـرم بـك هـائم
  لم أعص يوم نصحت فيك نصيحي   لو آنت أعلم أن طبعـك هـكـذا
 الـتـقـبـيح ألزمتنيه بكـثـرة   ما آان في عزمي السلو وإنـمـا

   
  : م ناقص الجمالوله في غال

  آرهت الحسن واخترت القبيحا   وما عشقي له وحـشـًا ألنـي
 الملـيحـا وآل الناس يهوون   ولكن غرت أن أهوى ملـيحـًا

   
  : والبن المعتز في هذا المعنى أيضًا، أي في ناقص الجمال

 ليس يرى شيئًا فيأباه   قلبي ميال إلى ذا وذا
 م القبح فيهـواهويرح   يهيم بالحسن آما ينبغي

   
  : ومن أبياته السائرة المشهورة من جملة أبيات قوله

  آان عن غير تراٍض بيننا   بيننا يوم أثـيالت مـنـى
   

  : ولبعض المتأخرين في المعنى األول
 شقـه آـل األنــام   أنا ال أعشـق مـن يع
  ب لبغضي في الزحام   وأعاف المنهل الـعـذ

   
  : ، أي البن أفلح المذآوروله في غالم أعرج

 فهو من لـينـه يحـل ويعـقـد   بأبـي مـن رأيتـه يتـثـنــى
 أعرج والمليح مـازال يحـسـد   حسدوه على الجمـال فـقـالـوا

 يتـــأود عم مـا آـان مـائًال   هو غصٌن والحسن في الغصن النا
   

  : الدخول إليه وله في بعض الرؤساء، وقد وصل إلى بابه، فمنعه البواب من
 وذمه غيري عـلـى رده   حمدت بـوابـك إذ ردنـي



 

  تستوجب اإلغراق في حمده   ألنـه قـلـدنـي نـعـمة
 وآبرك الزائد فـي حـده   أراحني من قبح ملقاك لـي

   
  ": زينة الدهر " وأورد له الحظيري في 

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

   
  : وقال وقد وعده رجل بدرياق وتأخر عنه

 من لم يجد قط ولم يكـرم   ال غرو أن أخلف ميعـاده
  أن أطلب الدرياق من أرقم   وإنما األعجب مـنـه أنـا

  .وله نوادر آثيرة

ي        ل سبع وثالث ل ست، وقي نة خمس، وقي ع وستون     وتوفي يوم الخميس ثاني شعبان س ره أرب مائة، وعم ن وخمس
ه اهللا  ريش، رحم ابر ق ي بمق ن بالجانب الغرب داد، ودف ه ببغ ًا، وآانت وفات ة عشر يوم ة أشهر وأربع نة وثالث س

  .تعالى

  .بفتح الهمزة وسكون الفاء وفتح الالم وبعدها حاء مهملة: وأفلح

دها سين مهمل   : والعبسي دة        بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة وبع ى عبس، وهو اسم لع بة إل ذه النس ة، ه
ة               ون، وهي قبيل اء ن دل الب ل األول لكن ب ذآور، وهو يتصحف بالعنسي، مث ا ينسب الم قبائل، وال أعلم إلى أيه

  .أيضًا

 ابن مسهر الموصلي

ن مسهر                     د ب ن أحم اهر ب د الق ن عب د الواحد ب ن عب ي ب ي الحسن عل ن أب اء سعد ب ي الوف ن أب ي ب أبو الحسن عل
اء         الموصل دح الخلف ات الموصل وم ر والي ي أآث ل ف دمًا، تنق ي، الملقب مهذب الدين؛ آان شاعرًا بارعًا رئيسًا مق

ي               ه ف د، ومن محاسن شعره قول ة آم د بمدين ه ول ه أن ي ديوان ر ف دين، وذآ واألمراء؛ رأيت ديوان شعره في مجل
  : صفة فهد

 ـقحياء جهم المحيا سيء الـخـل   وآل أهرت بادي السخط مطرح ال
 طته الرشا حسدًا من لونها اليقـق   والشمس مذ لقبوها بالـغـزالة أع
 على المنايا نعاج الرمل بالـحـدق   ونقطته حباًء آـي يسـالـمـهـا

 فـرق يومًا لناظـره إال عـلـى   هذا ولم يبرزا مع سلـم جـانـبـه
   

  : ومن هذه القصيدة في صفة الخيل
 صبغ تولد بين الصبح والغـسـق   ـاسوٌد حوافرها بيٌض جحافـلـه

 الفلق وطول ما آرعت من منهل   من طول ما وطئت ظهر الدجا خببًا
   

  : وهي قصيدة بديعة، وأولها
 فرد دنان الـمـنـايا مـورد األنـق   هي الموارد بين السحـر والـحـدق
 وأعذب الشرب ما يصفو من الرنـق   وأطيب العيش ما تجنيه مـن تـعـب

 مر النسيم بجاري الغيث منـبـثـق   دار درك إخالف الغمـام عـلـى يا
  بأروض األرض من أجفان ذي حرق   وإن عدتك عوادي المزن فانتجـعـي

        
  



 

ان   راج الصوري، وآ د الس ن أحم د ب د اهللا محم ي عب ر أب ات األمي ن أبي أخوذة م دة م ا جي ع أنه ات م ذه األبي وه
  : دةمعاصره، وهي من جملة قصي

  ما في الصوارم والعسالة الذبل   شثن البراثن في فيه وفـي يده
 فقمصاه بجلباب من المـقـل   تنافس الليل فيه والنهار مـعـًا

 تبرز لناظره إال علـى وجـل   والشمس منذ دعوها بالغزالة لم
   

  : ومن شعر ابن مسهر أيضًا بيتان آتبهما إلى بعض الرؤساء
  على األرض واعتل شرٌق وغرب   ـى آـل مـاولما اشتكيت اشتـك

 قـلـب وما صح جسٌم إذا اعتـل   ألنك قلـٌب لـجـسـم الـزمـان
  

  : أنشدني العلم الشاتاني له هذه القصيدة: ، وبالغ في الثناء عليه، ثم قال"الخريدة " وذآره العماد الكاتب في 
 واآتسى نواره العشب   حسرت عن يومنا النوب

 باألماني السبعة الشهب   في مجرتهـا واستقامت
 فيه للذات مصطحـب   يا خليلي أين مصطبـٌح
 ودموع القطر تنسكب   وثغور الزهر ضاحكة
 من غنا أطياره طرب   ولنا في آـل جـارحة
 وهي أم حين تنـتـسـب   اسقنيها بـنـت دسـكـرة

 جاءت األزمان والحقـب   خندريسوٌن دون مـدتـهـا
  قصرت عن لحظه القضب   لوها لـنـا رشـأطاف يج

 فهي في آفيه تلـتـهـب   أوقدتهـا نـار وجـنـتـه
 فلهذا يرقص الـحـبـب   ولها من ذاتـهـا طـرٌب

   
ال : ثم قال بعد ذلك ى لشاعر أو       : وآان قد حكى لي آمال الدين بن السهروردي ق ه معن ن مسهر إذا أعجب ان اب آ

ن  بيت عمل عليه قصيدة وادعاه  لنفسه، واجتمع هو واألبيوردي مرة، وهو ال يعرف ابن مسهر، فجرى حديث اب
  .بل األبيوردي سرق شعري: مسهر وأنه سرق بيت األبيوردي، فقال ابن مسهر

  
ا    : أيضًا في حقه في أول ترجمته" الخريدة " وقال في  ى التسعين لم عاش إلى زماننا هذا، ورأيته شيخًا أناف عل

نة ا ت بالموصل س ال   آن م ق ه، ث اري عادت ى ج م وصفه عل مائة، ث ين وخمس ين وأربع هر : ثنت هر مس ن مس واب
ة      اء الترجم ي أثن ال ف م ق اه      : المعاصرين حسدًا، ومميت القاصرين عن شأوه آمدًا، ث ا حك اق م ومن غريب االتف

رو                 ار المع د الغف ن عب ي ب ن عل د ب ن أحم د ب ائم محم ي الغن ن أب رحمن ب د ال تح عب ي الف ابن  السمعاني عن أب ف ب
  : األخوة البيع األديب الكاتب، أنه رأى في منامه منشدًا ينشد

   
 بهودجك المزموم أنـى اسـتـقـلـت   وأعجب من صبري القلوص التي سرت

 مـشـتـت جميٍع وصبٍر مستـحـيٍل   وأطبق أحناء الضلوع عـلـى جـوًى
   

ذآور   تح الم و الف ال أب ي السؤال عن قائ   : ق ا انتبهت جعلت دأب ا،   فلم رًا عنهم م أجد مخب دة، فل ين م ذين البيت ل ه
ي بعض    ومضى على ذلك عدة سنين، ثم اتفق نزول أبي الحسن علي بن مسهر المذآور في ضيافتي، فتجاذبنا ف

ال      ذآورين، فق ين الم ه، وأنشدته البيت ا من     :الليالي ذآر المنامات، فذآرت له حال المنام الذي رأيت اهللا أنهم أقسم ب
  : يدة، وأنشدني منهاشعري من جملة قص

 فليس بسٍر ما الـضـلـوع أجـنـت   إذا ما لسان الدمع نم عـلـى الـهـوى
 أناحت حمامات اللـوى أم تـغـنـت   فوالـلـه مـا أدري عـشـية ودعـت

 بهودجك المزموم أنـى اسـتـقـلـت   وأعجب من صبري القلوص التي سرت
 ل عنك الريح من حـيث هـبـتوأسأ   أعاتب فيك اليعمالت عـلـى الـنـوى
 مـشـتـت جميٍع وصبٍر مستـحـيٍل   وأطبق أحناء الضلوع عـلـى جـوًى

   



 

  .فعجبنا من هذا االتفاق، ثم تذاآرنا بقية ليلتنا بأنواع األدب: قال
  : من قصيدة" الخريدة " ومن شعره أيضًا، وهو ما أورده له في 
 حمام البـان مني، وأذآرني   الوجد ما قد هيج الطـلـالن

 فوق األراآة سحـرًة سـيان   أنا والحمائم حيث تندب شجوها
  شرخ الشباب وهن باألغصان   فأنا المعنى بالقدود أمـالـهـا

  : ومنها
 عقدوا عمائمهم على التيجان   فافخر فإنك من ساللة معشر
  .بالفضل تعرف قيمة اإلنسان   آل األنام بنو أٍب لـكـنـمـا

ي   . أواخر صفر سنة ثالث وأربعين وخمسائة رحمه اهللا تعالى وتوفي في دة  " وقال العماد الكاتب ف نة  " الخري س
  .ست وأربعين

  .بضم الميم وسكون السين المهملة وآسر الهاء بعدها وبعدها راء، وهو اسم علم: ومسهر

 ابن الساعاتي

ابن الساعاتي، الملقب         ن هردوز المعروف ب تم ب دين، الشاعر المشهور؛ شاعر      أبو الحسن علي بن رس اء ال به
ماه          وان أخر لطيف س ادة، ودي ه آل اإلج اد في " مبرز في حلبة المتأخرين، له ديوان شعر يدخل في مجلدين، أج

  : نقلت منه قوله" مقطعات النيل 

 صرف الزمان بأختها ال يغلط   للـه يوٌم فـي سـيوط ولـيلٌة
 البدر فرٌع أشـمـط وله بنور   بتنا وعمر الليل في غـلـوائه

 رطب يصافحه النسيم فبسقط   والطل في سلك الغصون آلؤلؤ
 تنقـط والريح تكتب والغمامة   والطير يقرأ والغدير صحـيفة

   
  : وهذا تقسيم بديع؛ ونقلت منه أيضًا

 رتعت نواظرها بها واألنـفـس   وقد نزلـت بـروضة حـزنـيٍة
 ك من نفحاتهـا يتـنـفـسوالمس   فظللت أعجب حيث يحلف صاحبي

 إال جوهٌر والروض إال سنـدس   ما الجـو إال عـنـبـٌر والـدوح
 الـنـرجـس ن بلثمها فرنا إليه   سفرت شقائقها فـهـم األقـحـوا

  وله وذا أبدًا عيون تحرس   فكأن ذا خد وذا ثغر يحـا

  .وله آل معنى مليح

و  اه ت ة أن أب اهرة المحروس ده بالق ي ول ع   أخبرن نة أرب هر رمضان س ن ش رين م ث والعش يس الثال وم الخم في ي
اً        ا عشر يوم تة أشهر وأثن نة وس ورأيت بخط   . وستمائة بالقاهرة، ودفن بسفح المقطم وعمره إحدى وخمسون س

ا         : بعض المشايخ وقد وافق في تاريخ الوفاة ولكنه قال ي عشر يوم بعة أشهر واثن نة وس ين س ًا وأربع عاش ثماني
  .واهللا أعلم بالصواب. شق، رحمه اهللا تعالىوأنه ولد بدم

  .بضم الراء وسكون السين المهملة وضم التاء المثناة من فوقها: ورستم

  .بفتح الهاء وسكون الراء وضم الدال وسكون الواو وبعدها زاي: وهردوز

دة بصعيد مصر،   بضم السين المهملة والياء المثناة من تحتها وسكون الواو وبعدها طاء مهملة، وهي بل: وسيوط
  .ومنهم من يقول أسيوط بزيادة همزة مضمومة وسكون السين



 

 ابن اآلمدي قاضي واسط

ر، اآلمدي      ن جعف د ب أبو الفضائل علي بن أبي المظفر يوسف بن أحمد بن محمد بن عبيد اهللا بن الحسين بن أحم
ه وال      ا      األصل الواسطي المولد والدار؛ هو من بيت معروف بواسط بالصالح والرواي ام به داد وأق دم بغ ة، ق عدال

ن      ارك صاحب اب ن المب مدة متفقهًا على مذهب اإلمام الشافعي، رضي اهللا عنه، على الشيخ أبي طالب المبارك ب
ان    اب األزج، وآ الخل، ثم من بعده على أبي القاسم يعيش بن صدقة الفراتي، وأعاد له درسه بالمدرسة الثقتية بب

الحديث من جماعة آبيرة ببلده وببغداد، وتولى القضاء بواسط في أواخر صفر حسن الكالم في المناظرة، وسمع 
سنة أربع وستمائة، وصار إليها في شهر ربيع األول من السنة المذآورة، وأضيف إليه أيضًا االشراف باألعمال 

  : الواسطية، وآان له معرفة بالحساب، وله أشعار رائقة، فمن ذلك األبيات السائرة وهي

 ودعا به داعي الصبا فتـولـهـا   ه ذآر الحمى فـتـأوهـاواهًا ل
 أشجانه تثني عن الحلمي النهـى   هاجت بالبله البالبل فانـثـنـت

 وجد القديم ولم يزل متـنـبـهـا   فشكا جوى وبكى أسى وتنبـه ال
 بيلملـم يومـا تـأوه أو وهـى   قالوا وهى جلدًا ولو علق الهـوى

 حمل الغرام فكيف يسلو مكرهـا   لو فطـائعـًاال تكرهوه على الس
 وصلي فقد بلغ السقام المنتهـى   ياعتب ال عتب عليك فسامـحـي
 لما خطرت عليه في حلل البهـا   علمت بان الجزع ميل غصونـه
 فلذاك أحسن ما يرى عين المهـا   ومنحت غنج اللحظ غزالن النقـا
 ات مسلوب الرقاد متـيهـاعزم   لوال داللك لم أبت متـقـسـم ال

 دمع وحزن مفـرٌط وتـدلـهـا   لي أربع شهداء في صدق الـوال
 في يذبل يومًا ألصبح آالسـهـا   وبالبل تعـتـادنـي لـو أنـهـا

 ونهاه عنك الالئمون ومن انتهـى   الم العواذل في هواك وما أرعوى
 تشـتـهـىعجبًا وأي مليحة ال    قالوا اشتهاك وقد رآك مـلـيحة
 مشبها مثلي وال لك في المالحة   أنا أعشق العشاق فـيك وال أرى

  .وله غيرها أشعار رقيقة

ي مسودتي أن             : قلت م وجدت بخطي ف م، ث ق صحتها، واهللا أعل ه وال أتحق ات منسوبة إلي ذه األبي هكذا وجدت ه
ة الغزي          ي طبق ان ف نة إحدى وخمسين وخمسمائة، وآ ى     توفي ابن اآلمدي الشاعر س م أقف عل اني، ول واألرج

ى       : اسمه ونسبه حتى أعلم من هو، لكنه قال د زاد عل ان ق راق، وآ ي الع ي ف وآان من أهل النيل، يعني البليدة الت
ول     اني المجه ذا الث تسعين سنة، فيحتمل أن تكون له هذه األبيات المذآورة في هذه الترجمة، ويحتمل أن تكون له

  .ترجح األول ألنه آان قاضي واسط فهو الفقيه، وهذا الشاعراالسم والنسب، واهللا أعلم، لكن ي

نة تسع وخمسين وخمسمائة     ين    . وآانت والدته بواسط في الخامس والعشرين من ذي الحجة س ة االثن وفي ليل وت
د،         ه بظاهر البل ه وأهل د أبي ن عن ين، ودف ثالث شهر ربيع األول سنة ثمان وستمائة بواسط، وصلي عليه يوم االثن

  . تعالى، وقد تقدم الكالم على اآلمدي، وأن نسبته إلى آمدرحمه اهللا

 عماد الدوله ابن بويه

ة       -عماد الدولة أبو الحسن علي بن بويه بن فناخسرو الديلمي صاحب بالد فارس  ي ترجم به ف ام نس دم تم وقد تق
ذآو        ة الم اد الدول ادة؛ وعم أغنى عن اإلع زة ف ك من    أخيه معز الدولة أحمد بن بويه في حرف الهم ر أول من مل

ة إخوة   م     : بني بويه، وآان أبوه صيادًا وليست له معيشة إال من صيد السمك، وآانوا ثالث رهم، ث ة أآب اد الدول عم
اء      -رآن الدولة الحسن وهو والد عضد الدولة  ي حرف الح ره ف وا      -وقد تقدم ذآ ع ملك ة، والجمي م معز الدول . ث

يت  ار ص عادتهم وانتش بب س ة س اد الدول ان عم ارس  وآ واز وف راقين واأله وا الع بالد وملك ى ال تولوا عل هم، واس
ا            ى م ه، وزادت عل ة اتسعت مملكت ن رآن الدول ة ب ك عضد الدول وساسوا أمور الرعية أحسن سياسة، ثم لما مل
ن أول   ره م ة أم ذآور وآيفي ة الم اد الدول ك عم ن سبب تمل ًا م ذآرت طرف ة ل وال خوف اإلطال ان ألسالفه، ول آ

  .الحال



 

ة آانت       وذآر أ ه أسباب عجيب ذآور اتفقت ل بو محمد هارون بن العباس المأموني في تاريخه أن عماد الدولة الم
ه  ا                : سببًا لثبات ملك ه م م يكن مع األموال، ول البوه ب ع أصحابه وط ه اجتم ي أول ملك ك شيراز ف ا مل ه لم ا أن منه

د خال      يرضيهم به وأشرف أمره على االنحالل، فاغتم لذلك، فبينما هو مفكر قد  ي مجلس ق ره ف استلقى على ظه
ه، فخاف      فيه للفكرة والتدبير إذ رأى حية قد خرجت من موضع من سقف ذلك المجلس ودخلت موضعًا آخر من
ة وجدوا         وا عن الحي ا صعدوا وبحث ة، فلم أن تسقط عليه، فدعا الفراشين وأمرهم بإحضار سلم، وأن تخرج الحي

ال      ذلك السقف يفضي إلى غرفة بين سقفين، فع دة صناديق من الم ا ع رفوه ذلك، فأمرهم بفتحه ففتحت فوجد فيه
د أن       ره بع ه، وثبت أم ي رجال والمصاغات قدر خمسمائة ألف دينار، فحمل المال إلى بين يديه، فسر به وأنفقه ف

ه،  . آان قد أشفى على االنخرام -ثم أنه قطع ثيابًا وسأل عن خياط حاذق، فوصف له خياط آان لصاحب البلد قبل
ذا                ه له ه طلب ده لصاحبه، وأن ة آانت عن ي وديع ه ف ه إلي د سعي ب ه ق ه أن فأمر بإحضاره، وآان أطروشًا، فوقع ل
ه،         ة من جواب اد الدول ا، فعجب عم ا فيه السبب، فلما خاطبه حلف أنه ليس عنده إال اثنا عشر صندوقًا ال يدري م

م         ووجه معه من حملها، فوجد فيها أمواًال وثيابًا بجملة عظيمة،  ل سعادته، ث وى دالئ ذه األسباب من أق فكانت ه
  .تمكنت حاله واستقرت قواعده

وآانت وفاته يوم األحد ألربع عشرة ليلة بقيت من جمادى األولى سنة ثمان وثالثين، وقيل تسع وثالثين وثلثمائة 
م    نة ول ه    بشيراز، ودفن في دار المملكة، وأقام في المملكة ست عشر سنة، وعاش سبعًا وخمسين س ب، رحم يعق

  .اهللا تعالى

  .وأتاه في مرضه أخوه رآن الدولة واتفقا على تسليم بالد فارس إلى عضد الدولة بن رآن الدولة فتسلمها

 سيف الدولة بن حمدان

ة الحسن         -سيف الدولة أبو الحسن علي بن عبد اهللا بن حمدان  ه ناصر الدول ة أخي ي ترجم به ف وقد تقدم تتمة نس
اب          في حرف الحاء فال ح  ي آت البي ف و منصور الثع ال أب ه؛ ق ى إعادت دهر   " اجة إل ة ال دان    ": يتيم و حم ان بن آ

هور         ة مش يف الدول ة، وس ولهم للرجاح ماحة، وعق ديهم للس احة، وأي نتهم للفص باحة، وألس م للص ًا أوجهه ملوآ
ال،  ال، ومحط الرح ة اآلم ود، وقبل ع الج ود، ومطل م، وحضرته مقصد الوف اطة قالدته يادتهم، ووس م  بس وموس

ه من شيوخ الشعر      : األدباء، وحلبة الشعراء، ويقال ع بباب إنه لم يجتمع بباب أحد من الملوك بعد الخلفاء ما اجتم
زاز   ونجوم الدهر، وإنما السلطان سوق يجلب إليها ما ينفق لديها؛ وآان أديبًا شاعرًا محبًا لجيد الشعر شديد االهت

ار        له، وآان آل من أبي محمد عبد اهللا بن مح د اخت د الشمشاطي ق ن محم ي ب مد الفياض الكاتب وأبي الحسن عل
  .من مدائح الشعراء لسيف الدولة عشرة آالف بيت

ل            داع، وقي ه آل اإلب دع في د أب زح وق ي وصف قوس ق ة ف ي    : ومن محاسن شعر سيف الدول ات ألب ذه األبي إن ه
  ": اليتيمة " الصقر القبيصي، واألول ذآره الثعالبي في آتاب 

 فقام وفي أجفانـه سـنة الـغـمـض   صبيح لـلـصـبـوح دعـوتـه وساٍق
 فمن بين منقض علينـا ومـنـفـض   يطوف بكاسات الـعـقـار آـأنـجـم

  على الجو دآنًا والحواشي على األرض   وقد نشرت أيدي الجنوب مـطـارفـًا
 على أحمٍر في أخضر تحت مـبـيض   يطرزها قوس السحـاب بـأصـفـٍر

 مصبغة، والبعض أقصر من بـعـض   يال خـوٍد أقـبـلـت فـي غـالئلآأذ
   

ن               رج ب ي الف و عل اه أب ذ معن ر أخ ا للسوقة، والبيت األخي اد يحضر مثله ي ال يك وهذا من التشبيهات الملوآية الت
  : محمد بن األخوة المؤدب البغدادي، فقال في فرس أدهم محجل

  ًا وقلص بردان فأرخى برد   لبس الصبح والدجنة بـردي
  .وقيل إنها لعبد الصمد بن المعذل

   
ه،                 ا من قلب ه ومحله ا من ا لقربه ة الحظاي ال، فحسدها بقي ة الجم ي غاي روم ف وك ال ات مل وآانت له جارية من بن
ًا،        ى بعض الحصون احتياط ا إل ا، فنقله وعزمنا على إيقاع مكروه بها من سم أو غيره، فبلغه الخبر وخاف عليه

  : وقال
 ت ولم أخل قط من إشـفـاق   ني العيون فيك فـأشـفـقراقبت



 

 ك مجدًا يا أنـفـس األعـالق   ورأيت العدو يحسـدنـي فـي
 والذي بيننـا مـن الـود بـاق   فتمنيت أن تـكـونـي بـعـيدًا

 وفراٍق يكـون خـوف فـراق   رب هجر يكون من خوف هجر
  .سن الصوري، واهللا أعلم لمن هي منهماورأيت هذه األبيات بعينها في ديوان عبد المح

  
  : ومن شعره أيضًا

 آشرب الطائر الفزع   أقبله عـلـى جـزٍع
  وخاف عواقب الطمع   رأى ماًء فأطعـمـه
 ولم يلتذ بـالـجـرع   وصادف خلسة فدنـا

   
ر من    -المقدم ذآره في حرف الحاء  -ويحكى أن ابن عمه أبا فراس  ي نف م     آان يومًا بين يديه ف ال له ه، فق ندمائ

  : أيكم يجيز قولي، وليس له إال سيدي، يعني أبا فراس: سيف الدولة
  فدمي لم تحله؟   لك جسمي تعله

   
  : فارتجل أبو فراس وقال

 فلي األمر آلـه   قال إن آنت مالكًا
   

  .فاستحسنه وأعطاه ضيعة بأعمال منبج المدينة المعروف تغل ألفي دينار في آل سنة
  

  : ر سيف الدولة أيضًا قولهومن شع
 وعاتبني ظلمًا وفي شقه العتب   تجنى علي الذنب والذنب ذنبـه
 تجنى له ذنبًا وإن لم يكن ذنـب   إذا برم المولى بخدمة عـبـده
  فهال جفاني حين آان لي القلب   وأعرض لما صار قلبي بكفـه

   
  : بيت في معنى البيت الثالثوأنشدني الفقير أيدمر الصوفي المسمى إبراهيم لنفسه دو

 من غير جناية وال من ذنب   قوم نقضوا عهودنا بالشعـب
  هال هجروا وآان قلبي قلبي   صدوا وتعتبوا وقد همت بهم

   
  : ويحكى أن سيف الدولة آان يومًا بمجلسه والشعراء ينشدونه، فتقدم أعرأبي رث الهيئة وأنشد وهو بمدينة حلب

 قد نفذ الزاد وانتهى الطـلـب   ـبأنـت عـلـي وهـذه حـل
  أمير تزهى على الورى العرب   بهذه تفـخـر الـبـالد وبـال

 إليك من جور عبدك الـهـرب   وعبدك الدهر قد أضـر بـنـا
   

  .أحسنت واهللا، وأمر له بمائتي دينار: فقال سيف الدولة
  

ة     د       حضر : وقال أبو القاسم عثمان بن محمد العراقي قاضي عين زرب ب، وق ة بحل ر سيف الدول ت مجلس األمي
ي            تأذن ف ه شعر اس ًا في ًا ودرج ًا فارغ ه آيس وافاه القاضي أبو نصر محمد بن محمد النيسابوري، فطرح من آم

  : إنشاده، فأذن له، فأنشد قصيدة أولها
   

  وعبدك محتاج إلى ألف درهم   حباؤك معتاٌد وأمـرك نـافـذ
   

ان   فلما فرغ من إنشاده ضحك سيف ا ذي آ لدولة ضحكًا شديدًا، وأمر له بألف درهم، فجعلت في الكيس الفارغ ال
  .معه
  

ر         و بك هورين، وأب اعرين المش ديين الش ان بالخال م المعروف ا هاش عيد ابن ان س و عثم د وأب ر محم و بك ان أب وآ



 

رة                ا م ا، وبعث لهم ام بواجب حقهم ا وق دحاه، فانزلهم ة وم ى حضرة سيف الدول د وصال إل وصيفًا  أآبرهما، ق
  : ووصيفة ومع آل واحد منهما بدرة وتخت ثياب من عمل مصر، فقال أحدهما من قصيدة طويلة

 إال ومالك في النـوال حـبـيس   لم يغد شكرك في الخالئق مطلقًا
 بهما لدينا الظلمة الـحـنـديس   خولتنا شمسًا وبـدرًا أشـرقـت
 ًة بـلـقـيسوغزالٌة هي بهـج   رشأ أتانا وهو حسـنـًا يوسـٌف
 حتى بعثت المال وهو نـفـيس   هذا ولم تـقـنـع بـذاك وهـذه

  وأتى على ظهر الوصيف الكيس   أتت الوصيفة وهي تحمل بـدرة
 مصٌر وزادت حسنـه تـنـيس   وحبوتنا ممـا أجـادت حـوآـه

 مشروب والمنكوح والملبـوس   فغدا لنا من جودك المأآـول وال
   

  .فليست مما يخاطب الملوك بها" المنكوح " أحسنه إال في لفظة : ولةفقال له سيف الد
  

ك          وأواء وتل اء وال امي والببغ اء والن ي والسري الرف ع المتنب وأخبار سيف الدولة آثيرة مع الشعراء، خصوصًا م
  .الطبقة، وفي تعدادهم طول

  
ن  ل س ة، وقي الث وثلثمائ نة ث ة س ابع عشر ذي الحج د س وم األح ه ي ةوآانت والدت وم . ة إحدى وثلثمائ وفي ي وت

ى                  ل إل ب، ونق ة بحل نة ست وخمسين وثلثمائ ين من صفر س اعة، لخمس بق ع س ل راب اعة، وقي الجمعة ثالث س
  .ميافارقين، ودفن في تربة أمه، وهي داخل البلد، وآان مرضه عسر البول

  
در       ة بق ه لبن يئًا وعمل ه ش ي غزوات الكف، وأوصى أن يوضع     وآان قد جمع من نفض الغبار الذي يجتمع عليه ف

  .خده عليها في لحده، فنفذت وصيته في ذلك
  

  .وملك حلب في سنة ثالث وثالثين وثلثمائة، انتزعها من يد أحمد بن سعيد الكالبي صاحب اإلخشيد
  

ن           " تاريخ حلب " ورأيت في  راس اب ي ف ن سعيد، وهو أخو أب دان الحسين ب ي حم أن أول من ولي حلب من بن
  : مها في رجب سنة اثنتين وثالثين وثلثمائة، وآان شجاعًا موصوفًا، وفيه يقول ابن المنجمحمدان، وأنه تسل

  إن المنايا تحت راية ذاآا   وإذا رأوه مقبًال قالوا أال

ن   ة بالموصل، ودف ين وثلثمائ ان وثالث نة ثم رة س ادى اآلخ ن جم ة بقيت م رة ليل ع عش ين ألرب وم االثن وفي ي وت
ه   بالمسجد الذي بناه في  ى رأيت الدير األعلى، وآنت أظن أن دير سعيد الذي بظاهر الموصل منسوب إلى أبيه حت

  .في آتاب الديرة منسوبًا إلى سعيد بن عبد الملك بن مروان األموي

ك دمشق أيضًا        ام ومل ى الش ل إل وآان سيف الدولة قبل ذلك مالك واسط وتلك النواحي، وتقلبت به األحوال وانتق
ه اهللا    وآثيرًا من بالد ا ائع قصائد، رحم لشام وبالد الجزيرة، وغزواته مع الروم مشهورة، وللمتنبي في أآثر الوق

  .تعالى

ه           م عرض ل ة، ث ي المملك ه أيضًا ف ة، وطالت مدت وملك بعده ولده سعد الدولة أبو المعالي شريف بن سيف الدول
قه  قولنج وأشفى منه على التلف، وفي اليوم الثالث من عافيته واقع جاريته ، فلما فرغ منها سقط عنها وقد جف ش

ه    : األيمن، فدخل عليه طبيبه، فأمر ان يسجر عنده الند والعنبر، فأفاق قليًال، فقال له الطبيب  ي مجسك، فناول أرن
د لخمس    . ما ترآت لي اليمين يمينًا، وآان قد حلف وغدر: أريد اليمين، فقال: يده اليسرى، فقال ة األح وتوفي ليل

  .رمضان من سنة إحدى وثمانين وثلثمائة وعمره أربعون سنة وستة أشهر وعشرة أيامبقين من شهر 

  .وتولى بعده ولده أبو الفضائل سعد، ولم أقف على تاريخ وفاته، وبموته انقرض ملك بني سيف الدولة

مائة،   ان  وتوفي أبو علي ابن األخوة المذآور يوم الجمعة رابع عشر جمادى اآلخرة سنة ست وأربعين وخمس وآ
  .شاعرًا مجيدًا

  
  



 

 الظاهر العبيدي

ن                ائم ب ن الق ن المنصور ب ن المعز اب ز ب ن العزي اآم ب ن الح ن اهللا، اب أبو هاشم علي، الملقب الظاهر إلعزاز دي
د     اه فق دة، ألن أب المهدي عبيد اهللا صاحب مصر، وقد تقدم ذآر جماعة من أهل بيته؛ آانت واليته بعد فقد أبيه بم

الى     -من شوال سنة إحدى عشرة وأربعمائة  في السابع والعشرين اء اهللا تع ه إن ش ان   -آما سيأتي في ترجمت وآ
نة    ن الس ر م وم النح ي ي ذآور ف ده الم اموا ول ه، فأق وا عدم ى أن تحقق اره إل ون آث وره ويتتبع اس يرجون ظه الن

ي  المذآورة، وآانت مملكته الديار المصرية وإفريقية وبالد الشام، فقصد صالح بن مرداس ا ي    -لكالب ذآور ف الم
ن شريف        -حرف الصاد  ي الفضائل اب مدينة حلب وحاصرها، وفيها مرتضى الدولة بن لؤلؤ الجراحي غالم أب

ن             ا، وتغلب حسان ب ا يليه ى م تولى عل ه واس ا من ذآور، فانتزعه بن سيف الدولة الحمداني نيابة عن الظاهر الم
ة الظاهر وجرت أمور وأسباب        مفرج بن دغفل البدوي صاحب الرملة على أآثر بالد ا ام، وتضعضعت دول لش

  .يطول شرحها

اآم            ا الح رفقين، قطعهم دين من الم ان أقطع الي ي، وآ د الجرجرائ ن أحم واستوزر نجيب الدولة أبا القاسم علي ب
ى   والد الظاهر في شهر ربيع اآلخر سنة أربع وأربعمائة على باب القصر البحري بالقاهرة المحروسة، وحمل إل

نة تسع             داره، ات س وان النفق ي دي ك ول د ذل م بع ببها، ث ة قطع بس وآان يتولى بعض الدواوين فظهرت عليه خيان
اف والصعيد         دم باألري ي الخ ل ف د أن تنق ه بع ذا آل . وأربعمائة، ثم وزر للظاهر سنة ثماني عشرة وأربعمائة، وه

اب  ولما استوزر آان يكتب عنه العالمة القاضي أبو عبد اهللا القضاعي صاحب    ره    -" الشهاب  " آت يأتي ذآ وس
الى  اء اهللا تع ه  -إن ش ت عالمت ه  " وآان كرًا لنعمت د هللا ش راز  " الحم دة واالحت ة الزائ اف واألمان تعمل العف واس

  : والتحفظ، وفي ذلك يقول جاسوس الفلك

 ودع الرقاعة والتحامـق   يا أحمقـًا اسـمـع وقـل
  صادق ت وهبك فيما قلت   أأقمت نفسك في الـثـقـا
 قطعت يداك من المرافق   فمن األمـانة والـتـقـى

ا          -وهو منسوب إلى جرجرايا اة من تحته اء مثن ين ي ين األلف م راء مفتوحة وب  -بفتح الجيمين بينهما راء ساآنة ث
  .وهي قرية من أرض العراق

ا    ة بالق ة    . هرةوآانت والدة الظاهر يوم األربعاء عاشر شهر رمضان سنة خمس وتسعين وثلثمائ وفي أخر ليل وت
  .األحد منتصف شعبان سنة سبع وعشرين وأربعمائة، رحمه اهللا تعالى

  .وسمعت أنه توفي ببستان الدآة، وآان بالمقس في الموضع المعروف بالدآة، واهللا أعلم

دة        ابع شهر رمضان، وآانت م ي س وتوفي وزيره الجرجرائي سنة ست وثالثين وأربعمائة، رحمه اهللا تعالى، ف
  .ارته للظاهر وولده المستنصر سبع عشرة سنة وثمانية أشهر وثمانية عشر يومًاوز

 علي بن منقذ

دمًا     ان شجاعًا مق أبو الحسن علي بن مقلد، بن نصر بن منقذ الكناني، الملقب سديد الملك، صاحب قلعة شيزر؛ آ
ازًال              ان ن ه آ ذ، ألن ي منق ة شيزر من بن ك قلع ًا، وهو أول من مل ة بقرب الجسر     قوي النفس آريم اور القلع مج

ي               ان ف لمها باألم ا وتس ذها، فنازله ه نفسه بأخ روم فحدثت د ال ة بي ذ، وآانت القلع ي المنق المعروف اليوم بجسر بن
ين وخمسين       نة اثنت ي س ة ف رجب سنة أربع وسبعين وأربعمائة، ولم تزل في يده ويد أوالده إلى أن جاءت الزلزل

من بني منقذ وغيرهم تحت الهدم، وشغرت، فجاءها نور الدين محمود بن  وخمسمائة فهدمتها وقتلت آل من فيها
  .زنكي صاحب الشام في بقية السنة وأخذها

بالد،        " سيرة صالح الدين " وذآر بهاء الدين بن شداد في آتاب  رًا من ال ب، وأخربت آثي ة بحل أنه جاءت زلزل
ذه      ذا        وذلك في الثاني عشر من شوال سنة خمس وستين وخمسمائة، وه ه أن ه ك، فال يظن الواقف علي ر تل غي

  .وغيره أيضًا" شذور العقود " غلط، بل هما زلزلتان، واألول ذآره ابن الجوزي في 



 

اء، ومدحه جماعة من              راء فضالء آرم اء أم ه جماعة نجب وآان سديد الملك المذآور مقصودًا، وخرج من بيت
د ه شعر جي ان ل ا وآ اجي وغيرهم اط والخف ابن الخي عراء آ ه  الش وك ل ى ممل د غضب عل ه وق ه قول أيضًا، فمن

  : وضربه

 آفي غلهما غيظًا إلى عنقـي   أسطو عليه وقلبي لو تمكن من
  وأين ذل الهوى من عزة الحنق   وأستعير إذا عاقبتـه حـنـقـًا

ه شيرز، وص    احب وآان موصوفًا بقوة الفطنة، وتنقل عنه حكاية عجيبة، وهي أنه آان يتردد إلى حلب قبل تملك
ه،             ى نفسه من ذآور عل ك الم رداس، فجرى أمر خاف سديد المل ن م حلب يومئذ تاج الملوك محمود بن صالح ب
ود بت صالح       دم محم ده، فتق فخرج من حلب إلى طرابلس الشام وصاحبها يومئذ جالل الملك بن عمار، فأقام عن

ى س    تعطفه     إلى آاتبه أي نصر محمد بن الحسين علي بن النماس الحلبي أن يكتب إل ًا يتشوقه ويس ك آتاب ديد المل
ى       غ إل ى أن بل ا أمر إل ويستدعيه إليه، ففهم الكاتب أنه يقصد له شرًا، وآان صديقًا لسديد الملك، فكتب الكتاب آم

ار صاحب          " إن شاء اهللا تعالى "  ن عم ى اب ك عرضه عل ى سديد المل اب إل فشدد النون وفتحها، فلما وصل الكت
اره        طرابلس ومن بمجلسه من خو ه وإيث ود في ة محم ه من رغب ا في اصه، فاستحسنوا عبارة الكتاب واستعظموا م

لقربه، فقال سديد الملك إني أرى في الكتاب ما ال ترون، ثم أجابه عن الكتاب بما اقتضاه الحال، وآتب في جملة 
ام  " الكتاب  ا         " أنا الخادم المقر باألنع ا وصل الكت ون، فلم ا وشدد الن زة من أن ود ووقف    وآسر الهم ى محم ب إل

ا طيب   : عليه الكاتب سر بما فيه وقال ألصدقائه قد علمت أن الذي آتبته ال يخفى على سديد الملك، وقد أجاب بم
وك   : (نفسي؛ وآان الكاتب قد قصد قول اهللا تعالى ك ليقتل أتمرون ب الى     ). إن المأل ي ه تع ك بقول : فأجاب سديد المل

ا   ( وا فيه ا دام ي              ،)إنا لن ندخلها أبدًا م امة ف ة أس ذه الحكاي ذا ساق ه ه؛ وهك دودة من تيقظه وفهم ذه مع فكانت ه
  .مجموعه إلى الرشيد بن الزبير في ترجمة ابن النحاس

  .وآانت وفاته في سنة خمس وسبعين وأربعمائة، رحمه اهللا تعالى

ي حر       ده ف يأتي ذآر وال زة وس يم إن  وقد تقدم ذآر حفيده أسامة بن مرشد بن علي المذآور في حرف الهم ف الم
  .شاء اهللا تعالى

وذآرهم العماد األصبهاني في الخريدة، وبالغ في الثناء عليهم وذآر أيضًا في آتاب السيل والذيل أنه توفي تحت 
  .الهدم لما هدمت الزلزلة حصن شيزر يوم االثنين ثالث رجب سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة، واهللا أعلم

 الصليحي

ان            أبو الحسن علي بن محمد بن  ذهب، وآ اليمن سني الم د قاضيًا ب وه محم ان أب اليمن؛ آ ائم ب علي الصليحي الق
ؤدده          ته وس ه، لرياس ب إلي ه ويرآ ي يالطف د اهللا الزواح ن عب امر ب داعي ع ان ال ه، وآ ه يطيعون ه وجماعت أهل

وغ وال       ذ دون البل ذآور وهو يومئ ي الم ده عل حت  وصالحه وعلمه، فلم يزل عامر المذآور حتى استمال قلب ول
اب          ي آت ي الصليحي ف ة عل ده حلي ل آانت عن ة،     " الصور  " له فيه مخايل النجابة، وقي ذخائر القديم وهو من ال

  .فأوقفه منه على تنقل حاله وشرف مآله، وأطلعه على ذلك سرًا من أبيه وأهله

ى                    ا رسخ، فعكف عل ه م ي من آالم ي ذهن عل ه، ورسخ ف ه وعلوم ه بكتب رب وأوصى ل ات عامر عن ق ثم م
ان         ال د، فك ة األمل البعي عيد غاي ا وبالجد الس غ به درس، وآان ذآيًا، فلم يبلغ الحلم حتى تضلع من معارفه التي بل

ق السراة             ى طري يًال عل اس دل ه صار يحج بالن م إن ل، ث م التأوي فقيهًا في مذهب الدولة اإلمامية مستبصرًا في عل
ه  ك س   :والطائف خمس عشرة سنة وآان الناس يقولون ل ا أن ك        بلغن ره ذل أن، فيك ك ش يمن بأسره ويكون ل تملك ال

نة تسع   ي س ان ف ا آ ة؛ ولم اس، الخاصة والعام واه الن ي أف ر ف د شاع وآث رًا ق ه أم ع آون ه، م ى قائل ره عل وينك
الفهم             د ح ًال ق ه ستون رج ان مع يمن، وآ ال ال ي جب ى ذروة ف وعشرين وأربعمائة ثار في رأس مسار، وهو أعل

ر  ان وعش نة ثم م س ي موس ة ف ه   بمك ن قوم و م ن ه نهم إال م ا م دعوة وم ام بال وت والقي ى الم ة عل ين وأربعمائ
م                  ا ل ا ملكه ة، فلم ة عالي ة منيع ان قل ل آ اء، ب ذآور بن ل الم رأس الجب م يكن ب ر، ول وعشائره في منعة وعدد آثي
تموه              ه عشرون ألف ضارب سيف وحصروه وش د أحاط ب ه إال وق ي ليلت ا ف ينتصف نهار ذلك اليوم الذي ملكه

هوس الوا ل ه وق م: فهوا رأي ال له الجوع، فق اك أنت ومن معك ب ا : إن نزلت وإال قتلن ًا علين ذا إال خوف ل ه م أفع ل
وعليكم أن يملكه غيرنا، فإن ترآتموني أحرسه وإال نزلت إليكم، فانصرفوا عنه؛ ولم تمض عليه أشهر حتى بناه 

  .وحصنه وأتقنه



 

للمستنصر صاحب مصر في الخفية، ويخاف من نجاح صاحب    واستفحل أمر الصليحي شيئًا فشيئًا، وآان يدعو
ة             ة جميل ع جاري ه بالسم م ى قتل زل حت م ي ه، ول ي قتل ة ف تهامة ويالطفه ويستكين ألمره، وفي الباطن يعمل الحيل

دراء      ة بالك ين وخمسين وأربعمائ نة اثنت ى        . أهداها إليه، وذلك في س نة ثالث وخمسين آتب الصليحي إل وفي س
نة خمس   المستنصر يستأ ذنه في إظهار الدعوة، فأذن له، فطوى البالد طيًا وفتح الحصون والتهائم، ولم تخرج س

ى        ة وال إسالم، حت ي جاهلي ه ف د مثل وخمسين إال وقد ملك اليمن آله سهله ووعره وبره وبحره، وهذا أمر لم يعه
ر    : قال يومًا وهو يخطب الناس في جامع الجند ى منب وم نخطب عل د،       وفي مثل هذا الي ا بع م يكن ملكه عدن، ول

ى        : فقال بعض من حضر مستهزئًا وم عل ك الي ل ذل ي مث سبوح قدوس، فأمر بالحوطة عليه، وخطب الصليحي ف
  .منبر عدن، فقام ذلك اإلنسان وتغالى في القول وأخذ البيعة ودخل في المذهب

ى    ومن سنة خمس وخمسين استقر حاله في صنعاء، وأخذ معه ملوك اليمن الذين أزال ه وول ملكهم، وأسكنهم مع
ار،   في الحصون غيرهم، واختط بمدينة صنعاء عدة قصور، وحلف أن ال يولي تهامة إال لمن وزن مائة ألف دين

د    : (يا موالتنا أنا لك هذا؟ فقالت: فوزنت له زوجته أسماء عن أخيها أسعد بن شهاب، فواله، وقال لها هو من عن
ال     )اباهللا إن اهللا يرزق من يشاء بغير حس ه، فقبضه وق ه من خزانت ا،    : (، فتبسم وعلم أن ذه بضاعتنا ردت إلين ه

  ).ونمير أهلنا ونحفظ أخانا

نهم        ان يخاف م ذين آ وك ال ه المل ولما آان في سنة ثالث وسبعين وأربعمائة عزم الصليحي على الحج، فأخذ مع
ده ا    ه ول دها      أن يثوروا عليه، واستصحب زوجته أسماء ابنة شهاب، واستخلف مكان د، وهو ول رم أحم ك المك لمل

ي                 زل ف المهجم، ون ان ب ى إذا آ ة وستون شخصًا، حت يهم من آل الصليحي مائ ارس ف ي ف ي ألف أيضًا، وتوجه ف
اس      م يشعر الن ه، ل ظاهرها بضيعة يقال لها أم الدهيم وبئر أم معبد، وخيمت عساآره والملوك التي معه من حول

ه      قد قتل الصليحي، فانذعر الناس: حتى قيل ي قتلت ذآور الت وآشفوا عن الخبر، فكان سعيد األحول ابن نجاح الم
ة،      ى مك الجارية بالسم قد استتر في زبيد، وآان أخوه جياش في دهلك، فسير إليه وأعلمه أن الصليحي متوجه إل
ًآل   فتحضر حتى نقطع عليه الطريق ونقتله، فحضر جياش إلى زبيد، وخرج هو وأخوه سعيد ومعهما سبعون رج

ق          ب لكوا طري ق وس ادة الطري وا ج د، وترآ ها مسمار حدي ي رأس ال مرآوب وال سالح، بل مع آل واحد جريدة ف
  .الساحل، وآان بينهم وبين المهجم مسيرة ثالثة أيام للمجد

ي              اختلفوا ف الهم، ف ه لقت ي رآاب ذين ف ة من الحشة ال وآان الصليحي قد سمع بخروجهم، فسير خمسة آالف حرب
م        الطريق، فوصل سعي اس أنه ادة، فظن الن ة الم اء وقل د ومن معه إلى طرف المخيم، وقد أخذ منهم التعب والحف

ه    ال ألخي ذا واهللا     : من جملة عبيد العسكر، ولم يشعر بهم إال عبد اهللا أخو علي الصليحي، فق ا ارآب، فه ا موالن ي
ه    ال الصليحي ألخي ي ال أموت إال   : األحول سعيد بن نجاح، ورآب عبد اهللا، فق دًا     إن د، معتق ر أم معب دهيم وبئ بال

ه رجل من أصحابه         ال ل ة، فق ى المدين اجر إل : أنها أم معبد التي نزل بها رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، لما ه
ال،     اة، وب قاتل عن نفسك، فهذه واهللا الدهيم وهذه بئر أم معبد، فلما سمع الصليحي ذلك لحقه زمع اليأس من الحي

اني عشر من ذي              ولم يبرح من مكانه حتى ي الث ك ف ائر الصليحين، وذل ه وس ل أخوه مع يفه وقت قطع رأسه بس
  .القعدة سنة ثالث وسبعين وأربعمائة

م  ا رجل      : ثم إن سعيدًا أرسل إلى خمسة اآلالف التي أرسلها الصليحي لقتالهم، وقال له ل، وأن د قت إن الصليحي ق
تًال   منكم، وقد أخذت ثأر أبي، فقدموا عليه وأطاعوه، واستع يهم ق ان بهم على قتال عسكر الصليحي، فاستظهر عل

ك  : (وأسرا ونهبًا، ثم رفع رأس الصليحي على عود المظلة، وقرأ القارئ ك المل د،    ). قل اللهم مال ى زبي ورجع إل
ة         الد تهام ك ب ا، ومل نة وملكه دة من الس م  . وقد حاز الغنائم ملكًا عقيمًا، ودخلها في السادس عشر من ذي القع ول

ك    يزل  ر ذل على ذلك حتى قتل في سنة إحدى وثمانين وأربعمائة بتدبير الحرة، وهي امرأة من الصليحيين، وخب
  .يطول

  : عمل في ذلك القاضي العثماني -آما تقدم ذآره  -ولما قتل الصليحي ورفع رأسه على عود المظلة 

  إال على الملك األجل سعيدهـا             بكرت مظلته عليه فلـم تـرح

  ما آان أحسن رأسه في عودها          آان أقبح وجهه في ظلـهـا  ما

 سودها وارحمتا ألسودها من   سود األراقم قابلت أسد الشرى 
   

  : ولعلي الصليحي شعر جيد، فمن ذلك قوله



 

 فرؤوسهم عوض النثار نثـارأنكحت بيض الهند سمر رماحهم
 األعـمـار لـقإال بحيث تط   وآذا العال ال يستباح نكاحـهـا

   
  : ومن شعره، وقيل لغيره على لسانه: فقال" الخريدة " وذآره العماد في 

  في الحرب ألجم يا غالم وأسرج   ألذ من قرع المثـانـي عـنـده
 ومنـبـج وصهيلها بين العراق   خيٌل بأقصى حضرموت أشدهـا

ا   : والصليحي اء المثن ذه        بضم الصاد المهملة وفتح الالم وسكون الي ة، ال أعرف ه اء مهمل دها ح ا وبع ة من تحته
  .النسبة إلى أي شيء هي، والظاهر أنها إلى رجل، فقد جاء في األسماء األعالم صليح، ونسبوا إليه أيضًا

  .وأما األماآن المذآورة فكلها من بالد اليمن، ولم أتحقق ضبطها فكتبتها على الصورة التي وجدتها

  .وسيأتي ذآره إن شاء اهللا تعالى -للفقيه عمارة اليمني الشاعر " أخبار اليمن  "وأآثر هذه الترجمة نقلته من 

 العادل ابن السالر

ن      ي ب و منصور عل أبو الحسن علي بن السالر، المنعوت بالملك العادل سيف الدين، ورأيت في مكان أخر أنه أب
واريخ المصريين  إسحاق، عرف بابن السالر، وزير الظافر العبيدي صاحب مصر؛ رأيت في بعض  ان   : ت ه آ أن

ولى  ره إال أن ت ات بالصعيد وغي ي الوالي ه األحوال ف اهرة وتقلبت في ة القصر بالق ان تربي ًا، وآ ًا زرزاري آردي
ذآور      . الوزارة للظافر المذآور في رجب سنة ثالث وأربعين وخمسمائة افر الم ان أخر أن الظ ي مك ثم وجدت ف

ه استوزر نجم الدين أبا الفتح سليم بن م م         . حمد مصال في أول واليت ة ث راء الدول ابر أم ن مصال من أآ ان اب وآ
ين                ع وأربع نة أرب عبان س ع عشر ش اء راب ة الثالث زة ليل ى الجي ن مصال إل تغلب عليه العادل بن سالم وعدى اب

اهرة ف        ن السالر الق وزارة ودخل اب ًا لل ي وخمسمائة، عندما سمع بوصول ابن السالر من والية اإلسكندرية طالب
ن مصال جماعة      د اب الخامس عاشر من الشهر المذآور وتولى تدبير األمور ونعت بالعادل أمير الجيوش، وحش
ى     ه إل من المغاربة وغيرهم، وجرد العادل العساآر للقائه، فكسره بدالص من الوجه القبلي، وأخذ رأسه ودخل ب

ل،      القاهرة على رمح يوم الخميس الثالث والعشرين من ذي القعدة من ال ى أن قت ادل إل ذآورة واستمر الع سنة الم
  .وهذا القول أصح من األول، واهللا أعلم

الم وتشديد الكاف     -وآان ابن مصال من أهل لك  وه           -بضم ال ان هو وأب ا، وآ ة من أعماله د برق دة عن وهي بلي
  .يتعاطيان البيزرة والبيطرة، وبذلك تقدما، وآانت وزارة ابن مصال نحوًا من خمسين يومًا

ة         وآ اهرة مساجد، ورأيت بظاهر مدين ر بالق ان ابن السالر شهمًا مقدامًا مائًال إلى أرباب الفضل والصالح، عم
ه هللا      لفي، رحم و طاهر الس بلبيس مسجدًا منسوبًا إليه، وآان ظاهر التسنن شافعي المذهب، ولما وصل الحافظ أب

ه      ام ب ي     -تعالى، إلى ثغر اإلسكندرية المحروس وأق ه ف ا ذآرت ه  آم ه        -ترجمت ًا ب ذآور والي ادل الم م صار الع ث
م أر    ى اآلن، ول ه إل ة ب ه، وهي معروف ها إلي ة فوض تدريس اك مدرس ه هن ر ل ه وعم ي إآرام ه وزاد ف ل ب احتف

  .باإلسكندرية مدرسة للشافعية سواها

ه   ومما يحكى ع . وآان مع هذه األوصاف ذا سيرة جائرة وسطوة قاطعة يؤاخذ الناس بالصغائر والمحقرات ه أن ن
ان     قبل وزراته بزمان، وهو يومئذ من آحاد األجناد، دخل يوما على الموفق أبي الكرم ابن معصوم التنيسي، وآ
ا أطال         ة، فلم ة بالغربي وازم الوالي يتولى الديوان، فشكا إليه حاله من غرامة لزمته بسبب تفريطه في شيء من ل

ك واهللا إن آالمك ما ي: عليه الكالم قال له أبو الكرم وزارة      . دخل في إذني، فحقد عليه ذل ى درجة ال ى إل ا ترق فلم
ي          ده، فخرج ف أه عن ذي خب ه، فأخرجه ال طلبه، فخاف منه واستتر مدة، فنادى عليه في البلد، وأهدر دم من يخفي
ألقي   زي امرأة بإزار وخف، فعرف فأخذ وحمل إلى العادل، فأمر بإحضار لوح خشب ومسمار طويل وأمر به ف

ه            على جنبه و ول ل ا صرخ يق ي األذن األخرى وصار آلم م ضرب المسمار ف ه، ث دخل  : طرح اللوح تحت أذن
ى       م عطف المسمار عل وح، ث آالمي في أذنك بعد أم ال؟ ولم يزل آذلك حتى نفذ المسمار من األذن التي على الل

  .إنه شنقه بعد ذلك: اللوح ويقال

ن   وآان قد وصل من إفريقية إلى الديار المصرية أبو الف ز ب ضل عباس بن أبي الفتوح ابن يحيى بن تميم بن المع
ًا، ورزق               ده زمان ذآور وأقامت عن ادل الم ا الع الرة فتزوجه ه واسمها ب ه أم باديس الصنهاجي وهو صبي ومع



 

ى       ًا إل ز عباس ادل جه م إن الع عباس ولدًا سماه نصرًا فكان عند جدته في دار العادل والعادل يحنو عليه ويعزه، ث
ذ   جهة الشام زة      -بسبب الجهاد، وآان معه أسامة بن منق ي حرف الهم ذآور ف يس وهو       -الم ى بلب ا وصل إل فلم

ا         ه يفارقه ا، وآون ا هي عليه نها وم مقدم الجيش الذي صار في صحبته تذاآرا طيب طيب الديار المصرية وحس
ادل،   تريح     ويتوجه للقاء العدو ويقاسي البيكار، فأشار عليه أسامة على ما قيل بقتل الع الوزارة ويس ويستقل هو ب

ك            ه ذل دار وال ينكر علي ي ال ه ف ه ومع ادل، فإن د الع ك إذا رق . من البيكار، وتقرر بينهما أن ولده نصرًا يباشر ذل
دار   مائة، ب ين وخمس ان وأربع نة ثم رم س ادس المح وم الخميس س ه ي ى فراش ه عل ر أن نصرًا قتل وحاصل األم

ة يطول    الوزارة بالقاهرة المحروسة، رحمه اهللا الى، وتفصيل الواقع وم السبت حادي عشر        .  تع ل ي ه قت ل إن وقي
  .المحرم من السنة المذآورة

قمان     ا   -وآان والده في صحبة سقمان بن أرتق صاحب القدس، فلما أخذ األفضل أمير الجيوش القدس من س آم
قمان، فضمهم األفضل إل       -هو مذآور في ترجمة أبيه أرتق  ة من عسكر س تهم     وجد فيه طائف ي جمل ان ف ه؛ وآ ي

ة   " السالر والد العادل المذآور، فأخذه األفضل إليه، وتقدم عنده، وسماه  ذا، وجعل     " ضيف الدول ده ه رم ول وأآ
ه عن شغٍل،       : في صبيان الحجر، ومعنى صبيان الحجر عندهم ل ل إذا قي أن يكون لكل واحد منهم فرس وعدة، ف
ال الداو       ى مث ك عل ه، وذل اج أن يتوقف في دم           ما يحت ل وشجاعة ق ز صبي من هؤالء بعق إذا تمي بتار، ف ة واالس ي

افظ، وواله   أمره الح ة، ف رك المخالط ة وت الحزم والهيب ا ب فات وزاد عليه ذه الص ادل به رجح الع رة، فت لإلم
  .اإلسكندرية، وآان يعرف برأس البغل، ثم تقدم

ل  وهذا نصر بن عباس هو الذي قتل الظافر إسماعيل بن الحافظ، صاحب مصر، و قد ذآرته في ترجمته في أوائ
  .هذا الكتاب

 الملك األفضل ابن صالح الدين

مع               وب؛ س ن أي ف ب دين يوس الح ال لطان ص ن الس دين، اب ور ال ل ن ك األفض ب المل ي، الملق ن عل و الحس أب
د اهللا   باإلسكندرية من اإلمام أبي الطاهر إسماعيل بن مكي بن عوف الزهري، وبمصر من العالمة أبي محمد عب

ن صدقة      بن  ي ب ن عل د ب بري النحوي، وأجاز له أبو الحسين أحمد بن حمزة بن علي السلمي، وأبو عبد اهللا محم
ن               د ب ن أحم د اهللا ب و عب ن مسعود وأب ي ب ن عل ة اهللا ب و القاسم هب ه أب الحراني، وغيرهما من الشاميين، وأجاز ل

  .ائلوآان يكتب خطًا حسنًا، واجتمعت فيه فض. حامد وغيرهما من المصريين

الى            ه اهللا تع وفي بدمشق رحم ده،فلما ت ة عه ه آانت والي ه وإلي ر أوالد أبي ه      -وآان أآب ي ترجمت يأتي ف ا س  -آم
ديار              ان بال دين عثم اد ال ز عم ك العزي تقل أخوه المل ة دمشق واس وآان الملك األفضل في صحبته، استقل بمملك

ه        وبقي الملك الظاهر أخوهما ب -آما سبق في ترجمته  -المصرية  ع أخي ه م ك األفضل جرت ل م إن المل حلب، ث
ذاها من األفضل    . وقائع في أسباب يطول شرحها وآخر األمر أن العزيز والملك العادل عمه حاصرا دمشق وأخ

ان              د وآ ك المنصور محم ده المل ولى ول ز بمصر وت ات العزي يًال، فم ا قل ام به وأعطياه صرخد، فمضى إليها وأق
اء التاسع والعشرين من صفر          صغيرًا، فطلب الملك األفضل م وم األربع ه ي ان طلب ه، وآ ن صرخد ليكون أتابك

  .سنة خمس وتسعين وخمسمائة، عقيب موت أخيه العزيز عثمان، ومشى في رآاب المنصور محمد ابن العزيز

ه     م يحصل ل ا، فل  ثم أن الملك العادل قصد الديار المصرية وأخذها، ودفع لألفضل عدة بالد بالشرق، فمضى إليه
  .سوى سميساط فأقام بها، ولم يزل بها إلى أن مات

وا     :"وما أحسن آالم القاضي الفاضل، من جملة آتاب آتبه في أثناء هذه الوقائع ه اتفق اء من إن اآلب أما هذا البيت ف
ه إال تمزيق      ا يلي وٍب فم ه، فملكوا، واألبناء اختلفوا فهلكوا، وإذا غرب نجم فما في الحيلة تشريقه، وإذا بدا خرق ث

ه فمن        ان اهللا مع ى خصم، فمن آ وهيهات أن يسد على قدر طريقه، وقد قدر طروقه، وإذا آان اهللا مع خصم عل
  ".يطيقه؟ 

ه شعر   فمن المنسوب   . وآان األفضل فيه فضيلة ومعرفة وآتابة ونباهة، وآان يحب العلماء ويعظم حرمتهم، ول
   : أخيه العزيز لما أخذ منه دمشقإليه أنه آتبه إلى اإلمام الناصر يشكو من عمه العادل و

 عثمان قد غصبا بالسيف حق علي   موالي إن أبا بكـر وصـاحـبـه
 عليهما فاستقام األمر حـين ولـي   وهو الذي آـان قـد واله والـده



 

 واألمر بينهما والنص فيه جـلـي   فخالفاه وحـال عـقـد بـيعـتـه
 األول واخر ما لقـي مـنمن األ   فانظر إلى حظ هذا االسم آيف لقي

   
  : فجاء جواب اإلمام الناصر وفي أوله

 بالود يخبر أن أصلك طاهـر   وافى آتابك يا ابن يوسف معلنًا
 بعد النبي له بيثرب نـاصـر   غصبوا عليًا حقه إذ لـم يكـن
  واصبر فناصرك اإلمام الناصر   فأبشر فإن غدًا عليه حسـابـه

   
ذ             وآانت والدته يوم عي  ده يومئ اهرة، ووال ل خمس وستين وخمسمائة بالق نة ست، وقي د الفطر وقت العصر س

ى           . وزير المصريين ل إل الى، ونق ه اهللا تع أة بسميساط، رحم تمائة فج ين وعشرين وس نة اثنت وتوفي في صفر س
  .حلب، ودفن في تربته بظاهر حلب بالقرب من مشهد الهروي

  
د األلف طاء            بضم السين المهملة وفتح المي: وسميساط ة وبع تح السين الثاني ا وف اة من تحته اء المثن م وسكون الي

  .مهملة، وهي قلعة في بر الشام على الفرات في ناحية بالد الروم بين قلعة الروم وملطية

 ابن الفرات

ه ثالث          اهللا، وزر ل ن المعتضد ب اهللا ب در ب ر المقت أبو الحسن علي بن محمد بن موسى بن الحسن بن الفرات وزي
م        ائتين، ول نة ست وتسعين وم ه، س دفعات، فاألولى منهن بثمان خلون من شهر ربيع األول، وقيل لسبع بقين من
ب داره        ه ونه ائتين ونكب عين وم ع وتس نة تس ة س ن ذي الحج ون م ع خل ه األرب بض علي ى أن ق ره إل زل وزي ي

بعة    ة س رة الثاني ه       وأمواله، واستغل من أمالآه إلى أن عاد إلى الوزارة في الم ه أن روا عن ار، وذآ آالف ألف دين
نة      . آتب إلى األعراب أن يكبسوا بغداد، واهللا أعلم ون من ذي الحجة س ان خل ثم عاد إلى الوزارة يوم االثنين لثم

ًا      ه وعشرون خادم ًال لثقل أربع وثلثمائة، وخلع عليه سبع خلع، وحمل إليه ثلثمائة ألف درهم لغلمانه وخمسون بغ
اه،          وغير ذلك من العدد و تعماله إي رة اس راط ذهب لكث ي آل من قي اآلالت، وزاد في ذلك اليوم في ثمن الشمع ف

ى           زل عل م ي ج، ول ي داره أربعون ألف رطل ثل ة ف وآان ذلك النهار شديد الحر، فسقي في ذلك النهار وتلك الليل
عاد إلى الوزارة يوم  وزارته إلى أن قبض عليه يوم الخميس لثالث بقين من جمادى األول سنة ست وثلثمائة، ثم

ًا، فصادر    الخميس لسبع ليال بقين من ربيع اآلخر سنة إحدى عشرة وثلثمائة، وآان يوم خرج من الحبس مغتاظ
رًا       زل وزي م ي دماء، ول الناس، وأطلق يد ولده المحسن فقتل حامد بن العباس الوزير الذي آان قبل أبيه، وسفك ال

اء  إلى أن قبض عليه لتسع ليلي خلون من شه ر ربيع اآلخر سنة اثنتي عشر وثلثمائة، وقيل قبض عليه يوم الثالث
  .لتسع خلون من شهر ربيع األول

ار   وآان يملك أمواًال آثيرة تزيد على عشرة آالف ألف دينار، وآان يستغل من ضياعه في آل سنة ألفي ألف دين
  .ي ذلك اليوم ستمائة دينارمدحته بقصيدة، فحصل لي ف: ينفقها، قال أبو بكر محمد بن يحيى الصولي

ليمان      ن س د اهللا ب اهللا لعبي الد خراب        : وآان آاتبًا آافيًا خبيرًا، قال اإلمام المعتضد ب ل وب ك مخت ى مل د دفعت إل ق
اب،      ن الكت ة م ن جماع ك م د اهللا ذل ب عبي ه، فطل ات علي ري النفق دنيا لتج اع ال د أعرف ارتف ل، وأري ال قلي وم

ي         فاستمهلوه شهرًا، وآان أبو الح اله ف ذلك، فعم ا ب وبين، فأعلم اس محبوسين منك و العب سن ابن الفرات وأخوه أب
  .يومين وأنفذاه، فعلم عبيد اهللا أن ذلك ال يخفى على المعتضد، فكلمه فيهما ووصفهما،فاصطنعهما

انهم يأخذون             ا غلم ه إليه ى اختالف طبقات اس عل رات حجرة شراب يوجه الن وآانت في دار أبي الحسن ابن الف
  .ها األشربة والفقاع والجالب إلى دورهممن

ي الشهر،              م ف ة دره رهم مائ راء أآث وت والفق دين والبي م وال وآان يجري الرزق على خمسة آالف من أهل العل
ا     : قال الصولي. وأقله خمسة دراهم، وما بين ذلك ه قصة فيه ع إلي ومن فضائله التي لم يسبق إليها أنه آان إذا رف

ادى سعاية خرج من عنده غال وا من              : م فن ه امتنع ك من عادت اس ذل ا عرف الن الن الساعي؟ فلم ن ف الن ب ن ف أي
ال      : السعاية بأحد، واغتاظ يومًا من رجل فقال م أرسل رسوًال فق ة صوت، ث م    : اضربوه مائ ين، ث اضربوه خمس

ه المسكين من الخوف    : أرسل أخر وقال ال الص  . ال تضربوه، وأعطوه عشرين دينارًا، فكفاه ما مر ب ام  : وليق ق
ده   -من مرضه  ه           -وقد اجتمعت الكتب والرقاع عن ا ل ة، فقلن ي ألف رقع ع ف اب، ووق ي ألف آت اهللا ال  : فنظر ف ب

  .يسمع بهذا أحد، خوفًا من العين عليه



 

ال : قال الصولي : ورأيت من أدبه أنه دعا خاتم الخالفة ليختم به آتابًا، فلما رآه قام على رجليه تعظيمًا للخالفة، ق
ين     : ه جالسًا للمظالم، فتقدم إليه خصمان في دآاآين في الكرخ، فقال ألحدهماورأيت نة اثنت ي س رفعت إلي قصة ف

ى    : ذاك آان أبي، قال: سنك يقصر عن هذا، فقال له: وثمانين ومائتين في هذه الدآاآين، ثم قال ه عل نعم وقعت ل
  .قصة رفعها

  .ف هذا غلماني فكيف أآلف أحرارًا ال إحسان لي عليهمأنا ال أآل: وآان إذا مشى الناس بين يديه غضب وقال

ة خلت          ة عشرة ليل ين ثالث وم االثن ه المحسن ي وقتل نازوك صاحب الشرطة أبا الحسن ابن الفرات المذآور وابن
ع اآلخر        : وقال بعض المؤرخين  . من شهر ربيع اآلخر سنة اثني عشر وثلثمائة ون من ربي ده لتسع خل ان مول آ

  .ن ومائتين، وآان عمر ابنه المحسن يوم قتل ثالثًا وثالثين سنةسنة إحدى وأربعي

ر العالف      : قال الصاحب أبو القاسم ابن عباد المقدم ذآره ي بك ن أب رة     -أنشدني أبو الحسن اب وهو المشهور بكث
ام م : قصيدة أبيه أبي بكر في الهر وقال -األآل  تهم،  إنما آنى بالهر عن المحسن بن أبي الحسن ابن الفرات أي حن

  .وقد سبق ذآر المرثية في ترجمة أبي بكر العالف: قلت. ألنه لم يجسر أن يذآره يرثيه

ي      ن ف رأت المحس ه ف ل أبي د قت ا بع تن أبنه رات أرادت أن تخ ن الف ن اب ة المحس ار أن زوج ب األخب ن غرائ وم
ه      : منامها، فذآرت له تعذر النفقه، فقال لها ار أودعت الن عشرة آالف دين د ف ا، فانتبهت، وأخبرت    إن لي عن إياه

  .أهلها فسألوا الرجل فأعترف وحمل المال عن آخره

وم       ه وأضبطهم للعل ل زمان ب أه ذآور أآت ن الم ي الحس و أب رات أخ ن الف د ب ن محم د ب اس أحم و العب ان أب وآ
  : واآلداب، وللبحتري فيه القصيدة التي أولها

  بت أبدي وجدًا وأآتم وجـدا 

  لخيال قد بات لي منك يهدى 

  .وتوفي أبو العباس المذآور يوم الثالثاء منتصف شهر رمضان سنة إحدى وتسعين ومائتين

  .وأما أخوه أبو الخطاب جعفر بن محمد بن الفرات فإنه عرضت عليه الوزارة فأباها

ه، وآانت               ة، وهي أم ابن حنزاب ودًا، وهو المعروف ب ًا مج ان آاتب ر، وآ ن جعف وتوالها ابنه أبو الفتح الفضل ب
ة رومية، قلده المقتدر الوزارة يوم االثنين لليلتين بقيتا من ربيع اآلخر سنة عشرين وثلثمائة وقيل خلع عليه جاري

ين من         ع بق در ألرب ل المقت ى أن قت ره إل في أول شهر ربيع اآلخر سنة عشرين وثلثمائة، واهللا أعلم ولم يزل وزي
ي  شوال سنة عشرين وثلثمائة، وتولى الخالفة أخوه القاهر با هللا، فاستتر أبو الفتح ابن حنزابة، فولى القاهر أبا عل

الى    -محمد بن علي بن مقلة الكاتب  اء اهللا تع ام          -اآلتي ذآره إن ش ي أي دواوين ف تح ال و الف ولى أب م ت وزارة، ث ال
ين وعشرين         نة اثنت ى س ادى األول ون من جم القاهر أيضًا، وخلع القاهر وسملت عيناه في يوم األربعاء لست خل

  .ثلثمائةو

م إن             ا، ث ام، فتوجه إليه ة الش ن حنزاب تح اب ا الف د أب ره، فقل دم ذآ وولي الخالفة الراضي باهللا ابن المقتدر باهللا المق
ة خلت من            ثالث عشرة ليل وم األحد ل ا ي ه األمر فيه الراضي باهللا واله الوزارة، وهو يومئذ مقيم بحلب، وعقد ل

ون     شعبان سنة خمس وعشرين وثلثمائة، وآوتب ب وم الخميس لست خل المسير إلى الحضرة، فوصل إلى بغداد ي
ى   من شوال من السنة، فأقام ببغداد قليًال، فرأى األمور مضطربة، وقد استولى األمير أبو بكر محمد بن رائق عل
ه من مصر                    وال إلي ي حمل األم ه ف ام، وأطمع ى الش ود إل ه يع ي أن ق ف ن رائ ع اب تح م و الف الحضرة، فتحدث أب

ة،         والشام، ل بالرمل زة، وقي ه بغ ه أجل فعاد إليها في الثالث عشر من شهر ربيع األول سنة ست وعشرين، فأدرآ
ل ست        بع وعشرين وقي نة س ى س وجاءت الكتب إلى الحضرة بموته في يوم األحد لثمان خلون من جمادى األول

ا . وعشرين واألول أصح ودفن في داره بالرملة نة تسع      وآان مولده في ليلة السبت لسبع لي ين من شعبان س ل بق
  .وسبعين ومائتين، وآانت الكتب تصدر باسمه في الشام

ده،              ه ومول اريخ وفات اب، وت ذا الكت يم من ه ي حرف الج ره ف د سبق ذآ وأما ابنه أبو الفضل جعفر بن الفضل فق
  .رحمهم اهللا تعالى أجمعين



 

دة مواضع    اب   : وهذا الذي ذآرته في هذه الترجمة نقلته من ع ا آت وزراء   " منه ار ال ن    " أخب أليف الصاحب اب ت
اب   ون السير   " عباد، وآت اب        " عي داني، وآت ك الهم د المل ن عب د ب أليف محم وزراء  " ت د اهللا    " ال ي عب أليف أب ت

  .محمد بن أحمد الفارسي وما منهم أحد تعرض إلى قضية عبد اهللا بن المعتز

واريخ        وترجمة ابن الفرات المذآور تترتب على قضية ابن المعتز فال ا، وأصح الت ر شيء من أحواله بد من ذآ
ائتين       نة ست وتسعين وم ي حوادث س واد  : نقًال تاريخ أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، فنذآر ما قاله ف إن الق

ن        د اهللا ب ى عب م عل أجمعوه رأيه والكّتاب اجتمعوا على خلع الخليفة المقتدر، وتناظروا فيمن يجعلونه موضعه، ف
لم          المعتز، وناظروه  أخبروه أن األمر يس ك سفك دم وال حرب، ف ي ذل ه ال يكون ف في ذلك، فأجابهم إليه على أن

ك      ي ذل رأس ف ان ال إليه عفوًا، وأن جميع من وراءهم من الجند والقواد والكتاب قد رضوا، فبايعهم على ذلك، وآ
ن داو       د ب أ محم ن يعقوب القاضي، وواط ى     محمد بن داود بن الجراح وأبا المثنى أحمد ب واد عل د جماعة من الق

  .وآان وزير المقتدر يومئذ: الفتك بالمقتدر والعباس بن الحسن؛ قلت

ن     : قال الطبري د اهللا ب ة لعب در والبيع وآان العباس بن الحسن على ذلك قد واطأ جماعة من القواد على خلع المقت
ذ وثب    المعتز، فلما رأى أمره مستوسقًا له مع المقتدر على ما يحب بدا له فيما آ ان قد عزم عليه من ذاك، فحينئ

ري       ال الطب ذآور، وق وزير الم ي ال وه، يعن ن         : به اآلخرون فقتل در األعجمي والحسين ب ه ب ولى قتل ذي ت ان ال وآ
ان من       ا آ ع األول، ولم حمدان ووصيف بن صوارتكين، وذلك يوم السبت إلحدى عشرة ليلة بقيت من شهر ربي

ع ا      وم األحد، خل وم، وهو ي وه           غد هذا الي ز ولقب ن المعت د اهللا ب ايعوا عب داد، وب واد وقضاة بغ اب والق در الكت لمقت
عيد األزرق               ن س د ب دعاء بأسمائهم محم ي استحالفهم وال واد ويل ى الق ة عل ذي يأخذ البيع ان ال الراضي باهللا، وآ

ى انتصاف  وفي هذا اليوم آانت بين الحسين بن حمدان وبين غلمان الدار حرب شديدة من غدوة إل. آاتب الجيش
ذي           ادم ال ك أن الخ ه، وذل ز عن ن المعت ة اب ا لبيع ن داود جمعه النهار، وفي هذا اليوم انفضت الجموع التي آان اب

ي الشذوات     دار ف دهم المراآب    : قلت  -يدعى مؤنسًا حمل غالمًا من غلمان ال ال  -وهي عن م    : ق ا وه فصاعد به
ن ا     ا اب ي فيه دار الت م ورشقوهم بالنشاب،        فيها وهي في دجلة، فلما جاوزوا ال ن داود صاحوا به د ب ز ومحم لمعت

ن           ايعوا اب ذين ب ز، ولحق بعض ال ن المعت اب وهرب اب فتفرقوا وهرب من آان في الدار من الجند والقواد والكت
وا وانتبهت        وا وأخذوا وقتل المعتز بالمقتدر، فاعتذروا إليه بأنهم منعوا من المصير إليه، واستخفى بعضهم، فطلب

  .ر ابن داود، وأخذ ابن المعتز فيمن أخذ؛ انتهى آالم الطبري في ذلكالعامة دو

د   فنذآر ما قال غيره، جمعته من مواضع متفرقة، حاصله أن عبد اهللا بن المعتز رتب للوزارة في ذلك اليوم محم
ن داود،         تتر اب ز اس ن المعت ذ اب ره وأخ تقض أم ا ان ان من    بن داود المذآور، وللقضاء أبا المثنى المذآور، فلم وآ

اب    " فضالء أهل عصره وله عدة تصانيف منها آتاب  ار الشعراء وآت وزراء  " الورقة في أخب ك،   " ال ر ذل وغي
ل              ه، فقت ى مؤنس بقتل ذآور، فأشار عل رات الم ن الف ي اب و الحسن عل ه أب ثم ظهر لمؤنس الخادم المذآور، وخاف

ده         وأخرج وطرح في سقاية عند المأمونية، فحمل إلى منزله، وآان ق نة، ومول ع اآلخر من الس ي شهر ربي ه ف تل
  .في سنة ثالث وأربعين ومائتين في الليلة التي توفي فيها إبراهيم ابن العباس الصولي المقدم ذآره

ري    ره الطب ذي ذآ اريخ ال ي الت ن الحسن ف اس ب ره العب ل وزي د قت ه وق ان علي ا آ ى م در إل ر المقت اد أم ا ع ولم
رات ن الف ي ب ا الحسن عل توزر أب ز   اس ن المعت ن دار اب ه م ل إلي ه حم نه أن ن محاس ر م ا ظه أول م ذآور، ف الم

ل : صندوقان عظيمان، فقال ال      : أعلمتم ما فيهما؟ قي ه، فق د بأسماء من بايع م، جرائ ار    : نع ا بن ا، ودع ال تفتحوهم
ال   ا ق ا احترق ا، فلم ندوقين فيه رح الص أجمعهم علين    : فط اس ب ات الن دت ني ا فس ا فيهم رأت م ا وق و فتحتهم ا، ل

  .واستشعروا منا، ومع ما فعلناه قد هدأت القلوب وسكنت النفوس

امع        ى ج ى أن خرج إل ه األمر إل ومما يتعلق بهذه الترجمة أن القاهر باهللا لما خلع وسملت عيناه آما ذآرناه آل ب
اه              ي موسى الهاشمي فأعط ن أب ه اب ام إلي ه، فق ألهم التصدق علي اس بنفسه، وس ألف  المنصور ببغداد، فعرف الن

ى      . درهم، وفي ذلك عبرة ألولي األلباب ذه الحاجة دعت إل وقد سبق ذآر عبد اهللا بن المعتز في ترجمته، لكن ه
  .إعادتها ها هنا

اب  ن آت ل " ونقلت م ان واألمائ راهيم " األعي ي إسحاق إب ن أب ن المحسن ب ي الحسن هالل ب رئيس أب أليف ال ت
ًا       وحدث القاضي أبو الحسين عبيد اهللا بن: الصابي زور آتاب ه، ف ه، وانقطعت مادت عباس أن رجًال اتصلت عطلت

ي                 د ف ه والتأآي اه يتضمن الوصاة ب ي معن ادرائي عامل مصر ف ور الم ي زنب ى أب رات إل ن الف من أبي الحسن اب
ا                ى م ر الخطاب عل ره لتغي ي أم ور ف و زنب اب أب ه، فارت ه ب ى مصر فلقي اإلقبال عليه واإلحسان إليه، وخرج إل

ده           جرت به العا ة، واحتبسه عن ة ووصله بصلة قليل اة قريب ه،فرعاه مراع ا يقتضيه محل دة وآون الدعاء ألين مم
ه،      تثبته في ه واس ه إلي على وعد وعده به، وآتب إلى أبي الحسن ابن الفرات يذآر الكتاب الوارد عليه، وأنفذه بعين



 

ه من ذوي     ه،     فوقف ابن الفرات على الكتاب المزور، فوجد فيه ذآر الرجل وأن ة علي وق الواجب ات والحق الحرم
ا            يهم منه ه، وعجب إل ه وعرفهم الصورة في ى آتاب يهن وعرضه عل وما يقال في ذلك مما قد استوفي الخطاب ف

م  ال بعضهم         : ومما أقدم عليه الرجل، وقال له دآم؟ فق ذا الرجل عن ر ه ي أم رأي ف ا ال ال    : م ه أو حبسه، وق تأديب
م محضراً          قطع إبهامه لئال يعاود مثل هذا : آخر ال أجمله ذا، وق ر من ه ا هو أآث ره فيم ه غي يكشف  : أو يقتدي ب

اعكم       : ألبي زنبور قصته ويرسم له طرده وحرمانه، فقال ابن الفرات ر طب ة وأنف ة والحري دآم عن الخيري ما أبع
ا ل        ! منه ز وج نع اهللا ع تمداد ص ا، واس ل الصالح بجاهن ي تأمي ر ف ى مص قة إل ل المش ا وتحم ل بن ٌل توس رج
داً       باالن ذا أب ان ه عيه، واهللا ال آ ه وتخييب س ذيب ظن م  ! تساب إلينا، يكون أحسن أحواله عند أحسنكم محضرًا تك ث

بهة      " إنه أخذ القلم من دواته وآتب على الكتاب المزور  ره، واعترضتك ش م أنكرت أم هذا آتأبي، ولست أعلم ل
ه   فيه، وليس آل من خدمنا وأوجب حقًا علينا تعرفه، وهذا رجل خدمني  في أيام نكبتي، وما أعتقده في قضاء حق

ا            ا فيم ه ويصل إلين ه نفع ود علي ا يع ده وصرفه فيم ر رف أآثر مما آلفتك في أمره من القيام به، فأحسن تفقده ووف
ه     ين موقع ه ويب ي               " يحقق ظن ى أب ة دخل عل دة طويل ك م ى ذل ا مضت عل ه، فلم ور من يوم ي زنب ى أب ورده إل

ل األرض،           الحسن ابن الفرات رجل ذو هيئ ده وويقب ه ويبكي ي ي علي ه ويثن دعو ل ل ي ة، وأقب زة جميل ة مقبولة وب
ال     : فقال له ابن الفرات ه، فق ذه آلمت ك؟ وآانت ه ور       : من أنت بارك اهللا في ي زنب ى أب زور إل اب الم صاحب الكت

ال          رات وق ن الف ه وصنع، فضحك اب وزير وتفضله، فعل اهللا ب ا     : الذي صححه آرم ال ه؟ ق ك من م وصل إلي : لآ
ن     ال اب ار، فق ف دين رون أل ه عش ل صرفني في ه وعم ه ومعاملي ى عمال طه عل ه وتقسط قس ن مال ي م وصل إل

الحمد هللا، الزمنا، فإنا نعرضك إلى عمل يزداد به صالح هالك، ثم اختبره فوجده آاتبًا سديدًا، فاستخدمه : الفرات
  .وأآسبه ماًال جزيًال، رحمه اهللا تعالى ورضي عنه

  .الفاء وبعد الراء ألف وبعدها تاء مثناة من فوقهابضم : والفرات

  .بالنون وبعد األلف زاء مضمومة وبعد الواو آاف: ونازوك

 ابن يونس المنجم

ى الصدفي         د األعل ن عب ونس ب ن ي د ب صاحب الزيج الحاآمي أبو الحسن علي بن أبي سعيد عبد الرحمن بن أحم
ع        المنجم المصري المشهور، صاحب الزيج الحاآمي المع ي أرب ه ف ر رأيت ج آبي ونس، وهو زي روف بزيج ابن ي

ه، وذآر أن         ا أطول من ى آثرته اج عل ي األزي مجلدات، بسط القول والعمل فيه وما أقصر في تحريره، ولم أر ف
  .وسيأتي ذآره في حرف النون إن شاء اهللا تعالى -الذي أمره بعمله وابتدأه له العزيز أبو الحاآم صاحب مصر 

ن منصور             آان مختصًا بعل ى ب زيج يحي ى إصالحه ل ي الشعر، وعل ًا ف وم بارع ائر العل ي س م النجوم متصرفًا ف
نة                  ى س ادى األول ي جم ان ف ن النعم د ب د اهللا محم و عب ه القاضي أب ويم الكواآب، وعدل ي تق تعويل أهل مصر ف

ي الصابونيين      ع تصنيفاته باألرطال ف ره     ثمانين وثلثمائة، وخلف ولدًا متخلفًا باع آتبه وجمي ى عم د أفن ان ق ، وآ
ار المعروف                ر المخت ال األمي ان يقف للكواآب، ق ه، وآ ر ل ا ال نظي ا م د وعمل فيه يير للموالي في الرصد والتس

ه              : بالمسبحي زع ثوب رة، فن د وقف للزه ل المقطم وق ى جب ه إل ع مع ه طل ي أن نجم الطبران أخبرني أبو الحسن الم
ان         وعمامته ولبس ثوبًا نساويًا أحمر ومقنعة حمرا ه، فك ين يدي ه، والبخور ب ء تقنع بها، وأخرج عودًا فضرب ب

  .عجبًا من العجب

اريخ مصر     ي ت ار ف ل ويجعل            : قال األمير المخت ى طرطور طوي تم عل ًال، يع ه مغف ذآور أبل ونس الم ن ي ان اب آ
ان     ة لباسه، وآ ع   رداءه فوق العمامة، وآان طويًال، وإذا رآب ضحك منه الناس لشهرته وسوء حاله ورثاث ه م ل

وم           ي عل ًا ف ان متفنن ان أحد الشهود، وآ ره، وآ ا غي ة ال يشارآه فيه ي النجام ة ف ة غريب ة إصابة بديع ذه الهيئ ه
   : آثيرة، وآان يضرب بالعود على جهة التأدب، وله شعر حسن فمنه قوله

 رسالة مشتاق لوجـه حـبـيبـه   أحمل نشر الريح عند هـبـوبـه
 ومن طابت الدنيا به وبـطـيبـه   بنفسي من تحيا النفوس بقـربـه
 وغيبتها عني لطـول مـغـيبـه   لعمري لقد عطلت آأسي بـعـده

 رقيبه سرى موهنًا في خفية من   وجدد وجدي طائف منه في الكرى

  .وله شعر آثير



 

  .الىوسيأتي ذآر جده في حرف الياء إن شاء اهللا تع -وقد تقدم ذآر والده في حرف العين وهو صاحب التاريخ 

ًا   : ويحكى أن الحاآم العبيدي صاحب مصر قال وقد جرى في مجلسه ذآر ابن يونس وتغفله دي يوم دخل إلى عن
ا أراد أن         ي، فلم القرب من ا، وهو ب ا أراه وأراه ه، وأن ومداسه بيده، فقبل األرض وجلس وترك المداس إلى جانب

  .معرض غفلته وقلة اآتراثه وإنما ذآر هذا في. ينصرف قبل األرض وقدم المداس ولبسه وانصرف

ه اهللا    : وقال المسبحي أة، رحم ة فج آانت وفاته بكرة يوم االثنين لثالث خلون من شوال سنة تسع وتسعين وثلثمائ
ن             واب، ودف ن ث ليمان ب ن س د ب ن محم د ب ن أحم ن سعيد ب تعالى، وصلى عليه في الجامع بمصر القاضي مالك ب

  .بداره بالفرائين

 الفقيه عمارة اليمني

دين، الشاعر                   ي، الملقب نجم ال د الحكمي اليمن ن أحم دان ب ن ري ي ب ي الحسن عل ن أب ارة ب د عم و محم الفقيه أب
ة             ه من تهام ذحجي، وأن وطن يرة الم ن سعد العش م ب م الحك المشهور؛ نقلت من بعض تواليفه أنه من قحطان، ث

ي مهب الجن       ة ف دها من مك ده      باليمن مدينة يقال لها مرطان من وادي وساع وبع ا مول ًا، وبه وب أحد عشر يوم
ا     ام به مائة، فأق ومرباه، وأنه بلغ الحلم سنة تسع وعشرين وخمسمائة، ورحل إلى زبيد سنة إحدى وثالثين وخمس
م      ن هاش م ب يره قاس يشتغل بالفقه في بعض مدارسها مدة أربع سنين، وأنه حج سنة تسع وأربعين وخمسمائة، وس

نة خمسين         ابن فليتة صاحب مكة شرفها اهللا تع ع األول س ي شهر ربي دخلها ف ديار المصرية، ف الى رسوًال إلى ال
ك       ن رزي الح اب وزير الص افر، وال ن الظ ائز ب ذ الف احبها يومئ مائة، وص اء    -وخمس رف الط ي ح ذآور ف -الم

  : وأنشدهما في تلك الدفعة قصيدته الميمية، وهي

 النـعـم حمدًا يقوم بما أولت من   الحمد للعيس بعد العزم والهـمـم
 تمنت اللجم فيها رتبة الخـطـم   ال أجحد الحق عندي للرآـاب يٌد
 حتى رأيت إمام العصر من أمـم   قربن بعد مزار العز من نظـري
 وفدًا إلى آعبة المعروف والكرم   ورحن من آعبة البطحاء والحرم
 ما سرت مـن حـرٍم إال حـرم   فهل درى البيت أني بعد فرقتـه

 بين النقيضين من عفو ومن نقـم   خالفة مضروٌب سرادقهـاحيث ال
 تجلو البغيضين من ظلم ومن ظلم   ولـإلمـامة أنـواٌر مـقــدسة
 على الخفيين من حكم ومن حكم   وللنـبـوة آيات تـنـص لـنـا
 مدح الجزيلين من بأس ومن آرم   وللمكارم أعـالٌم تـعـلـمـنـا
 على الحميدين من فعل ومن شيم   دهـاوللعال ألسٌن تثني مـحـامـ

 يد الرفيعين من مجٍد ومن همـم   وراية الشرف البذاخ ترفـعـهـا
 فوز النجاة وأجر البر في القسـم   أقسمت بالفائز المعصوم معتقـدًا
 وزيره الصالح الفراج للغـمـم   لقد حمى الدين والدنيا وأهلهـمـا
 إال يد الصنعين السيف والقـلـم   الالبس الفخر لم تنسج غـالئلـه
 وجوده أعدم الشاآين لـلـعـدم   وجوده أوجد األيام ما اقتـرحـت
 تعير أنف الثريا عزة الـشـمـم   قد ملكته العوالي رق مـمـلـكة

 في يقظتي أنها من جملة الحلـم   أرى مقامًا عظيم الشأن أوهمنـي
 إليه رغبة الـهـمـم وال ترقت   يوم من العمر لم يخطر على أملي
  عقود مدح فما أرضى لكم آلمي   ليت الكواآب تدنو لي فأنظمهـا
 عند الخالفة نصحًا غير متـهـم   ترى الوزارة فيه وهـي بـاذلة
 قرابة من جميل الرأي ال الرحم   عواطف علمتنا أن بـينـهـمـا
 مظًال على مفرق اإلسالم واألم   خليفة ووزير مد عـدلـهـمـا

 الـديم فما عسى نتعاطى مـنة   زيادة النيل نقص عند قبضهـمـا
   



 

ارق مصر      م ف ب، ث فاستحسنا قصيدته وأجزال صلته، وأقام إلى شوال من سنة خمسين في أرغد عيش وأعز جان
م             اده قاس ه فأع م حج من عام نة إحدى وخمسين، ث ي صفر س في هذا التاريخ وتوجه إلى مكة ومنها إلى زبيد ف

  .كة المذآور في رسالة إلى مصر مرة ثانية، فاستوطنها ولم يفارقها بعد ذلكصاحب م
  

افعي               ًا ش ان فقيه ين وخمسين، وآ نة اثنت ي شعبان س الده ف ارق ب ه ف يمن أن اريخ ال ورأيت في آتابه الذي جعله ت
و             ًا، فأحسن الصالح وبن ًا ممتع دًا محادث اعرًا مجي اهرًا ش ًا م نة، أديب ديد التعصب للس ه آل    المذهب ش ه إلي ه وأهل

وقد تقدم طرٌف من   -اإلحسان، وصحبوه مع اختالف العقيدة لحسن صحبته، وله في الصالح وولده مدائح آثيرة 
ل          -خبره في ترجمة شاور السعدي والصالح، وما رثاه به  دة قب اور صحبة متأآ ن ش ين الكامل ب ه وب وآانت بين

  : وزارة أبيه، فلما وزر استحال عليه، فكتب إليه
   

 وباعد إذا لم تنتـفـع بـاألقـارب   إذا لم يسالمك الزمـان فـحـارب
 تموت األفاعي من سمام العقارب   وال تحتقر آيدًا ضعيفًا فـربـمـا

 وخرب فأر قبل ذا سـد مـأرب   فقد هد قدمًا عرش بلقيس هـدهـٌد
 عليه من اإلنفاق في غير واجـب   إذا آان رأس المال عمرك فاحترز

 يكر علينا جيشه بـالـعـجـائب   اختالف الليل والصبح معرك فبين
 أنست بهذا الخلق من آل صاحب   وما راعني غدر الشباب ألنـنـي
  وغدر المواضي في نبو المضارب   وغدر الفتى في عـهـده ووفـائه

   
  : ومنها

 فصونوه عن تقبيل راحة واهـب   إذا آان هذا الدر معدنـه فـمـي
 لديكم وحالي وحدها في نـوادب    أصبحت في مـآدبرأيت رجاًال

 علي وتأبى األسد سبق الثعالـب   تأخرت لما قدمتـهـم عـالآـم
 غدوت لكم فيهـن أآـرم نـائب   ترى أين آانوا في مواطني التـي
  حديث الورى فيها بغمز الحواجب   ليالي أتلو ذآرآم في مـجـالـس

   
  .في البالدوزالت دولة المصريين وهو 

  
ك،    ع ذل ولما ملك السلطان صالح الدين، رحمه اهللا تعالى، مدحه ومدح جماعة من أهل بيته، يتضمن ديوانه جمي

ألم    " وآتب إلى صالح الدين قصيدة متضمنة شرح حاله وضرورته، وسماها  ة المت تظلم ونكاي وهي  " شكاية الم
  .طويلة أجاد فيها، وغالب شعره جيد بديعة، ورثى أصحاب القصر عند زوال ملكهم بقصيدة المية

  
دولتهم،     ادة ل ثم إنه شرع في أمور وأسباب من االتفاق مع جماعة من رؤساء البلد على التعصب للمصريين وإع
وم    ي ي فأحس بهم السلطان صالح الدين، وآانوا ثمانية من األعيان ومن جملتهم الفقيه عمارة المذآور، وشنقهم ف

ن     اني شهر رمضان س د           السبت ث وم األح ان قبضهم ي الى، وآ م اهللا تع اهرة، رحمه مائة بالق تين وخمس ة تسع وس
  .السادس والعشرين من شعبان من السنة

  
اب    ا آت يمن   " وله تواليف منه ار ال ا    " أخب د، ومنه ه فوائ وزراء المصرية       " وفي ار ال ي أخب " النكت العصرية ف

  .وغير ذلك
  

ي    : "الخريدة " وقال العماد األصبهاني في آتاب  ه، يعن دبير علي إنه صلب في جملة الجماعة الذين نسب إليهم الت
ًال        م رج وا معه انوا أدخل دًا للعاضد، وآ السلطان صالح الدين، ومكاتبة الفرنج واستدعاؤهم إليه، حتى يجلسوا ول
م          ر ول روا األم م ينك ا جرى، فأحضرهم فل ره بم من األجناد ليس من أهل مصر، فحضر عند صالح الدين وأخب

روه منكرًا، فقطع الطريق على عمر عمارة، وأعيض بخرابه عن العمارة، ووقعت اتفاقات عجيبة، فمن جملتها ي
  : أنه نسب إليه بيت من قصيدة ذآروا أنه يقول فيها

 سعى إلى أن دعوه سيد األمم   قد آان أول هذا الدين من رجل



 

ه      ويجوز أن يكون البيت معموًال عليه، فأفتى فقهاء مصر بقتل  ا أن ه، ومنه ة بمثل ى المثل ه، وحرضوا السلطان عل
ان    ه آ آان في النوبة التي ال تقال عثرتها، وال يحترم األديب فيها ولو أنه في سماء النظم والنثر نثرتها، ومنها أن

ارة    : قد هجا أميرًا فعد ذلك من آبائره، وجرى عليه الردى في جرائره؛ ثم قال في آخر ترجمته والعجب من عم
د    أنه  م ويعي تأبى في ذلك المقام عن االنتماء إلى القوم وترك، وغطى القدر على بصره حتى أراد أن يتعصب له

ي                   يع، وهي ف ي التش ه ف ك يرغب ن رزي ا الصالح ب ي آتبه ات الت ذا ألجل األبي اد ه ال العم ا ق ك؛ وإنم دولتهم فهل
  .الورقة التي هي قربها

ذحج، واسمه        بفتح الميم وسكون الذال المعجمة و: والمذحجي ى م بة إل ذه النس يم، ه دها ج آسر الحاء المهملة وبع
ا،    مالك بن أدد بن زيد بن يشجب، وإنما قيل له مذحج ألنه ولد على أآمة حمراء باليمن يقال لها مذحج فسمي به

  .وقيل غير ذلك، واهللا أعلم

 عمر بن أبي ربيعة المخزوم

ن الم         ة اب ي ربيع ن أب د اهللا ب ن عب ر ب رة            أبو الخطاب عم ن م ن يقظة ب ن مخزوم ب ر ب ن عم د اهللا ب ن عب رة ب غي
القرشي المخزومي الشاعر المشهور؛ لم يكن في قريش أشعر منه، وهو آثير الغزل والنوادر والوقائع والمجون  

ن         . والخالعة، وله في ذلك حكايات مشهورة ن الحارث اب د اهللا ب ن عب ي ب ة عل ا ابن وآان يتغزل في شعره بالثري
ي    أمية األصغر  ال السهيلي ف روض األنف   " بن عبد شمس بن عبد مناف األموية، وق د     ": ال ة عب ا ابن هي الثري

دها وهو        : اهللا، ولم يذآر عليًا، ثم قال د اهللا ول ة، وعب ن أمي وقتيلة ابنة النضر جدتها، ألنها آانت تحت الحارث ب
ان    والد الثريا، وهذه قتيلة هي التي أنشدت رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسل ة، وآ ات القافي م، عقيب وقعة بدر األبي

ل     دري، وقي قد قتل أباها النضر بن الحارث بن علقمة بن آلدة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي القرشي العب
  : آان أخاها، ومن جملة األبيات

 من قومها والفحل فحٌل معرق   أمحمد وألنت ضـنء نـجـيبٍة
 فتى وهو المغيظ المحنقمن ال   ما آان ضرك لو مننت وربمـا
 وأحقهم إن آان عتق يعـتـق   فالنضر أقرب من ترآت وسيلًة

   
لم،  : فقال عليه السالم لو سمعت شعرها قبل أن أقتله لما قتلته؛ وآان شديد العداوة لرسول اهللا، صلى اهللا عليه وس

ين      فأسره في يوم بدر، فلما رجع إلى المدينة أمر علي بن أبي طالب، وقيل المقد ه صبرًا ب ه، فقتل اد بن أسود بقتل
اب     ي آت ذآورة ف ي  " الحماسة  " يديه بالصفراء، وهي مكان بين المدينة وبدر؛ وهذه األبيات من جملة أبيات م ف

  .باب المراثي
  

ى    ا إل وآانت الثريا موصوفة بالجمال، فتزوجها سهيل بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، رضي اهللا عنه، ونقله
  : المذآور في زواجها يضرب المثل في الثريا وسهيل النجمين المعروفين مصر، فقال عمر

 عمرك اهللا آيف يلتقيان   أيها المنكح الثريا سهيًال
 وسهيٌل إذا استقل يماني   هي شامية إذا ما استقلت

   
ه          ك وآنيت د المل د، واسمه عب ي المشهور صاحب معب د،   وهذه الثريا وأختها عائشة أعتقتا الغريض المغن و زي أب

  .وسمي الغريض باسم الطلع، ويقال فيه الغريض واالغريض، وإنما سميلنقاء لونه، وقيل إنما سمي به لطراوته
  

ام    يروى أن يزيد بن معاوية لما أراد توجيه مسلم بن عقبة إلى المدينة اعترض الناس، فمر به رجل من أهل الش
  : يعة أحسن من مجنك، يريد قول ابن أبي ربيعةيا أخا الشام، مجن ابن أبي رب: بترس قبيح، فقال له

  آاعبان ومعصر: ثالث شخوص   وآان مجني دون من آنت أتقـي
   

  : وهذا البيت من جملة قصيدة، وهي من ظريف شعره، فمن جملتها
 وآادت بمكتوم التحية تـجـهـر   فحييت إذ فاجأتها فـتـلـهـفـت

 ميسور أمرك أعسـر وأنت امرؤ   فضحتنـي: وقالت وعضت بالبنان
 رقيبًا وحولي من عدوك حضـر   أريتك إن هنا عليك ولـم تـخـف



 

 سرت بك أم قد نام من آنت تحذر   فواهللا ما أدري أتعـجـيل حـاجة
 إليك وما عين من الناس تنـظـر   بل قادني الشوق والهوى: فقلت لها

 تـغـوروآادت توالي نجمـه تـ   فلما تقضى الـلـيل إال قـلـيلـه
 هبوب ولكن موعد لـك عـزور   أشارت بأن الحي قد حان منـهـم

 وقد الح مفتر من الصبح أشقر   فما راعني إال منـاد بـرحـلة
 أشر آيف تأمر: وأيقاظهم قالت   فلما رأت من قد تنور مـنـهـم

 وإما أسل السيف ثأرًا فـيثـأر   أباديهم فإمـا أفـوتـهـم: فقلت
 علينا وتصديقًا لما آـان يؤثـر   يقًا لما قال آـاشـحأتحق: فقالت

 من األمر أدنى للخفاء وأستـر   وإن آان ما البد منـه فـغـيره
 وما لي من أن يعلما متـأخـر   أقص على أختي بدء حـديثـنـا
  وأن يرحبا سربًا بما آنت أحصر   لعلهما أن يبغيا لك مـخـرجـًا

 أتى زائرًا واألمر لألمر يقـدر   فتـى أعينا على: فقالت ألختيها
 اقلي عليك اللوم فالخطب أيسر   :فأقبلتا فارتاعتـا ثـم قـالـتـا
 فال سرنا يفشو وال هو يظهـر   يقوم فيمشي بيننـا مـتـنـكـرًا

 ثالث شخوص آاعبان ومعصر   وآان مجني دون من آنت أتقـي
   

  : ومن شعر عمر المذآور أيضًا
 بعدما صرع الكرى السمـارا   ـن األحـبة زاراحي طيفـًا م

 ل ضنينًا بـأن يزور نـهـارا   طارقا في المنام تحت دجى اللي
 قبل ذاك األسماع واألبصـارا   قلت ما بالنا جـفـينـا وآـنـا
 يعـارا شغل الحلي أهلـه أن   قال إنا آما عـهـدت ولـكـن

ين من ذي     وآانت والدته في الليلة التي قتل فيها عم ع بق اء ألرب ر بن الخطاب، رضي اهللا عنه، وهي ليلة األربع
رة  نة ثالث وتسعين للهج الث وعشرين   . الحجة س نة ث دود س ي ح احترق ف فينة ف أحرقوا الس ي البحر ف وغزا ف

ن عدي         ثم ب ال الهي الى، وق ه اهللا تع نة، رحم بعين س نة ثالث وتسعين للهجرة،      : للهجرة وعمره مقدار س ات س م
  .انون سنة، واهللا أعلموعمره ثم

  .وقتل والده عبد اهللا في سنة ثمان وسبعين للهجرة بسجستان

ر،         ا عم ل فيه ي قت ة الت ي الليل ة ف وآان الحسن البصري، رضي اهللا عنه، إذا جرى ذآر والدة عمر بن أبي ربيع
رمحين، و    : رضي اهللا عنه، يقول ة يلقب ذا ال و ربيع رو،   أي حق رفع؟ وأي باطل وضع؟ وآان جده أب اسمه عم

  .وقيل حذيفة، وقيل اسمه آنيته

ل       ي مخزوم، وقي ة، من بن وآان أبوه عبد اهللا أخا أبي جهل ابن هشام المخزومي ألمه، وأمهما أسماء بنت مخرب
  .من بني نهشل، وهما ابنا عم، يجمعهما المغيرة بن عبد اهللا

  .بفتح الياء المثناة من تحتها والقاف والظاء المعجمة: ويقظة

 بن شبةعمر 

ان               ري البصري؛ آ ن رايطة، النمي ال اب د، ويق ن زي دة ب ن عبي ب، اب بة لق د وش أبو زيد عمر بن شبة، واسمه زي
ك عن       ". تاريخ البصرة " صاحب أخبار ونوادر ورواية واطالع آثير، وصنف  ن مال ة ب راءة عن جبل روى الق

ن الحسن، و          وب ب ي النجود، وسمع الحروف من محب ن أب ي     المفضل عن عاصم ب د الوهاب الثقف روى عن عب
ه    وعمرو بن علي، وروى القراءة عنه عبد اهللا بن سليمان وعبد اهللا بن عمرو الوراق وأحمد بن فرج، وسمع من

ال  ن ماجة صاحب        : أبو محمد ابن الجارود وسئل عنه أبو حاتم الرازي فق د ب ه الحافظ محم صدوق، وروى عن
  .السنن وغيره



 

ة   . س بن األحنفوقد تقدم ذآره في ترجمة العبا بعين ومائ ة وس . وآانت والدته يوم األحد مستهل رجب سنة ثالث
تين       ل ثالث وس ين، وقي نة اثنت وتوفي يوم االثنين لست بقين، وقيل يوم الخميس ألربع بقين من جمادى اآلخرة س

  .ومائتين بسر من رأى، رحمه اهللا تعالى

  .بفتح الشين وتشديد الباء الموحدة: وشبة

ن        ب: والنميري امر ب ن ع ر ب ى نمي بة إل ذه نس ضم النون وفتح الميم وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها راء، ه
  .صعصعة، وهي قبيلة آبيرة ينسب إليها جماعة من العلماء وغيرهم

 الخرقي

ة،  أبو القاسم عمر بن أبي علي الحسين بن عبد اهللا بن أحمد الخرقي الفقيه الحنبلي؛ آان من أعيان الفقهاء الح نابل
د                 ان ق دئين من أصحابهم، وآ ر المبت ه أآث ذي يشتغل ب ا المختصر ال رة من جملته ًا آثي ذهبهم آتب وصنف في م

ا      ر به ا ظه داد    -أودعها في بغداد لما عزم على السفر إلى دمشق لم ي بغ ي       -أعن من سب السلف، فاحترقت ف
  .غيبته

  .رحمه اهللا تعالى وتوفي بدمشق، وقيل ببغداد في سنة أربع وثالثين وثلثمائة،

  .وآان والده أيضَا من األعيان، روى عن جماعة، وروت عنه جماعة، رحمهم اهللا أجمعين

  .بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء وبعدها قاف، هذه النسبة إلى بيع الخرق والثياب: والخرقي

 عمر بن ذر

ن   أبو ذر عمر بن ذر بن عبد اهللا بن زرارة بن معاوية بن منبه بن غالب ب ام ب ن وقش بن قسيم بن موهبة بن دع
ن   مالك بن معاوية بن صعب بن دومان ابن بكيل بن جشم بن مالك، وهو الخارق بن عبد اهللا بن آبير بن مالك اب

اب               ي آت ي ف ن الكلب ام ب به هش ذا ساق نس دان، هك ن هم ن نوف ب وان ب رة  " جشم بن حاشد بن جشم بن خي جمه
ه          الهمداني الكوفي الفقيه ال" النسب  د، وروى عن در، روى عن عطاء ومجاه ر الق دًا آبي ان صالحًا عاب قاص؛ آ

وه          ه أب اة دخل علي ا حضرته الوف ه، ولم ى طاعت وآيع وأهل العراق، وآان ولده ذر آثير البر له شديد التوفر عل
اهللا من  يا بني، إنه ما علينا من موتك غضاضة، وال بنا إلى أحد سوى  : عمر المذآور وهو يجود بنفسه، فقال له

ك،    : حاجة، فلما قضى صلى عليه ودفنه ووقف على قبره وقال اء علي أما واهللا يا ذر لقد شغلنا البكاء لك عن البك
ي        ي، فهب ل ه من حق ألنا ما ندري ما قلت وال ما قيل لك، اللهم إني قد وهبت له ما قصر فيه مما افترضت علي

  .يه له، وزدني من فضلك إني إليك من الراغبينما قصر فيه مما افترضت عليه من حقك واجعل ثوابي عل

امي،      : آيف آان بر ابنك بك؟ فقال: وقيل له ل إال مشى أم ي، وال بلي ما مشيت قط بنهار وهو معي إال مشى خلف
ة  . ويحكى عنه في ذلك أشياء آثيرة. وال رقي سطحًا وأنا تحته نة   . وآان عمر المذآور يعد من المرجئ وفي س وت
  .ين ومائة، رحمه اهللا تعالىست، وقيل خمس وخمس

  .بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء: وذر

داني يال تتصحف  : والهم دتها آ ا قي ا، وإنم الم عليه دم الك د تق ة، وق دال المهمل تح ال يم وف اء وسكون الم تح اله بف
  .بالهمذاني

  .بضم الزاي وفتح الراءين بينهما ألف: وزرارة

  .وآان أبوه ذر فقيهًا أيضًا
  
  
  



 

 ينيالثمان

اب       ه، شرح آت ًا بقوانين ع  " أبو القاسم عمر بن ثابت الثمانيني الضرير النحوي؛ آان قيمًا بعلم النحو عارف " اللم
ي     البن جني شرحًا تامًا حسنًا أجاد فيه، وانتفع باالشتغال عليه جمٌع آبير؛ وآان نحويًا فاضًال، أخذ النحو عن أب

اللمع " ر يحيى بن محمد بن طباطبا العلوي الحسيني، وشرح آتاب الفتح ابن جني، وأخذ عنه الشريف أبو المعم
داد،             "  الكرخ ببغ اس ب ان الن ان متعارضين يقرئ ن بره م اب و القاس ان هو وأب في التصريف البن جني أيضًا، وآ

  .فكان خواص الناس يقرأون على ابن برهان، والعوام يقرأون على الثمانيني

  .بعين وأربعمائة، رحمه اهللا تعالىوتوفي في ذي القعدة سنة اثنتين وأر

بة       : والثمانيني ذه النس ون أخرى، ه م ن ا ث بفتح الثاء المثلثة والميم وبعد األلف نون مكسورة ثم ياء مثناة من تحته
ل الجودي       د الجب ي عمر عن رة ابن ان،      . إلى ثمانين، وهي قرية من نواحي جزي د الطوف ة بنيت بع وهي أول قري

نهم          وسميت بعدد الجماعة الذي د م ى آل واح انين وبن انوا ثم إنهم آ ه السالم، ف ن خرجوا من السفينة مع نوح علي
  .بيتًا، فسميت القرية ثمانين، وقد خرج من هذه القرية جماعة

  .وتوفي الشريف ابن طباطبا المذآور في شهر رمضان سنة ثمان وسبعين وأربعمائة، رحمه اهللا تعالى

 ابن البزري

ي   أبو القاسم عمر بن محمد  رة ابن بن أحمد بن عكرمة، المعروف بابن البزري الجزري الفقيه الشافعي إمام جزي
ن              راهيم ب ن إب ن منصور ب رج ب ن الف د ب ائم محم ي الغن ى الشيخ أب عمر وفقيهها ومفتيها؛ تفقه أوًال بالجزيرة عل

ا اله  راسي وحجة اإلسالم    الحسن السلمي الفارقي نزيل جزيرة ابني عمر، ثم رحل إلى بغداد، واشتغل على الكي
اب    د، وصحب الشاشي صاحب آت ه أحم ى أخي ه وعل مع علي ي، وس د الغزال ي حام تظهري " أب وأدرك " المس

ه،        ه وبطريقت تغال علي بالد لالش جماعة من العلماء، واستفاد منهم، ورجع إلى الجزيرة ودرس بها، وقصد من ال
ه،   للشيخ أبي " المهذب " وصنف آتابًا شرح فيه إشكاالت آتاب  إسحاق الشيرازي وغريب ألفاظه وأسماء رجال

  .وهو مختصر" األسامي والعلل من آتاب المهذب " سماه 

افعي، رضي    وآان من العلم والدين في محل رفيع، وآان أحفظ من بقي في الدنيا على ما يقال لمذهب اإلمام الش
ومولده في سنة . زين الدين جمال اإلسالماهللا عنه، وآان الغالب عليه المذهب، وانتفع به خلق آثير، وآان ينعت 

ة بعين وأربعمائ الجزيرة، . إحدى وس مائة ب تين وخمس نة س ل اآلخر، س ع األول، وقي اني شهر ربي ي ث وفي ف وت
  .رحمه اهللا تعالى

  .وما خلف مثله، وله تالميذ آثيرون

ه اهللا     ة، رحم انين وأربعمائ ه     وتوفي شيخه أبو الغنائم الفارقي المذآور سنة ثالث وثم تغل الفقي ه اش الى، وعلي  تع
  .بالجزيرة -اآلتي ذآره إن شاء اهللا تعالى  -عيسى بن محمد الهكاري 

ك          : والبزري ي تل زر ف ه، والب زر أو بيع ى عمل الب بة إل ذه النس بفتح الباء الموحدة وسكون الزاي وبعدها راء، ه
  .البالد اسم للدهن المستخرج من حب الكتان، وبه يستصبحون

 السهروردي شهاب الدين

دين        هاب ال ب ش ري الملق د اهللا، البك مه عب ه، واس ن عموي د ب ن محم د اهللا ب ن عب د ب ن محم ر ب و حفص عم أب
ي النجيب             -السهروردي  ه الشيخ أب ة عم ي ترجم ه، ف ر الصديق، رضي اهللا عن ي بك وقد تقدم تتمة نسبه إلى أب

يخًا       ذهب ش افعي الم ًا ش ان فقيه ه؛ آ ن إعادت أغنى ع اهر، ف د الق ادة    عب ي العب اد ف ر االجته ًا آثي الحًا ورع ص
ه،     ي عصره مثل والرياضة وتخرج عليه خلق آثير من الصوفية في المجاهدة والخلوة، ولم يكن في آخر عمره ف
ي    ي صالح الجيل ن أب ادر ب د الق د عب ا محم يخ أب وعظ، والش ذ التصوف وال ه أخ ب وعن ا النجي ه أب وصحب عم

ًا صالحًا     وغيرهما، وانحدر إلى البصرة إلى ال يوخ، وحصل طرف شيخ أبي محمد ابن عبد، ورأى غيرهم من الش
ه مجلس وعظ،        . من الفقه والخالف، وقرأ األدب، وعقد مجلس الوعظ سنين ان ل داد، وآ وآان شيخ الشيوخ ببغ

  : وعلى وعظه قبول آثير وله نفس مبارك؛ حكى لي من حضر مجلسه أنه أنشد يومًا على الكرسي



 

 أني أشح بها على جالسيعودتنيال تسقني وحدي فما
  أن يعبر الندماء دور الكاس   أنت الكريم وال يليق تكرمًا

   
اب     ا آت نة منه ارف   " فتواجد الناس لذلك، وقطعت شعور آثيرة وتاب جمع آبير وله تواليف حس " عوارف المع

  : وهو أشهرها، وله شعر فمنه
 ـالوأقبـلـت دولة الـوص   تصرمت وحشة الـلـيالـي

  من آان في هجرآم رثى لي   وصار بالوصل لي حـسـودًا
 بكل مـا فـات ال أبـالـي   وحقكم بعد إن حـصـلـتـم
 وبعتموني بـغـير غـالـي   أحييتموني وآـنـت مـيتـًا
 فيا لـه مـوردًا حـال لـي   تقاصرت عنـكـم قـلـوٌب
 وحبكم في الحشا حـال لـي   علي مـا لـلـورى حـرام
 فما لغير الهوى ومـا لـي   تشربت أعظمـي هـواآـم
 وعـنـده أعـين الــزالل   فما عـلـى عـادٍم أجـاجـًا

   
انوا يحكون غرائب      ورأيت جماعة ممن حضروا مجلسه وقعدوا في خلوته وتسليكه، آجاري عادة الصوفية، فك

د وصل ان ق ة، وآ ه من األحوال الخارق ا يجدون ا وم يهم فيه رأ عل ا يط ديوان  مم ة ال ن جه ل م ى إرب رسوًال إل
  .العزيز، وعقد بها مجلس وعظ، ولم تتفق لي رؤيته لصغر السن

  
بالد    وآان آثير الحج، وربما جاور في بعض حججه، وآان أرباب الطريق من مشايخ عصره يكتبون إليه من ال

ه     ا سيدي إن  " صورة فتاوى يسألونه عن شيء من أحوالهم؛ سمعت أن بعضهم آتب إلي دت     ي ترآت العمل أخل
الى من العجب    : " فكتب جوابه" إلى البطالة، وإن عملت داخلني العجب، فأيهما أولى؟  ". اعمل واستغفر اهللا تع

  : أبياتًا لطيفة منها" عوارف المعارف " وله من هذا شيء آثير، وذآر في آتابه 
  أظن لمياء جرت فيك أذياال   أشم منك نسيمًا لست أعرفه

  
  : أيضًا وذآر فيه

  أو تذآرتكم فكلي قلوب   إن تأملتكم فكلي عـيوٌن

  .وذآر أشياء غير هذا ال حاجة إلى التطويل بذآرها

ه تخرج      ًا، وعلي ذآور زمان ي أواخر رجب، أو      . وآان قد صحب عمه الشيخ أبا النجيب الم ده بسهرورد ف ومول
مائة       ين وخمس نة تسع وثالث ي س ه، ف عبان، والشك من ل ش وفي . أوائ ين    وت ين وثالث نة اثنت ي مستهل المحرم س ف

  .وستمائة ببغداد، رحمه اهللا تعالى، ودفن من الغد بالوردية

 الحافظ ابن دحية

در       ن ب ن مالل ب أبو الخطاب عمر بن الحسن بن علي بن محمد الجميل بن فرح بن خلف بن قومس بن مزالل ب
ى     بن أحمد بن دحية بن خليفة بن فروة الكلبي، المعروف بذي النس به عل افظ؛ نقلت نس بين، األندلسي البلنسي الح

  .هذه الصورة من خطه، وآان قد قيده وضبطه آما هو هاهنا

  .بضم الجيم وفتح الميم وتشديد الياء المثناة من تحتها وبعدها الم وهو تصغير جميل: الجميل

  .بفتح الفاء وسكون الراء وبعدها حاء مهملة: وفرح

  .ون الواو وآسر الميم وبعدها سين مهملةبضم القاف وفتحها وسك: وقومس

  .بفتح الميم وسكون الزاي وبعد الالم ألف الم: ومزالل



 

  .بفتح الميم وتشديد الالم ألف وبعدها الم: ومالل

بكسر الدال المهملة وفتحها وسكون الحاء المهملة وبعدها ياء مثناة من تحتها، وهو دحية الكلبي صاحب  : ودحية
  .والباقي معروف ال حاجة إلى ضبطه. عليه وسلم رسول اهللا، صلى اهللا

ي       ن عل ر ب ن جعف آان يذآر أن أمه أمة الرحمن بنت أبي عبد اهللا ابن أبي البسام موسى بن عبد اهللا بن الحسين ب
ه،            ب، رضي اهللا عن ي طال ن أب ي ب ن عل ن الحسين ب ي ب بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن عل

ان يكتب أيضًا    " ذو النسبين دحية والحسين، رضي اهللا عنهما  "فلهذا آان يكتب بخطه  ام    " وآ ي البس " سبط أب
  .إشارة إلى ذلك

ًا       ه، عارف ق ب ا يتعل وي وم آان أبو الخطاب المذآور من أعيان العلماء ومشاهير الفضالء، متقنًا لعلم الحديث النب
ي أ    ديث ف ب الح تغل بطل عارها، واش رب وأش ام الع ة وأي النحو واللغ ا   ب ي به المية، ولق دلس اإلس الد األن ر ب آث

ا      ة ومنه ى إفريقي علماءها ومشايخها، ثم رحل منها إلى بر العدوة ودخل مراآش واجتمع بفضالئها، ثم ارتحل إل
ن الحصين، وسمع     داد من بعض أصحاب اب راق؛ وسمع ببغ ام والشرق والع ى الش م إل ديار المصرية ث ى ال إل

دران، آل      بواسط من أبي الفتح محمد بن أحم ا ومازن ا وااله د بن الميداني ودخل إلى عراق العجم وخراسان وم
مع     ه وس تفاد من ه، ويس ذ عن ال يؤخ ك الح ي تل و ف نهم، وه ذ ع ه واألخ اع بأئمت ديث واالجتم ب الح ي طل ك ف ذل
نة           ي س ل ف ة إرب دم مدين راوي وق نعم الف د الم ن عب بأصبهان من أبي جعفر الصيدالني، وبنيسابور من منصور ب

ه اهللا            أر دين، رحم د ال ن زي دين ب ر ال ك المعظم مظف رأى صاحبها المل بع وستمائة، وهو متوجه إلى خراسان، ف
ي حرف    -تعالى، مولعًا بعمل مولد النبي، صلى اهللا عليه وسلم، عظيم االحتفال به  آما هو مذآور في ترجمته ف

اب  ذا الكت ن ه اف م ماه  -الك ًا س ه آتاب ل ل ي مو" فعم وير ف اب التن ر آت راج المني د الس ه، " ل ه بنفس رأه علي وق
و    افظ أب وسمعناه على الملك المعظم في ست مجالس في جمادى اآلخرة سنة خمس وعشرين وستمائة، وآان الح

  : الخطاب المذآور قد ختم هذا الكتاب بقصيدة طويلة أولها

  أعداؤنا ما وهموا             لوال الوشاة وهـم

ة األسعد بن مماتي في حرف الهمزة حديث هذه القصيدة فليتأمل هناك؛ ولما عمل  وقد ذآرت فيما تقدم في ترجم
  .هذا الكتاب دفع له الملك المعظم المذآور ألف دينار، وله عدة تصانيف

ع  . وآانت والدته في مستهل ذي القعدة سنة أربع وأربعين وخمسمائة وتوفي في يوم الثالثاء الرابع عشر من ربي
ي     األول سنة ثالث وثال ده؛ وأخبرن ذلك ول ي ب ثين وستمائة بالقاهرة، ودفن بسفح المقطم، رحمه اهللا تعالى، أخبرن

ين،   بعض أصحابنا الموثوق بقولهم أنه سأل ولده المذآور عن مولد أبيه، فقال في ذي القعدة من سنة ثمان وأربع
ين  ولدت في مستهل ذ: سمعت عمي أبا الخطاب غير مرة يقول: وأخبرني ابن أخيه قال ي القعدة سنة ست وأربع
  .وخمسمائة، واهللا أعلم

ي               : والبلنسي ة ف ية، وهي مدين ى بلنس بة إل ذه النس ة، ه ا سين مهمل ون وبعه الم وسكون الن دة ال بفتح الباء الموح
  .شرق األندلس

ا       ًا به ة العرب قيم ًا للغ ان حافظ وعزل  . وآان أخوه أبو عمرو عثمان بن الحسن أسن من أخيه أبي الخطاب، وآ
رو    ا عم اه أب ه أخ ب مكان اهرة، ورت أها بالق ان أنش ي آ ذآور عن دار الحديث الت ا الخطاب الم ل أب ك الكام المل
اهرة،     تمائة بالق ين وس المذآور، ولم يزل بها إلى أن توفي يوم الثالثاء ثالث عشر جمادى األولى سنة أربع وثالث

  .ودفن بسفح المقطم، وله رسائل استعمل فيها حوشي اللغة

 علي الشلوبينيأبو 

ذ            بيلي النحوي تلمي لوبيني، األندلسي اإلش د اهللا األزدي، المعروف بالش ن عب ر ب ن عم أبو علي عمر بن محمد ب
  : أبي بكر محمد بن خلف بن محمد بن عبد اهللا ابن صافي اللخمي اإلشبيلي، ومن قوله

  نفسي الفداء له من آل محذور   حبيبك معلول فقلت لهـم: قالوا
 أجر العليل واني غير مأجور   علته بي غـير أن لـهيا ليت 



 

م فضالء، وآل         آان إمامًا في علم النحو مستحضرًا له غاية االستحضار، ولقد رأيت جماعة من أصحابه وآله
ول  نهم يق دة،        : م االة زائ ه مغ الون في ي الفارسي، ويغ ي عل يخ أب لوبيني عن الش ي الش و عل ا يتقاصر الشيخ أب م

الوا   فيه مع : وقالوا ى ق ر       : هذه الفضيلة غفلة وصورة بله في الصورة الظاهرة، حت ى جانب نه ًا عل ان يوم ه آ إن
ا    وبيده آراريس فوقع منه آراسة في الماء وبعدت عنه فلم تصل يده إليها ليأخذها فأخذ آراسة أخرى وجذبها به

  .فتلفت األخرى بالماء؛ وآان له مثل هذه األسباب الدالة على البله

بيلية،   ". التوطئة " دمة الجزولية شرحين آبيرًا وصغيرًا، وله آتاب في النحو سماه وشرح المق ه بإش وآانت إقامت
  .وأخباره متواصلة إلينا وتالمذته واردة في آل وقت، وبالجملة فإنه على ما يقال آان خاتمة أئمة النحو

نة خمس       وتوفي في أحد ا. وآانت والدته بإشبيلية في سنة اثنتين وستين وخمسمائة ي صفر، س ل ف ربيعين، وقي ل
  .وأربعين وستمائة بإشبيلية، رحمه اهللا تعالى

دها          : والشلوبيني ا وبع اة من تحته اء المثن دة وسكون الي اء الموح بفتح الشين المثلثة الالم وسكون الواو وآسر الب
  .أعلمنون، هذه النسبة إلى الشلوبين، وهو بلغة األندلس األبيض األشقر هكذا ذآروا، واهللا 

 ابن طبرزذ

رزذ،                ابن طب ؤدب، المعروف ب ن حسان الم ى ب ن يحي د ب ن أحم ن معمر ب د ب ر محم أبو حفص عمر بن أبي بك
ذا     ز وله ة دار الق المحدث المشهور البغدادي، الملقب موفق الدين من أهل الجانب الغربي ببغداد، من ساآني محل

ر       عرف بالدارقزي؛ آان أخوه األآبر أبو البقاء محمد قد أ ادة نفسه، وعم م استقل بإف سمعه الكثير من الحديث، ث
ان      ل، وآ ذآور إال القلي اء الم حتى حدث سنين، وحفظ األصول إلى وقت الحاجة إليها، وآانت بخط أخيه أبي البق
ي      وراق وأب وك ال ن مل سماعه من أبي القاسم هبة اهللا بن عبد الواحد بن الحصين وأبي المواهب أحمد بن محمد ب

د   الحسن اب ن أحم ن الزاغوني وأبي غالب ابن البناء وأبي القاسم هبة اهللا بن عبد الشروطي وأبي القاسم هبة اهللا ب
د   ن أحم ماعيل ب ق وإس ن زري ي منصور اب اقي األنصاري وأب د الب ن عب د ب ر محم ي بك ري والقاضي أب الحري

ي   السمرقندي وعبد الوهاب األنماطي وخلق آثير يطول ذآرهم؛ وآان سماعه صحيحًا على تخليط فيه، وسافر ف
داد    ى بغ اد إل ا وع ران وحلب ودمشق وغيره ل والموصل وح ه بإرب ي طريق ام، وحدث ف ى الش ره إل آخر عم
وك      ن مل وني واب ن الزاغ د اهللا ب ن عب ي ب ن عل و الحس ه أب نهم الفقي ة م ن جماع ة ع رد بالرواي ا، وتف دث به وح

يش      المذآور وأبو القاسم الشروطي المذآور وأبو غالب محمد ن حب ن آامل ب بن أحمد بن قريش وأبو البرآات ب
ي   وأبو غالب أحمد بن الحسن بن البناء وأبو القاسم هبة اهللا بن الحصين وغيرهم، وجمع له ابن المديني مشيخًة ف

  .جزأين وبعض ثالث فيها ثالثة وثمانون شيخًا

ق األ       ا وألح اد أهله بالد وأف اف ال ديث، ط ماع الح ي س ناد ف الي اإلس ان ع ق األرض  وآ ابر وطب اغر باألآ ص
ر  نة     . بالسماعات واإلجازات، وامتدت له الحياة فخال له العصر، وآان فيه صالح وخي ي ذي الحجة س ده ف ومول

  .ست عشرة وخمسمائة

ه اهللا                  اب حرب، رحم د بب ن من الغ داد، ودف تمائة ببغ نة سبع وس اء تاسع رجب س وم الثالث ي عصر ي وتوفي ف
  .تعالى

وع من      بفتح الطا: وطبرزذ ة، وهو اسم لن ء المهملة والباء الموحدة وسكون الراء وفتح الزاي وبعدها ذال معجم
  .السكر

 الشرف ابن الفارض

دار        د وال ي، الحموي األصل، المصري المول أبو حفص وأبو القاسم عمر بن أبي الحسن علي بن المرشد بن عل
وان ش        ه دي ارض، المنعوت بالشرف؛ ل ابن الف ق ظريف ينحو       والوفاة، المعروف ب ه رائ لوبه في ف، وأس عر لطي

ة                ي جمل ه ف ا ألطف قول نهجهم، وم ى اصطالحهم وم تمائة بيت عل دار س ه قصيدة مق راء؛ ول ة الفق منحى طريق
  : قصيدة طويلة

 قول المبشر بعد اليأس بالفـرج   أهًال بما لم أآن أهًال لموقـعـه



 

  من عوجذآرت ثم على ما فيك    لك البشارة فاخلع ما عليك فقـد
   

  : وقوله من قصيدة أخرى
 سهري بتشنيع الخيال المـرجـف   لم أخل من حسٍد عليك فال تـضـع
  جفني؟ وآيف يزور من لم يعرف؟   واسأل نجوم الليل هل زار الكـرى

   
  : ومنها

  يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف   وعلى تفنن واصفيه بحـسـنـه
   

  .وله دوبيت ومواليا وألغاز
  
اً   و  الى شرفًا، زمان ان  . سمعت أنه آان رجًال صالحًا آثير الخير، على قدم التجرد، جاور بمكة، زادها اهللا تع وآ

ري،      ت الحري وة ببي ي خل و ف ًا وه رنم يوم ه ت ه بعض أصحابه أن ي عن رة، أخبرن ود العش ن الصحبة محم حس
  : وهو" المقامات " صاحب 

 ومن له الحسنى فقط   من ذا الذي ما ساء قط
   

  : فسمع قائًال ولم ير شخصه وقد أنشد: قال
  عليه جبريل هبط   محمد الهادي الذي

   
  : وأنشدني له جماعة من أصحابه مواليا في غالم صنعته الجزارة، وهو آيس، ولم أره في ديوانه

 قتلتني قال ذا شغلي توبخنـي   قلتو لجزر عشقتو آم تشرخني
 ي فينفخني ليسلخنييريد ذبح   ومل إلي وبس رجلي يربخني

   
ه ملحون،           ل غالب ه اللحن، ب ل يجوزون في وقد آتبته على اصطالحهم فإنهم ال يراعون فيه اإلعراب والضبط ب

  .فال يؤاخذ من يقف عليه
  

  : عملت في النوم بيتين، وهما: وآان يقول
  ك وحرمة الصبر الجميل   وحـياة أشـواقـي إلـي

 ت إلى خليلك وال صبو   ال أبصرت عينـي سـوا

اني من    . وآانت والدته في الرابع من ذي القعدة سنة ست وسبعين وخمسمائة بالقاهرة اء الث وتوفي بها يوم الثالث
  .جمادى األولى سنة اثنتين وثالثين وستمائة ودفن من الغد بسفح المقطم، رحمه اهللا تعالى

ارض ة،: والف دها ضاد معجم د األلف راء مفتوحة وبع اء وبع تح الف ى  بف اء عل روض للنس ذي يكتب الف و ال وه
  .الرجال

 تقي الدين صاحب حماة

ن أخي السلطان          اة، وهو اب وب صاحب حم ن أي الملك الظفر تقي الدين أبو سعيد عمر بن نور الدولة شاهنشاه ب
ي الحروب        -صالح الدين، رحمه اهللا تعالى  دامًا منصورًا ف ان شجاعًا مق وقد تقدم ذآر أبيه في حرف الشين؛ آ

واب   . مؤيدًا في الوقائع ومواقفه مشهورة مع الفرنج ي أب وآانت له آثار في المصافات دلت عليها التواريخ، وله ف
ا نة، منه ل حس ر آ رًا  : الب ًا آثي ا وقف كنه، فوقف عليه ا آانت دار س ال إنه ي بمصر، يق ز الت ازل الع ة من مدرس

ت   . وجعلها مدرسة ا مدرس ه به د أيضًا،       : انوآانت الفيوم وبالدها إقطاعه، ول ٌف جي ا وق ة، وعليهم افعية ومالكي ش
اب             راء وأرب اء والفق ى العلم ر اإلحسان إل ان آثي بالد الشرقية، وآ ان صاحب ال وبنى بمدينة الرها مدرسة لما آ

  .الخير



 

ه                  ًا عن أخي ان نائب ادل آ ك الع إن المل ا، ف ه عنه ي بعض غيبات ديار المصرية ف دين بال ه صالح ال وناب عن عم
ي رجب طلب           السلطان صال بعين وخمسمائة ف نة تسع وس ي س ح الدين بالديار المصرية، فلما حاصر الكرك ف

تدعاه           م اس ا، ث ًا عنه نة نائب عبان من الس أخاه من مصر بالعساآر، وسير إليها تقي الدين في العشر الوسط من ش
ان      ز عثم ك العزي ده المل ره    -إليه بالشام، ورتب بالديار المصرية ول دم ذآ ك     ومع  -المق ادل، فشق ذل ك الع ه المل

دين     ه صالح ال على تقي الدين وعزم على دخوله بالد المغرب ليفتحها، فقبح أصحابه عليه ذلك، فامتثل قول عم
نة           . وحضر إلى خدمته عبان س ي الثالث والعشرين من ش اك ف ا هن وخرج السلطان التقاه بمرج الصفر، واجتمع

اه ح     ه وأعط رح ب مائة، وف واحي خالط           اثنتين وثمانين وخمس ازآرد من ن ة من ى قلع ا وتوجه إل اة، فتوجه إليه م
ل    ليأخذها، فحاصرها مدة، وتوفي عليها يوم الجمعة تاسع عشر شهر رمضان، سنة سبع وثمانين وخمسمائة وقي

  .بل توفي ما بين خالط وميافارقين، ونقل إلى حماة، ودفن بها

اني والعشرين     وترتب مكانه ولده الملك المنصور ناصر الدين أبو المع ين الث وم االثن الي محمد بن عمر، ومات ي
  .من ذي القعدة سنة سبع عشرة وستمائة بحماة، رحمهما اهللا تعالى

  .ورأيت بخطي في مسوداتي أن تقي الدين مولده سنة أربع وثالثين وخمسمائة

خمسمائة رآب السلطان  لما آان يوم الجمعة حادي عشر شوال سنة سبع وثمانين و": السيرة " قال ابن شداد في 
ن    ليمان ب إلى جهة العدو وأشرف عليهم، ثم عاد وأمرني باإلشارة إلى الملك العادل بأن يحضر معه علم الدين س
ان من      إخالء المك ر ب جندر وسابق الدين بن الداية وعز الدين بن المقدم؛ فلما مثلت بين يديه الجماعة بخدمته، أم

ه وفضه ووقف            غير المذآورين وإبعاد الناس عن ال  ًا من قبائ أخرج آتاب ة الحاضرين؛ ف ة، وآنت من جمل خيم
ه يتضمن         ر ان م ذآ ك، ث ي ذل عليه، ففاضت دموعه وغلبه النحيب والبكاء حتى وافقناه من غير أن نعلم السبب ف

ه اهللا ت      م ذآرت ه واألسف، ث اء علي الى  وفاة الملك المظفر تقي الدين، رحمه اهللا تعالى، فاستأنف الحاضرون البك ع
ال   دره فق ال       : وعرفته ما يجب من االنقياد لقضائه وق م ق ون؛ ث ه راجع ا إلي ا هللا وإن تغفر اهللا، إن من المصلحة   : أس

ين    . آتمان ذلك وإخفاؤه لئال يتصل بالعدو ونحن منازلوه ثم أمر بإحضار الطعام وأطعم الجماعة وانفصلوا من ب
ة ومدرسة         وآانت وفاته في طريق خالط عائدًا إلى ميافار. يديه ه ترب ارقين، وعملت ل ى مياف ًا إل قين، فحمل ميت

نة سبع   . مشهورة بأرض حماة، وحمل إليها ودفن بها وزرته بها وآانت وفاته يوم الجمعة تاسع شهر رمضان س
نة     -لما آان يوم األحد الحادي والعشرين من شهر رمضان   : وذآر قبل هذا. وثمانين وخمسمائة ي من الس  -يعن

ه بسبب               وصل آتاب من  ة نائب ه معاتب ة خالط وفي ى جه دين إل ر تقي ال ك المظف ر قصد المل ز ينك الديوان العزي
ل     -بكتمر ويشفع فيه وفي حسن بن قفجاق وأن يتقدم بإطالقه  ه بإرب وأن يسير   -وآان مظفر الدين قد قبض علي

ه    ر     القاضي الفاضل إلى الديوان لبت حال، فسير الكتاب إلى القاضي الفاضل ليقف علي ك المظف ى المل ويكتب إل
دين     : ثم عاد ابن شداد إلى هذا الكالم في آتاب آخر بعد هذا التاريخ وقال. بما رسم فيه ي ال ان الجواب عن تق : آ

باب    ود، فاتفقت أس اد ويع اآر للجه ع العس ر ليجم ا عب ر صاحب اخالط وإنم ريض ببكتم ى التع أمره إل م ن ا ل إن
ي   اقتضت ذلك وقد أمرنا بالعود عنه؛ وعن  اد ف ابن قفجاق بأن قد عرفتم حال ابن قفجاق وما يتصدى له من الفس

اد؛ وعن الثالث          ًا للجه ه ويكون مالزم ه في ام ليقطع األرض وانه قد تقدم إلى مظفر الدين بإحضاره معه إلى الش
  .باالعتذار عن القاضي الفاضل بأن قوته تضعف عن الحرآة إلى العراق؛ هذا حاصل الجواب

 بيعيأبو إسحاق الس

ان                وفي من أعي داني الك بيعي الهم بيع الس ن الس د ب ن ذي يحم د ب ن أحم ي ب ن عل د اهللا ب أبو إسحاق عمرو بن عب
التابعين؛ رأى عليًا وابن عباس وابن عمر وغيرهم من الصحابة، رضي اهللا عنهم أجمعين، وروى عنه األعمش 

ان، رضي    ولد. وشعبة والثوري وغيرهم، رضي اهللا عنهم، وآان آثير الرواية لثالث سنين بقين من خالفة عثم
ة          ان وعشرين ومائ ل ثم ل سبع وعشرين، وقي ين     . اهللا عنه، وتوفي سنة تسع وعشرين، وقي ن مع ى ب ال يحي وق

  .مات سنة اثنتين وثالثين ومائة، واهللا أعلم، رضي اهللا عنه: والمدائني

اء ا        : والسبيعي دة وسكون الي اء الموح ة وآسر الب تح السين المهمل ذه        بف ة، ه دها عين مهمل ا وبع اة من تحته لمثن
  .النسبة إلى سبيع، وهو بطن من همدان

رفعني أبي حتى رأيت علي بن أبي طالب، رضي اهللا عنه، يخطب وهو أبيض  : وآان أبو إسحاق المذآور يقول
  .الرأس واللحية

  



 

 عمرو بن عبيد

ك   أبو عثمان عمرو بن عبيد بن باب، المتكلم الزاهد المشهور، مولى ب ن مال وع ب . ني عقيل، ثم آل عرادة بن يرب
اس إذا رأوا          ان الن وه يخلف أصحاب الشرط بالبصرة، فك ان أب آان جده باب من سبي آابل من جبال السند، وآ

الوا  وه        : عمرًا مع أبيه، ق ول أب اس، فيق ن شر الن اس اب ر الن ذا خي ه       : ه ل ألبي ا آزر، وقي راهيم وأن ذا إب صدقتم، ه
ه من     : إلى الحسن البصري، ولعله أن يكون، فقالإن ابنك يختلف : عبيد د أصبت أم وأي خير يكون من ابني وق

م        -غلول وأنا أبوه؟ وآان عمرو شيخ المعتزلة في وقته  ه، ول ن عطاء سبب اعتزال وسيأتي في ترجمة واصل ب
  .وآان آدم مربوعًا بين عينيه أثر السجود -سموا المعتزلة إن شاء اهللا تعالى 

ام          : لبصري عنه، فقال للسائلوسئل الحسن ا ه، إن ق اء ربت أن األنبي ه، وآ ة أدبت أن المالئك لقد سألت عن رجل آ
ه،      اس ل رك الن ان أت بأمر قعد به، وإن قعد بأمر قام به، وإن أمر بشيء آان ألزم الناس له، وإن نهي عن شيء آ

  .ما رأيت ظاهرًا أشبه بباطن وال باطنًا أشبه بظاهر منه

ى البصرة         ولما آان عبد اهللا ه عل ى عامل راق أرسل إل ى الع رًا عل ن     - بن عمر بن عبد العزيز أمي وهو شبيب ب
اد سؤاله               -شيبة  امتنع، فأع د ف ن عبي رو ب ى عم ذلك، وأرسل إل أمرهم ب ى جماعة ي أن يوفد إليه وفدًا، فأرسل إل
  .فكف عنه: إن أول ما يسألني عنه سيرتك، فما تراني قائًال؟ قال: فقال

د اهللا  هذا ع: قلت بد اهللا بن عمر هو الذي حفر نهر البصرة المعروف بنهر ابن عمر المشهور في مكانه، وهو عب
ي           وك بن ار، آخر مل وذ بالحم د المنب ن محم روان ب بن عمر بن عبد العزيز بن مروان األموي الحكمي، حبسه م

ام،         اس، المعروف باإلم ن العب د اهللا ب ن عب ي ب نة نيف      أمية، مع إبراهيم بن محمد بن عل ي س ا ف بحران، وقتلهم
  .وثالثين ومائة

ه مجالس           ه مع ة ول ل الخالف ان صاحبه وصديقه قب ه، وآ ودخل عمرو يومًا على أبي جعفر المنصور في خالفت
ي   : عظني، فوعظه بمواعظ، منها: وأخبار، فقربه وأجلسه، ثم قال له ي ف إن هذا األمر الذي أصبح في يدك لو بق

ال  . يصل إليك، فأحذرك ليلة تمخض بيوم ال ليلة بعدهيد غيرك ممن آان قبلك لم  ا   : فلما أراد النهوض ق د أمرن ق
ال   م، ق رة آالف دره ك بعش ال  : ل ا، ق ي فيه ة ل ال : ال حاج ذها، ق ذها: واهللا تأخ د  . واهللا ال آخ دي ول ان المه وآ

ال   : المنصور حاضرًا، فقال ى المنصور وق ى؟     :يحلف أمير المؤمنين وتحلف أنت؟ فالتفت عمرو إل ذا الفت من ه
ال ال: ق دي، فق ي عه دي وول دي ول ذا المه ا : ه م م ميته باس رار، وس اس األب ن لب و م ا ه ًا م ته لباس د ألبس ا لق أم

ه    ا يكون عن ال      . استحقه، ومهدت له أمرًا أمتع ما يكون به أشغل م ى المهدي وق م التفت عمرو إل ن    : ث ا اب م ي نع
ه المنصور      أخي، إذا حلف أبوك أحنثه عمك، ألن أباك أقوى ع ال ل ك، فق ارات من عم هل من حاجة؟    : لى الكف

   : هي حاجتي، ومضى، فأتبعه المنصور طرفه، وقال: إذًا ال تلقني، قال: ال تبعث إلي حتى آتيك، قال: قال

 آلكم يطلـب صـيد   آلكم يمـشـي رويد
      غير عمرو بن عبيد

   
ن ع   ي          ولما خرج محمد بن عبد اهللا بن الحسن بن الحسين ب ى أب نهم، عل الى ع ب، رضي اهللا تع ي طال ن أب ي ب ل

ة،      ين ومائ ين وأربع نة اثنت جعفر المنصور وقدم البصرة ثم خرج منها، وبلغ المنصور خبره، أقبل مسرعًا في س
نخرج للقائه، فأبى، فعاودوه وغلبوه على رأيه حتى خرج إليه، فقال له يا : وبها عمرو بن عبيد، فقال له أصحابه

ان، ا عثم ال    أب ا؟ ق ى أمرن ه عل د نخاف رة أح ل بالبص ال: ه ال  : ال، ق ك وأنصرف؟ ق ى قول م، : أفأقتصر عل نع
  .فانصرف ولم يدخلها

  
اب        اب التفسير عن الحسن البصري، وآت ة    " ولعمرو المذآور رسائل وخطب، وآت ى القدري رد عل الم  "ال ، وآ

  .آثير في العدل والتوحيد، وغير ذلك
  

ال : هولما حضرته الوفاة قال لصاحب ران         : نزل بي الموت ولم أتأهب له، ثم ق ي أم م يسنح ل ه ل م أن م إنك تعل الله
  .في أحدهما رضا لك وفي اآلخر هوى لي إال اخترت رضاك على هواي، فاغفر لي

  
ان،        . وآانت والدته في سنة ثمانين للهجرة ل ثم الث، وقي ل ث ين، وقي ل اثنت ة، وقي وتوفي سنة أربع وأربعين ومائ

  : مكة بموضع يقال له مران؛ ورثاه المنصور بقولهوهو راجع من 



 

 قبرًا مررت به على مرانصلى اإلله عليك من متوسٍد
 صدق اإلله ودان بالعرفـان   قبرًا تضمن مؤمنًا متحنـفـًا

 عثـمـان أبقى لنا عمرًا أبا   لو أن هذا الدهر أبقى صالحًا

  .هولم يسمع بخليفة رثى من دونه سواه، رضي اهللا عن

بفتح الميم وتشديد الراء وبعد األلف نون، موضع بين مكة والبصرة على ليلتين من مكة، وبه دفن أيضًا  : ومران
  .تميم بن مر الذي تنسب إليه بنو تميم القبيلة الكبيرة المشهورة

  .بباءين موحدتين بينهما ألف، وإنما قيدته ألنه يتصحف بناب: واسم جده باب

 سيبويه

رو ب ر عم و بش اد    أب ن زي ع ب ل آل الربي ب، وقي ن آع ارث ب ي الح يبويه،مولى بن ب س ر، الملق ن قنب ان ب ن عثم
م يكتب   : الحارثي؛ آان أعلم المتقدمين والمتأخرين بالنحو، ولم يوضع فيه مثل آتابه، وذآره الجاحظ يومًا فقال ل

ال        ه عي اس علي ع آتب الن ه، وجمي ًا مثل ال الجاحظ  . الناس في النحو آتاب د      أردت ا: وق ن عب د ب ى محم لخروج إل
ه     يبويه،فلما وصلت إلي الملك الزيات وزير المعتصم ففكرت في شيء أهديه له، فلم أجد شيئًا أشرف من آتاب س

ال      : قلت له راء، فق راث الف د اشتريته من مي يئًا     : لم أجد شيئًا أهديه لك مثل هذا الكتاب، وق ي ش ديت ل ا أه واهللا م
وا . أحب إلي منه ل            ورأيت في بعض الت ه قب ه ب يبويه أعلم اب س ات بكت ن الزي ى اب ا وصل إل ريخ أن الجاحظ لم

ا     : أو ظننت أن خزانتنا خالية من هذا الكتاب؟ فقال الجاحظ : إحضاره، فقال له ابن الزيات ك، ولكنه ا ظننت ذل م
ات           ن الزي ال اب ي نفسه، فق ن بحر الجاحظ، يعن رو ب ذيب عم ذه أجل نس   : بخط الفراء ومقابلة الكسائي وته خة ه

  .توجد وأعزها، فأحضرها إليه، فسر بها ووقعت منه أجمل موقع

ذ     -المقدم ذآره  -وأخذ سيبويه النحو عن الخليل بن أحمد  رهم، وأخ ن حبيب وغي وعن عيسى ابن عمر ويونس ب
  .اللغة عن أبي الخطاب المعروف باألخفش األآبر وغيره

يبويه       : وقال ابن النطاح ل س د فأقب ن أحم ل ب د الخلي ل  آنت عن ال الخلي ر       : ، فق و عم ال أب ل، ق ر ال يم ًا بزائ مرحب
  .ما سمعت الخليل يقولها ألحد إال لسيبويه: المخزومي وآان آثير المجالسة للخليل

اظرا وجرى    وآان قد ورد إلى بغداد من بصرة والكسائي يومئذ يعلم األمين بن هارون الرشيد، فجمع بينهما وتن
ا،     : لعرب تقولمجلس يطول شرحه، وزعم الكسائي أن ا إذا هو إياه ة ف آنت أظن أن الزنبور أشد لسعًا من النحل

ي خالص ال يشوب             : فقال سيبويه ة عرب ى مراجع ا عل إذا هو هي، وتشاجرا طويًال، واتفق ل ف ليس المثل آذا، ب
أله             ًا وس تدعى عربي ه، فاس ه معلم ة بالكسائي لكون ين شديد العناي ان األم  آالمه شيء من آالم أهل الحضر، وآ

ال    : فقال له. فقال آما قال سيبويه ائي، فق ال الكس ا ق ا       : نريد أن تقول آم ه م ك فإن ى ذل اني ال يطاوعني عل إن لس
ول      ه أن شخصًا يق رروا مع ع من          : يسبق إال إلى الصواب، فق ذا، فالصواب م ائي آ ال الكس ذا وق يبويه آ ال س ق

ي   ول العرب ال   : منهما؟ فيق ائي، فق ع الكس د لهم     : م م عق ن، ث ذا يمك ذا الشأن وحضر       ه ة ه ا أئم ا المجلس واجتمع
ه وتعصبوا        : العربي، وقيل له ذلك فقال املوا علي م تح يبويه أنه م س الصواب مع الكسائي، وهو آالم العرب، فعل

يراز   للكسائي، فخرج من بغداد وقد حمل في نفسه لما جرى عليه، وقصد بالد فارس فتوفي في قرية من قرى ش
انع  يقال لها البيضاء في سنة ث ن ق ل  : مانين ومائة، وقيل سنة سبع وسبعين، وعمره نيف وأربعون سنة، وقال اب ب

توفي : توفي بالبصرة في سنة إحدى وستين ومائة، وقيل سنة ثمان وثمانين، وقال الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي
داد  " يب في سنة أربع وتسعين ومائة، وعمره اثنتان وثالثون سنة، وأنه توفي بمدينة ساوة، وذآر الخط تاريخ بغ

  .مات سيبويه بشيراز، وقبره بها، واهللا أعلم: عن ابن دريد أنه قال" 

ات       : قال أبو سعيد الطوال . وقيل أن والدته آانت بالبيضاء المذآورة، ال وفاته ذه األبي يبويه ه ر س ى قب رأيت عل
  : مكتوبة، وهي لسليمان بن يزيد العدوي

 أى المزار فأسلموك وأقشـعـواون   ذهب األحبة بعـد طـول تـزاور
 لم يؤنسوك، وآربة لم يدفـعـوا؟   ترآوك أوحش ما تكون بـقـفـرة



 

 وتصـدعـوا عنك األحبة أعرض   قضيا لقضاء وصرت صاحب حفرة
   

ه     : وقال معاوية بن بكر العليمي، وقد ذآر عنده سيبويه ك العصر أن ي ذل رأيته وآان حديث السن، وآنت أسمع ف
ي          أثبت من حمل انه حبسة، ونظرت ف ي لس ي النحو، وآانت ف عن الخليل بن أحمد، وقد سمعته يتكلم ويناظر ف

  .آتابه فقلمه أبلغ من لسانه
   

د األنصاري و زي ال أب ول : وق معته يق إذا س ان، ف ه ذؤابت أتي مجلسي ول ًا ي يبويه غالم ان س ق : آ ن أث دثني م ح
  .بعربيته، فإنما يعنيني

  
  : دوآان سيبويه آثيرًا ما ينش

  نجا، وبه الداء الذي هو قاتله   إذا بل من داٍء به ظـن أنـه
  

ة             : وسيبويه اء الثاني واو وسكون الي اء الموحدة وال تح الب ا وف اة من تحته اء المثن بكسر السين المهملة وسكون الي
يضبط أهل العربية  وبعدها هاء ساآنة، وال يقال بالتاء البتة، وهو لقب فارسي معناه بالعربية رائحة التفاح؛ هكذا

ون         م يقول ا، والعج ه وغيرهم ه وعمروي ل نفطوي يبويه  " هذا االسم ونظائره مث اء الموحدة وسكون     " س بضم الب
ي   . ألنها للندبة" ويه " الواو وفتح الياء المثناة بعدها، ألنهم يكرهون أن يقع في آخر الكلمة  راهيم الحرب ال إب : وق

  .تفاحتان، وآان في غاية الجمال، رحمه اهللا تعالى سمي سيبويه ألن وجنتيه آانتا آأنهما

 أبو عمرو بن العالء

ي   . أبو عمرو بن العالء بن عمار بن العريان بن عبد اهللا بن الحصين التميمي المازني البصري ورأيت بخطي ف
ن : مسوداتي ازن   هو أبو عمرو بن العالء بن عمار ابن عبد اهللا بن الحصين بن الحارث بن جلهم بن خزاعي ب م

م         : بن مالك بن عمرو بن تميم، ويقال ان أعل بعة، آ راء الس ان؛ أحد الق جلهم بن حجر بن خزاعي، واسمه العري
ب، رضي اهللا             ي طال ن أب ي ب ة من عل ة الرابع ي الطبق ي النحو ف الناس بالقرآن الكريم والعربية والشعر، وهو ف

ه ال األصمعي. عن الء: ق ن الع رو ب و عم ال أب د علمت من ا: ق ا لق و آتب لم ا ل ه األعمش وم م يعلم ا ل لنحو م
  .سألت أبا عمرو عن ألف مسألة، فأجابني فيها بألف حجة: وقال أيضًا. استطاع أن يحمله

دة   . وآان أبو عمرو رأسًا في حياة الحسن البصري مقدما في عصره و عبي ال أب اس      : وق م الن رو أعل و عم ان أب آ
  .باألدب والعربية والقرآن والشعر

رأ             وآانت آتب ه تق م إن ى قريب من السقف، ث ه إل ا ل د مألت بيت  -أي تنسك   -ه التي آتب عن العرب الفصحاء ق
د          اره عن أعراب ق ة أخب ه، وآانت عام فأخرجها آلها، فلما رجع إلى علمه األول لم يكن عنده إال ما حفظه بقلب

م   : قال األصمعي. أدرآوا الجاهلية أسمعه يحتج ببيت إسالمي،     جلست إلى أبي عمرو بن العالء عشر حجج، فل
  : وفي أبي عمرو بن العالء يقول الفرزدق: قال

  حتى أتيت أبا عمرو بن عمار   مازلت أغلق أبوابًا وأفتحهـا
   

والصحيح أن آنيته اسمه، وقيل اسمه زبان، وقيل غير ذلك، وليس بصحيح، وهو من خزاعي بن مازن، وحكي  
ن    في نسبه في بعض الروايات أنه أبو عمرو  م ب ن جله بن العالء بن عمار بن عبد اهللا بن الحصين بن الحارث ب

ال        يم، ويق ن تم رو ب ن عم ك ب ن مال ازن ب ن م ي ب م    : خزاع ي، واهللا أعل ن خزاع ر ب ن حج م ب   .جله
ا لنسير بصحراء           : وحكى أبو عمرو قال يمن، فإن ى ال ًا إل ه هارب ي، فخرج من طلب الحجاج بن يوسف الثقفي أب
  : ينشد باليمن إذ لحقنا الحق

 ر له فرجة آحل العقال   ربما تكره النفوس من االم
   

ي : قال ال  : فقال أب الخبر؟ ق و عمرو     : م ال أب ات الحجاج، ق ه   : م ا بقول ه فرجة   " فأن ي بموت     " ل أشد سرورًا من
ال   : قال أبو عبيدة، قلت ألبي عمرو. اصرف رآابنا إلى البصرة: الحجاج، قال، فقال أبي ذ؟ ق وم يومئ : آم سنك ي

  .آنت قد خنقت بضعًا وعشرين سنة
  

  .يقال فرجة بالفتح بين األمرين وبالضم بين الجبلين



 

  
حدث األصمعي عن أبي عمرو ابن العالء في قول رسول اهللا، صلى اهللا   : قال" طبقات النحاة " وذآر في آتاب 

لم،    " في الجنين غرة عبد أو أمة " عليه وسلم  ه وس ال   لوال أن رسول اهللا، صلى اهللا علي ى لق الغرة معن : " أراد ب
ا         " في الجنين عبد أو أمة  ل فيه ة بيضاء، ال يقب ة إال غالم أبيض أو جاري ي الدي ولكنه عنى البياض، وال يقبل ف

ه  وذآر  . أسود وال سوداء،وهذا غريب، وال أعلم أهل يوافق مذهب أحد من األئمة المجتهدين أم ال، ولغرابته نقلت
ليستا بسواء، : فقال" أرهبته ورهبته " سألت أبا عمرو بن العالء عن قولهم : صمعيفي هذا الكتاب أيضًا قال األ

  .ذهب من يعرف هذا منذ ثالثين سنة: رهبته فرقته، وأرهبته أدخلت الفرق في قلبه، قال أبو عمرو: فقلت
  

ال  : سألت أبا عمرو بن العالء: وقال ابن مناذر تعلم؟ ق ا دامت ا  : حتى متى يحسن بالمرء أن ي ه   م اة تحسن ب . لحي
ه،        : حدثنا قتادة السدوسي قال: وقال أبو عمرو ان، رضي اهللا عن ن عف ان ب ى عثم لما آتب المصحف عرض عل

  .إن فيه لحنًا ولتقيمنه العرب بألسنتها: فقال
  

ى ينقضي       م ينشد بيت شعر حت وم فلسان يشتري        . وآان أبو عمرو إذا دخل شهر رمضان ل ي آل ي ه ف ان ل وآ
وزًا ج دهما آ ال  بأح إذا أمسى ق ه ف مه يوم ًا فيش األخر ريحان تري ب ه، ويش ه ألهل م يترآ ه ث ه يوم دًا يشرب في دي

  .جففيه ودقيه في األشنان: لجاريته
  
ًا   : سمعت أبا عمرو بن العالء يقول: وروى بن يونس بن حبيب النحوي قال  ما زدت في شعر العرب قط إال بيت

  : واحدًا، وهو
  من الحوادث إال الشيب والصلعا   وأنكرتني وما آان الذي نكـرت

   
ات مشهورة      ات لألعشى، وهي أبي دة   . وهذا البيت يوجد في جملة أبي و عبي ال أب ن العالء      : وق رو ب و عم دخل أب

ي نفسه          و عمرو ف ه، فوجد أب ا قال ه م على سليمان بن علي، وهو عم السفاح، فسأله عن شيء فصدقه، فلم يعجب
  : وخرج، وهو يقول

 وأن أآرموني وإن قربوا   ند الملوكأنفت من الذل ع
  ويرضون مني بأن يكذبوا   إذا ما صدقتهم خفتـهـم

   
ا   : سمعت أبي يقول ألبي عمرو بن العالء: وحكى علي بن محمد بن سليمان النوفلي قال خبرني عما وضعت مم

ال  فكيف تصنع فيما خالفتك : ال، فقلت: سميته عربيًة، يدخل فيه آالم العرب آله؟ فقال : فيه العرب وهو حجة؟ ق
  .وأخبار أبي عمرو آثيرة. أعمل على األآثر، واسمي ما خالفني لغات

  
ة        تين للهجرة بمك ل خمس وس تين، وقي ان وس ين،     . وآانت والدته سنة سبعين، وقيل ثم ع وخمس نة أرب وفي س وت

راهيم  وقيل تسع وخمسين، وقيل ست وخمسين ومائة بالكوفة، وآان قد خرج إلى الشام يجتدي عب د الوهاب بن إب
ى         : اإلمام والي دمشق، فلما عاد إلى الكوفة توفي بها، وقال ابن قتيبة ك إل ي ذل بوه ف ام، ونس ق الش ي طري ات ف م

  ".هذا قبر أبي عمرو بن العالء " الغلط، فقد ذآر بعض الرواة أنه رأى قبر أبي عمرو بالكوفة مكتوبًا عليه 
  

ال     ولما حضرته الوفاة آان يغشى عليه وي ي، فق ه بشر يبك إذا ابن د أتت     : فيق، فأفاق من غشية له، ف ك وق ا يبكي م
  .علي أربع وثمانون سنة؟ رحمه اهللا تعالى

  
  : ورثاه عبد اهللا بن المقفع بقوله

 فلله ريب الحادثات بمن فجـع   رزئنا أبا عمرو وال حي مثـلـه
  معذوي خلة ما في انسداد لها ط   فإن تك قد فارقتنا وتـرآـتـنـا
 الجزع أمنا على آل الرزايا من   فقد جر نفعًا فقدنـا لـك أنـنـا

   
وفي الشاعر المشهور،     : وقد قيل إنما رثي بها يحيى بن زياد بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عبد المدان الحارثي الك

ريم        د الك ا عب ي به ل رث ل ب ه؛ وقي اء،     وهو ابن خال السفاح أول خلفاء بني العباس، رضي اهللا عن ي العوج ن أب ب
  .واألول أشهر، واهللا أعلم؛ وقيل أن هذه األبيات لمحمد بن عبد اهللا بن المقفع، واهللا أعلم

  



 

ي             : وأقول ل موت أب ات قب ه م د اهللا ألن ا يمكن أن تكون لعب ذآور فم رو الم ي عم إن هذه المرثية إن آانت في أب
  .مر المذآورعمرو، وإن آانت لمحمد فيمكن ذلك، ولكنها مشهورة في أبي ع

  
ر       ي بك ة أب ي ترجم اء ف وإنما أتيت بأبي عمرو في هذا الحرف، وهذه آنية ال اسم، للعذر الذي تقدم في حرف الب

  .بن عبد الرحمن، فلينظر هناك
  

د اهللا     ن عب ي ب وأما عبد الوهاب المذآور فهو ابن إبراهيم المعروف باإلمام المذآور في ترجمة أبيه محمد بن عل
ا    بن العباس، رض ه فلم ي اهللا عنه، وآان عبد الوهاب يتولى الشام من جهة عمه المنصور، وآان المنصور يخاف

دم           ونس المق ن ي ع اب ه الربي ال لحاجب ا هو مشهور ق حضرت المنصور الوفاة وهو بباب مكة عند بئر ميمون آم
د  : ماء وقالما أخاف إلى صاحب الشام عبد الوهاب بن إبراهيم اإلمام، ثم رفع يديه إلى الس: ذآره اللهم اآفني عب

ر    : الوهاب، قال الربيع ًا يهتف من القب : فلما مات المنصور ودليته في القبر وعرضت عليه الحجارة سمعت هاتف
اة          ابعة بوف د سادسة أو س الخبر بع ك الصوت، وجيء ب مات عبد الوهاب، وأجيبت الدعوة، قال الربيع فهالني ذل

  : شرح قصيدة ابن عبدون التي أولها عبد الوهاب، هكذا ذآره ابن بدرون في
   

  الدهر يفجع بعد العين باألثر
  : بعد قوله فيها

  وأسلمت آل منصور ومنتصر   وروعت آل مأمون ومؤتمـن
  .واهللا أعلم

 الجاحظ

الم المشهور؛ صاحب               ي المعروف بالجاحظ، البصري الع اني الليث وب الكن ن محب ن بحر ب رو ب أبو عثمان عم
ان         التصانيف في آل ة، وآ ة من المعتزل ة بالجاحظي ة المعروف فن، له مقالة في أصول الدين، وإليه تنتسب الفرق

ن المزرع            تكلم المشهور، وهو خال يموت ب ام الم  -تلميذ أبي إسحاق إبراهيم بن سيار البلخي المعروف بالنظ
الى   اب       -اآلتي ذآره في حرف الياء إن شاء اهللا تع ا آت وان  " ومن أحسن تصانيفه وأمتعه ع آل    " الحي د جم فلق

ه   . وهي آثيرة جدًا" البيان والتبين " غريبة، وآذلك آتاب  ل ل الجاحظ  " وآان من فضائله مشوه الخلق، وإنما قي
  .لذلك" الحدقي " النتو، وآان يقال له أيضًا : ألن عينيه آانتا جاحظتين، والجحوظ" 

ي بعشرة آالف    ذآرت للمتوآل لتأديب بعض ول: ومن جملة أخباره أنه قال أمر ل ده، فلما رآني استبشع منظري ف
ة السالم، فعرض             ى مدين د االنصراف إل راهيم وهو يري ن إب د ب درهم وصرفني، فخرجت من عنده فلقيت محم
اطول   علي الخروج معه واالنحدار في حراقته وآنا بسر من رأى، فرآبنا في الحراقة، فلما انتهينا إلى فم نهر الق

  : الغناء، فاندفعت عوادة فغنتنصب ستارًة وأمر ب

 ينقضي دهرنا ونحن غـضـاب   آل يوم قـطـيعٌة وعـتـــاب
 دون ذا الخلق أم آذا األحـبـاب   ليت شعري أنا خصصت بـهـذا
      :وسكتت، فأمر الطنبورية فغنت

 ما إن أرى لـهـم مـعـينــا   ورحمتاه للعاشقينا
 فـيصـبـرونـا ن ويقطعـون   آم يهـجـرون ويصـرمـــو

   
ا   : فيصنعون ماذا؟ قالت: فقالت لها العوادة: قال رزت آأنه هكذا يصنعون، وضربت بيدها إلى الستارة فهتكتها وب

فلقة قمر، فألقت نفسها في الماء، وعلى رأس محمد غالم يضاهيها في الجمال، وبيده مذبة، فأتى الموضع ونظر  
  : إليها وهي تمر بين الماء، وأنشد

   
  بعد القضا لو تعلمينا   التي غرقتنـيأنت 

   
ه               ك وهال د ذل تعظم محم م يريا،فاس م غاصا فل ان ث ا معتنق إذا بهم ة، ف أدار المالح الحراق وألقى نفسه في أثرها، ف

ن   : يا عمرو، لتحدثني حديثا يسليني عن فعل هذين، وإال الحقتك بهما، قال: أمره، ثم قال د ب فحضرني حديث يزي
ا       عبد الملك، وقد  ه قصة فيه ه القصص، فمرت ب ؤمنين أن   : " قعد للمظالم يومًا وعرضت علي ر الم إن رأى أمي



 

ه          "يخرج إلي جاريته فالنة حتى تغنيني ثالثة أصوات فعل  ه ويأتي ر من يخرج إلي ك، وأم د من ذل اظ يزي ، فاغت
ين         ا وقف ب ه، فلم ه الرجل، فأدخل دخل إلي ه   برأسه، ثم أتبع الرسول برسول آخر يأمره أن ي ال ل ه ق ذي   : يدي ا ل م

ة إال  : حملك على ما صنعت؟ قال الثقة بحلمك واالتكال على عفوك، فأمره بالجلوس حتى لم يبق أحد من بني أمي
  : خرج، ثم أمر فأخرجت الجارية ومعها عودها، فقال لها الفتى غني

   
  وإن آنت قد أزمعت صرمي فأجملي   أفاطم مهًال بعـض هـذا الـتـدلـل

   
  : غني: قل، فقال: فقال له يزيدفغنته، 

   
  يا أيها البرق إني عنك مشغول   تألق البرق نجديًا فقـلـت لـه

   
ة   : قل، قال: فغنته، فقال له يزيد ى قب تأمر لي برطل شراب، فأمر له، فما استتم شربه حتى وثب وصعد على أعل

ي أخرج     إنا هللا وإنا إليه : ليزيد، فرمى نفسه على دماغه فمات، فقال يزيد راجعون، أتراه األحمق الجاهل ظن أن
ا وتصدقوا      ل، وإال فبيعوه ه أه إليه جاريتي وأردها إلى ملكي، يا غلمان خذوا بيدها واحملوها إلى أهله إن آان ل

د أعدت للمطر            . بثمنها عليه د ق ي وسط دار يزي رة ف ى حفي دار نظرت إل فانطلقوا بها إلى أهله، فلما توسطت ال
  : أيديهم، وأنشدتفجذبت نفسها من 

   
  ال خير في عشق بال موت   من مات عشقًا فليمت هكذا

   
ا فماتت ى دماغه رة عل ي الحفي ها ف د وأجزل صلتي. وألقت نفس يرافي. فسري عن محم م الس و القاس ال أب : وق

وزير     د ال ن العمي الى      -حضرنا مجلس األستاذ أبي الفضل اب اء اهللا تع ره إن ش ي ذآ ا    -اآلت حظ، فجرى ذآر الج
ه  تاذ عن     : فغض منه بعض الحاضرين وأزرى به، وسكت الوزير عنه، فلما خرج الرجل قلت ل ا األس سكت أيه

ال       ه، فق ى أمثال رد عل ي ال ك ف و           : هذا الرجل في قوله مع عادت ه، ول ى جهل ه عل غ من ترآ ه أبل ي مقابلت م أجد ف ل
م     وافقته وبينت له لنظر في آتبه وصار بذلك إنسانًا يا أبا القاسم، ف ًا، ول ل أوًال واألدب ثاني م العق كتب الجاحظ تعل

افور          . أستصلحه لذلك ي نصفه األيمن بالصندل والك ان يطل الج، فك د أصابه الف وآان الجاحظ في أواخر عمره ق
: وآان يقول في مرضه . لشدة حرارته، والنصف األيسر لو قرض بالمقاريض لما أحس به من خدره وشدة برده

ول  . إن أآلت باردًا أخذ برجلي، وأن أآلت حارًا أخذ برأسي  . داداصطلحت على جسدي األض ان يق ا من   : وآ أم
ذباب أللمت،       ه ال و مر ب جانبي األيسر مفلوج فلو قرض بالمقاريض ما علمت به، ومن جانبي األيمن منقرٌس فل

  : وبي حصاة ال ينسرح لي البول معها وأشد ما علي ست وتسعون سنة، وآان ينشد
   

 آما قد آنت أيام الشبـاب   ون وأنت شيٌخأترجو أن تك
 دريٌس آالجديد من الثياب   لقد آذبتك نفسك ليس ثوب

   
ا، وآنت           : وحكى بعض البرامكة قال ي صرفت عنه ي إن م اتصل ب اء اهللا، ث ا ش ا م آنت تقلدت السند، فأقمت به

ال في  ه، فصغته عشرة آالف     آسبت بها ثالثين ألف دينار، فخشيت أن يفجأني الصارف فيسمع بمكان الم ع في طم
إهليلجة في آل إهليلجة ثالثة مثاقيل؛ ولم يمكث الصارف أن أتى، فرآبت البحر وانحدرت إلى البصرة، فخبرت 
ه      اب دار لطيف فقرعت ى ب أن الجاحظ بها وأنه عليل بالفالج، فأحببت أن أراه قبل وفاته، فسرت إليه، فأفضيت إل

ادم       : أنت؟ قلتمن : فخرجت إلي خادمة صفراء فقالت ه الخ ى الشيخ فبلغت النظر إل رجل غريب وأحب أن أسر ب
د من الوصول    : قولي له وما تصنع بشق مائل ولعاب سائل ولون حائل، فقلت للجارية: ما قلته، فسمعته يقول الب
د رأيت ال  : أراه قبل موته ألقول: هذا رجل قد اجتاز بالبصرة وسمع بعلتي فقال: إليه، فلما بلغته قال م   ق جاحظ، ث

ال   يًال، وق ال      : أذن لي فدخلت فسلمت عليه ورد ردًا جم ه، فق م اهللا أسالفك   : من تكون أعزك اهللا؟ فانتسبت ل رح
دعوت   وآباءك السمحاء األجواد، فلقد آانت أيامهم رياض األزمنه، ولقد انجبر بهم خلق آثير فسقيًا لهم ورعيًا، ف

  : ، فأنشدنيأنا أسألك أن تنشدني شيئًا من الشعر: له وقلت
   

  مشيت على رسلي فكنت المقدما   لئن قدمت قبلي رجال فطالـمـا
 مبرمـًا فتبرم منقوضًا وتنقض   ولكن هذا الدهر تأتي صروفـه

   



 

ذي معك     : ال، قال: يا فتى أرأيت مفلوجًا ينفعه اإلهليلج؟ قلت: ثم نهضت، فلما قاربت الدهليز قال يلج ال إن اإلهل ف
ي م   ه، فقلت  ينفعني فابعث ل ة              : ن ه مائ ه، وبعثت ل اني ل ع آتم ري م ى خب ًا من وقوعه عل م، وخرجت متعجب نع

  .إهليلجة
   

  : أنشدني الجاحظ: وقال أبو الحسن البرمكي
 تفانوا جميعًا فما خـلـدوا   وآان لنا أصدقاء مـضـوا

  فمات الصديق ومات العدو   تساقوا جميعًا آؤوس المنون

ه اهللا          وآانت وفاة الجاحظ في المح نة، رحم ى تسعين س د نيف عل ائتين بالبصرة، وق رم سنة خمس وخمسين وم
  .تعالى

  .بفتح الباء الموحدة وسكون الحاء المهملة وبعدها راء: وبحر

  .بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وضم الباء الموحدة وسكون الواو وبعدها باء موحدة: ومحبوب

  .ملة مكسورة وبعدها ظاء معجمةبفتح الجيم وبعد األلف حاء مه: والجاحظ

  .بكسر الكاف وفتح النون وبعد األلف نون ثانية: والكناني

ن    : والليثي اة ب د من بفتح الالم وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها ثاء مثلثة، هذه النسبة إلى ليث بن بكر بن عب
  .آنانه بن خزيمة

 عمرو بن مسعدة

ي     عمرو بن مسعدة بن سعيد بن صول الكاتب ر الخطيب ف اريخ  " وآنيته أبو الفضل، أحد وزراء المأمون؛ ذآ ت
ا   -وقد تقدم ذآره  -أنه ابن عم إبراهيم بن العباس الصولي الشاعر " بغداد  وآان آاتبًا بليغًا جزل العبارة وجيزه

م يكن ألحد مع    . سديد المقاصد والمعاني الم،  ولما آان الفضل بن سهل أخو الحسن بن سهل وزير المأمون ل ه آ
ن مسعدة    : الستيالئه على المأمون، فلما قتل سلم عليه الوزراء بعد ذلك وهم أحمد بن أبي خالد األحول وعمرو ب

  .المذآور وأبو عباد

ه   ك   " وآان المأمون قد أمره أن يكتب لشخص آتابًا إلى العمال بالوصية عليه واالعتناء بأمره، فكتب ل ابي إلي آت
  ".معنٍي بمن آتبت له، ولن يضيع بين الثقة والعناية موصله، والسالم  آتاب واثٍق بمن آتبت إليه،

ذآور    . وقيل إن هذا من آالم الحسن بن وهب، واألول أصح وأشهر ن مسعدة الم رو ب ين    : وقال عم ع ب آنت أوق
ال   ي، وق ا  : يدي جعفر بن يحيى البرمكي فرفع إليه غلمانه ورقة يستزيدونه في رواتبهم، فرمى بها إل ، أجب عنه

  أي وزير في جلدك؟ : فضرب بيده على ظهره، وقال" قليل دائم خير من آثير منقطع " فكتبت 

اب             . وله آل معنى بديع ي آت ياري ف ة، وذآر الجهش ه أذن ال ل ائتين بموضع يق بع عشرة وم نة س " وتوفي في س
م " الوزراء  ا  . أنه توفي في شهر ربيع األخر سنة خمسة عشرة ومائتين، واهللا أعل ا م أمون    ولم ى الم ت رفعت إل

ارك اهللا     " رقعة أنه خلف ثمانين ألف ألف درهم، فوقع في ظهرها  ا، فب ه لن هذا قليل لمن اتصل بنا وطالت خدمت
  ".لولده فيما خلف، وأحسن لهم النظر فيما ترك 

ه اهللا  " مروج الذهب " وذآر المسعودي في آتاب  ره، رحم  أنه لما مات عرض لماله ولم يعرض لمال وزير غي
  .تعالى

  .بفتح الميم وسكون السين المهملة وفتح العين والدال المهملتين: ومسعدة

ع                : وأذنة نة أرب ي حصنها س د طرسوس، بن ام عن دة بساحل الش ون، وهي بلي ة والن ذال المعجم زة وال تح الهم بف
  .وأربعين ومائة



 

ى بعض الرؤساء     ك،      وبعد انتهائي إلى هذا الموضع ظفرت له برسالة بديعة آتبها إل اءه ذل ه فس د تزوجت أم وق
نها، وهي           ا لحس ان به آثرت اإلتي ده، ف ان يج ا آ ه م ذي   " فلما قرأها ذلك الرئيس تسلى بها وذهب عن د هللا ال الحم

ات،   آشف عنا ستر الحيرة، وهدانا لستر العورة، وجدع بما شرع من الحالل أنف الغيرة، ومنع من عضل األمه
لم      آما منع من وأد البنات، استنزاًال لل ل األجر من استس نفوس األبية، عن الحمية حمية الجاهلية ثم عرض لجزي

ي             وى صدرك، ووسع ف ذي شرح للتق اك ال ه، وهن ازل بالئ ى ن لواقع قضائه،وعوض جليل الذخر من صبر عل
ك،            ي أحد أبوي ه من قضاء الواجب ف ا وفقك ل البلوى صبرك، وألهمك من التسليم لمشيئته، والرضا بقضيته، م

ه أجرك           ومن عظم  ا يعظم ب دودًا فيم ه من أسف، مع ف، وآظمت حقه عليك،وجعل تعالى جده ما تجرعته من أن
ا          توفى به دفنها، فتس ك ب ن ارتماض ر م ا، المنتظ ك بفعله ن امتعاض ر م رن بالحاض رك، وق ه ذخ زل علي ويج

ا يستك ها، م ى عرس ا استشعره من الصبر عل يدي م ة، فوصل اهللا لس ا المثوب تكمل عنه ن المصيبة، وتس به م س
ة،    الصبر على نفسها، وعوضه من أسرة فرشها، أعواد نعشها، وجعل تعالى جده ما ينعم به عليه بعدها من نعم
مائه              ده وتقدست أس الى ج ام اهللا تع ة، فأحك رأ من محن ة، مب د قبضها من منح معرى من نقمة، وما يوليه من بع

ي    جارية على غير مراد المخلوقين، لكنه تعالى يختار لعباده ال م ف ى له مؤمنين، ما هو خيٌر لهم في العاجلة، وأبق
ا،        ؤًا له ر آف ل القب ا، وجع ى به ا، وأول ع له و أنف ا ه ه، م دومها علي ه، وق ها إلي ي قبض ك ف ار اهللا ل ة، اخت اآلجل

  ".والسالم

  .اآلتي ذآره إن شاء اهللا تعالى -إن هذا الرسالة ألبي الفضل ابن العميد : وقيل

  : ة بيتين للصاحب بن عباد في شخص زوج أمه، وهماولقد أذآرتني هذه الرسال

 فعلت حـالًال يجـوز: فقال   عذلـت لـتـزويجـه أمـه
  ولكن سمحت بصدع العجوز   صدقت، حالًال فعلت: فقلت

   
الم، والسالم    " وآتب عمرو إلى بعض أصحابه في حق شخص يعز علي  ؛ أراد "أما بعد فموصل آتابي إليك س

  : قول الشاعر
  وجلدت بين العين واألنف سالم   رونني عن سالـم وأديرهـميدي

   
  .يحل مني هذا المحل: أي
  

  : وأنشد محمد بن داود بن الجراح لمحمد البيدق النصيبي في عمرو بن مسعدة وقد اشتكى
 نفسي الفداء له من آل محذور   :قالوا أبو الفضل معتل فقلت لهم

 مأجـور العليل وأني غيرأجر    يا ليت علتـه بـي ثـم أن لـه
   

راهيم ضائقة بسبب     -المقدم ذآره-وآان بين عمرو المذآور وبين إبراهيم بن العباس الصولي  مودة، فحصل إلب
  : البطالة في بعض األوقات، فبعث لهم عمرو ماًال، فكتب إليه إبراهيم

 أيادي لم تمنن وإن هـي جـلـت   سأشكر عمرًا ما تراخت منـيتـي
 وال مظهر الشكوى إذ النعل ذلـت   محجوب الغنى عن صديقهفتى غير 

 فكانت قذى عينيه حتى تـجـلـت   رأى خلتي من حيث يخفى مكانهـا
  

ه     : -المقدم ذآره  -وقال أحمد بن يوسف الكاتب  د أطال النظر في دخلت على المأمون، وهو يمسك آتابًا بيده، وق
اره    : راك مفكرًا فيما تراه مني، قلتيا أحمد، أ: زمانًا وأنا ملتفت إليه، فقال ؤمنين من المك نعم، وقى اهللا أمير الم
ي      : فإنه ال مكروه فيه: وأعاذه من المخاوف، قال ه ف يد يقول ولكنني قرأت آالمًا وجدته نظير ما سمعته من الرش

ول ان يق ة، آ ة بالقل : البالغ ة، والدالل ى البغي ن معن رب م ة، والتق د عن اإلطال ة التباع ى البالغ ظ عل ن اللف ل م ي
ي،                ه إل اب، ورمى ب ذا الكت رأت ه ى ق ى، حت ذا المعن ي ه ة ف ى المبالغ در عل دًا يق المعنى، وما آنت أتوهم أن أح

واده      " فقرأته فإذا فيه : هذا آتاب من عمرو بن مسعدة إليه، قال: وقال ي من ق ؤمنين ومن قبل آتابي إلى أمير الم
اة تراخت          وسائر أجناده في االنقياد والطاعة على أح اد آف م، وانقي أخرت أرزاقه د ت ه طاعة جن سن ما تكون علي

ورهم   ه أم ت مع والهم، والتائ ذلك أح ت ل اتهم، واختل ال" أعطي ه ق ا قرأت ى أن : فلم ي عل اه بعثن اني إي إن استحس
  .أمرت للجند قبله بعطائهم لسبعة أشهر، وأنا على مجازاة الكاتب بما يستحقه من حل محله في صناعته



 

 ةابن بان

عمرو بن محمد بن سليمان بن راشد، المعروف بابن بانة،مولى يوسف بن عمر الثقفي؛ أحد المغنين المشهورين  
اب     ي آت ال " األغاني  " المجيدين في طبقة المتقدمين منهم، ذآره أبو الفرج األصبهاني ف وه صاحب    : وق ان أب آ

ًا      ديوان ووجهًا من وجوه الكتاب، وآان مغنيًا مجيدًا وشاعرًا صال اني؛ وآانت تياه ي األغ اب ف ح الشعر، وله آت
بعين           اني وس نة ثم وفي س ه من الوضح؛ وت ان ب ا آ معجبًا بنفسه، وهو معدود في ندماء الخلفاء ومغنيهم، على م
ن         اء عن إسحاق ب ه، أخذ الغن ًا ب ومائتين بسر من رأى، رحمه اهللا تعالى؛ وآان خصيصًا بالمتوآل على اهللا آنس

ي  إبراهيم الموصلي  وغيره، وله صنعة في الغناء تدل على حذقه، وآان منزله بغداد، ويتردد إلى سر من رأى ف
  .األحيان

لمة   : وبانة بفتح الباء الموحدة وبعد األلف نون مفتوحة ثم هاء ساآنة، وهو اسم أمه، وهي بانة ابنة روح آاتب س
  .بيتين من شعره يهجوه بهماالوصيف، وآان ينسب إليها، وقد تقدم في ترجمة طاهر بن الحسين ذآر 

 ابن الموصاليا

ة؛             ين الدول ة، الملقب أم دادي منشئ دار الخالف ن الموصاليا، الكاتب البغ ن وهب ب أبو سعد العالء بن الحسن ب
دة، وآل                ة واألشعار الجي ائل الرائق ه الرس اهللا وحسن إسالمه، ول دي ب ام المقت د اإلم ى ي لم عل آان نصرانيًا وأس

  .منهما مدون

ة          وآان ين وأربعمائ ين وثالث نة اثنت ي س ائم ف ام الق اء لإلم ديوان اإلنش د أن آف    . آثير الفضل، وخدم ب وفي بع وت
  .بصره في تاسع عشر جمادى األولى سنة سبع وتسعين وأربعمائة، رحمه اهللا تعالى

ي الكاتب           ن عل ر الحسن اب ن صاحب الخي ة اهللا ب ان ف  -وتوفي ابن أخته تاج الرؤساء أبو نصر هب ه   وآ اضًال ل
ة أيضًا ومشهورة     ين     -معرفة باألدب والبالغة والخط الحسن، وآان ذا رسائل جيدة، وهي مدون ية االثن ي عش ف

ام،          ان مرضه خمسة أي رز، وآ اب أب ن بب داد، ودف حادي عشر جمادى األولى سنة ثمان وتسعين وأربع مائة ببغ
ه ال   . وعمره سبعون سنة رحمه اهللا تعالى ع خال لم م انين        وآان قد أس ع وثم نة أرب ي س ان إسالمهما ف ذآور، وآ م

  .وأربعمائة

بضم الميم وسكون الواو وفتح الصاد المهملة وبعد الالم ألف ياء مثناة من تحتها وبعدها ألف، وهو  : والموصاليا
  .من أسماء النصارى

 ابن السوادي

د اهللا الواسطي، ال   ابن السوادي الواسطي     أبو الفرج العالء بن علي بن محمد بن علي بن أحمد بن عبي معروف ب
ز،   الكاتب الشاعر؛ آان شاعرًا فاضًال ظريفًا خليعًا مطبوعًا من بيت آبير في بلد مشهور بالكتابة والنباهة والتمي

  : وله شعر حسن فمنه قوله

 وأظن من شغفي بأنك منصفي   أشكو إليك ومن صدودك أشتكي
  من يشتفيمنك الصدود فيشتفي    وأصد عنك مخافة من إن يرى

   
  : وهو مأخوذ من قول بعضهم

  آي ال يرى جزعي عليه فيشتفي   أخفي هواه عن العذول تجـلـدًا
   

  : وآنت قد وقفت على هذا البيت قبل وقوفي على بيتي ابن السوادي،فأعجبني المعني، فنظمته في دوبيت، وهو
 أيام رضاك آلـهـا أعـياد   يا غصن نقا قـوامـه مـياد

  إال حذرني أن تشمت الحساد   حزني عندما تهجرني ما أآتم

   : أنشدني لنفسه": الخريدة " وقال عماد الدين الكاتب في آتاب 



 

 رحاب مًنى إني إليك مشـوقيمينًا بما ضم المصلى وما حوت
   

  .وهي ثالثة أبيات اقتصرت منها على هذا ألنه أحسنها
  

الى       -وف بابن القطان وآان أبو القاسم هبة اهللا بن الفضل المعر اء اهللا تع اء إن ش ي حرف اله د   -اآلتي ذآره ف ق
  : هجا قاضي القضاة الزينبي بقصيدته الكافية التي أولها

 لست للثلب أتـرك   يا أخي الشرط أملك
   

ذآور،    ي الم ك الزينب غ ذل ه، فبل ارت عن رواة وس ا ال ًا، وتناقلته ة عشر بيت ة وثماني ا مائ دد أبياته ة ع وهي طويل
داد من              ى بغ ذآور إل ن السوادي الم اتفق أن حضر اب ه، ف رج عن م أف دة ث فأحضر ابن الفضل وصفعه وحبسه لم
ا         رًا فم ى مجلسه آثي ردد إل ائزة، وت ه الج واسط عقيب هذه الواقعة، ومدح الزينبي المذآور بقصيدة، فتأخرت عن

إذا وصلت    أنا على : أجدى عليه، فاجتمع بابن الفضل المذآور وشرح له حاله، وقال عزم االنحدار إلى واسط، ف
  : إلى بلدي هجوت الزينبي، وآان للزينبي صاحب يقال له أبو الفتح فكتب إليه ابن الفضل أبياتًا من جملتها

  جاش صدٌر فهو متسع   يا أبا الفتح الهجـاء إذا
 ولها الشيطان متـبـع   وقوافي الشعر واثـبٌة

  فعه طمعمالكم في ص   فاحذروا آافات منحدٍر

  .فاتصلت األبيات بالزينبي، فأرسل البن السوادي جائزة وطيب قلبه

اء   ة األربع ع اآلخر ليل هر ربي ة، منتصف ش انين وأربعمائ ين وثم نة اثنت وادي بواسط س ن الس . وآانت والدة اب
  .وتوفي سنة ست وخمسين وخمسمائة بواسط

ه السواد    بفتح السين المهملة والواو وبعد األلف دال مه: والسوادي ل ل ملة، هذه النسبة إلى سواد العراق، وإنما قي
  .ما هذا السواد؟ فبقي االسم عليه: ألن العرب لما رأت خضرة األشجار قالت

 القاضي عياض

ن                   ن موسى ب د ب ن محم ن عياض اب ن موسى ب رو ب ن عم ن عياض ب ن موسى ب القاضي أبو الفضل عياض ب
ي ال      ه ف ام وقت ان إم بتي؛ آ ابهم         عياض اليحصبي الس امهم وأنس الم العرب وأي ة وآ ه والنحو واللغ حديث وعلوم

لم    " وصنف التصانيف المفيدة منها  اب مس ه   " اإلآمال في شرح آت لم     "آمل ب ي شرح مس م ف ازري،  " المعل للم
ا  وار " ومنه ارق األن ة وهي " مش ب الحديث المختص بالصحاح الثالث ير غري ي تفس دًا ف د ج اب مفي و آت : وه

ه غرائب    " التنبيهات "ومسلم، وشرح حديث أم زرع شرحًا مستوفى، وله آتاب سماه  الموطأ والبخاري ع في جم
  .وفوائد، وبالجملة فكل تواليفه بديعة

اب      ي آت ن بشكوال ف ال " الصلة  " ذآره أبو القاسم ب ة عن جماعة،         : فق م، فأخذ بقرطب ًا للعل دلس طالب دخل األن
رة ة آبي ه عناي ان ل رًا، وآ ن الحديث آثي ع م ده وجم ه وتقيي ام بجمع ه واالهتم م . ب ي العل نن ف ل التف ن أه و م وه

ى           -يعني مدينة سبتة  -والذآاء واليقظة والفهم، واستقضي ببلده  ا إل ل عنه م نق ا، ث ة حمدت سيرته فيه دة طويل م
  .قضاء غرناطة، فلم يطل أمده فيها؛ انتهى آالمه

ال وللقاضي عياض شعر حسن، فمنه ما رواه عنه ولده أبو عبد اهللا ي     :  محمد قاضي دانية ق ي لنفسه ف أنشدني أب
  : خامات زرع بينها شقائق النعمان هبت عليه ريح

  تحكي وقد ماست أمام الرياح   انظر إلى الزرع وخامـاتـه
 جـراح شقائق النعمان فيها   آتيبًة حـمـراء مـهـزومة

   
  .القصبة الرطبة من الزرع: الخامة

  
  : وأنشد أيضًا ألبيه



 

 آطائٍر خانه ريح الجناحـينيعلم أني منـذ لـم أرآـماهللا 
 ألن بعدآم عني جنى حينـي   فلو قدرت رآبت البحر نحوآم

   
  .ورأيت البن العريف رسالة آتبها إليه فأحببت ذآرها، ثم أضربت عنها لطولها

  
ي  اد ف ره العم دة " وذآ ال"الخري ي  : فق ين ف ه البيت ان،وذآر ل ر البي ان، غزي ر الش قائق  آبي ه ش ذي بين زرع ال ال

  : وله في لزوم ما ال يلزم: النعمان، ثم قال بعد ذلك
 فعنه فديتك فاطو المـزاحـا   إذا ما نشرت بساط انبـسـاٍط
  أولو العلم قبلي عن العلم زاحا   فإن المزاح على ما حـكـاه

   
  : ومدحه أبو الحسن ابن هارون المالقي الفقيه المشاور بقوله

 والظلم بين العالـمـين قـديم   ًا وهو يحلم عنهـمظلموا عياض
 آي يكتموه فإنـه مـعـلـوم   جعلوا مكان الراء عينًا في اسمه
 والروض حول فنائها معـدوم   لواله ما ناحت أباطـح سـبـتٍة

ال          اني، فق ي الغس ي عل مية أصحاب أب ي تس ار ف ى أب        : وذآره ابن األب بتة، وأصله من بسطة، يكن ا من أهل س
ي   ي ف و عل ه أب ذلك، آتب إلي اهدة ب عاره ش ه وأش اء، وتواليف دثين األدب اء المح اظ الفقه ة الحف د األئم الفضل، أح

  .جماعة جلة، ولقي أيضًا آخرين مثلهم، وشيوخه يقاربون المائة

ة        بعين وأربعمائ نة ست وس عبان س راآش   . وآان مولد القاضي عياض بمدينة سبتة في النصف من ش وفي بم وت
ن  يوم ال جمعة سابع جمادى اآلخرة، وقيل في شهر رمضان سنة أربع وأربعين وخمسمائة، رحمه اهللا تعالى، ودف

  .بباب إيالن داخل المدينة؛ وتولى القضاء بغرناطة سنة اثنتين وثالثين وخمسمائة

  .وتوفي ولده المذآور سنة خمس وسبعين وخمسمائة، رحمه اهللا تعالى

  .ح الياء المثناة من تحتها وبعد األلف ضاد معجمةبكسر العين المهملة وفت: وعياض

اء     : واليحصبي دها ب ا وآسرها وبع بفتح الياء المثناة من تحتها وسكون الحاء المهملة وضم الصاد المهملة وفتحه
  .موحدة، هذه النسبة إلى يحصب بن مالك قبيلة من حمير

د األلف        بفتح الغين الم -مدينة مشهورة بالمغرب، وآذلك غرناطة : وسبتة ون وبع تح الن راء وف ة وسكون ال عجم
  .وهي باألندلس -طاء مهملة ثم هاء 

 عيسى بن عمر الثقفي

ي           زل ف ه، ون د، رضي اهللا عن ن الولي د ب ولى خال ان م أبو عمرو عيسى بن عمر الثقفي النحوي البصري، قيل آ
ه وفي قراءات           ه واستعمال للغريب في ي آالم ر ف ان صاحب تقعي ي     ثقيف فنسب إليهم؛ آ ين أب ه وب ه، وآانت بين

حاق وروى       ي إس ن أب د اهللا ب ن عب ًا ع راءة عرض ذ الق الس وأخ ائل ومج ا مس الء صحبة، ولهم ن الع رو ب عم
اس     ى قي راءة عل ي الق ار ف ه اختي ن البصري، ول مع الحس ن محيصن، وس ر واب ن آثي د اهللا ب ن عب الحروف ع

ارون          ؤي وه ن موسى اللؤل د ب ه أحم راءات عن ة، وروى الق ن       العربي ل ب ن موسى النحوي واألصمعي والخلي ب
ماه       ذي س اب ال ه الكت امع  " أحمد وسهل بن يوسف وعبيد بن عقيل وأخذ سيبويه عنه النحو، ول ي النحو،   " الج ف

ية نسب    ويقال إن سيبويه أخذ هذا الكتاب وبسطه وحشى عليه من آالم الخليل وغيره، ولما آمل بالبحث والتحش
يبويه المش  اب س و آت ه، وه ر   إلي ن عم ارق عيسى ب ا ف يبويه لم ول أن س ذا الق ى صحة ه دل عل ذي ي هور، وال

يبويه     ه س ال ل بعين مصنفًا     : المذآور والزم الخليل بن أحمد سأله الخليل عن مصنفات عيسى، فق ًا وس صنف نيف
ابين           ي الوجود سوى آت ا ف ق منه م يب ذهبت ول ة ف ا آف  :في النحو، وإن بعض أهل اليسار جمعها وأتت عنده عليه

امع  " ، وهو بأرض فارس عند فالن، واآلخر "اإلآمال " أحدهما اسمه  ه       " الج تغل في ذي أش اب ال ذا الكت وهو ه
  : رحم اهللا عيسى، وأنشد: وأسألك عن غوامضه، فأطرق الخليل ساعة ثم رفع رأسه وقال



 

  غير ما أحدث عيس بن عمرذهب النحو جميعـًا آـلـه
 للناس شمٌس وقـمـر وهما   ذاك إآمال وهـذا جـامـٌع

   
  .وآان الخليل قد أخذ عنه أيضًا. فأشار باإلآمال إلى الغائب وبالجامع إلى الحاضر

  
ًا        : ويقال ر وضع آتاب ن عم ط، وإن عيسى ب ول فق إن أبا األسود الدؤلي لم يضع في النحو إال باب الفاعل والمفع

ل   وآان ي. على األآثر وبوبه وهذبه وسمى ما شذ عن األآثر لغات نهم، مث طعن على العرب ويخطئ المشاهير م
ن العالء     : النابغة في بعض أشعاره وغيره، وروى األصمعي قال رو ب ي عم ر ألب ا أفصح   : قال عيسى بن عم أن

  : لقد تعديت، فكيف تنشد هذا البيت: من معد بن عدنان، فقال له أبو عمرو
 فاليوم حين بدأن للنظـار   قد آنا يخبأن الوجوه تسترًا

دأ إذا     : بدأن للنظار، فقال له أبو عمرو، أخطأت؛ يقال: فقال عيسى" بدين للنظار "  أو دا يب ر، وب دو إذا ظه بدا يب
ذا الموضع    ". حين بدون للنظار " شرع في الشيء، والصواب  ي ه وإنما قصد أبو عمرو تغليطه، ألنه ال يقال ف

  ".بدون " بل " بدين " وال " بدأن " 

ه،     : قال" الصحاح " لكالم ما حكاه الجوهري في آتاب ومن جملة تقعيره في ا ار ل ر عن حم سقط عيسى بن عم
ي   : ما لكم تكأآأتم علي تكأآؤآم على ذي جنة، افرنقعوا عني؛ معناه: فاجتمع عليه الناس، فقال تم عل ما لكم تجمع

  .تجمعكم على مجنون، انكشفوا عني

نفس، فأدر       ه ضيق ال ان ب ه آ اميع أن ي بعض المج ه      ورأيت ف اس حول ع ودار الن ي السوق، فوق ًا وهو ف ه يوم آ
ذه           : يقولون ال ه امهم فق ى ازدح يته نظر إل اق من غش ا أف ان، فلم مصروع مصروع، فبين قارئ ومعوذ من الج

  .إنه جنيه يتكلم بالهندية: المقالة، فقال بعض الحاضرين

ياط، و     د ضربه بالس ول  ويروى أن عمر بن هبيرة الفزاري أمير العراقين آان ق ًا   : هو يق واهللا إن آانت إال أثياب
  .وتوفي سنة تسع وأربعين ومائة، رحمه اهللا تعالى. وله من هذا النوع شيء آثير. في أسيفاط قبضها عشاروك

راقين      ر الع ر أمي ن عم الى         -وقيل إن الذي ضربه آان يوسف ب اء اهللا تع اء إن ش ي حرف الي ره ف يأتي ذآ  -وس
د   وآان سبب ضربه إياه أنه لما تو ائه ق لى العراقين بعد خالد بن عبد اهللا القسري تتبع أصحابه، وآان بعض جلس

ه    أودع عند عيسى بن عمر المذآور وديعًة فنمي الخبر إلى يوسف، فكتب إلى نائبه بالبصرة يأمره بأن يحمل إلي
ده    ره بتقيي دادًا، وأم والي     : عيسى بن عمر مقيدًا، فدعا به ودعا ح ه ال ال ل ده ق ا قي ا أرادك    ال : فلم ك، إنم أس علي ب

أله عن              : األمير لتأديب ولده، قال ى يوسف س ا وصل إل ثًال بالبصرة، فلم ة م ذه الكلم د إذًا؟ فبقيت ه ال القي فما ب
  .الوديعة فأنكر، فأمر بضربه، فلما أخذه السوط جزع فقال هذه المقالة المقدم ذآرها

 الجزولي

ن عيسى      ن يللبخت ب م         أبو موسى عيسى بن عبد العزيز ب ي عل ًا ف ان إمام ي؛ آ ي اليزدآتن اريلي الجزول ن يوم ب
ا        ى فيه د أت انون، ولق ماها الق ي س ة الت ي المقدم اذه، وصنف ف ه وش ه وغريب ى دقائق الع عل ر االط و، آثي النح
ا             ى به ا، واعتن ى مثله م يسبق إل ر من النحو، ول ى شيء آثي بالعجائب، نوهي في غاية االيجاز مع االشتمال عل

م     جماعة من الفضال اة ممن ل ر النح ء فشرحوها، ومنهم من وضع لها أمثلة، ومع هذا آله فال تفهم حقيقتها، وأآث
د           وز وإشارات؛ ولق ا رم ا آله ا، فإنه راده منه امهم عن إدراك م يكن قد أخذوها عن موقف يعترفون بقصور أفه

ا  أنا ما أعرف هذه المقد: سمعت من بعض أئمة العربية المشار إليه في وقته وهو يقول مة، وما يلزم من آوني م
تهر، ورأيت       . وبالجملة فإنه أبدع فيها. أعرفها أن ال أعرف النحو م تش ا ل ي النحو، ولكنه وسمعت أن له أمالي ف

  .إنه آان يدري شيئًا من المنطق: البن جني في شرح ديوان المتنبي، ويقال" الفسر " له مختصر 

ي   ة            ودخل إلى الديار المصرية، وقرأ على الشيخ أب ي المقدم يئًا ف ه ش ل عن د نق ره، وق دم ذآ ري المق ن ب د ب محم
ى     " الجمل " المذآورة، وذآر بعض المتأخرين في تصنيفه أنه آان قد قرأ  ائل عل أله عن مس على ابن بري، وس

ردة،            ي مف ا الجزول د علقه ه فوائ ة حصلت من ين الطلب ا بحث ب أبواب الكتاب، فأجابه ابن بري عنها، وجرى فيه
ه        فجاءت آالم اس عن ا الن ة، فنقله قدمة فيها آالم غامض وعقود لطيفة وإشارات إلى أصول صناعة النحو غريب

ا  : ثم قال هذا المصنف. واستفادوها منه ال     : وبلغني أنه آان إذا سئل عنه ان   : هل هي من تصنيفك؟ ق ه آ ال، ألن



 

ول متورعًا، ولما آانت من نتائج خواطر الجماعة عند البحث ومن آالم شيخه ابن بر هي من   : ي لم يسعه أن يق
  .تصنيفي، وإن آانت منسوبة إليه، ألنه هو الذي انفرد بترتيبها

ق        ه خل ع ب ي، وانتف تغلون عل اس يش ثم رجع الجزولي إلى بالد المغرب بعد أن حج، وأقام بمدينة بجاية مدة، والن
ه اهللا       . آثير، ورأيت جماعة من أصحابه راآش، رحم ة م تمائة بمدين نة عشر وس وفي س ذا سمعت    وت الى، هك  تع

ال     ار القضاعي فق ن األب نة   : جماعة يذآرون تاريخ وفاته، ثم وقفت على ترجمته، وقد رتبها أبو عبد اهللا اب ي س ف
  .ست أو سبع وستمائة مات الجزولي

ة               : ويللبخت اء المعجم اء الموحدة وسكون الخ تح الب ة وف الم الثاني الم وسكون ال ا وال اة من تحته اء المثن بفتح الي
  .بعدها تاء مثناة من فوقها، وهو اسم بربريو

اة         : ويوماريلي اآنة مثن اء س م ي د األلف راء مكسورة ث يم وبع بضم الياء المثناة من تحتها وسكون الواو وفتح الم
  .من تحتها وبعدها الم ثم ياء، وهو اسم بربري أيضًا

ي بة إل: والجزول ذه النس دها الم، ه واو وبع زاي وسكون ال يم وال ة بضم الج ا أيضًا آزول ال له ة، ويق  -ى جزول
  .وهي بطن من البربر -بالكاف 

اة من       : واليزدآتني اء المثن تح الت بفتح الياء المثناة من تحتها وسكون الزاي وفتح الالم المهملة وسكون الكاف وف
  .فوقها وبعدها نون، هذه النسبة إلى فخذ من جزولة

ام  ون بصحراء        ورأيت بخطي في مسوداتي أنه تولى الخطابة بج ة يكون ة من الرحال ه آزول راآش وأن قبيلت ع م
راء،          امع لالق ي الج ان يتصدر ف ة، وآ راءات والنحو واللغ بالد السوس في المغرب األقصى، وآان إمامًا في الق
راءة    ه ق وأنه شرح مقدمته في مجلد آبير أتى فيه بغرائب وفوائد، وذآر بعض أصحابه أنه حضر عنده ليقرأ علي

ال      : قال بعض الحاضرين  أبي عمرو ف ى الشيخ النحو؟ ق رأ عل د أن تق ال : فقلت : أتري ذلك،    : ال، ق ألني آخر آ فس
   : قل لهم: ال، فأنشد الشيخ وقال: فقلت

 ال وال فيه أرغب   لست للنحو جئتكم
 أينما شاء يذهـب   خل زيدًا لشـأنـه
  أبد الدهر يضرب   أنا ما لي والمرئ
  .مال مراآش، واهللا أعلموآانت وفاته بهسكورة من أع

 الفائز العبيدي

ز          ن العزي اآم ب ن الح ن الظاهر ب ن المستنصر ب أبو القاسم عيسى الملقب الفائز بن الظافر بن الحافظ بن محمد ب
ل               ه، وآيف قت ده وجماعة من أهل بيت ر وال دم ذآ د تق د اهللا، وق ن المهدي عبي بن المعز بن المنصور بن القائم ب

اك    نصر بن عباس أباه حس د رفعت هن بما شرح هناك، وهذا نصر بن عباس هو الذي قتل العادل بن السالر، وق
  .في نسبه، فمن أراد معرفته فلينظره هناك

دم                ر ع ة، وأظه ي الخدم ه ف ى جاري عادت ى القصر عل اٌس إل ا الظافر حضر عب ل فيه ولما آان صبيحة ليلة قت
ي           االطالع على قضيته وطلب االجتماع به، ولم يكن أهل ال   دهم ف ه خرج من عن د، فإن ه بع وا بقتل د علم قصر ق

ى قاعة    خفية آما ذآر ثم، وما علم أحد بخروجه، فدخل الخدم إلى موضعه ليستأذنوا لعباس فلم يجدوه، فدخلوا إل
ر،        : الحرم فقيل ى خب ه عل وا ل م يقف ي القصر فل إنه لم يبت ها هنا، وحاصل األمر أنهم تطلبوه في جميع مظانه ف
ي          -مه، فأخرج عباس المذآور أخوي الظافر فتحققوا عد ره ف دم ذآ و العاضد المق ل ويوسف وهو أب وهما جبري

ا            : وقال لهما -جملة من اسمه عبد اهللا  ار وآان ى اإلنك ا، فأصرا عل ه إال منكم ا نعرف حال ا وم ا إمامن ا قتلتم أنتم
ره      صادقين في ذلك، فقتلهما في الوقت لينفي عن نفسه وابنه التهمة، ثم استدع دير عم ذآور وتق ائز الم ده الف ى ول

م      ال له دخلوا، فق راء، ف دخل األم : خمس سنين، وقيل سنتان، فحمله على آتفه ووقف في صحن الدار، وأمر أن ي
أجمعهم    الوا ب ل فق : هذا ولد موالآم وقد قتل عماه أباه، وقد قتلتهما آما ترون، والواجب إخالص الطاعة لهذا الطف

ى  سمعنا وأطعنا، وصاحوا ص يحة واحدة اضطرب منها الطفل وبال على آتف عباس، وسموه الفائز، وسيروه إل



 

رد          ور وانف ر ألم ى داره ودب اس إل تلج، وخرج عب أمه، واختل من تلك الصيحة فصار يصرع في آل وقت ويخ
  .بالتصرف ولم يبق على يده يد

ة    ال الحيل اتبوا       وأما أهل القصر فإنهم اطلعوا على باطن األمر، وأخذوا في إعم ه نصر، وآ اس وابن ل عب ي قت ف
ألوه        -المذآور في حرف الطاء  -الصالح بن رزيك األرمني  ن خصيب بالصعيد، وس ة ب ي مني وآان إذ ذاك وال

االنتصار لهم ولمواله والخروج على عباس، وقطعوا شعورهم وسيروها طي الكتاب وسودوا الكتاب، فلما وقف  
اد     ه من األجن ه، واستمال           الصالح عليه أطلع من حول ى الخروج مع أبوا إل ى، فأج ي المعن م ف ه وتحدث معه علي

راء    جمعًا من العرب، وساروا قاصدين القاهرة وقد لبسوا السواد، فلما قاربوها خرج إليهم جميع من بها من األم
ه،       ن مال ه شيء م ًا ومع اهرة هارب اعته من الق ي س اس ف ده، فخرج عب ًا وح وا عباس ودان، وترآ اد والس واألجن

ذ       و ن منق امة ب ل الظافر، وأس زة      -خرج معه ولده نصر قات ي حرف الهم ذآور ف ل   -الم د قي ذي أشار    : فق ه ال إن
ه،        ذي أشار بقتل ه ال ره أيضًا وأن عليهما بقتل الظافر وشرح ذلك يطول وقد تقدم في ترجمة العادل بن السالر ذآ

اعهم، وقصد     . واهللا العالم بالخفيات يرة من أتب ع        وآان معهم جماعة يس ي راب ك ف ة، وذل ى أيل ام عل ق الش وا طري
  .عشر شهر ربيع األول سنة تسع وأربعين وخمسمائة

دار  ة ب اس المعروف دار عب زول ب ى الن يئًا عل دم ش ا ق ال، وم ر قت اهرة بغي ه دخل الق ك فإن ن رزي ا الصالح ب وأم
يوفية، واستحض    ذي    المأمون ابن البطائحي وهي اليوم مدرسة للطائفة الحنفية، وتعرف بالس ادم الصغير ال ر الخ

ه، وأخرج     آان مع الظافر ساعة قتله، وسأله عن الموضع الذي دفن فيه، فعرفه به، وقلع البالطة التي آانت علي
د، ومشى الصالح              ي البل اح ف اء والني م الشعور وانتشر البك وا، وقطعت له ولين وحمل الظافر ومن معه من المقت

ل الصالح بالصغير    . و في تربة آبائه، وهي معروفة في قصرهموالخلق قدام الجنازة إلى موضع الدفن، وه وتكف
  .ودبر أحواله

ببه إذا أمسكوه،       اًال جزيًال بس م م وأما عباس ومن معه فإن أخت الظافر آاتبت فرنج عسقالن بسببه وشرطت له
ى ال   ن    فخرجوا عليه وصادفوه، فتواقعوا وقتلوا عباسًا وأخذوا ماله وولده وانهزم بعض أصحابه إل يهم اب ام، وف ش

لم  ا وصل تس د، فلم ي قفص حدي اهرة تحت الحوطة ف ى الق اس إل ن عب رنج نصر ب لموا، وسيرت الف ذ، فس منق
ى           ك عل د ذل ه، وصلبوه بع وا ب ذآور وضربوه بالسياط ومثل رسولهم ما شرطوا لهم من المال، فأخذوا نصرًا الم

نة إحدى وخمسين وخمس     ة وإن      باب زويلة، ثم أنزلوه يوم عاشوراء من س ذه خالصة الواقع وه، ه م أحرق مائة ث
  .آان فيها طول

نة خمسين            ع األول من س ابع والعشرين من شهر ربي ي الس اهرة ف وآان دخول نصر بن عباس إلى القصر بالق
ى     ده اليمن وخمسمائة، وأخرج من القصر يوم االثنين سادس عشر شهر ربيع اآلخر من السنة، وآان قد قطعت ي

  .ض، واهللا أعلم، وقيل آان ذلك يوم الجمعة ثامن الشهر المذآوروقرض جسمه بالمقاري

مائة        ين وخمس ع وأربع نة أرب ولم تطل مدة الفائز في واليته، وآانت والدته يوم الجمعة لتسع بقين من المحرم س
ة     -وهو مذآور في ترجمته في حرف الهمزة، واسمه إسماعيل   -وتولى في تاريخ وفاة والده  ة الجمع وفي ليل وت

ده العاضد      ولى بع الى، وت د   -لثالث عشرة ليلة بقيت من رجب سنة خمس وخمسين وخمسمائة، رحمه اهللا تع وق
  .وهو آخرهم -سبق ذآره 

 الملك المعظم ابن العادل

الي            ان ع وب صاحب دمشق؛ آ ن أي ي بكر ب دين أب الملك المعظم شرف الدين عيسى، ابن الملك العادل سيف ال
ه           الهمة حازمًا شجاعًا مهيب ذهب متعصبًا لمذهب ي الم ان حنف م، وآ ًا له اب الفضائل محب ًا فاضًال جامعًا شمل أرب

ي       ى بيت اهللا الحرام ف وله فيه مشارآة حسنة، ولم يكن في بني أيوب حنفي سواه، وتبعه أوالده، وآان قد حج إل
ي جماعة م             دة ف ي حادي عشر ذي القع ى الهجن ف ن خواصه،  سنة إحدى عشرة وستمائة، سار من الكرك عل

ك        دين أيب ه عز ال ا مملوآ ا وأعطاه وسلك طريق العال وتبوك، وفي هذه السنة أخذ المعظم صرخد من ابن قراج
ي       ك الكامل ف ن المل وب ب المعروف بصاحب صرخد، ولم يزل بها إلى أن أخذها منه الملك الصالح نجم الدين أي

  .الطواشي صواب سنة أربع وأربعين وستمائة، وحمله إلى القاهرة واعتقله بدار

ي          ة ف ه رغب ي مدحه، وآانت ل نوا ف دين فأحس وآان المعظم يحب األدب آثيرًا ومدحه جماعة من الشعراء المجي
" وقيل إنه آان قد شرط لكل من يحفظ    . فن األدب، وسمعت أشعارًا منسوبة إليه ولم أستثبتها فلم أثبت شيئًا منها

ون     للزمخشري مائة دينار وخلعة، فحفظه " المفصل  اس يقول : لهذا السبب جماعة، ورأيت بعضهم بدمشق، والن



 

ى      م عل ه وه ي أثنائ إن سبب حفظهم له آان هذا، وقيل إنه لما توفي آان قد انتهى بعضهم إلى أواخره وبعضهم ف
  .قدر أوقات شروعهم فيه، ولم أسمع بمثل هذه المنقبة لغيره

ور      وآانت مملكته متسعة من حدود بلد حمص إلى العريش يدخل  الد الغ ا وب في ذلك بالد الساحل اإلسالميه منه
  .وفلسطين والقدس والكرك والشوبك وصرخد وغير ذلك

ي تاريخه    رآة  " وآانت والدته في سنة ثمان وسبعين وخمسمائة، وذآر أبو المظفر يوسف سبط ابن الجوزي ف م
ة واحدة  أن المعظم ولد في سنة ست وسبعين وخمسمائة بالقاهرة، وولد أخوه " الزمان  . األشرف موسى قبله بليل

  .وتوفي المعظم يوم الجمعة مستهل ذي الحجة سنة أربع وعشرين وستمائة، واهللا أعلم بالصواب

تمائة بدمشق،              : وقال غيره ع وعشرين وس نة أرب دة س ار سلخ ذي القع اعة من نه امن س ة ث وم الجمع بل توفي ي
ه تعرف          ودفن بقلعتها ثم نقل إلى جبل الصالحية، ودفن في مدر ه وأهل بيت ور جماعة من إخوت ا قب اك به سة هن

  .بالمعظمية، وآان نقله ليلة الثالثاء مستهل المحرم سنة سبع وعشرين

  : وآان آثيرًا ما ينشد

  بالحسن من فرط المالحة عمه      ومورد الوجنات أغيد خـالـه

  آحل فقلت سقى الحسام وسمه   آحل الجفون وآان في ألحاظه
   

  : المقدم ذآره -إلى قول عبد الجبار بن حمديس الصقلي  وهذا ينظر
 ويسٌم نصل السيف وهو قتول   زادت على آحل الجفون تكحال

   
أمور آانت تجري         ين ب ن عن دين ب رحمه اهللا تعالى، فلقد آان من النجباء األذآياء؛ أخبرني جماعة عن شرف ال

  : آان ابن عنين قد مرض فكتب إليه أنه: بينهما تدل على حسن اإلدراك وإصابة المقصد، منها
  يولي الندى وتالف قبل تالفي   انظر إلي بعين مولًى لم يزل
 الوافـي فاغنم ثوابي والثناء   أنا آالذي أحتاج ما تحتـاجـه

اة    : فجاء بنفسه إليه يعوده ومعه صرة فيها ثلثمائة دينار، فقال ابر النح و وقعت ألآ  هذه الصلة وأنا العائد، وهذه ل
ذه يطول شرحها       ر ه رة غي ومن هو في ممارسته طول عمره الستعظم منه، ال سيما مثل هذا الملك، وأشياء آثي

  .وآان المقصود ذآر أنموذج منها ليستدل بها على الباقي

ولده الملك الناصر صالح الدين داود، وتوفي في السابع والعشرين من جمادى األولى سنة ست  : وتولى موضعه
ده      وخمسين وستما د وال ن عن اب دمشق، ودف ى ب وم السبت،     . ئة، في قرية يقال لها البويضاء عل ه ي وآانت والدت

  .سابع عشر جمادى األولى سنة ثالث وستمائة بدمشق

ي              تمائة ف ين وس نة ست وأربع ى من س ادى األول ل جم ي أوائ ذآور ف وتوفي عز الدين أيبك صاحب صرخد الم
ه   ودفن خارج باب . موضع اعتقاله بالقاهرة ه ودفن ل   . النصر في تربة شمس الدولة، وحضرت الصالة علي م نق ث

  .إلى تربته في مدرسته التي أنشأها ظاهر دمشق على الشرف األعلى مطلة على الميدان األخضر الكبير

 الفقيه عيسى الهكاري

د              ن محم ن عيسى ب م اب ن القاس ن يوسف ب د ب ن أحم د ب ن محم ن   الفقيه أبو محمد عيسى بن محمد بن عيسى ب ب
د      به ول ي نس ى عل القاسم بن محمد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب، رضي اهللا عنه، هكذا أمل

  .ولد أخيه، ويقال له الهكاري، الملقب ضياء الدين

دأ    . آان أحد األمراء بالدولة الصالحية، آبير القدر وافر الحرمة معوًال عليه في اآلراء والمشورات ي مب ان ف وآ
م السلطان صالح       أمره  دين شيرآوه، ع يشتغل في الفقه بالمدرسة الزجاجية بمدينة حلب، فاتصل باألمير أسد ال



 

ره    -الدين  دم ذآ رائض الخمس       -المق ه الف ه يصلي ب ديار المصرية،        . وصار إمام ى ال دين إل ا توجه أسد ال ولم
  .آان في صحبته -آما سبق شرحه  -وتولى الوزارة 

 -اآلتي ذآره إن شاء اهللا تعالى  -فق الفقيه عيسى المذآور والطواشي بهاء الدين قراقوش ولما توفي أسد الدين ات
ك          ا المقصود، وشرح ذل ى بلغ ك حت ي ذل ة ف على ترتيب السلطان صالح الدين موضعه في الوزارة، ودققا الحيل

ان آ       ه، وآ م يكن يخرج عن رأي ه،   يطول؛ فلما تولى صالح الدين رأى له ذلك واعتمد عليه، ول ر اإلدالل علي ثي
  .يخاطبه بما ال يقدر عليه غيره من الكالم، وآان واسطة خير للناس نفع بجاهه خلقًا آثيرًا

نة       دة س ولم يزل على مكانته وتوفر حرمته إلى أن توفي في يوم الثالثاء عند طلوع الشمس، التاسع من ذي القع
  .ى القدس ودفن بظاهرها، رحمه اهللا تعالىخمس وثمانين وخمسمائة بالمخيم بمنزلة الخروبة، ثم نقل إل

ر  . وآان يلبس زي األجناد ويعتم بعمائم الفقهاء، فيجمع بين اللباسين ورأيت أخاه األمير مجد الدين أبا حفص عم
  .أيضًا على هذه الصفة

ة  اآ          : والخروب اء س دها ه دة وبع اء الموح تح الب واو وف راء وضمها وسكون ال ديد ال ة وتش تح الخاء المعجم نة، بف
  .موضع بالقرب من عكا

وتوفي في الثالث والعشرين من ذي الحجة     . وآانت والدة أخيه مجد الدين عمر في رجب سنة ستين وخمسمائة
  .سنة ست وثالثين وستمائة بالقاهرة ودفن بسفح المقطم، وحضرت الصالة عليه، عليه رحمة اهللا

 فخر الدين صاحب تكريت

ت؛ هو من            أبو المنصور عيسى بن مودود بن علي دين صاحب تكري ن شعيب، الملقب فخر ال ك ب بن عبد المل
  : أتراك الشام، وآانت فيه فضائل، وله ديوان شعر حسن ورسائل مطبوعة ودوبيت رقيق، فمن شعره قوله

 لها رنٌة تحت الدجى وصدوح   وما ذات طوق في فروع أراآٍة
 زوحبها فرقة من أهلهـا ونـ   ترامت بها أيدي النوى وتمكنت
 بعسفان ثاٍو منهـم وطـلـيح   فحلت بزوراء العراق وزغبها
 وتسجع في جنح الدجى وتنوح   تحن إليهم آلـمـا ذر شـارق
 وآادت بمكتوم الغرام تـبـوح   إذا ذآرتهم هيجت ذا بـالبـل
 تألق برق أو تنـسـم ريح   بأبرح من وجد لذآراآم متى

   
ا         "  :ومن رسائله على هذا األسلوب قوله ج فيه م يل م يسمها أخمص دارج، ول وات، ل ما شوارد أنعام بسباسب فل

ين، فأتت    جان من مارج، منحتها أنفاس الهجير، لوافح زفرات السعير، فارجحنت من األين، وراهقت مداناة الح
اال يع   اء أزرق سلس ت الم عوب، فألف ا ش ق به ادت أن تعل وب، وآ ا اللغ د أدنفه تبق، وق الٍث تس د ث ق، بع ر العم ث
  : بصفحاته النسيم، وتعطفه ذوائب التسنيم، غير أن ال سبيل لها إلى مقراته، وال وصول إلى موارده ونهالته

  إذ حاولت مضض الجواد عظيما   ترنو إليه خوازرًا بـعـيونـهـا
 التسلـيمـا من حيث آنس قلبي   بأشد من ظمئي إلى لـقـياآـم

   
ارض الفرض، و     ى ف ال إل ه         فالرغبة واالبته داني، إن ائي بال دل الن اني، ويب ق األم بض، أن يحق رب السكون والن

  ".سميع الدعاء 
  

  : ومن دوبيتياته
 يا من أملي عذراه المخـتـط   القبض لديك في الهوى والبسط
 من أين لساآن الفيافي قـرط   قالوا رشأ فقلت مه ال تخطـوا

  .وله في النظم والنثر شيء آثير ولطيف



 

الى           ومولده بمدينة  ه اهللا تع ت، رحم ة تكري مائة بقلع انين وخمس ع وثم نة أرب ه س ه إخوت اه، وقتل ه أخ   . حم ان ل وآ
انين وخمسمائة         نة خمس وثم ي شوال س ي    -اسمه الياس، وهو الذي سلم تكريت إلى اإلمام الناصر ف يأتي ف وس

ه غال    -ترجمة مظفر الدين آوآبوري صاحب إربل أن تكريت آانت ألبيه زين الدين  ان ل م من أهل حمص    وآ
ر  " اسمه   ال " تب ر  " ويق اء والطاء    -أيضًا " طب ة       -بالت ى قلع ه إل م نقل ه، ث ه وآانت أيضًا ل ة العمادي واله قلع ف

بالد          لم ال دين س ر ال ده مظف ة ول ي ترجم تكريت، فلما آبر زين الدين وعزم على االنتقال إلى إربل آما شرحته ف
ه       التي آانت له إلى قطب الدين، فعصى تبر في ول ل ودود صاحب الموصل يق دين م : تكريت وسير إلى قطب ال

ى                لمها إل ًا أن يس اقته خوف ى مش در عل م يق ب، فل ك النائ ا ذل ب، وأن ا من نائ ك فيه د ل ت، والب يم بتكري ا تق أنت م
  .الخليفة، فسكت عنه وأقره على حاله

ر آم   : ولما امتنع تبر من التسليم آان زيد الدين يقول ا تب م       سود اهللا وجهك ي دين، ول ع قطب ال ا سودت وجهي م
ذه         ودود صاحب ه ن م ه، وهو عيسى اب يزل تبر بها إلى أن مات، ولم يكن له ولد سوى بنت، فتزوجها ابن أخي

  .الترجمة وملك تكريت

ا الشمس   : ثم أنه أحب مطربة فتزوجها وأولدها ولدين شمس الدين وفخر الدين، وتوصلت المطربة وزوجت ابنه
ا           بابنة حسن بن قفجا ي تكريت لتحفظه دهم ف ًا تكون عن ه خمسين فارس ان، وطلبت من ر الترآم م   . ق أمي ا عل فلم

ثم وقع بينهم . أخوته بذلك، وآانوا اثني عشر رجًال، وثبوا على أخيهم عيسى المذآور فقتلوه خنقًا وملكوا تكريت
  .االختالف، فباعها المقدم منهم لإلمام الناصر لدين اهللا واهللا أعلم

دة              ب: وتكريت ا، وهي بل اة من تحته اء المثن راء وسكون الي ا وسكون الكاف وآسر ال كسر التاء المثناة من فوقه
ت    ميت تكري ر الموصل، وس ي ب خًا، وهي ف ين فرس و ثالث داد بنح وق بغ ة ف ى دجل ة حصينة عل ا قلع رة له آبي

  .ي ملوك الفرسبتكريت بنت وائل أخت بكر بن وائل، وبنى قلعتها سابور بن أردشير بن بابك، وهو ثان

 الحاجري اإلربلي

ي، المعروف               تكين اإلربل ن طاش ارتكين ب ن خم ل ب ن جبري رام ب ن به ن سنجر ب أبو يحيى وأبو الفضل عيسى ب
دة   بالحاجري الملقب حسام الدين؛ هو جندي ومن أوالد األجناد، وله ديوان شعر تغلب عليه الرقة وفيه معاني جي

ل    وهو مشتمل على شعر والدوبيت والموال ة، ب ذه الثالث ية، وقد أحسن في الكل مع أنه قل من يجيد في مجموع ه
ًا   ه أيض اقي، ول ي الب ا قصر ف د منه ه واح ب علي ن غل ان " م ان وآ ان" آ ا مقاصد حس ه فيه ت ل ان . واتفق وآ

  : صاحبي وأنشدني آثيرًا من شعره، فمن ذلك قوله وهو معنى جيد

  الزمان مصاحبيأال يزال مدى    ما زال يحلف لي بكـل ألـيٍة
 الكـاذب فتعجبوا لسواد وجهه   لما جفا نزل العـذار بـخـده

   
  : وأنشدني لنفسه أيضًا

 ش شقيٍق قد استوى   لك خاٌل من فوق عر
 يأمر الناس بالهـوى   بعث الصدغ مرسًال

   
  : وأنشدني لنفسه أيضًا أبيات منها في صفة الخال

  لنبت شقائق النعـمـانإال   لم يحو ذاك الخد خاًال أسوادًا
   

  : وله في الخال أيضًا، وهو معنى لطيف
  أمسى الورى في ظلمة وضياء   ومهفهف من شعره وجبـينـه
 آل الشقيق بنقـطة سـوداء   ال تنكروا الخال الذي في خده

   
  : واسمه الحسن -المقدم ذآره  -ومثل هذا قول بن وآيع التنيسي 

 فأراد أن يحكيه في أحوالـه   إن الشقيق رأى محاسن وجهه
 وأفاد لون سواده من خالـه   فأفاد حمرة لونه مـن خـده



 

   
  : وله أيضًا

 سال آل قلب آان منه سليمـا   يقولون لمـا خـط الم عـذاره
 مقيمـا فكيف إذا ما اآلس جاء   لقد آنت أهوى ورد خديه زائرًا

   
ما يعجبني فيما عملته مثل هذا الدوبيت، وهو آخر شيء : ه، وقال ليوأنشدني أيضًا أآثر دوبيتياته، فمن ذلك قول

  : عملته إلى اآلن، وهو
 ما آان ألذ عامـه مـن عـام   حيا وسقى الحمى سحاٌب هامي

 إال وتظلمـت عـلـى األيام   يا علوة ما ذآـرت أيامـكـم
   

ود        ذآور م ين الحاجري الم ه وب دين عيسى بين ي       وآان لي أخ يسمى ضياء ال ه من الموصل ف دة، فكتب إلي ة أآي
  : صدر آتاب، وآان األخ بإربل، وذلك في سنة تسع عشرة وستمائة

  مني فراقك يا من قربه األمل   اهللا يعلم ما أبقى سوى رمـق
 فربما مت شوقًا قبل ما يصل   فابعث آتابك واستودعه تعزية

   
  .ى اإلطالة في إيراد أآثر من هذاومع شهرة ديوانه وآثرة وجوده بأيدي الناس ال حاجة إل

  
ا ألمر يطول           ل بقلعته تمائة وهو معتق نة ست وعشرين وس وآنت خرجت من إربل في أواخر شهر رمضان س

  : شرحه، بعد أن آان قد حبس في قلعة خفتيدآان ثم نقل منها، وله في ذلك أشعار، فمن ذلك قوله أبيات أولها
  ب من الهموم المفرقيا ربي شا   قيد أآـابـده وسـجـٌن ضـيق

   
  : ومنها

 وعلى عليك من التداني رونق   يا برق إن جئت الديار بإربـٍل
 أبدًا بأذيال الصبا تـتـعـلـق   بلغ تحية نـازٍح حـسـراتـه

 من آل مشتاق إليكم أشـوق   قل يا جعلت لك الفداء أسير آم
 قإال وآدت بدمع عيني أشـر   واهللا ما سرت الصبا نـجـديًة
 شماء شاهقة وباب مغـلـق   آيف السبيل إلى اللقاء ودونـه

   
  : وله وهو في السجن أيضًا

 وأي خطٍب دهانا منـه تـفـريق   أحبابنا أي داٍع بـالـبـعـاد دعـا
  أضحى له في صميم القلب تمزيق   ال آان دهٌر رمانا بالفراق فـقـد
 الضـيق ومن عاداتهفكيف سجٌن    آانت تضيق بي الدنيا بغيبـتـكـم

   
ه اهللا             ل، رحم دين صاحب إرب ر ال ك المعظم مظف ة المل ال، واتصل بخدم ثم بلغني بعد ذلك أنه خرج من االعتق

دين           ر ال وفي مظف ا ت زي الصوفية، فلم زين ب ر لباسه وت ده وغي دم عن الى، وتق ي     -تع ره ف ي ذآ اريخ األت ي الت ف
اهللا         سافر عن إربل ثم ع -ترجمته إن شاء اهللا تعالى  ؤمنين المستنصر ب ر الم ة أمي ي مملك د صارت ف اد إليها وق

ًا من      اتفق أن خرج يوم ونائبه بها األمير شمس الدين أبو الفضائل باتكين، فأقام مديدة، وآان ورأه من يقصده، ف
ذآور           آتكين الم ى ب ك الحال إل ي تل أخرج حشوته، فكتب ف بيته قبل الظهر، فوثب عليه شخص وضربه بسكين ف

  : كابد الموتوهو ي
 لم تبق رعبًا في عضوًا ساآنا   أشكوك يا ملك البسيطة حـالة
 ممن أومل غير جأشك مازنـا   إن تستبح إبلي لقيطة معـشـر

 من بات في حرم الخالفة آمنا   ومن العجائب آيف يمسي خائفًا

تما         ين وس ين وثالث نة اثنت اني شوال س وم الخميس ث ي ي ه ف ك من يوم د ذل وفي بع م ت اب  ث رة ب ي مقب ن ف ئة، ودف
  .الميدان، رحمه اهللا تعالى، وتقدير عمره خمسون سنة



 

ي            ل ف ر إرب ا أخذ التت دين اهللا، ولم ام الناصر ل ة اإلم وك أم الخليف وباتكين المذآور آان أرمني الجنس، وهو ممل
الثالث والعشرين من   الدفعة األولى في أواخر سنة أربع وثالثين وستمائة رجع إلى بغداد ومات بها يوم األربعاء

  .شوال سنة أربعين وستمائة، ودفن بالشونيزية

اجري دة   : والح ت بلي اجر، وآان ى ح بة إل ذه النس دها راء، ه يم مكسورة وبع د األلف ج ة وبع اء المهمل تح الح بف
رًا نسب                ي شعره آثي تعملها ف ه اس ل لكون ا، ب م يكن الحاجري منه ار، ول وم سوى اآلث بالحجاز ولم يبق منها الي
ا واشتهرت بحيث صارت              بة وعرف به ذه النس ه ه ا غلبت علي أ، ولم د والمنش إليها، وهو إربلي األصل والمول

   : آالعلم عليه عمل في ذلك دوبيت، وهو

  ما بات يحاآي دمع عيني عينا   لو آنت آفيت من هواك البينا
 من أين أنا وحاجر مـن أين   لوالك لما ذآرت نجدًا بفمـي

  : في أبيات لطيفة أو لها وذآر ذلك أيضًا
   

 للغزال األسيمر   أي طرف أحيور
   

  : وآخرها
  هام فيك الحويجري   أيهـذا األريبـلـي

ي     توفي ف ن المس ل   " وفي مدينة إربل محلة يقال لها قرية جبريل بالتصغير ذآر أبو البرآات اب اريخ إرب ا  " ت أنه
  .منسوبة إلى جده جبريل المذآور

  .لحاء المعجمةبضم ا: وخمارتكين

  .بفتح الطاء المهملة وسكون الشين المثلثة: وطاشتكين

  .والباقي معروف

دآان ا  : وخفتي ن تحته اة م اء المثن ا وسكون الي ن فوقه اة م اء المثن اء وآسر الت ة وسكون الف اء المعجم بضم الخ
دآان صارم   وبعدها دال مهملة وآاف وبعد األلف نون، وهي قلعة حصينة مشهورة في بلد إربل، ويقال  لها خفتي

  .الدين وهي غير خفتيدآان أبي علي

 طويس المغني

اب    ي آت بهاني ف رج األص و ف ال أب اني " ق ا     " األغ نعم، وغيره د الم و عب ه أب د اهللا وآنيت ن عب ى ب مه عيس اس
  .عبد النعيم، وهو مولى بني مخزوم، وطويس لقب عليه: المخنثون فقالوا

ه        " المعارف " وقال ابن قتيبة في آتاب  د اهللا الصحابي، رضي اهللا عن ن عب ي فصل عامر ب والي آل   : ف ومن م
ا            ى أب ك ويكن د المل ه، واسمه عب ان، رضي اهللا عن ن عف ان ب آريز طويس مولى أروى بنت آريز، وهي أم عثم

  .عبد النعيم

  .واسمه طاوس، فلما تخنث جعله طويسًا ويسمى بعبد النعيم": الصحاح " وقال الجوهري في آتاب 

  .ع هذا االختالف في اسمه آما تراه، وقيل إن األصح أنه عيسى لتطابق جماعة من العلماء عليهوقد وق

ه    وآان طويس المذآور من المبرزين في الغناء المجيدين فيه، وممن تضرب به األمثال، وإياه عنى الشاعر بقول
  : في مدح معبد المغني

  بدوما قصبات السبق إال لمع   تغنى طويٌس والسريجي بعده



 

ال       " األغاني " وقد ذآر في آتاب  ي الشؤم، فيق ل ف ه المث ذي يضرب ب : ترجمته وأطال الحديث في أمره وهو ال
ي    أشأم من طويس، وإنما قيل له ذلك ألنه ولد في اليوم الذي قبض فيه رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، وفطم ف

غ      اليوم الذي مات فيه أبو بكر الصديق، رضي اهللا عنه وختن ف ل بل ن الخطاب، وقي ر ب ي اليوم الذي قتل فيه عم
وم           ي الي ود ف ه مول د ل ه، وول ان، رضي اهللا عن ن عف الحلم في ذلك اليوم، وتزوج في اليوم الذي قتل فيه عثمان ب
ا،              ي، رضي اهللا عنهم ن عل وم مات الحسن ب ي ي ل ف ل ب ه، وقي الذي قتل فيه علي بن أبي طالب، رضي اهللا عن

  .وهذا من عجائب االتفاقات. فلذلك تشاءموا به

ى السويداء، وهي           ا إل ل عنه م انتق ة ث ان يسكن المدين وآان مفرطًا في طوله مضطربًا في خلقه أحول العين، وآ
الى    ه اهللا تع على مرحلتين من المدينة في طريق الشام، فلم يزل بها حتى توفي سنة اثنتين وتسعين للهجرة، رحم

  .نة، وقيل إنه مات بالمدينة، واهللا أعلموسامحه، وهو ابن اثنتين وثمانين س

  .أن قبر طويس المخنث في سقيا الجزل، وما ذآر أين هي" المشترك " وذآر ياقوت الحموي في آتابه 

ة، وهي تصغير  : وطويس ين مهمل دها س ا وبع ن تحته اة م اء المثن واو وسكون الي تح ال ة وف اء المهمل بضم الط
ه ال  ي   طاوس بعد حذف الزيادات، هكذا قال اب     "الصحاح  " جوهري ف ي آت ه ذآر ف ل  " ، ول ي   " األوائ أليف أب ت

  .هالل العسكري

 غازي بن زنكي

زاي     -سيف الدين غازي بن عماد زنكي بن آق سنقر، صاحب الموصل  ي حرف ال ه   -وقد تقدم ذآر والده ف وأن
روف          ود المع لطان محم ن الس الن ب ب أرس ه أل ان مع ل وآ ا قت ر، فلم ة جعب ار قلع ى حص ل عل اجي  قت بالخف

د         دين محم ال ال وزير جم يهم ال ة، وف ابر الدول ع أآ ي، اجتم دين زنك اد ال ة عم ي ترجم ذآور ف لجوقي، الم الس
اء    -األصبهاني، المعروف بالجواد، والقاضي آمال الدين أبو الفضل محمد بن الشهروزي  ا إن ش يأتي ذآرهم وس

الى  ه -اهللا تع الوا ل ذآور، وق ة ألب أرسالن الم ا: وقصدوا خيم ك، آ دين زنكي غالمك ونحن غلمان اد ال ن عم
  .والبالد لك، وطمنوا الناس بهذا الكالم

دين زنكي   : ثم إن العسكر افترق فرقتين ره    -فطائفة منهم توجهت صحبة نور الدين محمود بن عماد ال ي ذآ اآلت
الى اء اهللا تع ا   -إن ش اآر الموصل ودي الن وعس ب أرس ع أل ارت م ة س ة الثاني ام، والطائف ى الش ى إل ة إل ر ربيع

ه بعض العسكر وردوه،           رآهم وهرب، فلحق در فت نهم الغ الموصل، فلما انتهوا إلى سنجار تخيل ألب أرسالن م
ا آانت إقطاعه من            ا بشهرزور ألنه ان مقيم ذآور، وآ دين غازي الم فلما وصلوا إلى الموصل وصلهم سيف ال

ار      اآلتي ذآره إن شاء اهللا بعض ال -جهة السلطان مسعود السلجوقي  ه من دي ان ألبي ا آ قالع، وملك الموصل وم
الى   -ربيعة، وترتبت أحواله، وأخذ أخوه نور الدين محمود  ا من      -وسيأتي ذآره إن شاء اهللا تع ا وااله حلب وم

  .بالد الشام، ولم تكن دمشق يومئذ لهم

ة،   وآان غازي المذآور منطويا على خير وصالح يحب العلم وأهله، وبنى بالموصل المدرسة الم   ة بالعتيق عروف
ده          ولى بع الى، وت ه اهللا تع ذآورة، رحم ته الم ي مدرس ن ف ولم تطل مدته في المملكة حتى توفي أربعين سنة، ودف

  .وسيأتي ذآره في حرف الميم إن شاء اهللا تعالى -أخوه قطب الدين مودود 

 الغازي ابن مودود

صاحب المزصل، وهو ابن أخي المذآور  سيف غازي بن قطب الدين مودود بن عماد الدين زنكي بن آق سنقر،
ده        وفي وال ا ت ر، ولم ي عم رة ابن ي   -قبله؛ تقلد المملكة بعد وفاة أبيه مودود، وهو والد سنجر شاه صاحب جزي ف

ة        -التاريخ اآلتي ذآره في ترجمته  ى الرق الد الموصل إل ا ب ه طالب بلغ الخبر الدين وهو بتل باشر، فسار من ليلت
ي    في المحرم سنة ست وس ذ سنجار ف تين وخمسمائة وملكها، وسار منها إلى نصبين فملكها في بقية الشهر، وأخ

د    دين     -شهر ربيع اآلخر منها، ثم قصد الموصل وقصد أن اليقاتلها، فعبر بعسكره من مخاضة بل وهي سيف ال
ر صاحبها فيه   ى، وأق ادى األول ث عشر جم ي ثال ه صحة قصده، فصالحه ودخل الموصل ف ذآور وعرف ا الم

نجار، وخرج من     -المذآور في ترجمة جده عماد الدين زنكي   -وزوجه ابنته وأعطى أخاه عماد الدين زنكي  س
دين            ك صالح ال دين ومل ور ال ات ن ا م ذآورة، فلم نة الم الموصل وعاد إلى الشام ودخل حلب في شعبان من الس

ه أخوه ع    دين مسعود   دمشق ونزل على حلب يحاصرها سير سيف الدين المذآور جيشا مقدم ره    -ز ال ي ذآ اآلت
ز              -إن شاء اهللا تعالى  دين مسعود تجه ا انكسر عز ال اك، فلم ك هن يأتي تفصيل ذل اة، وس رون حم والتقوا عند ق



 

رة     ي بك ك ف اة، وذل ب حم ين حل ة ب لطان، وهي قري ل الس ى ت ه وتصافا عل ى لقائ ه وخرج إل دين بنفس سيف ال
زابن شداد في  -البرق الشامي  -قال العماد األصبهاني في  الخميس عاشر شوال سنة إحدى وسبعين وخمسمائة،

ة سيف    : -سيرة صالح الدين  - ي ميمن إنه انكسرت ميسرة صالح الدين بمظفر الدين ابن زين الدين، فإنه آان ف
ر               ى الموصل، ومظف م رحل إل ب، ث ى حل اد إل دين وع انهزم جيش سيف ال الدين ثم حمل صالح الدين بنفسه، ف

نين وشهورا،         -وترجمته في حرف الكاف   -ر هو صاحب إربل الدين المذآو ة عشر س ي المملك ام غازي ف وأق
ده     ولى بع الى، وت وأصابه مرض مزمن وتوفي يوم األحد ثالث صفر سنة ست وسبعين وخمسمائة، رحمه اهللا تع

ه، وعاش     -وسيأتي ذآره إن شاء اهللا تعالى  -أخوه عز الدين مسعود  ين   وآان مرضه السل، وطال ب دار ثالث مق
  .سنة

 الملك الظاهر صاحب حلب

دين             اث ال ك الظاهر غي وب، الملقب المل ن أي دين يوسف ب أبو الفتح وأبو منصور غازي ابن السلطان صالح ال
صاحب حلب، آان ملكا مهيبا حازما متيقظا آثير االطالع على أحوال رعيته وأخبار الملوك، عالي الهمة حسن  

انين             التدبير والسياسة باسط الع   ين وثم نة اثنت ي س ة حلب ف ده مملك اه وال زا للشعراء، أعط اء مجي ا للعلم دل محب
  .وخمسمائة بعد أن آانت لعمه الملك العادل، فنزل عنها وتعوض غيرها، آما قد شهر

نة  ان            : ويحكى عن سرعة إدراآه أشياء حس ه، فك ين يدي وان الجيش ب ا لعرض العسكر، ودي ه جلس يوم ا أن منه
م يفطن      آلما حضر واحد  ل األرض، فل ألوه فقب د فس من األجناد سأله الديوان عن اسمه لينزلوه، حتى حضر واح

دي أن  : أحد من أرباب الديوان لما أراد، فاودوا سؤاله، فقال الملك الظاهر اسمه غازي، وآان آذلك، وتأدب الجن
ذا الجنس          ه من ه ى     يذآر اسمه لما آان موافقا السم السلطان، وعرف هو مقصوده، ول ر ال حاجة إل شيء آثي

  .النطويل فيه

ه          ة من استقالل أبي نة الثاني مائة، وهي الس تين وخمس وآانت والدته بالقاهرة في منتصف رمضان سنة ثمان وس
رية  ديار المص ة ال رة       . بمملك الث عش نة ث رة، س ادى اآلخ ن جم رين م اء العش ة الثالث ب، ليل ة حل وفي بقلع وت

ى الط    م بن ة، ث ز مدرسة تحت            وستمائة، ودفن بالقلع ك العزي ده المل ك ول ادم اتاب ل الخ دين طغري واشي شهاب ال
وم من   . القلعة وعمر فيها تربة ونقله إليها، رحمه اهللا تعالى والعجب أنه دخل حلب مالكا لها في الشهر بعينه والي

  .سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة

ذه القصيدة، ومدح     ورثاه شاعره الشرف راجح بن إسماعيل بن أبي القاسم األسدي الح اء، به لي، وآنيته أبو الوف
  : ولديه السلطان الملك العزيز محمدا وأخاه الملك الصالح صاحب عين تاب، وما أقصر فيها، وهي

 بمن علقت أنـيابـه ومـخـالـبـه   سل الخطب إن أصغى إلى من يخاطبه
 هوإن آان نائي السمع عمن يعاتـبـ   نشدتك عاتـبـع عـلـى نـائبـاتـه

 إلى أفق مجد قد تهاوت آـواآـبـه   لي اهللا آم أرمي بطـرفـي ضـاللة
 علي دجى ال تستـنـير غـياهـبـه   فما لي أرى الشهباء قد حال صبحهـا
 أبيح وعادت خـائبـات مـواآـبـه   أحقا حمى الغازي الغياث بن يوسـف
 اهـبـهسماء العال والنجح ضاقت مذ   نعم آورت شمس المدائح وانـطـوت

 قواعده أم الن للخـطـب جـانـبـه   فمن مخبري عن ذلك الطود هل وهت
 بريح المنايا العاصفات مـنـاآـبـه   أجل ضعضعت بعد الثبات وزعزعت
 وطمت لغيبـان الـبـالد غـواربـه   وغيض ذاك البحر من بعد ما طمـت

 ربـهبرغم العال سلت وفلت مـضـا   فشلت يمين الخـطـب أي مـهـنـد
 فقد سحبت في آل قطر سـحـائبـه   لئن حبس الغيث الغـياثـي قـطـره
 أبو أمل أآدت علـيه مـطـالـبـه   فأنى يلذ العيش بـعـد ابـن يوسـف
 وال برآت في أرض يمن رآـائبـه   فال أدرآت نيل المنـى طـالـبـاتـه
 ـائبـهمن الجدب ال تثني عليه حـق   وال انتجعت إال مـعـبـس حـقـبة

 وآمن من خطب تـدب عـقـاربـه   مضى من أقام الناس في ظل عـدلـه



 

 ومن مستباح قد حمـتـه آـتـائبـه   فكم من حمى صعب أباحت سـيوفـه
 أما فيكم من مخبـر أين صـاحـبـه   أرى اليوم دست الملك أصبح خـالـيا
 ـاوبـهلعل فؤادي بـالـوجـيب يج   فمن سائلي عن سائل الدمع لم جـرى
 بنار آروب أجـجـتـهـا نـوادبـه   فكم من ندوب في قلـوب نـضـيجة
 بذب ولم تثلم بضـرب قـواضـبـه   أيسلم لم تحـطـم صـدور رمـاحـه

 وال ازدحمت بين الصفوف جنـائبـه   وال اصطدمت عند الحتوف آمـاتـه
 هـبـهتشق مثار النقع فيهـا سـال   وال سـيم أخـذ الـثـار يوم آـريهة

 أيحسن بي أن التسـلـي سـالـبـه   فيا ملبسي ثوبا من الحزن مـسـبـال
 علي، وحوض الجود تصفو مشاربـه   خدمتك، روض المجد تضفو ظاللـه
 لمفروض مدح ما تعـداك واجـبـه   وقد آنت تدنيني وترفع مـجـلـسـي
 حـاجـبـه إذا جئت يثنيني عن الباب   فما بال إذني قد تـمـادى ولـم يكـن

 فال آان يوم آاسف الوجه شاحـبـه   أرى الشمس أخفت يوم فقدك نورهـا
 جواد من الحزم الذي أنـت راآـبـه   فكيف نبا سيف اعتـزامـك أو آـبـا
 إذا الغيث لم ينقع صدى العام ساآبـه   فمن لليتـامـى يا غـياث يغـيثـهـم
 ا الدهر نـابـت نـوائبـهظليال إذا م   ومن لملوك آنـت ظـال عـلـيهـم
 متى ساءني بالجد قـمـت أالعـبـه   أيا تارآي ألقى العـدو مـسـالـمـا

 من الغيث سارية الملـث وسـاربـه   سقت قبرك الغر الـغـوادي وجـاده
 ثـاقـبـه فيا طالما جلى دجى الليل   فإن يك نور من شهابـك قـد خـبـا
 صباح هدى آنا زمانا نـراقـبـه   فقد الح بالملك العـزيز مـحـمـد
 إباء وجد غالـبـا مـن يغـالـبـه   فتى لم يفـتـه مـن أبـيه وجـده

 تدانى له الشأو الذي هـو طـالـه   ومن آان في المسعى أبوه دلـيلـه
 لها منه رعي ليس يقلـع راتـبـه   وبالصالح استعلـى صـالح رعـية
 ان من عاداهما ذل جـانـبـهمليك   فحسب الورى من أحمد ومحـمـد

 وما ضيعا المجد الذي هو آاسـبـه   فما أحرزا علياء غازي بن يوسـف
 مشارقه من بـعـده ومـغـاربـه   فأفق الورى لوالهما آان أظلـمـت
 عوالي قنا تردى األسود ثعـالـبـهسيحمي على رغم الليالي حماهمـا
 اديه وسرت عـواقـبـهفساءت مب   فكم من ملم جل موقـع خـطـبـه

  فولى وما ألوى على األرض هاربه   فيا قمري سعد أطال على الـدجـى
 ومادحه أم تسـتـقـل نـجـائبـه   أيمكث في الشهباء عبـد أبـيكـمـا
 مصاب سهام فوقتهـا مـصـائبـه   فإن شئتما بعد الغياث أغـثـتـمـا

 وجه األماني مواهبـهوتضحك في    آأن لم أقف أجلو التهانـي أمـامـه
 مـراتـبـه إلعالء ملك سامـيات   فهنيتما ما نلـتـمـا وبـقـيتـمـا

ك، وبعضها      ن رزي ي للصالح ب ارة اليمن ه عم ة الفقي أخوذة من مرثي ا مواضع م ا فيه ع جودته ذه القصيدة م وه
ان حرف ا        ا وإن آ ى وزنه ا عل ا، فإنه ى منواله د    مذآور في ترجمة الصالح، وآأنه قد نسج عل ا، فق روي مختلف ل
  .استعمل هاء الوصل آما استعمله عمارة، والظاهر أنه آان قد وقف عليها فقصد مضاهاتها

ده     : وقام باألمر ومملكة حلب من بعده ك الظاهر، ومول ن المل ولده الملك العزيز غياث الدين أبو المظفر محمد اب
نة       يوم الخميس خامس ذي الحجة سنة عشر وستمائة بقلعة حلب، وتوفي ع األول س ع شهر ربي اء راب يوم األربع

  .أربع وثالثين وستمائة، وآنت بحلب في ذلك الوقت، وذفن بالقلعة

ك      ه مل ه، فإن وترتب مكانه ولده الملك الناصر صالح الدين أبو المظفر يوسف ابن الملك العزيز، واتسعت مملكت
دم    ان مق ك       عدة بالد من الجزيرة الفراتية لما آسر الخوارزمية، وآ ك المنصور صاحب حمص، وذل جيشه المل



 

ابع                د س وم األح امية ي بالد الش ك دمشق وال م مل ين، ث ين وأربع نة اثنت ل س ين أو أوائ في أواخر سنة إحدى وأربع
نة سبع وعشرين          ي تاسع عشر رمضان س عشر ربيع اآلخر سنة ثمان وأربعين وستمائة، ومولده بقلعة حلب ف

، فخرج من دمشق في صفر سنة ثمان وخمسين، وقتل في الثالث والعشرين  وستمائة، وقصده التتر وملكوا الشام
م، وقصته          ل، واهللا أعل ل الناق ا نق ى م ال أذربيجان عل من شوال سنة ثمان وخمسين بالقرب من المراغة من أعم

  .مشهورة

دى      نة إح عبان س ي ش اب ف ين ت اهر صاحب ع ك الظ ن المل د اب دين أحم ك الصالح صالح ال ه المل ي عم زتزف
ين           و الى أجمع م اهللا تع اب، رحمه ين ت ب، ومات بع تمائة بحل نة س ي صفر س . خمسين وستمائة، وآانت والدته ف

دموه         وب، فق ن أي ادل ب ك الع اتون بنت المل وإنما قدموا العزيز وهو األصغر على أخيه الصالح ألن أمه صفية خ
  .في الملك ألجل جده وأخواله اوالد العادل، وأما الصالح فإن أمه جارية

ه      تمائة بدمشق، رحم وتوفي الشرف الحلي المذآور في ليلة السابع والعشرين من شعبان سنة سبع وعشرين وس
ع اآلخر         ي منتصف شهر ربي ده ف د، ومول اهللا تعالى، ودفن بظاهرها في جوار مسجد النارنج شرقي مصلى العي

  .سنة سبعين وخمسمائة بالحلة، وهو من مشاهير شعراء عصره

 ذو الرمة

يس   وهو أ ري، وق حد عشاق العرب المشهورين بذلك، وصاحبته مية ابنة مقاتل بن طلبة بن قيس بن عاصم المنق
ه     ال ل ه، وق يم فأآرم يد أهل    : بن عاصم هو الذي قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في وفد بني تم أنت س

  .واهللا أعلم بالصواب هي مية بنت عاصم بن طلبة بن قيس بن عاصم،: الوبر، وقال أبو عبيد البكري

  : وآان ذو الرمة آثير التشبيب بها في شعره، وإياهما عنى أبوتمام الطائي بقوله في قصيدته البائية

  غيالن أبهى ربا من ربعها الخرب   ما ربع مية معمورا يطـيف بـه
   

اب   ات الشعراء    -وقال ابن قتيبة في آت وي    : -طبق و ضرار الغن ال أب ة وإذا م  : ق ا، فقلت    رأيت مي ون له ا بن : عه
ا  : مسنونة الوجه طويلة الخد شماء األنف، عليها وسم جمال، قلت: صفها لي، قال أآانت تنشدك شيئا مما قال فيه
وم     . نعم: ذو الرمة؟ قال ة ي ا أن تنحر بدن ومكثت مية زمانا تسمع شعر ذي الرمة والتراه، فجعلت هللا تعالى عليه

  : فقال ذو الرمة! واسوأتاه، وابؤساه: ود، وآانت من أهل الجمال، فقالتتراه، فلما رأته رأت رجال دميما أس
 وتحت الثياب العار لو آان باديا   على وجه مي مسحة من مالحة
 وإن آان لون الماء أبيض صافيا   ألم تر أن الماء يخبث طعـمـه

 فـؤاديا بمي ولم أملك ضـالل   فواضيعة الشعر الذي لج فانقضى
   

  : ذا الرمة لم ير مية قط إال في ببرقع، فأحب أن ينظر إلى وجهها فقالويروى أن 
 عن الفتيان شرا ما بقينـا   جزى اهللا البراقع من ثياب
 ويخفين القباح فيزدهينـا   يوارين المالح فال نراها

   
  : فنزعت البرقع عن وجهها، وآانت باهرة الحسن، فلما رآها مسفرة قال

  مالحةعلى وجه مية مسحة من 
   

  : البيت المقدم، فنزعت ثيابها وقامت عريانة، فقال
  ألو تر أن الماء يخبث طعمه

   
ه     ذآور، فقالت ل ال   : البيت الم ه؟ ق ذوق طعم ه  : أتحب أن ت ه، واهللا    : إي واهللا، فقالت ل ل أن تذوق ذوق الموت قب ت

  .أعلم
  

  : ومن شعره السائر فيها



 

 ي هاج قلبي هبوبهـابه أهل مإذا هبت األرواح من نحو جانب
  هوى آل نفس حيث آان حبيبها   هوى تذرف العينان منه وإنمـا

   
ي          ر ف ه م ا أن بيبه به ن صعصعة وسبب تش ومان ذو الرمة يشبب بخرقاء أيضا، وهي من بني البكاء بن عامر ب

ه ود     ه، فخرق إداوت ي قلب ا يستطعم    سفر ببعض البوادي، فإذا خرقاء خاجة من خباء، فنظر إليها فوقعت ف ا منه ن
ي     : إني رجل على ظهر سفر، وقد تخرقت إداوتي، فأصلحيها لي، فقالت: آالمها، فقال ا احسن العمل وإن واهللا م

ى              ا عن اء، وإياه ماها خرق ة وس ا ذو الرم ا، فشبب به ى أهله ا عل لخرقاء، والخرقاء التي ال تعمل شغال لكرامته
  : بقوله وهو في غاية المبالغة

 سقى بها ساق ولم يتـبـلـال   اهيتا الكلـىوما شنتا خرقاء و
  تذآرت ربعا أو توهمت منزال   بأضيع من عينيك للدمع آلمـا

   
ال المفضل الضبي  ا  : وق ي يوم ال ل ى بعض األعراب إذا حججت، فق زل عل اء : آنت أن ك خرق ك أن أري هل ل

م     إنن فعلت فقد بررتني، فتوجهنا جميعا نريدها،: صاحبة ذي الرمة؟ فقلت له ل، ث در مي فعدل بي عن الطريق بق
نا من                د حس انة أش وة، والحس ا ق انة به ة حس رأة طويل ا ام ه، وخرجت علين تح ل ا فف أتينا أبيات شعر، فاستفتح بيت

ي   ط   : الحسناء، فسلمت وجلست وتحدثنا ساعة، ثم قالت ل رة، قالت   : قلت : هل حججت ق ر م ا منعك من    : غي فم
  : أما سمعت قول ذي الرمة: وآيف ذلك؟ قالت: الحج؟ قلت زيارتي، أما علمت أني منسك من مناسك

  على خرقاء واضعة اللثام   تمام الحج أن تقف المطايا
   

ه   وآان ذو الرمة آثير المديح لبالل بن أبي بردة بن أبي موسى األشعري رضي اهللا عنه، وفيه يقول مخاطبا ناقت
  : صيدح، وهذا االسم علم عليها

  فقام بفأس بين وصليك جازر   ال بلغتهإذا ابن أبي موسى بال
   

ة                 ه من جمل ه، وهو أيضا يخاطب ناقت ة األوسي رضي اهللا عن ي عراب ول الشماخ ف ى من ق وقد أخذ هذا المعن
  : أبيات

  عرابة فاشرقي بدم الوتين   إذا بلغتني وحملت رحلي
   

  : حمد بن هارون الرشيدوجاء بعدهما أبو نواس فكشف عن هذا المعنى وأوضحه بقوله في األمين م
  فظهورهن على الرجال حرام   وإذا المطي بنا بلغن محـمـدا

   
واس  ذي    : حتى قال بعض العلماء، وال أستحضر اآلن من هو القائل، لما وقف على بين أبي ن ى واهللا ال ذا المعن ه
ذا، وأن       ة آ ال ذو الرم ذا، وق ال الشماخ آ ذآورين،    آانت العرب تحوم حوله فتخطئه وال تصيبه فق ا الم د بيتيهم ش

ة الحسن   ول األنصارية المأسورة        . وما أبانه إال أبو نواس بهذا البيت، وهو في نهاي ى، ق ذا المعن ي ه واألصل ف
ه قالت           ا وصلت إلي لم، فلم ه وس ة لرسول اهللا صلى اهللا علي ى ناق ي    : بمكة، وآانت قد نجت عل ا رسول اهللا، إن ي

ا     نذرت إن نجوت عليها أن أنحرها، فقال ر ا جزيته ئس م لم لب ه وس ى   . سول اهللا صلىاهللا علي ذا المعن : وتفسير ه
ا              ة دع ذبح، وذا الرم ه بال د ناقت ي، إال أن الشماخ وع ي وأغنيتن د آفيتن رك، فق ى غي إني لست أحتاج أن أرحل إل

ي المقصو     م ف و أت د، عليها أيضا بالذبح، وأبو نواس حرم الرآوب على ظهرها وأراحها من الكد في األسفار، فه
  .لكونه أحسن إليها في قبالة إحسانها إليه، حيث أوصلته إلى الممدوح

  
ا     : وآان لذي الرمة إخوة ال مسعود يرثيهم دة، فق ذا   -هشام وأوفى ومسعود، فمات أوفى ثم مات ذو الرمة بع هك

  : ها مسعودواألبيات التي قال -قال ابن قتيبة، وقال في الحماسة في المراثي خالف هذا، واهللا أعلم بالصواب 
 عزاء وجفن العين مآلن مترع   تعزيت عن أوفى بغيالن بعـده
  ولكن نكء القرح بالقرح أوجع   ولم ينسني أوفى المصيبات بعده

   
  : وهي من جملة أبيات، وهذا مسعود هو الذي أشار إليه أبو تمام بقوله

  سبل الشؤون فلست من مسعود   إن آان مسعود سقى أطاللهـم
   



 

ذا البيت             قال أ ى ه الم عل ي الك ين الطائيين ف ة ب اب الموازن و القاسم اآلمدي صاحب آت ذا مسعود أخو ذي    : ب ه
  : الرمة، وآان يلوم أخاه ذا الرمة على بكائه الطلول، حتى قال فيه ذو الرمة

  على لحيي من واآف الدمع قاطر   عشية مسعود يقول وقـد جـرى
 العـشـائر نت امرؤ قد حلمتكوأ   أفي الدار تبكي إذ بكيت صـبـابة

   
غ          : فكأن أبا تمام يقول ذا أبل ه، وه ول فلست من ى الطل ذهب وصار يبكي عل إن آان مسعود قد رجع عن ذلك الم

ل          ول القائ أنه، فصار آق ذا ش ان ه ا إذا آ ه مم ري من د غدر فلست         : في التب د بخل أو السموأل ق اتم ق ان ح إن آ
دي،        إن آان ال: منهما، وهذا أبلغ من قوله ه اآلم ا قال ذا حاصل م ا، وه بخيل قد بخل والغادر قد غدر فلست منهم
  .وإن آان بغير هذه العبارة

  
ى   ار أول رة، واالختص ة آثي ار ذي الرم ا     . وأخب الى، ولم ه اهللا تع ة، رحم رة ومائ بع عش نة س ه س ت وفات وآان

  : أنا ابن نصف الهرم، أنا ابن أربعين سنة، وأنشد: حضرته الوفاة قال
 الـنـار وغافر الذنب زحزحني عـن   ض الروح عن نفسي إذا احتضرتيا قاب

   
  : وإنما قيل له ذو الرمة بقوله في الوتد
  أشعث باقي رمة التقليد

   
  .الحبل البالي، وبكسرها العظم البالي -بضم الراء  -والرمة 

  
ال  : قيل لهختم الشعر بذي الرمة والرجز برؤبة بن العجاج، ف: وقال أبو عمرو بن العالء م،  : إن رؤبة حي، فق نع

ه  ال   : ولكن ذهب شعره آما ذهب مطعمه وملبسه ومنكحه، فقيل ل ؤالء اآلخرون؟ فق ا    : فه دمون، إنم مرقعون مه
  .هم آل على غيرهم

  
  : لو خرس ذو الرمة بعد قوله قصيده التي أولها: وقال أبو عمرو، قال جرير

  ما بال عينيك منها الماء ينسكب

عر الن ان أش روآ و عم ال أب ول: اس، وق ة يق معت ذا الرم ه : س ا ل ازل قلن ا ن زل بن ك أم : إذا ن ب أحب إلي الحلي
و عمرو   : وإن قال الحليب، قلنا: عبد من أنت: المخيض؟ فإن قال المخيض، قلنا ال أب شعر ذي  : ابن من أنت؟ وق

ان    . البعر الرمة نقط عروس يضمحل عن قليل، وأبعار ظباء لها شم في أول رائحة، ثم يعود إلى د آ ة فق وبالجمل
  .من مشاهير الشعراء في عصره، وذوي التقدم في النظم في دهره، رحمه اهللا تعالى

اب    ي آت هل الخرائطي ف ن س ر ب ن جعف د ب ر محم وب  -وذآ تالل القل ال  -اع لمة الضبي ق ن س د اب ن محم : ع
ة من ال     ه، فقلت    حججت، فلما صدرت من الحج تيممت منهال من المناهل، وإذا بيت بناحي ق، فأنخت بفنائ : طري

أجل، فدخلت فإذا بجارية أحسن من الشمس، فجلست أحدثها    : وادخل؟ قالت: نعم، فقلت: أنزل؟ فقالت ربة البيت
ا    : وآأن الدر ينثر من فيها، فبينا أنا آذلك إذ خرجت عجوز مؤتزرة بعباءة مشتملة باخرى، فقالت  د اهللا، م ا عب ي

ة      جلوسك هاهنا عند هذا الغزال ال ا الجاري ه؟ فقالت له ه، وال ترجو نوال ه   : نجدي الذي ال تأمن حبال دة دعي أي ج
  :يتعلل آما قال ذو الرمة

 قليلها قليال فإني نافع لي   فإن ال يكن إال تعلل ساعة

  .فأقمت يومي وانصرفت، وفي قلبي آجمر الغضا من حبها: قال

ن عمرو بن ربيعة بن ساعدة بن آعب بن عوف بن أبو الحارث غيالن بن عقبة بن بهيش بن مسعود بن حارثة ب
ن عدنان، الشاعر     ربيعة بن ملكان بن عدي بن عبد مناة ابن أد بن طانجة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد ب
رزدق        اء الف ل، فج ي سوق اإلب المشهور المعروف بذي الرمة، أحد فحولة الشعراء، ويقال إنه آان ينشد شعره ف

ول   : آيف ترى ما تسمع يا أبا فراس؟ فقال: ذو الرمةفوقف عليه، فقال له  ا تق ال ! ما أحسن م ي ال أذآر    : ق ا ل فم
  .قصر بك عن غايتهم بكاؤك في الدمن، وصفتك لألبعار والعطن: مع الفحول؟ قال



 

 فاتك المجنون

ر        د ال ا من بل ه وأخت لهم وم من  أبو شجاع فاتك الكبير المعروف بالمجنون، آان روميا، أخذ صغيرا هو وأخ ل
ا         ة آره يده بالرمل يد من س ذه اإلخش موضع قرب حصن يعرف بذي الكالع، فتعلم الخط بفلسطين، وهو ممن أخ
دام،       ر اإلق ة شجاعا آثي د الهم بال ثمن، فأعتقه صاحبه، وآان معهم حرا في عدة المماليك، وآان آريم النفس بعي

ة اإل     ي خدم افور ف تاذ آ ي        ولذلك قيل له المجنون، وآان رفيق األس افور ف رر آ ات مخدومهما وتق ا م يد، فلم خش
الى   -تربية ابن اإلخشيد  يال يكون         -آما سيأتي في ترجمة آافور إن شاء اهللا تع ة بمصر آ أنف فاتك من اإلقام

ذها             ا واتخ ل إليه ه، فانتق ا ل ا إقطاع وم وأعماله ه، وآانت الفي ي خدمت آافور أعلى رتبة منه، ويحتاج أن يرآب ف
ه وفي نفسه         سكنا له، وهي بالد ا من ه فزع ه ويكرم افور يخاف وبيئة آثيرة الوخم، فلم يصح له بها جسم، وآان آ

منه ما فيها، فاستحكمت العلة في جسم فاتك وأحوجته إلى دخول مصر للمعالجة، فدخلها وبها أبو الطيب المتنبي 
افور،    ضيفا لألستاذ آافور، وآان يسمع بكرم فاتك وآثرة سخائه، غير أنه ال يقدر على  ا من آ قصد خدمته خوف

وفاتك يسأل عنه ويراسله بالسالم، ثم التقيا في الصحراء مصادفة من غير ميعاد، وجرى بينهما مفاوضات، فلما 
ي   رجع فاتك إلى داره حمل ألبي الطيب في ساعته هدية قيمتها ألف دينار، ثم أتبعها بهدايا بعدها، فاستأذن المتنب

ة بقصيدته            األستاذ آافورا في مدحه فأذ ين وثلثمائ ان وأربع نة ثم ادى اآلخرة س ي التاسع من جم ن له، فمدحه ف
  : المشهورة التي أولها، وهي من غر القصائد

  فليسعد النطق إن لم يسعد الحال   الخيل عندك تهديهـا وال مـال
   

  : وما أحسن قوله فيها
  آالشمس قلت وما للشمس أمثال   آفاتك ودخول الكاف منـقـصة

   
اه       ة بمصر، فرث نة خمسين وثلثمائ ثم توفي فاتك المذآور ليلة األحد عشاء، إلحدى عشرة ليلة خلت من شوال س

  : المتنبي، وآان قد خرج من مصر، بقصيدته التي أولها
  والدمع بينهما عصي طيع   الحزن يقلق والتجمل يردع

   
  : وما أرق قوله فيها

 بالحمام فأشجع وتحس نفسي   إني ألجبن من فراق أحبتـي
 ويلم بي عتب الصديق فأجزع   ويزيدني غضب األعادي قسوة
 عما مضى منها وما يتوقـع   تصفو الحياة لجاهل أو غافـل
  ويسومها طلب المحال فتطمع   ولمن يغالط في الحقائق نفسه
 ماقومه ما يومه ما المصرع   أين الذي الهرمان من بنيانـه
 فتتـبـع حينا فيدرآها الفناء   ـهـاتتخلف اآلثار عن أصحاب

   
أها      . وهي من المراثي الفائقة ذآور، وأنش ا الم ي فاتك ثم عمل بعد خروجه من بغداد يذآر مسيرة من مصر ويرث

  : يوم الثالثاء لتسع خلون من شعبان سنة اثنتين وخمسين وثلثمائة، وأولها
 قـدم وماسراه على خـف وال   حتام نحن نساري النجم في الظلم

   
  : ومنها في ذآر فاتك

 وال له خلف في الناس آلـهـم   ال فاتك آخر في مصر نقصـده
  أمسى تشابهه األموات في الرمم   من ال تشابهه األحياء فـي شـيم
 الـعـدم فما تزيدني الدنيا على   عدمته وآأني سرت أطـلـبـه

  .وله فيه شيء آخر، رحمه اهللا تعالى

 نصاحب قالئد العقيا

دة     ه ع ان، ل أبو نصر الفتح بن محمد بن عبيد اهللا بن خاقان بن عبد اهللا القيسي اإلشبيلي صاحب آتاب قالئد العقي
نهم     د م تصانيف منها الكتاب المذآور وقد جمع فيه من شعراء المغرب طائفة آثيرة، وتكلم على ترجمة آل واح



 

اب   دلس       مطمح األنفس    -بأحسن عبارة وألطف إشارة، وله أيضا آت ي ملمح أهل األن أنس ف وهو   -ومسرح الت
ذه       ي ه ه ف بالد، وآالم ذه ال ثالث نسخ آبرى وصغرى ووسطى، وهو آتاب آثير الفائدة، لكنه قليل الوجود في ه

  .الكتب يدل على فضله وغزارة مادته، وآان آثير األسفار سريع التنقالت

  .فندقوتوفي قتيال سنة خمس وثالثين وخمسمائة بمدينة مراآش في ال

ي لقيت جماعة    : -المطرب من أشعار أهل المغرب  -وقال الحافظ أبو الخطاب ابن دحية في آتابه الذي سماه  إن
ه آالسحر            ي تواليف ه ف اه، لكن آالم ي دني ذار ف وع الع ان مخل من أصحابه وحدثوني عنه بتصانيفه وعجائبه، وآ

ر         دق من حضرة م كنه بفن ي مس ا ف ل ذبح نة تسع وعشرين وخمسمائة،      الحالل والماء الزالل، قت اآش صدر س
ه لفظه، واهللا      ذا آل رحمه اهللا تعالى، وإن الذي أشار بقتله أمير المسلمين أبو الحسن علي بن يوسف بن تاشفين ه

  .أعلم بالصواب

ذآور            و نصر الم ه أب ذي ألف ل ن تاشفين ال ن يوسف ب  -وأمير المسلمين المذآور هو أخو أبي إسحاق إبراهيم ب
  .وقد ذآره في خطبة الكتاب -يان قالئد العق

 الشهاب فتيان الشاغوري

اعرا        ان فاضال وش م، آ الشهاب فتيان بن علي بن فتيان بن ثمال، األسدي الحريمي المعروف بالشاغوري المعل
ا             ه فيه داني ول دة بالزب ام م اطيع حسان، وأق ه مق وان شعر في ه دي ماهرا، خدم الملوك ومدحهم وعلم أوالدهم، ول

ي زمن         أشعار لط وج ف ا الثل راآم عليه ة المنظر تت اء جميل يفة، فمن ذلك قوله في جنة الزبداني، وهي أرض فيح
  : الشتاء وتنبت أنواع األزهار في زمن الربيع، ولقد أحسن فيها آل اإلحسان، وهي

  وأخمد الجمر في الكانون حين قدح   قد أجمد الخمر آانون بكـل قـدح
 بحسن وجه إذا وجه الزمان آلـح   ةياجنة الزبداني أنـت مـسـفـر

 قـزح والجو يحلجه والقوس قوس   فالثلج قطن عليك السحب تنـدفـه
   

  : وله وقد دخل إلى حمام ماؤها شديد الحرارة، وآان قد شاخ وآبر
 نكابد منه عنـاء وبـوسـا   أرى ماء حمامكم آالحمـيم

 سافما بالكم تسمطون التيو   وعهدي بكم تسمطون الجداء
   

ات،    ثم وجدت في آتاب الخريدة في ترجمة سعد بن إبراهيم الشيباني االسعردي الملقب بالمجد الكاتب خمسة أبي
ه، والبيت الخامس          : قال العماد األصبهاني صاحب الخريدة ا ل ل إنه م يق ام، ول ي ذم حم ذآور ف أنشدنيها سعد الم

  : منها
 التـيوسـا فلم صرتم تسمطون   وقد آان في العرف سمط الجداء

   
  .وهو إلى سادس شهر ربيع اآلخر سنة سبع وثمانين وخمسمائة مقيم بالعسكر المنصور على عكا: وقال العماد

  
  .فقد استعمله فتيان الشاعر تضمينا، فنبهت عليه آيال يظن أنه لفتيان: قلت
  

ن أخي    وآان قد تعلق بخدمة األمير بدر الدين مودود بن المبارك شحنة دمشق، وهو أخر عز الدين فروخ شاه اب
  : السلطان صالح الدين ألمه، وآان يعلم أوالده الخط، فكتب إليه شرف الدين بن عنين

 نافى بظلمته في أفقها الشهبا   يامن تلقب ظلما بالشهاب وإن
 وإن تمسكت من أسبابها سببا   ال يغررنك من مودود دولتـه
  خيشومك الذنباحتى تلف على    فلست تنبح فيها غـير واحـدة

   
  .وهذا البيت األخير من أبيات الحماسة وقد استعمله تضمينا، وآانت بينهما مكاتبات ومداعبات يطول شرحها

  
  : ومن شعره. ومولده بعد سنة ثالثين وخمسمائة ببانياس



 

  وما نهنهت في طلب ولكنعالم تحرآي والحظ ساآن
 محاسنعلى حر تؤخره ال   أرى نذال تقدمه المسـاوي

   
  : وله ديوان آخر صغير جميع ما فيه دوبيت رأيته بدمشق ونقلت منه

 والسحر بمقلتيك واف وافـر   الورد بوجنتـيك زاه زاهـر
  يوجر ويخاف فهو شاك شاآر   والعاشق في هواك ساه ساهر

   
مقابر باب الصغير،  وتوفي فتيان المذآور سحر الثاني والعشرين من المحرم سنة خمس عشرة وستماءة، ودفن ب

  .رحمه اهللا تعالى
  

ى        : والشاغوري بة إل ذه النس دها راء، ه اآنة بع م واو س بفتح الشين المعجمة وبعد األلف غين معجمة مضمومة ث
  .الشاغور، وهي عمارة بظاهر دمشق من جملة ضواحيها

  
ون مكسورة ث       : والزبداني د األلف ن ة وبع دال المهمل ا، وهي      بفتح الزاي والباء الموحدة وال اة من تحته اء مثن م ي

  .قرية بين دمشق وبعلبك آثيرة األشجار والمياه، رأيتها مرارا، وهي في غاية الحسن والطيبة

 الفضل بن يحيى البرمكي

أبو العباس الفضل بن يحيى بن خالد بن برمك البرمكي، آان من أآثرهم آرما مع آرم البرامكة وسعة جودهم،   
د واله  وآان أآرم من أخيه جعفر الم قدم ذآره، وآان جعفر أبلغ في الرسائل والكتابة منه، وآان هارون الرشيد ق

ى  ا أبت   : الوزارة قبل جعفر، وأراد أن ينقلها إلى جعفر فقال ألبيهما يحي ا أبت      -ي دعوه ي ان ي د أن    -وآ ي أري إن
ان ف              ا متقارب ا أخي، فإنهم دعوه الفضل ي ان ي ر، وآ ذي ألخي الفضل لجعف اتم ال د، وآانت أم   أجعل الخ ي المول

ا             يد أرضعت الفضل، فكان زران أم الرش ة، والخي دات المدين دة من مول يد، واسمها زبي الفضل قد أرضعت الرش
  : أخوين من الرضاع، وفي ذلك قال مروان بن أبي حفصة يمدح الفضل

 غذتك بثدي والخـلـيفة واحـد   آفى لك فضال أن أفضل حـرة
  آما زان يحيى خالدا في المشاهد   لقد زنت يحيى في المشاهد آلها

   
ل   : وقد احتشمت من الكتاب إليه في ذلك فاآفنيه، فكتب والده إليه: قال الرشيد ليحيى ؤمنين بتحوي قد أمر أمير الم

ي    الخاتم من يمينك إلى شمالك فكتب إليه الفضل قد سمعت مقالة أمير المؤمنين في أخي وأطعت، وما انتقلت عن
ر   نعمة صارت إليه، ال جعف ل الفضل        : وال غربت عني رتبة طلعت عليه فق ين دالئ ا أنفس نفسه، وأب هللا أخي م

  .عليه، وأقوى منة العقل فيه، وأوسع في البالغة ذرعه
  

د                 اختص آل واح ر، ف ي حجر جعف أمون ف ى، والم ن يحي ي حجر الفضل ب دا ف ده محم وآان الرشيد قد جعل ول
اب صاحب    منهما بمن في حجره، ثم إن الرشيد قلد ا لفضل بعمل خراسان، فتوجه إليها وأقام بها مدة، فوصل آت

اغل بالصيد   ى متش ن يحي اب أن الفضل ب ه ومضمون الكت ين يدي الس ب ى ج يد ويحي ى الرش ان إل د بخراس البري
ه            ال ل ى، وق ى يحي ه إل يد رمى ب رأه الرش ا ق ة، فلم ور الرعي ذا     : وإدمان اللذات عن النظر في أم رأ ه ت، اق ا أب ي

د       الكتاب اب صاحب البري ى ظهر آت ى عل ع     : واآتب إليه بما يردعه عن هذا، فكتب يحي ي وأمت ا بن حفظك اهللا ي
ة     ور الرعي ي أم بك، قد انتهى إلى أمير المؤمنين مما أنت عليه من التشاغل بالصيد ومداومة اللذات عن النظر ف

ه، والسالم وآتب      ما أنكره، فعاود ما هو أزين بك، فإنه من عاد إلى ما يزينه أو يشينه ل ره إال ب م يعرفه أهل ده
  : في أسفله هذه األبيات

  واصبر على فقد لقاء الحبيب   انصب نهارا في طالب العال
 واستترت فيه وجوه العيوب   حتى إذ الليل أتى مـقـبـال
 فإنما الليل نـهـار األريب   فكابد اليل بما تـشـتـهـي

 الليل بأمر عـجـيبيستقبل    آم من فتى تحسبه ناسـكـا
  فبات في لهو وعيش خصيب   غطى عليه اللـيل أسـتـاره
 يسعى بها آل عدو رقـيب   ولذة األحمـق مـكـشـوفة



 

   
ارا     : والرشيد ينظر إلى ما يكتب، فلما فرغ قال ارق المسجد نه م يف أبلغت يا أبت، فلما ورد الكتاب على الفضل ل

  .إلى أن انصرف من عمله
  

ي آانت المجوس       ومن مناقبه  ار الت أنه لما تولى خراسان دخل إلى بلخ وهو وطنهم، وبها النوبهار وهو بيت الن
ك البيت      ادم ذل ر        -تعبدها، وآان جدهم برمك خ ة جعف ي ترجم بما هو مشروح ف ك      -حس دم ذل أراد الفضل ه ف

  .البيت، فلم يقدر عليه إلحكام بنائه، فهدم منه ناحية وبنى فيها مسجدا
  

ي       -أخبار الوزراء  -شياري في وذآر الجه ة ف ى أفريقي ار إل أن الرشيد ولى جعفر بن يحيى الغرب آله من األنب
ر بمصر         ام جعف رك، فأق الد الت ى أقصى ب روان إل ن ش ه م رق آل د الضل الش ة، وقل بعين ومائ نة ست وس س

ى خراسان أ           ا وصل إل بعين، فلم ان وس نة ثم ي س ه ف ى عمل يرة  واستخلف على عمله، وشخص الفضل إل زال س
ي          اب ف واد والكت زوار والق د، ووصل ال ا وزاد الجن اتر البقاي الجور، وبنى المساجد والحياض والربط وأحرق دف
يد                 اه الرش راق، فتلق ى الع نة إل ذه الس ي آخر ه ه، وشخص ف ى عمل م، واستخلف عل سنة تسع بعشرة آالف دره

ه، ومدحه      وجمع له الناس وأآرمه غاية اإلآرام، وأمر الشعراء بمدحه والخ ادحون ل ر الم طباء بذآر فضله، فكث
  : إسحاق بن إبراهيم الموصلي بأبيات منها

  فضل بن يحيى ألعداني على الزمن   لو آان بيني وبين الفضل مـعـرفة
 الثمن والمشتري الحمد بالغالي من   هو الفتى الماجد الميمـون طـائره

   
ذي  : بأي وجه تلقاني؟ فقال! ويلك: ه راغبا إليه، فقال لهوآان أبو الهول الحميري قد هجا الفضل، ثم أتا بالوجه ال

  .ألقى به اهللا عز وجل وذنوبي إليه أآثر من ذنوبي إليك، فضحك ووصله
  
  .ماسرور الموعود بالفائدة آسروري باإلنجاز: ومن آالمه 

  
ن ح     : ما أحسن آرمك لوال تيه فيك، فقال: وقيل له ارة ب ه من عم رم والتي زة تعلمت الك ه  . م ل ل ك؟   : فقي وآيف ذل
داد، وطولب            : فقال ى بغ تكثرة، فحمل إل ة مس ه جمل ارس، فانكسرت علي الد ف آان أبي عامال على بعض آور ب

ي      ث، فبق ه حثي بالمال، فدفع جميع ما يملكه، وبقيت عليه ثالثة آالف ألف درهم ال يعرف لها وجها، والطلب علي
ن   ى مساعدته إال           حائرا في أمره، وآانت بينه وبين عمارة ب در عل ا يق ه م م أن ه عل افرة ومواحشة، لكن زة من حم

ا واطلب        : هو، فقال لي يوما وأنا صبي د صرنا إليه ي ق ه الضرورة الت امض إلى عمارة وسلم عليه عني وعرف
ا، وآيف أمضي       : منه هذا المبلغ على سبيل القرض إلى أن يسهل اهللا تعالى باليسرة، فقلت له ا بينكم م م أنت تعل

ال         إلى ك؟ فق ى إتالفك ألتلف در عل و ق ه ل م أن ه لعل اهللا يسخره      : عدوك بهذه الرسالة وأنا أعل د أن تمضي إلي ال ب
ى أتيت            : ويوقع في قلبه الرحمة، قال الفضل دم رجال وأؤخر أخرى، حت ا أق ه، وخرجت وأن ي معاودت م يمكن فل

ي صدر إ    ه ف د       داره واستأذنت في الدخول عليه، فأذن لي، فلما دخلت وجدت رة، وق ارش وثي ى مف ا عل ه متكئ يوان
ال الفضل      ذلك، ق د إال آ ه ال يقع فوقفت  : غلف سعر رأسه ولحيته بالمسك، ووجهه إلى الحائط وآان من شدة تيه

ال     م ق اعة ث : أسفل اإليوان، وسلمت عليه فلم يرد السالم، فسلمت عليه عن أبي وقصصت عليه القصة، فسكت س
ا ع  ي إذالل            حتى ننظر، فخرجت من عنده نادم ه آلفن ي آون ى أب ا عل ان عاتب ا بالحرم ه، موقن ل خطاي إلي ى نق ل

دي،         ا عن د سكن م ه وق م جئت اعة ث نفسي بما ال فائدة فيه، وعزمت على أن ال أعود إليه غيظا منه، فغبت عنه س
ى أب  : ما هذه؟ فقيل: فلما وصلت إلى الباب وجدت أبغاال محملة، فقلت م  إن عمارة قد سير المال، فدخلت عل ي ول

وال         ه أم ة وحصلت ل ى الوالي ي إل اد أب أخبره بشيء مما جرى لي معه آيال أآدر عليه إحسانه، فمكثنا قليال، وع
ه      : آثيرة، فدفع إلي ذلك المبلغ وقال ى، فسلمت علي ة األول ى الهيئ تحمله إليه، فجئت به ودخلت عليه، فوجدته عل

ه بو    انه وعرفت ي بحرد     فلم يرد، فسلمت عليه عن أبي وشكرت إحس ال ل ال، فق ويحك أقسطارا آنت    : صول الم
ي          ال ل ه، فق ا من حال ي وعجبن ى أب ال إل ا  : ألبيك؟ اخرج عني ال بارك اهللا فيك، وهو لك، فخرجت ورددت الم ي

رم        ه الك م، فتعلمت من ي ألف دره بني، واهللا ما تسمح نفسي لك بذلك، ولكن خذ ألف ألف درهم واترك ألبيك ألف
  .والتيه

  
ال        هذه -أخبار الوزراء  -اري في وحكى الجهشي ة الم ل، وذآر أن جمل ايتين اختالف قلي الحكاية، لكن بين الحك

ال المهدي لمن       ال، وق ه الم ألف ألف درهم، وآان ذلك في أيام المهدي، وآان يحيى قد ضمن فارس فانكسر علي
  .إن أدى لك المال قبل المغرب من يومنا هذا وإال فأتني برأسه، وآلن المهدي مغضبا عليه: يطالبه بالمال

  
  



 

  
  .الصيرفي: لقسطاروا
  

واله،        ر المنصور وم ي جعف ان آاتب أب وعمارة المذآور من أوالد عكرمة مولى ابن عباس، وقد تقدم ذآره، وآ
ه لفضله      . وآان تائها معجبا، آريما بليغا فصيحا، أعور ه، ويحتمالن أخالق وآان المنصور وولده المهدي يقدمان

ار  رأ          وبالغته ووجوب حقه، وولي لهما األعمال الكب ي تق الة الخميس الت ا رس ائل مجموعة من جملته ه رس ، ول
ك،     : ويحكى أن الفضل دخل عليه حاجبه يوما فقال به. لبني العباس ه إلي ببا يمت ب إن بالباب رجال زعم أن له س

اعة              : فقال د س ه بع ال ل س، فق الجلوس فجل ه ب ا إلي لم، فأوم ة، فس ا  : أدخله فإذا هو شاب حسن الوجه رث الهيئ م
ك، وجوار     : نعم، فما الذي تمت به إلي؟ قال: قال، أعلمتك بها رثاثة ملبسي، قالحاجتك؟  رب من والدت والدة تق

ال الفضل     م، ولكن من          : يدنو من جوارك، واسم مشتق من اسمك، ق د يوافق االسم االس يمكن، وق ا الجوار ف أم
ال  الوالدة؟ ق ا : أعلمك ب ل له دتني قي ا ول ا لم ي أمي أنه ذه  : أخبرتن د ه د ول د غالم وسمي ق ن خال ى ب ة ليحي الليل

م الفضل              درك، فتبس دري عن ق ه، وصغرته لقصور ق ي ب ارا السمك أن تلحقن الفضل، فسمتني أمي فضيال إآب
ال    : وقال له نين؟ ق ك من الس ال    : آم أتى علي نة، ق ون س ال      : خمس وثالث د، ق ذي أع دار ال ذا المق ا  : صدقت، ه فم

ة    : للحاق بنا متقدما؟ قالفما منعك من ا: ماتت، قال: فعلت أمك؟ قال ي عامي لم أرض نفسي للقائك، ألنها آانت ف
ى رضيت         ك حت ا يصلح للقائ معها حداثة تقعدني عن لقاء الملوك، وعلق هذا بقلبي منذ أعوام، فشغلت نفسي بم

نه ألف         : الكبير من األمر والصغير، قال: فما تصلح له؟ قال: نفسي، قال ام مضى من س يا غالم، أعطه لكل ع
  .وأعطاه مرآوبا سريا. رهم، وأعطه عشرة أالف درهم يجمل بها نفسه إلى وقت استعمالهد

  
ه   -ثم إن الرشيد لما قتل جعفرا  ان          -على ما تقدم في ترجمت ذآور، وآ ه الفضل الم ى وأخي ه يحي ى أبي قبض عل

ا             ى، فلم ر يحي ل غي ي التوآي ة ف ع البرامك ه وجمي ا مع ة وهم ى الرق يد إل ا وجه     عنده، ثم توجه الرش وصلوا إليه
ه     ه       : الرشيد إلى يحيى أن أقم بالرقة أو حيث شئت، فوجه إلي دي، فوجه إلي ع ول ي أحب أن أآون م أترضى  : إن

بما   بالحبس؟ فذآر أنه يرضى به، فحبس معهم، ووسع عليهم، ثم آانوا حينا يوسع عليهم وحينا يضيق عليهم حس
ة   وال البرامك نهم، واستصفى أم ه ع ل إلي ال. ينق ال  : ويق اءه فق ى السجن، فج ادم إل يد سير مسرورا الخ إن الرش

ك أن تصدقني عن     : إن أمير المؤمنين يقول لك: أخرج إلي الفضل، فأخرجه، فقال له: للمتوآل بهما د أمرت إني ق
ال    ى الم أموالكم، فزعمت أنك قد فعلت، وقد صح عندي أنك بقيت لك أمواال آثيرة، وقد أمرني إن لم تطلعني عل

ال      أن أضربك ع الفضل رأسه وق ا    : مائتي سوط، وأرى لك أن ال تؤثر مالك على نفسك، فرف ذبت فيم ا آ واهللا م
ؤمنين    ر الم أخبرت به، ولو خيرت بين الخروج من ملك الدنيا وأن أضرب سوطا واحدا الخترت الخروج، وأمي

ا ب   د أمرت      يعلم ذلك، وأنت تعلم أنا آنا نصون أعراضنا بأموالنا، فكيف صرنا نصون أموالن إن آنت ق نا؟ ف أنفس
دم                ولى ضربه الخ ائتي سوط، وت ديل، وضربه م ي من ه ف أخرج مسرورا أسواطا آانت مع ه، ف بشيء فامض ل

وه    وه، وترآ ادوا أن يتلف العالج      . فضربوه أشد الضرب، وهم ال يحسنون الضرب، فك اك رجل بصير ب ان هن وآ
د ضربوه خمسين سو     : فطلبوه لمعالجته، فلما رآه قال ل يكون ق ال    : طا، فقي ائتي سوط، فق ل م ر    : ب ذا إال أث ا ه م

م            ك ث ة وأدوس صدره، فجزع الفضل من ذل ى باري ره عل ى ظه خمسين سوطا ال غير، ولكن يحتاج أن ينام عل
م            ر، ث ره شيء آثي م ظه ا من لح ق به ة، فتعل أجاب إليه، فألقاه على ظهره وداسه، ثم أخذ بيده وجذبه عن الباري

ه   أقبل يعالجه، إلى أن نظ ل ل الى، فقي ال   : ر يوما إلى ظهره، فخر المعالج ساجدا هللا تع ك؟ فق ا بال د    : م رئ وق د ب ق
ان             : نبت في ظهره لحم حي، ثم قال ا آ و ضرب ألف سوط م ا واهللا ل ذا ضرب خمسين سوما، أم ألست قلت ه

  .أثرها بأشد من هذا األثر، وإنما قلت ذلك حتى تقوى نفسه فيعينني على عالجه
  

تقلها،             ثم إن الفضل ا د اس ع ق د أن ه، فاعتق ا علي ه، فرده يرها ل م وس قترض من بعض أصحابه عشرة آالف دره
راء،  : فقترض عليها عشرة آالف أخرى وسيرها فأبى أن يقبلها وقال ما آنت آلخذ على معالجة فتى من الكرام آ

اه      واهللا إن الذي: واهللا لو آانت عشرين ألف دينار ما قبلتها، فلما بلغ ذلك الفضل قال ذي فعلن غ من ال فعله هذا أبل
  .في جميع أيامنا من المكارم، وآان قد بلغه ان ذلك المعالج آان في شدة وضائقة

  
دوس من           د الق ن عب دتها لصالح ب م وج ة، ث ي العتاهي وآان الفضل ينشد وهو في السجن هذه األبيات، وأظنها ألب

وآان هو وصالح المذآور يتهمان بالزندقة، فحبسهما  جملة أبيات قالها وهو محبوس، وقيل إنها لعلي بن الخليل، 
  : الخليفة المهدي بن المنصور، فقال هذه األبيات
  ففي يده آشف المضرة والبلوى   إلى اهللا فيما نالنا نرفع الشكـوى

  فال نحن في األموات فيها وال األحيا   خرجنا من الدنيا ونحن من أهلـهـا
 الـدنـيا جاء هذا مـن: عجبنا وقلنا   ـاجةإذا جاءنا السجـان يومـا لـح

   



 

ي             اء ف ي الحجن ا ألب ل إنه ي حفصة، وقي ن أب روان ب ول م ك ق وقد مدح البرامكة جميع شعراء عصرهم، فمن ذل
  : الفضل المذآور

 وأرى البرامك ال تضر وتنفع   عند الملوك منافع ومـضـرة
 ـعوالخير منسوب إليهم أجـم   إن آان شر آان غيرهـم لـه
 وقديمه فانظر إلى ما يصنـع   وإذا جهلت من امرئ أعراقـه

  أشب النبات بها وطاب المزرع   إن العروق إذا استسر بها الندى
   

  : وغضب الرشيد على العتابي فشفع له الفضل فرضي عنه، فقال
 يضيق عني وسيع الرأي والحـيل   ما زلت في غمرات الموت مطرحا

 اجلي حتى اختلست حياتي من يدي   لطفـك لـيفلم تزل دائما تسعى ب
   

  : ومدحه أبو نواس بقصائد، قال في بعضها
 بـينـنـا هواك لعل الفضل يجمع   سأشكو إلى الفضل بن يحيى بن خالد

   
  : أردت جمع تفضل ال جمع توصل، وتبعه المتنبي بقوله: قد أسأت المقال في المخاطبة بهذا القول، فقال: فقيل له

  إلى التي صيرتني في الهوى مثال   مير يرى ذلي فيشفع لـيعل األ
   

  : وعمل فيه بعض الشعراء بيتا واحدا وهو
 شـعـراء ترك الناس آلهـم   ما لقينا من جود فضل بن يحيى

   
  : فاستحسنوا منه ذلك وعابوا عليه آونه مفردا، فقال أبو العذافير ورد ابن سعد العمى

 السـخـاء عار منا والباخلين   األش علم المفحمين أن ينظموا

  .فاستحسنوا منه ذلك

تاء    ي زمن الش ا     . وآان الفضل آثير البر بأبيه، وآان أبوه يتأذى من استعمال الماء البارد ف ا آان ا لم فيحكى أنهم
ه زمان           ى بطن اء فيلصقه إل ه الم ق النحاس وفي ذ اإلبري ا في السجن لم يقدرا على تسخين الماء، فكان الفضل ياخ

  .عساه تنكسر برودته بحرارة بطنه حتى يستعمله أبوه بعد ذلك

ي      . واخباره آثيرة ي تاريخه ف ري ف وآانت والدته لسبع بقين من ذي الحجة سنة سبع وأربعين ومائة وذآر الطب
م     ين، واهللا أعل ان وأربع نة ثم نة ثالث     . أول خالفة هارون الرشيد أن مولد الفضل بن يحيى س وفي بالسجن س وت

ة،                وتسع ين وتسعين ومائ نة اثنت ي شهر رمضان س وفي ف ه ت ل إن ة، وقي ة بالرق داذ جمع ي المحرم غ ين ومائة ف
  .رحمه اهللا تعالى

ة          : ولما بلغ الرشيد موته قال ة ليل نة ثالث وتسعين ومائ وفي بطوس س ه ت ان، فإن أمري قريب من أمره، وآذا آ
ال   السبت لثالث خلون من جمادى اآلخرة، وقيل النصف منه، وقي ى، وق ل ليلة الخميس النصف من جمادى األول

ان الفرضي   والدة أيضا                 : ابن اللب ي ال ه ف ان قرين ه آ دم أن د تق نة وق ى الس اقهم عل ع اتف ع اآلخر، م ي شهر ربي ف
  .وترتب في الخالفة ولده المين محمد والمأمون صاحب خراسان

 الفضل بن الربيع

ن      د ب ن محم ونس ب ن ي ن           أبو العباس الفضل بن الربيع ب ان ب ولى عثم روة، واسمه آيسان، م ي ف ن أب د اهللا ب عب
ا آل          ر، فلم ي جعف ع المنصور أب اره م عفان، رضي اهللا عنه، وقد تقدم ذآر أبيه في حرف الراء وشيء من أخب
ه من                 م يكن ل م ومعارضتهم، ول به به روم التش ع ي ن الربي ان الفضل ب ة، آ يد واستوزر البرامك األمر إلى الرش

ن وهب  القدرة ما يدرك  إذا أراد اهللا : به اللحاق بهم، فكان في نفسه منهم إحن وشحناء، قال عبيد اهللا بن سليمان ب
ع       ن الربي ة تقصيرهم بالفضل ب تعالى هالك قوم وزوال نعمتهم جعل لذلك أسبابا، فمن أسباب زوال أمر البرامك



 

على ذلك آاتبهم إسماعيل بن صبيح   وسعي الفضل بهم وتمكنه من المجالسة مع الرشيد فأوغر قلبه عليهم وماأله
  .حتى آان ما آان

ه       ين يدي اس، وب ويحكى أن الفضل المذآور دخل يوما على يحيى بن خالد البرمكي، وقد جلس لقضاء حوائج الن
ع        م يوق ة ةل ة بعل ي آل رقع ولده جعفر يوقع في القصص، فعرض الفضل عليه عشر رقاع للناس، فتعلل يحيى ف

  : ارجعن خائبات خاسئات، ثم خرج وهو يقول: مع الفضل الرقاع وقالفي شيء منهاألبتة، فج

 بتصريف حال والزمان عثور   عسى وعسى يثني الزمان عنانه
 وتحدث من بعد األمور أمـور   فتقضى لبانات وتشفى حسائف

   
ي   : فسمعه يحيى وهو ينشد ذلك، فقال له  ه ف اع  عزمت عليك يا أبا العباس إال رجعت، فرجع فوقع ل ع الرق . جمي

  : ثم ما آان إال القليل حتى نكبوا على يده وتولى بعدهم وزارة الرشيد، وفي ذلك يقول أبو نواس وقيل أبو حزرة
 أن رمى ملكهم بأمر فظيع   ما رعى الدهر آل برمك لما
 الربـيع غير راع ذمام آل   إن دهرا لم يرع عهدا ليحيى

   
ان    : الربيع بحضرة الرشيد، فقال جعفر للفضل وتنازع يوما جعفر بن يحيى والفضل بن ا آ ى م يا لقيط، إشارة إل

ؤمنين،   : إنه ال يعرف نسبه وأبوه، حسبما ذآرناه في ترجمته، فقال الفضل: يقال عن أبيه الربيع ر الم اشهد يا أمي
  .تراه عند من يقيمك هذا الجاهل شاهدا يا أمير المؤمنين، وأنت حاآم الحكام: فقال جعفر للرشيد

  
م   ومات الرشيد والفضل مستمر على وزارته وآان في صحبة الرشيد، فقرر األمور لألمين محمد بن الرشيد، ول
يعرج على المأمون وهو بخراسان، وال التفت إليه، فعزم المأمون على إرسال طائفة من عسكره ألن يعترضوه   

ي،   في طريقه لما انفصل عن موضع وفاة الرشيد، وهو طوس حسبما ذآرته ف ى البرنم ي ترجمة الفضل ابن يحي
  .فأشار عليه وزيره الفضل بن سهل أن ال يعترض له، وخاف عاقبته

  
ة     أمون من والي ع الم ين أن يخل زين لألم ه، ف ة إلي أمون إن انتهت الخالف ع خاف من الم ن الربي م إن الفضل ب ث

ى         ين األخوين إل ين، وحصلت الوحشة ب ن األم ده موسى ب ي عه د، ويجعل ول ا من   العه أمون جيش أن سير الم
ا           داد جيش ين من بغ ن سهل، وأخرج األم ره الفضل ب خراسان مقدمه طاهر بن الحسين المقدم ذآره بإشارة وزي
ك    بإشارة وزيره الفضل بن الربيع المذآور، مقدمه علي بن عيسى ابن ماهان، فالتقيا، وقتل علي بن عيسى، وذل

  .في سنة أربع وتسعين ومائة
  

ي رجب     ثم اضطربت أحو تتر ف ة اس ال األمين وقويت شوآة المأمون، ولما رأى الفضل ابن الربيع األمور مختل
ه، واتصل      ي ترجمت ه ف سنة ست وتسعين ومائة، ثم ظهر لما ادعى إبراهيم بن المهدي الخالفة ببغداد، آما ذآرت

  .به ابن الربيع، فلما اختل حال إبراهيم استتر ابن الربيع ثانيا، وشرح ذلك يطول
  

زل بطاال           م ي ه ل ك، إال أن ر ذل ل غي ه، وقي ه علي وخالصته أن طاهر بن الحسين سأل المأمون الرضا عنه، فأدخل
  .إلى أن مات، ولم يكن له في دولة المأمون حظ، واهللا أعلم

  
  : وآتب إليه أبو نواس يعزيه في الرشيد، ويهنئه بوالية ولده األمين

 ي آـان أو هـو آـائنبأآرم ح   تعز أبا العباس عن خير هـالـك
 لهن مسـاو مـرة ومـحـاسـن   حوادث أيام تـدور صـروفـهـا

 غابـن فال أنت مغبون وال الموت   وفي الحي بالميت الذي غيب الثرى
   

  : وفيه أيضا قال أبو نواس من جملة أبيات
  أن يجمع العالم في واحد   وليس هللا بمسـتـنـكـر

   
د           ولقد : قال أبو بكر الصولي ه، وق ى بعض إخوان ه إل ه، وآتب ى وزاد علي ذا المعن أخذ أحمد بن يوسف الكاتب ه

  : ماتت له ببغاء، وله أخ آثير التخلف يسمى عبد الحميد
  أحسن اهللا ذو الجالل عزاآا   أنت تبقى ونحن طرا فداآـا



 

 بمقادير أتلفت ببـغـاآـا   فلقد جل خطب دهر أتاآـا
 تخطت عبد الحميد أخاآـاو   عجبا للمنون آيف أتتـهـا

 ت من الببغا وأولى بذاآـا   آان عبد الحميد أصلح للمو
 فقدنـا هـذه ورؤية ذاآـا   شملتنا المصيبتان جمـيعـا

ت،     ه الحي والمي وقد تقدم في ترجمة ابن الرومي ذآر المقطوعين المقولين في الوزير أبي القاسم عبيد اهللا وولدي
ذه   نهم               وذلك المعنى مأخوذ من ه ان بي اقون، وإن آ ه أخذ الب اب، ومن م الب تح له ذي ف واس هو ال و ن ات وأب األبي
  .مغايرة ما لكن المادة واحدة

ع           ي شهر ربي ل ف نة، وقي ان وستون س نة ثم ائتين وس وآانت وفاة الفضل بن الربيع في ذي القعدة، سنة ثمان وم
  .التي فيها والخير عادةاآلخر، رحمه اهللا تعالى، وفيه يقول أبو نواس أبياته الدالية 

 الفضل بن سهل

اء        -أبو العباس الفضل بن سهل السرخسي أخو الحسن بن سهل  ي حرف الح ره ف دم ذآ د تق د    -وق ى ي لم عل ؛ أس
أمون واستولى              وزر للم م، ف دي، واهللا أعل د المه ى ي لم عل اه سهال أس ل إن أب ة، وقي المأمون في سنة تسعين ومائ

  .شراءها عليه حتى ضايقه في جارية أراد

يد     ه الرش ال ل يد، فق أوصله  : ولما عزم جعفر البرمكي على استخدام الفضل للمأمون، وصفه يحيى بحضرة الرش
ن سهل     ال اب اره، فق ر   : إلي، فلما وصل إليه أدرآته حيرة فسكت، فنظر الرشيد إلى يحيى نظر منكر الختي ا أمي ي

وك أن يمل       ة الممل ى فراه يد     المؤمنين، إن من أعدل الشواهد عل ال الرش يده، فق ة س ه هيب ئن آنت سكت    : ك قلب ل
ا    ه بم لتصوغ هذا الكالم فلقد أحسنت، وإن آان بديهة إنه ألحسن وأحسن، ثم لم يسأله بعد ذلك عن شيء إال أجاب

  .يصدق وصف يحيى له

  .وآان فيه فضائل، وآان يلقب بذي الرياستين ألنه تقلد الوزارة والسيف

ه   وآان يتشيع، وآن من اخبر النا ي أحكام د       . س بعلم النجامة، وأآثرهم إصابة ف ن أحم ي ب و الحسين عل حكى أب
أن طاهر بن الحسين، المقدم ذآره، لما عزم المأمون على إرساله إلى محاربة : السالمي في تاريخ والة خراسان

ي        ان ذا يمين ي وسط السماء، وآ دليل ف د ال أخبر  أخيه محمد بن األمين نظر الفضل بن سهل في مسألته، فوج ن، ف
ذلك،        المأمون بأن طاهرا يظفر باألمين ويلقب بذي اليمينين،فتعجب المأمون من إصابة الفضل، ولقب طاهرا ب

  .وولع بالنظر في علم النجوم

ومما أصاب الفضل بن سهل فيه من أحكام النجوم أنه اختار لطاهر بن الحسين حين سمي   : وقال السالمي أيضا
ه  للخروج إلى األمين وقتا، فعق ال ل نة،         : د فيه لواءه وسلمه إليه، ثم ق ا وستين س واء ال يحل خمس ك ل دت ل د عق ق

ن          ين، وقبض يعقوب ب دم جيش األم ان، مق ن هام فكان بين خروج طاهر بن الحسين إلى وجه علي بن عيسى ب
نة   ب  . الليث الصفار على محمد بن طاهر بن عبد اهللا بن طاهر ابن الحسين بنيسابور خمس وستون س ان ق ض وآ
  .يعقوب بن الليث على محمد المذآور يوم األحد لليلتين خلتا من شوال سنة تسع وخمسين ومائتين

لة                 ه س ه، فحملت إلي ا خلف دة الفضل بم أمون طالب وال ك أن الم ى نفسه، وذل ه عل م ب ا حك ومن إصاباته أيضا م
ا      مختومة مقفلة، ففتح قفلها، فإذا صندوق صغير مختوم، وإذا فيه درج، وفي الدرج وب فيه ر مكت رقعة من حري

نة،    : بخطه ين س ا وأربع بسم اهللا الرحمن الرحيم، هذا ما قضى الفضل بن سهل على نفسه، قضى أنه يعيش ثماني
اء اهللا   -ثم يقتل ما بين ماء ونار فعاش هذه المدة، ثم قتله غالب خال المأمون في حمام بسرخس  آما سيأتي إن ش

  .تعالى، وله غير ذلك إصابات آثيرة

ال   : ويحكى أنه قال يوما لثمامة بن األشرس ما أدري ما أصنع بطالب الحاجات فقد آثروا علي وأضجروني، فق
  .صدقت، وانتصب لقضاء أشغالهم: زل عن موضعك، وعلي أن ال يلقاك أحد منهم، فقال: له

ه وه        دخلوا علي اس، ف ة جلس للن ا أصاب العافي وه بالسالمة،   وآان من مرض بخراسان وأشفى على التلف، فلم ن
ال            اس وق ى الن ل عل م أقب ا فرغوا من آالمه الم، فلم ي الك الء أن      : وتصرفوا ف ا ال ينبغي للعق ل لنعم ي العل إن ف



 

ي حال الصحة،           : يجهلوها ة ف ار بالنعم ة، واإلذآ اظ من الفغل واب الصبر، واإليق تمحيص الذنوب، والتعرض لث
  .واستدعاء التوبة، والحض على الصدقة

  : ة من اعيان الشعراء، وفيه يقول إبراهيم بن العباس الصولي، وقد سبق ذآرهزقد مدحه جماع

  تقاصر عنها المثل   لفضل بن سهل يد
 وسطوتها لألجـل   فنائلها للـغـنـى
 وظاهرها للقبـل   وباطنها للـنـدى

   
  : ومن ها هنا أخذ ابن الرومي قوله في الوزير القاسم بن عبيد اهللا من جملة أبيات

 والحر بينهما يموت هـزيال   صبحت بين خصاصة وتجملأ
 التقبيال بذل النوال وظهرها   فامدد إلي يدا تعود بطنـهـا

   
  : وفيه يقول أبو محمد عبد اهللا بن محمد، وقيل ابن أيوب التميمي

 وإن عظموا للفضل إال صنائع   لعمرك ما األشراف في آل بلدة
 ذا ما بدا، والفضل هللا خاشـعإ   ترى عظماء الناس للفضل خشعا

 وآل جليل عنده مـتـواضـع   تواضع لما زاده الـلـه رفـعة
   

  : وقال فيه مسلم بن الوليد األنصاري المعروف بصريع الغواني من جملة قصيدة
 جليل ما أقمت وما أزلتـا   أقمت خالفة وأزلت أخرى

   
ال    ه يق ابن ل ه          وحكى الجهشياري أن الفضل بن سهل أصيب ب دخل علي ديدا، ف ا ش ه جزع اس، فجزع علي ه العب ل

  : إبراهيم بن موسى بن جعفر العلوي وأنشده
 واهللا خير منك للعـبـاس   خير من العباس أجرك بعده

  .صدقت، ووصله وتعزى له: فقال

ه       رخس، ومع ام بس ه الحم دخل علي ود، ف عودي األس ا المس ه غالب ه خال أمون دس علي ى الم ره عل ل أم ا ثق ولم
ان    جم ره ثم ائتين، وعم اعة، وقتلوه مغافصة، وذلك يوم الخميس ثاني شعبان سنة اثنتين ومائتين، وقيل ثالث وم

  .وأربعون سنة، وقيل إحدى وأربعون سنة وخمسة أشهر، واهللا أعلم

ا من     ين خلت ة لليلت وم الجمع ائتين ي ين وم نة اثنت ل س نة، وقي تين س ره س ان عم ه آ ه أن ي تاريخ ري ف وذآر الطب
  .وهو الصحيح: قلت. نشعبا

د    . ورثاه مسلم بن الوليد ودعبل وإبراهيم بن العباس، رحمه اهللا تعالى ين أيضا، بع ومات والده سهل في سنة اثنت
  .وعاشت أمه وأم أخيه الحسن حتى أدرآت عرس بوران على المأمون. قتل ابنه بقليل

ا     ال له ا، فق ه ليعزيه ك        ال تأسي  : ولما قتل مضى المأمون إلى والدت د أخلف علي إن اهللا ق ده، ف ي لفق ه ال تحزن علي
م قالت          ه، فبكت ث ي من ه فال تنقبضي عن ه في ؤمنين،    : مني ولدا يقوم مقامه، فمهما آنت تنبسطين إلي ر الم ا أمي ي

  .وآيف ال أحزن على ولد أآسبني ولدا مثلك؟

ة،      : والسرخسي دها سين مهمل ة وبع اء المعجم ى سرخس،      بفتح السين المهملة والراء وسكون الخ بة إل ذه النس ه
  .وهي مدينة بخراسان

  
  
  



 

 الفضل بن مروان

ان المعتصم                داد وآ ة ببغ ه البيع ذي أخذ ل ر المعتصم، وهو ال ن ماسرخس وزي روان ب ن م أبو العباس الفضل ب
ده،                ولى المعتصم بع اك، وت أمون هن اتفق موت الم أمون، ف ه الم ا صحبة أخي ه توجه إليه روم، فإن يومئذ ببالد ال

وم السبت مستهل شهر رمضان           واعتد له  داد، وهو ي ه بغ وم دخول وزارة ي المعتصم بها يدا عنده وفوض إليه ال
تقل                اه واس ه إي ه، وتربيت ه بطول خدمت ه، فغلب علي ا إلي وره آله ه، ورد أم ع علي ائتين، وخل سنة ثمان عشرة وم

ني األصل قليل المعرفة بالعلم وآان نصرا. باألمور، وآذلك آان في أواخر والية المأمون، فإنه غلب عليه آثيرا
ه           اهدها، ومن آالم ي ش ار الت اهدات واألخب اب المش ائل وآت وان رس ه دي ل  : حسن المعرفة بخدمة الخلفاء، ول مث

رأى       . الكتاب آالدوالب إذا تعطل انكسر ة، ف ه قصص العام اس ورفعت إلي وآان قد جلس يوما لقضاء أشغال الن
  : في جملتها رقعة مكتوبا فيها

  فقبلك آان الفضل والفضل والفضل   يا فضل بن مروان فاعتبرتفرعنت 
 أبادتهم األقياد والحبس والـقـتـل   ثالثة أمالك مضوا لـسـبـيلـهـم

 قبـل ستودي آما أودى الثالثة من   وإنك قد أصبحت في الناس ظالمـا
   

  .الفضل بن الربيع، والفضل بن سهلالفضل بن يحيى البرمكي، و: أراد الفضول الثالثة الذين تقدم ذآرهم، وهم
  

ا        ذا ذآره ؤي، وآ ن ل امة اب ي س وذآر المرزباني في معجم الشعراء هذه األبيات للهيثم بن فراس السامي، من بن
  .الزمخشري في آتاب ربيع األبرار

  
ان              د مك ا قل وفي لم د اهللا الك ي عب اب أب ى ب اء إل ه ج ب، فإن ق الكات ن زري ي   ومثل هذه القضية ما جرى ألسد ب أب

ى داره وآتب              ه، فرجع إل دخول إلي واب من ال ه الب ته، فمنع ي دس ى داره، وجلس ف جعفر بن شيرزاد، وانتقل إل
  : إليه

 فال يكن ذلنا فيه لك الـغـرضـا   إنا رأينا حجابا منك قـد عـرضـا
 أبغي بذلك ال مـاال وال عـرضـا   اسمع مقالي وال تغضب علي فمـا

  سواك قد نال ملكا فانقضى ومضى   ه، وآـمالشكر يبقى ويفنى ما سوا
 وانقرضـا هذا السرير رأيت العز   في هذه الدار في هذا الرواق على

  .فلما وقف أبو عبد اهللا على هذه األبيات استدعاه واعتذر إليه وقضى حاجته

روان األ     ن م ك اب د المل ا حضر    وقد سبق نظير هذا في ترجمة عبد الملك بن عمير، وما جرى له مع عب موي لم
  .بين يديه رأس مصعب بن الزبير، فلينظر هناك

ا قبض         ائتين، ولم نة إحدى وعشرين وم ثم إن المعتصم تغير على الفضل بن مروان، وقبض عليه في رجب س
ع              : عليه قال ي شهر ربي وفي ف م ت اء، ث ك جماعة من الخلف د ذل دم بع م خ ه، ث عصى اهللا في طاعتي فسلطني علي

  .مائتين، وعمره ثمانون سنة، رحمه اهللا تعالىاآلخر سنة خمسين و

  .عاش ثالثا وتسعين سنة، واهللا أعلم بالصواب: وقال في آتاب الفهرست

ذآورة  : وقال الطبري نة الم ال الصولي  . آانت نكبته في صفر من الس ه ألف       : وق ا نكب أخذ المعتصم من داره لم
ن         ألف دينار، وأخذ أثاثا وآنية بألف ألف دينار، وحبسه خمس   د ب توزر أحم ه، واس ه بيت ه وألزم م أطلق ة أشهر، ث

  .عمار

ك     : ومن آالمه اره يكفي إن إدب دبر، ف ال تتعرض لعدوك وهو مقبل، فإن إقباله يعينه عليك، وال تتعرض له وهو م
  .أمره

  
  



 

 الفضيل بن عياض

شهور أحد رجال    أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي الطالقاني األصل، الفنديني، الزاهد الم
ا     ة فبين الطريقة، آان في أول أمره شاطرا يقطع الطريق بين أبيورد وسرخس، وآان سبب توبته أنه عشق جاري

و   ًا يتل ذآر اهللا       : (هو يرتقي الجدران إليها سمع تالي وبهم ل وا أن تخشع قل ذين آمن أن لل م ي ال )أل د آن،   : ، فق ارب ق ي
ى    : نرتحل، وقال بعضهم: ة، فقال بعضهمفرجع، وآواه الليل إلى خربة فإذا فيها رفق إن فضيال عل حتى نصبح، ف
  .الطريق يقطع علينا، فتاب الفضيل وآمنهم

ال    ة ق ن عيين ا         : وآان من آبار السادات، حدث سفيان ب ه، ودخل الفضيل آخرن دخلنا علي يد ف ارون الرش ا ه دعان
ه : يا سفيان، وأيهم أمير المؤمنين؟ فقلت: مقنعا رأسه بردائه، فقال لي ا حسن   : هذا، وأومأت إلى الرشيد، فقال ل ي

ا              ي آل رجل من م أت يد، ث ا، فبكى الرش را عظيم دت أم د تقل ك؟ لق الوجه، أنت الذي أمر هذه األمة في يدك وعنق
ا أو       : ببدرة، فكل قبلها إال الفضيل، فقال الرشيد ا جائع بع به ن أو أش ا ذا دي ذها فأعطه يا أبا علي إن لم تستحل أخ

ر؟ فأخذ    : يا فاستعفاه منها، فلما خرجنا قلتاآس بها عار واب الب يا أبا علي، أخطأت، أال أخذتها وصرفتها في أب
  .يا أبا محمد، أنت فقيه البلد والمنظور إليه وتغلط مثل هذا الغلط؟ لو طابت ألولئك لطابت لي: بلحيتي ثم قال

ال : مني، قالأنت أزهد : فقال الفضيل! ما أزهدك: ويحكى أن الرشيد قال له يوما ي    : وآيف ذلك؟ ق د ف ي أزه ألن
  .الدنيا، وأنت تزهد في اآلخرة، والدنيا فانية واآلخرة باقية

ا ألصحابه         ال يوم ام أن الفضيل ق اب الطع ي آخر ب ي    : وذآر الزمخشري في آتاب ربيع األبرار ف ون ف ا تقول م
الوا    رة؟ ق رة ثم ال   هو : رجل في آمه ثمر يقعد على رأس الكنيف فيطرحه فيه ثم ون، ق ي    : مجن ذي يطرحه ف فال

  .بطنه حتى يحشوه فهو أجن منه، فإن هذا الكنيف يمأل من هذا الكنيف

ذافيرها    : وقال. إذا أحب اهللا عبدا أآثر غمه، وإذا أبغض عبدا وسع عليه دنياه: ومن آالم الفضيل دنيا بح و أن ال ل
ه  عرضت علي على أن ال أحاسب عليها لكنت أتقذرها آما يتقذر أحدآم  ال . الجيفة إذا مر بها أن تصيب ثوب : وق

ك      : وقال. ترك العمل ألجل الناس هو الرياء، والعمل ألجل الناس هو الشرك أعرف ذل الى ف ي ألعصى اهللا تع إن
ام أمن          : وقال. في خلق حماري وخادمي ه إذا صلح اإلم ام، ألن ي إم ا إال ف م أجعله تجابة ل لو آانت لي دعوة مس

  .البالد والعباد

  .ن يالطف الرجل أهل مجلسه ويحسن خلقه معهم خير له من قيام ليله وصيام نهارهأل: وقال

ي، فقلت       : وقال أبو علي الرازي ه عل ات ابن وم م ما إال ي صحبت الفضيل ثالثين سنة، ما رأيته ضاحكا وال متبس
وهو  . بار الصالحين إن اهللا أحب أمرا فأحببت ذلك األمر، وآان ولده المذآور شابا سريا من آ: له في ذلك، فقال

معدود في جملة من قتلهم محبة الباري سبحانه وتعالى، وهم مذآورون في جزء سمعناه قديما وال أذآر اآلن من  
  .مؤلفه

  .إذا مات الفضيل ارتفع الحزن من الدنيا: وآان عبد اهللا بن المبارك رضي اهللا عنه يقول

ل        ومولده بأبيورد، وقيل بسمرقند،. ومناقب الفضيل آثيرة م انتق ا، ث ة وسمع الحديث به ونشأ بأبيورد وقدم الكوف
  .إلى مكة شرفها اهللا تعالى وجاور بها إلى أن مات في المحرم سنة سبع وثمانين ومائة، رضي اهللا عنه

  .نسبة إلى طالقان خراسان، وقد تقدم الكالم عليها في ترجمة الصاحب بن عباد في حرف الهمزة: والطالقاني

ذه           بضم: والفنديني ون، ه ا ن ا وفي آخره اة من تحته اء المثن الفاء وسكون النون وآسر الدال المهملة وسكون الي
  .النسبة إلى فندين، وهي من قرى مرو

دها دال       : وأبيورد راء وبع واو وسكون ال تح ال ا وف بفتح الهمزة وآسر الباء الموحدة وسكون الياء المثناة من تحته
  .مهملة، بليدة بخراسان

ة         بف: وسمرقند ة، أعظم مدين دها دال مهمل ون وبع اف وسكون الن تح الق تح السين المهملة والميم وسكون الراء وف
يمن        وك ال ريقش أحد مل ن أف ة شمر ب ي    : بما وراء النهر، قال ابن قتيبة في آتاب المعارف في ترجم ه خرج ف إن



 

تان وخراس       ارس وسجس ى ف دائن   جيش عظيم ودخل أرض العراق، ثم توجه يريد الصين فأخذ عل تح الم ان وافت
دمها فسميت شمرآند أي     اه      : والقالع، وقتل وسبى، ودخل مدينة الصغد فه العجمي معن د ب ا، ألن آن شمر أخربه

  .سمرقند، ثم أعيدت عمارتها، فبقي عليها ذلك االسم: بالعربي أخرب، ثم عربها الناس فقالوا

 عضد الدولة

به   -لة أبي علي الحسن ابن بويه الديلمي أبو شجاع فناخسرو، الملقب عضد الدولة بن رآن الدو وقد تقدم تمام نس
اه        -في ترجمة عمه معز الدولة أحمد في حرف الهمزة، فليطلب هناك ارس أت ة بف اد الدول ه عم ا مرض عم ، ولم

ك يلقب                 ل ذل م يكن قب ة، ول ن رآن الدول ي شجاع فناخسرو ب ى أب ارس إل ليم ف ى تس أخره رآن الدولة واتفقا عل
  .فتسلمها بعد عمه، ثم تقلب بذلك بعضد الدولة،

ز                    ن مع ار ب ة بختي ه عز الدول ن عم ي واب ي الحسن عل ة أب اد الدول ر عم ه األآب ده وعم ر وال دم أيضًا ذآ وقد تق
ة    -مع عظم شأنهم وجاللة أقدارهم  -الدولة، وهؤالء آلهم  لم يبلغ أحد منهم ما بلغه عضد الدولة من سعة المملك

نهم     واالستيالء على الملوك ومم د م ة آل واح الكهم، فإنه جمع بين مملكة المذآورين آلهم، وقد ذآرت في ترجم
ي          اد ودخل ف بالد والعب ه ال ك، ودانت ل ر ذل ما آان له من المماليك، وضم إلى ذلك الموصل وبالد الجزيرة وغي

ابر ب     ى المن ه عل د   طاعته آل صعب القياد، وهو أول من خوطب بالملك في اإلسالم، وأول من خطب بل داد بع بغ
ه               ي بوي ار بن ي أخب اجي ف اب الت و إسحاق الصابي آت ه أب ا صنف ل ة ولم الخليفة، وآان من جملة ألقابه تاج المل

  .أضافه إلى هذا اللقب، وقد تقدم خبر هذا الكتاب في ترجمته

اب اإليضاح والتك    ة  وآان فاضال محبا للفضالء مشارآا في عدة فنون، وصنف له الشيخ أبو علي الفارسي آت مل
و    -وقد سبق ذآره في ترجمته  -في النحو  نهم أب وقصده فحول الشعراء في عصره، ومدحوه بأحسن المدائح، فم

ة              ول من جمل ه يق ة، وفي ع وخمسين وثلثمائ نة أرب ى س ادى األول ي جم يراز ف الطيب المتنبي، ورد عليه وهو بش
  : قصيدته المشهورة الهائية

  أيت موالهاوسرت حتى ر   وقد رأيت الملوك قاطـبة
 يأمرها فيهم وينـهـاهـا   ومن مناياهم بـراحـتـه

 دولة فناخسرو شهنشاهـا   أبا شجاع بفارس عضد ال
 وإنما لـذة ذآـرنـاهـا   أساميا لم تـزده مـعـرفة

   
  : لهوهذه القصيدة أول شيء أنشده، ثم أنشده في هذا الشهر قصيدته النونية التي ذآر فيها شعب بوان، ومنها قو

 أعن هذا يسار إلى الطعان   يقول بشعب بوان حصانـي
 وعلمكم مفارقة الجـنـان   أبوآم آدم سن المعـاصـي

 سلون عن العباد وذا المكان   إذا رأيت أبا شجـاع: فقلت
  إلى من ماله في الناس ثاني   فإن الناس والدنـيا طـريق

   
الكافية يودعه فيها ويعده بالعود إلى حضرته، وذلك صدر شعبان  ومدحه بعد ذلك بعدة قصائد، ثم أنشده قصيدته 

ذه        ة ه ه، ومن جمل ي ترجمت من السنة المذآورة، وهي آخر شعر المتنبي فإنه قتل في عوده من عنده آما سبق ف
  : القصيدة

 بحبك أن يحـل بـه سـواآـا   أروح وقد ختمت علـى فـؤادي
 طـيق بـه حـراآـاثقيال ال أوقد حملتنـي شـكـرا طـويال

 فالتمشـي بـنـا إال سـواآـا   أحاذر أن يشق على الـمـطـايا
 يعين على اإلقامة فـي ذراآـا   لعل الـلـه يجـعـلـه رحـيال

 فلم أبصر بـه حـتـى أراآـا   فلو أني استطعت خفضت طرفي
 آـفـاآـا نداك المستفيض وما   وآيف الصبر عنك وقد آفانـي

   
  : وله فيهاوما أحسن ق



 

 وآل الناس زور ما خالآاومن أعتاض عنك إذا افترقنا
 امتساآـا يعود ولم يجد فيه   وما انا غير سهم في هـواء

   
الى    -وقصده أيضا أبو الحسن محمد بن عبد اهللا السالمي  اء اهللا تع ره إن ش ي ذآ راق،     -اآلت ان عين شعراء الع وآ

  : وأنشده قصيدته البديعة التي منها
  قصارى المطايا أن يلوح لها القصر   طوى عرض البسيطة جاعـلإليك 

 ثالثة أشباه آما اجتمـع الـنـسـر   فكنت وعزمي في الظالم وصارمي
 الـدهـر ودار هي الدنيا ويوم هو   وبشرت آمالي بملـك هـو الـورى

   
ى ال      ذا المعن ذ ه د أخ ال، وق اني      وعلى الحقيقة هذا الشعر هو السحر الحالل آما يق د األرج و بكر أحم  -قاضي أب

  : وعمل -المقدم ذآره 
 هذا هو الرجل العاري من العـار   يا سائلي عنه لما جـئت أمـدحـه

 علقن منه عـلـى آذان سـمـار   آم من شنوف لطاف من محاسنـه
  والدهر في ساعة واألرض في دار   لقيته فرأيت الـنـاس فـي رجـل

   
  : رى؟ وهذا المعنى موجود في الشطر األخير من بيت المتنبي وهوولكن أين الثريا من الث

 الـخـالئق ومنزلك الدنـيا وانـت   هي الغرض األقصى ورؤيتك المنى
   

  .ولكنه ما استوفاه، فإنه ما تعرض إلى ذآر اليوم الذي جعله السالمي هو الدهر، فليس له طالوة بيت السالمي
  

د             آتب إ: رجعنا إلى ذآر عضد الدولة ام ق ه الش ا مضمونه أن ولي دمشق آتاب ين الترآي مت و منصور أفتك ه أب لي
تقرهم،        ي مس وم ف دد حاربت الق األموال والع صفا وصار في يدي، وزال عنه حكم صاحب مصر، وإن قويتني ب
نقط والضبط، وهي             د الشكل وال رأ إال بع ي الخط ال تق ابهة ف ات، وهي متش فكتب عضد الدولة جوابه هذه الكلم

  .عزك فصار قصار ذلك ذلك، فاخش فاحش فعلك فعلك بهذا تهدا ولقد أبدع فيها آل اإلبداعغرك 
  

دي صاحب مصر،     وآان أفتكين المذآور مولى معز الدولة بن بويه فتغلب على دمشق وخرج على العزيز العبي
ه      ين وهرب، وقطع علي ل   وقصده بنفسه والتقى جيشاهما، وجرت مقتلة عظيمة بينهما وانكسر أفتك ق دغف الطري

ين                  نة اثنت ات س يرا، وم ام يس ه، وأق ه وأحسن إلي ل، فأطلق ه حب ز وفي عنق ى العزي ه إل دوي وحمل بن الجراح الب
  .وسبعين وثلثمائة، رحمه اهللا تعالى، يوم الثالثاء لسبع خلون من رجب

  
ده  ال وآانت لعضد الدولة أشعار، فمن ذلك ما أورده له أبو منصور الثعالبي في آتاب يتيمة ال رت من   : ر وق اخت

  : قصيدته التي فيها البيت الذي لم يفلح بعده أبياتا، وهي
 وغناء من جوار في السحـر   ليس شرب الراح إال في المطر

 ناعمات في تضاعيف الوتـر   غانيات سالبـات لـلـنـهـى
 ساقيات الراح من فاق البشـر   مبرزات الكأس من مطلعـهـا
 الـقـدر ملك األمالك غالب   ـاعضد الدولة وابـن رآـنـه

لطانيه    : (فيحكى عنه أنه لما احتضر لم يكن لسانه ينطق إال بتالوة ي س ك عن ه هل ه   )ما أغنى عني مالي ال إن ، ويق
ة       بعين وثلثمائ ين وس نة اثنت ما عاش بعد هذه األبيات إال قليال، وتوفي بعلة الصرع في يوم االثنين ثامن شوال س

ه،     ببغداد، ودفن بدار الم ي طالب رضي اهللا عن لك بها، ثم نقل إلى الكوفة ودفن بمشهد أمير المؤمنين علي بن أب
  .وعمره سبع وأربعون سنة وأحد عشر شهرا وثالثة أيام، رحمه اهللا تعالى

دنيا          ي ال يس ف ا، ول اال عظيم ه م ي، وغرم علي والبيمارستان العضدي ببغداد منسوب إليه، وهو في الجاني الغرب
  .وفرغ من بنائه سنة ثمان وستين وثلثمائة، وأعد له من اآلالت ما يقصر الشرح عن وصفه مثل ترتيبه،



 

يئا   وهو الذي أظهر قبر علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه بالكوفة، وبنى عليه المشهد الذي هناك، وغرم عليه ش
ر الم     ه قب ل إن ى قي إن      آثيرا، وأوصى بدفنه فيه، وللناس في هذا القبر اختالف آثير، حت ي، ف ن شعبة الثقف رة ب غي

  .إنه مدفون بقصر االمارة بالكوفة، واهللا أعلم: عليا رضي اهللا عنه ال يعرف قبره، وأصح ما قيل فيه

م          : وفناخسرو دها راء مضمومة ث اآنة وبع ة مضمومة وسين س اء معجم بفتح الفاء وتشديد النون وبعد األلف خ
  .واو

دها واو          بكسر الشين المعجمة وسكون الع : وشعب بوان ة مفتوحة بع اء ثاني م ب اء موحدة، ث دها ب ة وبع ين المهمل
ن              ران ب ن إي وان ب ى ب اه وهو منسوب إل ر األشجار والمي د شيراز آثي مشددة وبعد األلف نون، وهو موضع عن

ة مواضع    : األسود ابن سام بن نوح عليه السالم قال أبو بكر الخوارزمي   دنيا أربع تنزهات ال غوطة دمشق   : مس
  .بلة وشعب بوان وصغد سمرقند، وأحسنها غوطة دمشق، واهللا أعلمونهر اال

 القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق

ان من        ه، آ ى رفع أبو محمد القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، رضي اهللا عنه، ونسبه معروف فال حاجة إل
ه، روى عن      سادات التابعين، وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة، وقد تقدم ذآر ستة منهم، و آان من أفضل أهل زمان

  .جماعة من الصحابة، رضي اهللا عنهم، وروى عنه جماعة من آبار التابعين

د : قال يحيى بن سعيد ك  . ما أدرآنا أحدا نفضله على القاسم بن محم ال مال ة      : وق ذه األم اء ه ان القاسم من فقه . آ
ن     : لم أم سالم، فقالأنت أع: جاء رجل إلى القاسم بن محمد فقال: وقال محمد بن إسحاق ال اب الم، ق ارك س ذاك مب

ان               : إسحاق ا، وآ م أعلمهم ان القاس ه فيزآي نفسه، وآ م من ا أعل ول أن ذب، أو يق ي فيك م من آره أن يقول هو أعل
  .اللهم اغفر ألبي ذنبه في عثمان: القاسم بن محمد يقول في سجوده

د       وقد تقدم في ترجمة زين العابدين علي بن الحسين رضي اهللا عن ن محم ة، وأن القاسم ب ي خال ا ابن هما أنهما آان
توفاة من           ر، والقصة مس ن عم د اهللا ب ن عب الم ب دين وس والدته ابنة يزدجرد آخر ملوك الفرس، وآذلك زين العاب

  .هناك

ي    : وتوفي سنة إحدى أو اثنتين ومائة، وقيل سنة ثمان، وقيل اثنتي عشرة ومائة بقديد، فقال ابي الت ي ثي آفنوني ف
ة       : يا أبت أال نزيد ثوبين، فقال: أصلي فيها قميصي وإزاري وردائي، فقال ابنهآنت  ي ثالث ر ف و بك ن أب ذا آف هك

  .أثواب، والحي أحوج إلى الجديد من الميت، وآان عمره سبعين سنة أو اثنتين وسبعين سنة، رضي اهللا عنه

ا    : وقديد اة من تحته اء المثن ة        بضم القاف وفتح الدال المهملة وسكون الي ين مك زل ب ة، وهو من دها دال مهمل وبع
  .والمدينة

 أبو عبيد القاسم بن سالم

د بالحديث            و عبي تغل أب راة، واش ا لرجل من أهل ه دا رومي أبو عبيد القاسم بن سالم، بتشديد الالم، آان أبوه عب
  .واألدب والفقه، وآان ذا دين وسيرة جميلة ومذهب حسن وفضل بارع

وم اإلسالم من         :وقال القاضي أحمد بن آامل ي أصناف عل ا ف ا متفنن آان أبو عبيد فاضال في دينه وعلمه، رباني
ي شيء          ه ف اس طعن علي دا من الن م اح القراءات والفقه والعربية واألخبار، حسن الرواية صحيح النقل، وال أعل

  .من أمر دينه

روح يحسن آل شيء      : قال إبراهيم الحربي ه ال خ في ة طرسوس     وو. آان أبو عبيد آأنه جبل نف ي القضاء بمدين ل
راء             ي والكسائي والف ن األعراب دة واب ي عبي د األنصاري واألصمعي وأب ي زي ثماني عشرة سنة، وروى عن أب
ديث       ريم والح رآن الك ي الق ا ف رين آتاب نفة بضعة وعش ه المص ن آتب اس م رهم، وروى الن رة غي ة آثي وجماع

  .عر وغير ذلك من الكتب النافعةوغريبه والفقه وله الغريب المصنف واألمثال ومعاني الش

ي غريب الحدي ن صنف ف ه أول م ال إن اب الغريب . ويق ا وضع آت دة، ولم ن طاهر م د اهللا ب ى عب وانقطع إل
ق أال يحوج        : عرضه على عبد اهللا بن طاهر، فاستحسنه وقال اب حقي ذا الكت ى عمل ه إن عقال بعث صاحبه عل



 

ن وهب المسعري     . ي آل شهر  إلى طلب المعاش، وأجري عليه عشرة آالف درهم ف  د ب ال محم ا   : وق سمعت أب
ي          : عبيد يقول واه الرجال فأصعها ف دة من أف تفيد الفائ ا آنت أس آنت في تصنيف هذا الكتاب أربعين سنة، وربم

ول       ة خمسة أشهر فيق يم أربع ي فيق د  : موضعها من الكتاب، فأبيت ساهرا فرحا مني بتلك الفائدة، وأحدآم يجيئن ق
  .أقمت آثيرا

ي حديث رسول     : من اهللا تعالى على هذه األمة بأربعة في زمانهم: ال الهالل بن العالء الرقيوق ه ف بالشافعي تفق
ين نفى الكذب          ن مع ى ب اس، وبيحي ر الن وال ذاك لكف اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وبأحمد بن حنبل ثبت في محنة ول

تحم       عن حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وبأبي عبيد القاسم ب  وال ذاك الق ن سالم فسر غريب الحديث ول
  .الناس الخطأ

اري   ن األنب ه             : وقال أبي بكر اب ه ويضع الكتب ثلث ام ثلث ه وين ا فيصلي ثلث ل أثالث م اللي د يقس و عبي ان أب ال  . آ وق
د ال                : إسحاق بن راهويه و عبي د وأب ي عبي ى أب اج إل ا نحت ا، إن ا جمع ا وأجمعن ا أدب ا وأآثرن عنا علم د أوس و عبي أب

  .لو آان أبو عبيد في بني إسرائيل لكان عجبا: وقال ثعلب. يحتاج إلينا

ة   ار وهيب ه      . وآان يخضب بالحناء، أحمر الرأس واللحية، وآان له وق ه آتب اس من داد فسمع الن دم بغ م حج   . وق ث
ال البخاري         ائتين، وق ين او ثالث وعشرين وم نة اثنت نة  : وتوفي بمكة، وقيل بالمدينة بعد الفراغ من الحج، س س

ره  داد       : أربع وعشرين، وزاد غي اريخ بغ ي ت ال الخطيب ف ي المحرم، وق نة،       : ف بعا وستين س ه عاش س ي أن بلغن
ريظ . وذآر الحافظ ابن الجوزي أن مولده سنة خمسين ومائة نة   : وقال أبو بكر الزبيدي في آتاب التق ده س إن مول

ى    . أربع وخمسين ومائة ي      وذآر أن أبا عبيد لما قضى حجه وعزم عل راق، رأى ف ى الع رى إل االنصراف واآت
وم            ى رأسه ق ه وهو جالس وعل ي منام لم ف ه وس الليلة التي عزم على الخروج في صبيحتها النبي صلى اهللا علي

ي  : فكلما دنوت ألدخل منعت، فقلت لهم: يحجبونه وناس يدخلون فيسلمون عليه ويصافحونه، قال لم ال تخلون بين
راق،        : ه وسلم؟ قالواوبين رسول اهللا صلى اهللا علي ى الع دا إل ه وأنت خارج غ لم علي ال واهللا ال تدخل إليه وال تس

دخلت وسلمت      : فقت لهم لم، ف ه وس إني ال أخرج إذا، فأخذوا عهدي، ثم خلوا بيني وبين رسول اهللا صلى اهللا علي
ي دو       ن ف اة، ودف ى الوف ا إل زل به ل   عليه وصافحني، فأصبحت ففسخت الكراء وسكنت بمكة، ولم ي ر، وقي ر جعف
  .إنه رأى المنام بالمدينة ومات بها بعد رحيل الناس عنها بثالثة أيام، رحمه اهللا تعالى، ومولده بهراة

ة بساحل   : وطرسوس بفتح الطاء المهملة والراء وضم السين المهملة وسكون الواو وبعدها سين ثانية، وهي مدين
اه       الشام عند السيس والمصيصة بناها المهدي ابن المنصو ا حك ى م ة، عل تين ومائ ان وس ر أبي جعفر في سنة ثم

  .ابن الجزار في تاريخه

داث وأدب     اب األح اب النسب وآت ث وآت ذآر والمؤن راءات والم دود والق ا المقصور والمم انيفه أيض ن تص وم
  .القاضي وعدد آي القرآن واأليمان والنذور والحيض وآتاب األموال وغير ذلك، رحمه اهللا تعالى

 صاحب المقاماتالحريري 

ة                ان أحد أئم ات، آ ري البصري الحرامي صاحب المقام ان الحري ن عثم د ب ن محم ي ب ن عل أبو محمد القاسم ب
من لغاتها وأمثالها : عصره، ورزق الحظوة التامة في عمل المقامات، واشتملت علي شيء آثير من آالم العرب

ى          ا عل ا استدل به ا حق معرفته ا، ومن عرفه رة اطالعه وغزارة        ورموز أسرار آالمه ذا الرجل وآث فضل ه
دخل     : مادته، وآان سبب وضعه لها ما حكاه ولده أبو القاسم عبد اهللا قال ي حرام ف آان أبي جالسا في مسجده ببن

ال    : شيخ ذو طمرين عليه أهبة السفر رث الحال فصيح الكالم حسن العبارة، فسألته الجماعة  ن الشيخ؟ فق : من أي
ن    تخبروه ع روج، فاس ن س ال  م ه فق ة         : آنيت ي الثامن ة، وه ة بالحرامي ة المعروف ي المقام ل أب د، فعم و زي أب

ن        ا نصر أنوشروان اب دين أب واألربعون، وعزاها إلى أبي زيد المذآور، واشتهرت فبلغ خبرها الوزير شرف ال
دي      ى وال ه، وأشار عل ا   خالد بن محمد القاشاني وزير اإلمام المسترشد باهللا، فلما وقف عليها أعجبت أن يضم إليه

ارته  : غيرها، فأتمها خمسين مقامة، وإلى الوزير المذآور أشار الحريري في خطبة المقامات بقوله فأشار من إش
دة   حكم، وطاعته غنم، إلى أن أنشئ مقامات أتلو فيها البديع، وإن لم يدرك الظالع شأو الضليع هكذا وجدته في ع

ا بخط    تواريخ، ثم رأيت في بعض شهور سنة ست وخمسين وستمائة بالقاهرة المحروسة نسخة مقامات وجميعه
ا    ى ظهره ي          : مصنفها الحريري، وقد آتب بخطه أيضا عل ي عل ة أب د الدول دين عمي وزير جالل ال ه صنفها لل إن

ه بخط    الحسن بن أبي العز علي بن صدقة وزير المسترشد أيضا، وال شك أن هذا أصح من الرواية األولى لكون
ى         المصنف، وتوفي ال بتها إل ي نس تنده ف ان مس ذا آ مائة، فه وزير المذآور في رجب سنة اثنتين وعشرين وخمس
  .أبي زيد السروجي



 

ماه        ذي س ه ال ي آتاب ر حلب ف وذآر القاضي األآرم جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف الشيباني القفطي وزي
ن س           ذآور اسمه المطهر ب د الم ا زي اه أن أب اه النح ى أنب ا، صحب      إنباه الرواة عل ا لغوي ان بصيرا نحوي الر، وآ

دائي   الحريري المذآور، واشتغل عليه بالبصرة وتخرج به، وروى عنه القاضي أبو الفتح محمد بن أحمد بن المن
ال      ري وق ه عن الحري ان       : الواسطي ملحة األعراب للحريري، وذآر أنه سمعها من نة ثم ي س ا واسط ف دم علين ق

ه  وثالثين وخمسمائة، فسمعتها منه، و توجه منها مصعدا إلى بغداد فوصلها وأقام بها مدة يسيرة وتوفي بها، رحم
ال        دة وق ي الخري اد ف ذيل والعم ي ال ان،       : اهللا تعالى وآذا ذآره السمعاني ف ولى صدرية المش دين، وت ه فخر ال لقب

  .ومات بها بعد سنة أربعين وخمسمائة

ات، وهو   وأما تسمية الراوي لها بالحارث بن همام فإنما عنى به نف سه، هكذا وقفت عليه في بعض شروح المقام
ا           ام، وم ر االهتم ام الكثي ام فالحارث الكاسب، والهم م هم مأخوذ من قوله صلى اهللا عليه وسلم آلكم حارث وآلك

  .من شخص إال وهو حارث وهمام، ألن آل واحد آاسب ومهتم بأموره

  .رفمنهم من طول، ومنهم من اختص: وقد اعتنى بشرحها خلق آثير

ورأيت في بعض المجاميع أن الحريري لما عمل المقامات آان قد عملها أربعين مقامة، وحملها من البصرة إلى 
ي   : بغداد وادعاها، فلم يصدقه في ذلك جماعة من أدباء بغداد، وقالوا إنها ليست من تصنيفه، بل هي لرجل مغرب

أله عن صناعته،        من أهل البالغة مات بالبصرة ووقعت أوراقه إليه فادعاها، ف ديوان وس ى ال وزير إل استدعاه ال
دواة           : فقال ديوان، وأخذ ال ة من ال ي ناحي انفرد ف ا، ف ة عينه ي واقع أنا رجل منشيء، فاقترح عليه إنشاء رسالة ف

والورقة ومكث زمانا آثيرا فلم يفتح اهللا سبحانه عليه بشيء من ذلك، فقام وهو خجالن، وآان في جملة من أنكر 
ا         -المقدم ذآره  -ملها أبو القاسم علي بن أفلح الشاعر دعواه في ع ي اقترحه الة الت ري الرس م يعمل الحري ا ل فلم

دادي                ا الحريمي البغ ابن جكين د المعروف ب ن أحم د اب ي محم ين ألب ذين البيت ل إن ه ح، وقي ن أفل د اب وزير أنش ال
  : الشاعر المشهور

 ينتف عثنونه من الهـوس   شيخ لنا من ربيعة الفـرس
  رماه وسط الديوان بالخرس   أنطقه اهللا بالمشـان آـمـا

   
وآان الحريري يزعم أنه من ربيعة الفرس، وآان مولعا بنتف لحيته عن الفكرة، وآان يسكن في مشان البصرة، 
  .فلما رجع إلى بلده عمل عشر مقامات أخر وسيرهن، واعتذر من عيه وحصره في الديوان بما لحقه من المهابة

  
ه     وللح ي النحو، ول ة ف ريري تواليف حسان منها درة الغواص في أوهام الخواص ومنها ملحة االعراب المنظوم

  : أيضا شرحها، وله ديوان رسائل وشعر آثير غير شعره الذي في المقامات، فمن ذلك قوله وهو معنى حسن
  أما ترى الشعر في خديه قد نبتا   قال العواذل ما هذا الغرام بـه

 تأمل الرشد في عينيه ما ثبتـا    لو أن المفـنـد لـيفقلت واهللا
 أتى فكيف يرحل عنها والربيع   ومن أقام بأرض وهي مجـدبة

   
  : وذآر له العماد الكاتب في الخريدة

 فتنت بالمحـاجـر   آم ظباء بحـاجـر
 خدرت بالمخـادر   ونفـوس نـفـائس
  هاج وجدا لخاطري   وتثـن لـخـاطـر

 عاذلي عاد عاذري   ألجـلــهوعـذار 
 عند آشف الضفائر   وشجون تضافـرت

   
  .وله قصائد استعمل فيها التجنيس آثيرا

  
م    كله، ففه ويحكى أنه آان دميما قبيح المنظر، فجاءه سخص غريب يزوره ويأخذ عنه شيئا، فلما رآه استزرى ش

   :اآتب: الحريري ذلك منه، فلما التمس منه أن يملي عليه قال له
 ورائد أعجبته خضـرة الـدمـن   ما أنت أول سار نحـره قـمـر



 

  مثل المعيدي فاسمع بي وال ترني   فاختر لنفسك غيري إنني رجـل
   

  .فخجل الرجل منه وانصرف
  

مائة   وآانت والدة الحريري في سنة ست وأربعين وأربعمائة، وتوفي سنة ست عشرة، وقيل خمس عشرة وخمس
و منصور الجواليقي    بالبصرة، في سكة بني د اهللا      : حرام وخلف ولدين، وقال أب دين عب ات نجم ال ازني المقام أج

  .وقاضي قضاة البصرة ضياء اإلسالم عبيد اهللا عن أبيهما منشئها
  

و          يم، وبن ده م دها ألف بع راء وبع ة وال نسبته بالحراني إلى هذه السكة، رحمه اهللا تعالى، وهي بفتح الحاء المهمل
  .العرب سكنوا في هذه السكة فنسبت إليهم قبيلة من: حرام

  
  .نسبة إلى الحرير وعمله أو بيعه: والحريري

  
وخم،          : والمشان دة ال رة النخل موصوفة بش وق البصرة آثي دة ف ون، بلي بفتح الميم والشين المعجمة وبعد األلف ن

  .ن ذوي اليساروآان أصل الحريري منها، ويقال إنه آان له بها ثمانية عشر ألف نخلة، وإنه آان م
  

ور              ور وفت ان الفت ماه صدور زم اريخ لطيف س ه ت در، ل ل الق يال فاضال جلي والوزير أنوشروان المذآور آان نب
ة         ار الدول ه اخب ر في ذي ذآ زمان الصدور ونقل منه العماد األصبهاني في آتاب نصرة الفترة وعصرة الفطرة ال

وأما ابن المندائي . نتين وثالثين وخمسمائة، رحمة اهللا تعالىالسلجوقية نقال آثيرا، وتوفي الوزير المذآور سنة اث
ر الواسطي،      ن جعف راهيم ب المذآور فهو أبو الفتح محمد بن أبي العباس أحمد بن بختيار بن علي بن محمد بن إب
ي    ه ف المعروف بابن المندائي، وقد أخذ عنه جماعة من األعيان آالحافظ أبي بكر الحازمي وغيره، وآانت والدت
ه اهللا        تمائة، رحم نة خمس وس عبان س شهر ربيع اآلخر سنة سبع وخمسمائة بواسط، وتوفي بها في الثامن من ش

  .تعالى
  

  .بفتح الميم وسكون النون وفتح الدال المهملة ومد الهمزة: والمندائي
  

دي ة مك   : والمعي دها دال مهمل ا وبع ن تحته اة م اء المثن كون الي ة وس ين المهمل تح الع يم وف اء بضم الم ورة وي س
مشددة، وقد جاء في المثل تسمع بالمعيدي ال أن تراه وجاء أيضا تسمع بالمعيدي خير من أن تراه وقال المفضل  

أول من تكلم به المنذر بن ماء السماء، قاله لشقة بن ضمرة التميمي الدارمي، وآان قد سمع بذآره، فلما : الضبي
قة   رآه اقتحمته عينه، فقال له هذا المثل وسار عن  ه ش ال ل ا      ! أبيت اللعن  : ه، فق راد منه وا بجزر ي إن الرجال ليس

ه      . األجسام، إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه، فأعجب المنذر ما رأى من عقله وبيانه ل يضرب لمن ل ذا المث وه
  .صيت وذآر وال منظر له، والمعيدي منسوب إلى معد ابن عدنان، وقد نسبوه بعد أن صغروه وخففوا منه الدال

 القاسم بن الشهرزوري

ي   أبو أحمد القاسم بن المظفر بن علي بن القاسم الشهرزوري، والد قاضي الخافقين أبي بكر محمد والمرتضى أب
ه          م إلي رة، وآله ام والموصل والجزي محمد عبد اهللا وأبي منصور المظفر، وهو جد بيت الشهرزوري قضاة الش

ة س     دة ومدين ل م الوا         ينتسبون، آان حاآما بمدينة إرب اء ن اء آرم اء نجب ه علم ان من أوالده وحفدت دة، وآ نجار م
د   المراتب العلية وتقدموا عند الملوك وتحكموا وقضوا ونفقت أسواقهم، خصوصا حفيده القاضي آمال الدين محم

دين      ال ال ن آم دين ب الى      -ومحيي ال اء اهللا تع ا إن ش يأتي ذآرهم ان        -وس له جماعة من األعي ى اآلن من نس وإل
اب          . اة بالموصلوالقض ي آت ره ف م ذآ ذيل ث اب ال ي آت وقدم بغداد غير مرة، وذآره الحافظ أبو سعد السمعاني ف

ل   -آان منها : أحدهما في نسبة اإلربلي، وقال: األنساب في موضعين و       -يعني إرب نهم أب اء، م جماعة من العلم
ال ذآور، وق م الم د القاس هرزوري، : أحم بة الش ي نس اني ف يباني، والث ه ش افقين  إن ده قاضي الخ ر ول ره وذآ ذآ

  : المذآور، وأثنى عليه، وذآره أبو البرآات ابن المستوفي في تاريخ إربل وأورد له شعرا، فمن ذلك قوله

 قد علت جهدها فما تتدانى   همتي دونها السها والزبانى
 نتفـانـى تتفانى األيام أو   فأنا متعب معنى إلـى أن



 

افقين،            ورأيت في آتاب الذيل للسمع د المعروف بقاضي الخ ر محم ي بك ده أب ى ول ين منسوبين إل ذين البيت اني ه
  .واهللا أعلم لمن هما منهما

اورة   ه اآلن المج ة ب ة المعروف ي الترب ن ف ة بالموصل، ودف انين وأربعمائ نة تسع وثم ذآور س م الم وفي القاس وت
  .لمسجد جده أبي الحسن بن فرغان، رحمه اهللا تعالى

ة   -ضى عبد اهللا فهو والد القاضي آمال الدين وأما ولده المرت وقد تقدم ذآره في العبادلة، وأوردت قصيدته الالمي
  .المعروفة بالموصلية

الد،       : وأما قاضي الخافقين فقد قال السمعاني دة ب ي القضاء بع إنه اشتغل بالعلم على أبي إسحاق الشيرازي، وول
افقين  ورحل إلى العراق وخراسان والجبال وسمع الحديث ا لكثير، وسمع منه السمعاني، وآانت والدة قاضي الخ

داد،         ين وخسمائة ببغ ان وثالث نة ثم ادى اآلخرة س بإربل سنة ثالث، أو أربع وخمسين وأربعمائة، وتوفي في جم
  .ودفن في باب أبرز، رحمه اهللا تعالى، وإنما قيل له قاضي الخافقين لكثرة البالد التي ولي فيها

ى         : لسمعاني ذآره أيضا في الذيل فقالوأما المظفر فإن ا ا عل ه به داد وتفق أ بالموصل، وورد بغ ل، ونش د بإرب ول
. الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، ورجع إلى الموصل، ثم ولي قضاء سنجار على آبر سنه وسكنها، وآان قد أضر 

بع وخمسين وأر    -أو رجب  -ولدت في جمادى اآلخرة : سألته عن مولده فقال: ثم قال نة س م    س ل، ول ة بإرب بعمائ
دها راء،        : والشهرزوري. يذآر وفاته واو وبع زاي وسكون ال راء وال اء وضم ال بفتح الشين المعجمة وسكون اله

ة     هذه النسبة إلى شهرزور، وهي بلدة آبيرة معدودة من أعمال إربل، بناها زور بن الضحاك، وهي لفظة عجمي
ا       معناها بالعربي بلدة زور، ومات بها اإلسكندر ذو  ي بعض أهله الد المشرق، وحكى ل القرنين عند عوده من ب

ة، وحكى             : وقد سألته عن قبره فقال ة قديم و، وهي مدين ا من ه ر إسكندر، وال يعرف أهله ر يعرف بقب هنك قب
وفي        ى أن ت ا إل زل به م ي الخطيب في تاريخ بغداد أن اإلسكندر جعل المدائن دار إقامته، أعني مدائن آسرى، ول

  .ابوته إلى اإلسكندرية ألن أمه آانت مقيمة هناك، ودفن عندها، واهللا أعلمهناك، وحمل ت

 الشيخ الشاطبي

أبو محمد القاسم بن فيرة بن أبي القاسم خلف بن أحمد، الرعيني الشاطبي الضرير المقرئ صاحب القصيدة التي 
ة وسبعو       ة وثالث راءات، وعدتها ألف ومائ ا آل      سماها حرز األماني ووجه التهاني في الق دع فيه د أب ا، ولق ن بيت

ا، وهي                ا ومعرفته دم حفظه القراءات إال ويق ل من يشتغل ب م، فق ي نقله ان ف ذا الزم راء ه دة ق اإلبداع، وهي عم
ول       ان يق ه آ ه أن د روي عن لوبها، وق ال : مشتملة على رموز عجيبة وإشارات خفية لطيفة، وما أظنة سبق إلى أس

ك     يقرأ أحد قصيدتي هذه إال وينفعه اهللا  ي ذل الى مخلصا ف ا هللا تع ة    . عز وجل بها، ألني نظمته ونظم قصيدة دالي
  .في خمسمائة بيت من حفظها أحاط علما بكتاب التمهيد البن عبد البر

رئ    ان إذا ق وآان عالما بكتاب اهللا تعالى قراءة وتفسيرا، وبحديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبرزا فيه، وآ
لم و   ا،            عليه صحيح البخاري ومس اج إليه ى المواضع المحت ي النكت عل أ تصحح النسخ من حفظه، ويمل الموط

  .وآان أوحدا في علم النحو واللغة، عارفا بعلم الرؤيا، حسن المقاصد، مخلصا فيما يقول ويفعل

ي           ري وأب زي المق ي العاص النف ن أب د ب ن محم ي ب وقرأ القرآن الكريم بالروايات على أبي عبد اهللا محمد بن عل
د        الحسن ي عب عادة وأب ن س ن يوسف ب علي بن محمد بن هذيل األندلسي، وسمع الحديث من أبي عبد اهللا محمد ب

ه           ع ب رهم وانتف ة وغي ن النعم ي الحسن اب افظ أب ذيل والح اهللا محمد بن عبد الرحيم الخزرجي وأبي الحسن ابن ه
  .خلق آثير، وأدرآت من أصحابه جمعا آثيرا بالديار المصرية

ديدة   وآان يجتنب فض ة الش ول الكالم وال ينطق إال على طهارة في هيئة حسنة وتخشع واستكانة، وآان يعتل العل
ان الشيخ   : أنشدني بعض أصحابه قال. العافية، ال يزيد على ذلك: فال يشتكي وال يتأوه، وإذا سئل عن حاله قال آ

ي         :فهل هو له؟ فقال: آثيرا ما ينشد هذا اللغز، وهو في نعش الموتى فقلت له ك ف د ذل ه بع ي وجدت م إن م، ث ال أعل
  : وهو -وسيأتي ذآره إن شاء اهللا تعالى  -ديوان الخطيب أبي زآريا يحيى بن سالمة الحصكفي 

  إذا سار صاح الناس حيث يسير   أتعرف شيئا في السماء يطـير
 وآل أمير يعـتـلـيه أسـير   فتلقاه مرآوبا وتلقـاه راآـبـا



 

 وتنفر منه النفس وهـو نـذير   قربهيحض على التقوى ويكره 
 يزور ولكن على رغم المزور   ولم يستزر عن رغبة في زيارة

ين              نة اثنت نى، ودخل مصر س اء س ى فت دة عل ين وخمسمائة، وخطب ببل ان وثالث وآانت والدته في آخر سنة ثم
ا    . وسبعين وخمسمائة ه إليه د دخول ول عن وم، ب      : وآان يق ر من العل ر بعي ظ وق ه يحف ة      إن ه ورق زل علي و ن حيث ل

ريم         رآن الك راء الق درا إلق اهرة متص ته بالق ه بمدرس ل، ورتب ل القاضي الفاض ان نزي ا، وآ ا احتمله رى لم أخ
نة تسعين       . وقراءاته والنحو واللغة ادى اآلخرة س وتوفي يوم األحد بعد صالة العصر، الثامن والعشرين من جم

لفاضل بالقرافة الصغرى، وزرت قبره مرارا، رحمه اهللا تعالى، ودفن يوم االثنين في تربة القاضي ا. وخمسمائة
  .خطيب جامع مصر -المقدم ذآره  -وصلى عليه الخطيب أبو إسحاق العراقي 

دلس        : وفيره اجم األن ي من أع ة اللطين بكسر الفاء وسكون الياء المثناة من تحتها وتشديد الراء وضمها، وهو بلغ
  .الحديد: ومعناه بالعربي

ي ى ذي  : والرعين بة إل ذه النس ون، ه دها ن ا وبع ن تحته اة م اء المثن كون الي ة وس ين المهمل تح الع راء وف بضم ال
  .رعين، وهو أحد أقيال اليمن، نسب إليه خلق آثير

ى شاطبة،          : والشاطبي  بة إل ذه النس اء موحدة، ه دها ب ة وبع بفتح الشين المعجمة وبعد األلف طاء مكسورة مهمل
ي           وهي مدينة آبيرة ذات قل رنج ف ا الف تولى عليه اء، اس ا جماعة من العلم دلس، خرج منه عة حصينة بشرق األن

  .العشر األخير من شهر رمضان، سنة خمس وأربعين وستمائة

ا         م آم د القاس و محم ه أب ياخه ل وقيل إن اسم الشيخ المذآور أبو القاسم، وآنيته اسمه، لكن وجدت في إجازات أش
  .ذآرته ها هنا

 أبو دلف العجلي

ن دلف   أب و دلف القاسم بن عيسى بن إدريس بن معقل بن عمير بن شيخ بن معاوية ابن خزاعي بن عبد العزى ب
بن جشم بن قيس بن سعد بن عجل بن لجيم ابن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن 

ده   دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، العجلي، أحد قواد  -المأمون ثم المعتصم من بع
لم            ي مس ة أب ي ترجم دم أيضا ف ه، وتق ديح العكوك في وقد تقدم ذآره في ترجمة علي بن جبلة العكوك، وبعض م
اب                  اآوال، صاحب آت ن م ي ب ي نصر عل ر أب ده األمي ر حفي دم ذآ ذآور، وتق ده الم ة ج ان تربي ه آ الخراساني أن

  .-اإلآمال 

ا س   ه           وآان أبو دلف المذآور آريم أثورة، أخذ عن ائع مشهورة وصنائع م دما ذا وق دحا شجاعا مق ريا جوادا مم
اب    زه وآت األدباء والفضالء، وله صنعة في الغناء، وله من الكتب آتاب البزاة والصيد وآتاب السالح وآتاب الن

  .سياسة الملوك وغير ذلك

  : ه يقولولقد مدحه أبو تمام الطائي بأحسن المدائح، وآذلك بكر بن النطاح، وفي

  مدح ابن عيسى الكيمياء األعظم   يا طالبا للكـيمـياء وعـلـمـه
 الـدرهـم ومدحته ألتـاك ذاك   لو لم يكن في األرض إال درهم

   
ويحكى أنه اعطاه على هذين البيتين عشرة أالف درهم، فأغفله قليال ثم دخل عليه وقد اشترى بتلك الدراهم قرية 

  : في نهر األبلة، فأنشده
 عليها قصير بالرخام مشـيد   بك ابتعت في نهر األبلة قرية
 وعندك مال للهبات عـتـيد   إلى جنبها أخت لها يعرضونها

   



 

ال : فقال له ه       : آم ثمن األخت؟ فق ال ل م ق ه ث دفعها ل م، ف رى       : عشرة آالف دره ه ق ة عظيم وفي ر األبل م أن نه تعل
دعا      آثيرة، وآل أخت إلى جانبها أخرى، وإن فتحت هذا ا، ف ذه ونصطلح عليه الباب اتسع علي الخرق، فاقنع به

  .له وانصرف
   

  : وقد ألم أبو بكر محمد بن هاشم، أحد الخالديين، بمعنى قول بكر بن النطاح المذآور في البيتين األولين، فقال
 في مأمن بك من وقوع الياس   وتيقن الشعراء أن رجـاءهـم
 ن عرفنا من جميع النـاسفيم   ما صح علم الكيمياء لغيرهـم
  حملوا الكالم إليك في قرطاس   تعطيهم األموال فـي بـدر إذا

   
ارس          ى ف ى أن وصلت إل ة إل ذت الطعن ا فنف وآان أبو دلف قد لحق أآرادا قطعوا الطريق في عمله، فطعن فارس

   :آخر وراءه رديفه، فنفذ فيه السنان فقتلهما، وفي ذلك يقول بكر بن النطاح المذآور
 يوم الهياج وال تراه آلـيال   قالوا وينظم فارسين بطعنة
 ميل إذا نظم الفوارس ميال   ال تعجبوا فلو أن طول قناته

   
ه   ه امرأت ا  : وآان أبو عبد اهللا أحمد بن أبي فنن صالح مولى بني هاشم، أسود مشوه الخلق، وآان فقيرا، فقالت ل ي

هم  ه وطاش س قط نجم د س ذا، إن األدب أراه ق ي   ه اس ف ع الن ل م ك، وادخ يفك ورمحك وقوس ى س د إل ه، فاعم
  : غزواتهم، عسى اهللا أن ينفلك من الغنيمة شيئا، فأنشد

  حمل السالح وقول الدارعين قف   ما لي وما لك قد آلفتني شططـا
 أمسي وأصبح مشتاقا إلى التلـف   أمن رجال المنايا خلتنـي رجـال
 فكيف أمشي إليها بارز الكتـف   تمشي المنايا إلى غيري فأآرهها
 دلـف أو أن قلبي في جنبي أبي   ظننت أن نزال القرن من خلقـي

   
ار     ه ألف دين ه،            . فبلغ خبره أبا دلف، فوجه إلي ك عن تهر ذل ديون، واش ه ال د رآبت ه ق رة عطائ و دلف لكث ان أب وآ

  : فدخل عليه بعضهم وأنشده
 حـيا والـيدينويا طلق الـمـ   أيا رب المنـائح والـعـطـايا
  فزد في رقم دينك واقض ديني   لقد خبـرت أن عـلـيك دينـا

   
  : ودخل عليه بعض الشعراء فأنشده. فوصله وقضى دينه

 على يديك تعلـم يا أبـا دلـف   اهللا أجرى من األرزاق أآثرهـا
  آما تخطط ال في سائر الصحف   ما خط ال آاتباه في صحيفـتـه

 يقف حتى إذا وقفت أعطى ولم   ى وهي جاريةبارى الرياح فأعط
   

  .وله أيضا أشعار حسنة، ولوال خوف التطويل لذآرت بعضها. ومدائحه آثيرة
  

د مدحه وهو          ان ق ه وعشيرته وأوالده، وآ ا أهل ان به وآان أبوه قد شرع في عمارة مدينة الكرج وأتمها هو، وآ
ي نفسه، فان      ا ف ه م ه من ول     بها بعض الشعراء، فلم يحصل ل ه وهو يق ن       -فصل عن ذا الشاعر هو منصور ب وه

  : -باذان، وقيل هو بكر بن النطاح واهللا أعلم
 قاسم فما الكرج الدنيا وال الناس   دعيني أجوب األرض في فلواتها

   
  : وهذا مثل قول بعضهم، وال أدري أيهما أخذ من اآلخر

 انعبد آما آان، مطواع ومذع   فإن رجعتم إلى اإلحسان فهو لكم
 خراسان ال الناس أنتم وال الدنيا   وإن أبيتم فأرض اللـه واسـعة

   
ي               ن عل د ب ن محم ي ب ي الحسن عل ة أب ي ترجم ذيل، ف اب ال ي آت ثم وجدت هذين البيتين قد ذآرهما السمعاني ف

ن المنتجب، و   : البلخي، فقال ي ب ه  أنشدني القاضي علي بن محمد البلخي بدورق متمثال لألمير أبي الحسن عل لعل
  .سمع منه، وأنشد البيتين



 

  
ل      د احتف ان ق ا، وآ وروي أن األمير علي بن عيسى بن ماهان صنع مأدبة لما قدم أبو دلف من الكرج ودعاه إليه
ي دلف           واب، فتعرض الشاعر ألب ه الب ن عيسى فمنع ي ب بها غاية االحتفال، فجاء بعض الشعراء ليدخل دار عل

  : زة فناوله إياها، فإذا فيها مكتوبوقد قصد دار علي بن عيسى، وبيده جزا
 متـأن بـال وهـج   قل له إن لـقـيتـه

 لغداء من الـكـرج   جئت في ألف فارس
  في الدنيات من حرج   ما على الناس بعدهـا

ذا الشاعر      اميع أن ه فرجع أبو دلف، وحلف أنه ال يدخل الدار وال يأآل شيئا من الطعام، ورأيت في بعض المج
  .بن الحريش، وآانت المأدبة ببغدادهو عباد 

  
ل     ه لثق دخول علي ن ال اس ع ه حجب الن ا مرض مرض موت ف لم ا دل اميع أيضا أن أب ي بعض المج ت ف ورأي

د    : من بالباب من المحاويج؟ فقال: مرضه، فاتفق أنه أفاق في بعض األيام، فقال لحاجبه عشرة من األشراف، وق
م     وصلوا من خراسان، ولهم بالباب عدة أيام  وا رحب به ا دخل لم يجدوا طريقا، فقعد على فراشه واستدعاهم، فلم

ه   : وسألهم عن بالدهم وأحوالهم وسبب قدومهم، فقالوا أمر خازن ضاقت بنا األحوال، وسمعنا بكرمك فقصدناك، ف
م       ين، ث نهم آيس بإحضار بعض الصناديق، وأخرج منه عشرين آيسا في آل آيس ألف دينار، ودفع لكل واحد م

ي  : آل واحد مؤونة طريقه، وقال لهمأعطى  ال تمسوا األآياس حتى تصلوا بها سالمة إلى أهلكم، واصرفوا هذا ف
ي طالب      : ليكتب لي آل واحد منكم خطه: ثم قال. مصالح الطريق ن أب ي اب ى عل أنه فالن بن فالن حتى ينتهي إل

لم ث        ه وس ة بنت رسول اهللا صلى اهللا علي ي وجدت     : م ليكتب رضي اهللا عنه، ويذآر جدته فاطم ا رسول اهللا إن ي
اء   إضاقة وسوء حال في بلدي وقصدت أبا دلف العجلي، فأعطاني ألفي دينار آرامة لك، وطلبا لمرضاتك، ورج

ك األوراق    . لشفاعتك، فكتب آل واحد منهم ذلك، وتسلم األوراق ات أن يضع تل وأوصى من يتولى تجهيزه إذا م
  .ى اهللا عليه وسلم ويعرضها عليهفي آفنه، حتى يلقى بها رسول اهللا صل

  
ذهبك،    : من لم يكن مغاليا في التشيع فهو ولد زنا، فقال له ولده: ومع هذا فقد حكي أنه قال يوما ى م إني لست عل

  .لما وطئت أمك وعلقت بك ما آنت بعد قد استبرأتها، فهذا من ذاك، واهللا أعلم: فقال له أبوه
  

ال     ومع هذا فقد حكى جماعة من أرباب الت ي دلف ق ن أب ي       : واريخ أن دلف ب ال ل اني فق ا أت ام آتي ي المن : رأيت ف
ى            واب وأصعدني عل ة السقوف واألب أدخلني دارا وحشة وعرة سوداء الحيطان مقلع أجب األمير، قمت معه، ف
ان واضع               أبي وهو عري اد، وإذا ب ر الرم ران وفي أرضها أث ر الني ا أث ي حيطانه ة ف درج منها، ثم أدخلني غرف

  : فأنشأ يقول: دلف: دلف؟ قلت: بين رآبتيه، فقال لي آالمستفهمرأسه 
 ما لقينا في البرزخ الخـنـاق   أبلغن أهلنا وال تخف عنـهـم
  فارحموا وحشتي وما قد أالقي   قد سئلنا عن آل ما قد فعلـنـا

  
  : نعم، ثم أنشد: فهمت؟ قلت: ثم قال

  آل حيلكان الموت راحة    فلو آنا إذا متنا تـرآـنـا
 ونسأل بعده عن آل شـي   ولكنا إذا متنـا بـعـثـنـا

  .نعم، وانتبهت: أفهمت؟ قلت: ثم قال

الى          ه اهللا تع داد، رحم ائتين ببغ ل خمس وعشرين وم دال   : ودلف . وآانت وفاته سنة ست وعشرين، وقي بضم ال
  .عدل، فإنه معدول عن دالفالمهملة وفتح الالم وبعدها فاء، وهو اسم علم ال ينصرف، الجتماع العلمية وال

  .قد تقدم الكالم عليه: والعجلي

ة           : واألبلة ى أربع ة عل دة قديم اآنة، وهي بل اء س دها ه ددة المفتوحة وبع بضم الهمزة والباء الموحدة والالم المش
بق   د س ع، وق تنزهات األرب دنيا، وإحدى المس ان ال ن جن ن البصرة، وهي م وم م ن البصرة، وهي الي فراسخ م

  .ترجمة عضد الدولة بن بويه مع شعب بوان وغيره ذآرها في

  .بفتح الكاف والراء وبعدها جيم، وهي مدينة بالجبل، بين أصبهان وهمذان: والكرج



 

ل ا   : والجب ار منه دن آب ه م م، وفي راق العج ميه ع ة تس ان، والعام راق وخراس الد الع ين ب ر ب يم آبي ذان : إقل هم
  .وأصبهان والري وزنجان، وغير ذلك

 الي قابوسشمس المع

ر جرجان              ي، أمي اه الجيل ن وردانش ار ب ن زي ي طاهر وشمكير ب ن أب ابوس ب األمير شمس المعالي أبو الحسن ق
  .وبالد الجيل وطبرستان

ان، ومن          : قال الثعالبي في اليتيمة دل واإلحس وع الع ان، وينب وك، وغرة الزم اتم المل ذآر خ أنا أختم هذا الجزء ب
م جمع اهللا سبحانه له إلى عزة ال ال  . علم بسطة القلم، وإلى فصل الحكمة فصل الحك م ق ا ينسب     : ث ومن مشهور م

  : إليه من الشعر قوله

  هل حارب الدهر إال من له خط   قل للذي بصروف الدهر عيرنـا
 وتستقر بأقصى قعـره الـدرر   أما ترى البحر تعلو فوقه جـيف
 ه ضـررومسنا من تمادي بؤس   فإن تكن عبثت أيدي الزمان بنـا
 والقمر وليس يكسف إال الشمس   ففي السماء نجوم ما لهـا عـدد

   
  : وينسب إليه أيضا

 فأحس منها في الفؤاد دبيبـا   خطرات ذآرك تستثير مودتي
 فكأن أعضائي خلقن قلوبـا   ال عضو لي إال وفيه صبـابة

   
  .وذآر له جملة من النثر أيضا

  
ال    وآان ا. وآان خطه في نهاية الحسن اد إذا رأى خطه ق ن عب اح طاووس،      : لصاحب ب ابوس، أم جن ذا خط ق ه

  : وينشد قول المتنبي
 حتى آأن مدادهـاألهـواء   في خطه من آل قلب شهوة
 حتى آأن مغيبـه األقـذاء   ولكل عين قرة في قـربـه

  .وآان األمير المذآور صاحب جرجان وتلك البالد، وآانت من قبله ألبيه

رهم،            وآانت وفاة أب ى غي نهم إل ة جرجان ع م انتقلت مملك ة بجرجان، ث ين وثلثمائ يه في المحرم سنة سبع وثالث
ى    . وشرح ذلك يطول د انتقلت إل وملكها قابوس المذآور في شعبان سنة ثمان وثمانين وثلثمائة، وآانت المملكة ق

در بع  ة  أبيه من أخيه مرداويج بن زيار بن وردانشاه الجيلي، وآان ملكا جليل الق د الهم و     . ي ة أب اد الدول ان عم وآ
ك، وشرح             -المقدم ذآره  -الحسن علي بن بويه  ى درجة المل ى إل ببه ترق ه، وبس دمي أمرائ د أتباعه ومق من أح

  .وقد سبق ذآر ذلك آله -حديثه يطول، وهو أول من ملك من بني بويه، وهو أآبر اإلخوة 

رأي البصير بالعواقب       وآان قابوس من محاسن الدنيا وبهجتها، غير أنه آان، ع ه من المناقب وال لى ما خص ب
د              و عن ذآر العف دم، ال ي ة ال دم، بإراق ة الق ل زل ه، يقاب ؤمن بحال سطوته وبأس مر السياسة، ال يساغ آأسه، وال ي
ى    الغضب، فما زال على هذا الخلق حتى استوحشت النفوس منه، وانقلبت القلوب عنه، فأجمع أعيان عسكره عل

م               خلعه ونزع األي  الع، فل بعض الق ى المعسكر ب ه عن جرجان إل نهم غيبت دبير م ذا الت ق ه ه، فواف دي عن طاعت
ان     ه من آ يشعر بهذا التدبير لذلك ولم يحس بهم إال وقد قصدوه وأرادوا قبضه، ونهبوا أمواله وخيله، فحامى عن

وج             ور من ي منص ده أب ى ول وا إل ا، وبعث ان وملكوه ى جرج وا إل ه، فرجع ن خواص حبته م ي ص و ف هر، وه
ى             وا عل يهم أجمع ا وصل إل ي الحضور، فلم ه، فأسرع ف ة ل د البيع بطبرستان، يستحثونه على الوصول إيهم لعق

  .طاعته إن خلع أباه، فلم يسعه في تلك الحال إال المداراة واإلجابة خوفا على خروج الملك عن بيتهم

ة بسطام بمن مع            ى ناحي ابوس صورة الحال توجه إل ر ق ه       ولما رأى األمي تقر علي ا يس واص لينتظر م ه من ال
ه،         ى قصده وإزعاجه من مكان وجهر عل ده من األمر، فلما سمع الخارجون عليه انحيازه إلى تلك الجهة حملوا ول
ه            ا بين ون حجاب د نفسه أن يك اآيا، وعرض الول ا وتش ه وتباآي ع ب فسار معهم مضطرا، فلما وصل إلى أبيه اجتم



 

ة    وبين أعاديه، ولو ذهبت نفسه فيه، اتم المملك ورأى الوالد أن ذلك ال يجدي، وأنه أحق بالملك من بعده، وسلم خ
ه،                 ه أجل ى أن يأتي الع إل ي بعض الق ون ف ى أن يك ا عل اة، واتفق د الحي ي قي ا دام ف را بنفسه م إليه، واستوصاه خي

ى   وشرع الولد في اإلحسان إلى الجيش، وهو ال يطمئنون خشية قيام الو. فانتقل إلى تلك القلعة وا حت الد، ولو يزال
ع       ة من ي القلع ا حبس ف قتل، وذلك في سنة ثالث وأربعمائة، ودفن بظاهر جرجان، رحمه اهللا تعالى، وقيل إنه لم

  .من الغطاء والدثار، وآان البرد شديدا فمات من ذلك

ل، وهو اسم    : والجيلي ى جي ا     بكسر الجيم وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها الم، هذه النسبة إل ان أخ رجل آ
د       . ديلم، وقد نسب إلى آل واحد منهما ك، فق يعلم ذل تان، فل يم وراء طبرس ى اإلقل وهذه النسبة غير نسبة الجيلي إل
  .وقد تقدم الكالم على جرجان فال حاجة إلى إعادته. يقع فيه االلتباس، فلهذا نبهت عليه

  
  

 مجاهد الدين قايماز الزيني

ن             أبو منصور قايماز بن عبد اهللا ا ي ب عيد عل ي س دين أب ن ال ق زي ان عتي ادم، آ دين الخ د ال لزيني، الملقب مجاه
ان أبيض            ا صغيرا، وآ تان، أخذ منه ل، وهو من أهل سجس بكتكين والد الملك المعظم مظفر الدين صاحب إرب

ي خ        ل ف ور إرب ه أم ك أوالده، وفوض إلي امس اللون، وآانت مخايل النجابة الئحة عليه، فقدمه معتقه وجعله أتاب
شهر رمضان سنة تسع وخمسين وخمسمائة، فأحسن السيرة وعدل في الرعية، وآان آثير الخير والصالح، بنى 
ا               بعين وخمسمائة وسكن قلعته نة إحدى وس ي س ى الموصل ف ل إل م انتق ا، ث ر وقفهم بإربل مدرسة وخانقاه وأآث

ك سيف    وتولى أمور تدبيرها وراسل الملوك وراسلوه، وآان يبلغ منهم بكتبه ما  ه األتاب ال يبلغ سواه، وفوض إلي
ودود  ن م دين غازي ب ره  -ال دم ذآ ا رآه من حسن مقاصده،  -المق الده لم ائر ب ي س م ف صاحب الموصل الحك

ر          ل، وأث وال إرب ر أم ه أآث ان يحمل إلي ة، وآ واعتمد عليه في جميع أحواله، وآان نائبه وهو السلطان في الحقيق
ا         بالموصل آثارا جميلة، منها أنه اورة، ووقف أمالآ ع متج اه، والجمي را ومدرسة وخانق بنى بظاهرها جامعا آبي

ى شط الموصل              د عل ه، وم اجون إلي ا يحت ع م م جمي ام، وأجرى له ا لأليت آثيرة على خبز الصدقات، وأنشأ مكتب
ر من    وجوه  جسرا غير الجسر األصلي، ووجد الناس به رفقا آثيرا لعدم آفايتهم بالجسر األصلي، وله شيء آثي

ذي            ن التعاوي نهم حيص بيص وسبط اب الى      -البر، ومدحه جماعة من الشعراء م اء اهللا تع ره إن ش ي ذآ  -اآلت
  : بقصيدته التي أولها

  وسكران بحبك آيف يصحو   عليل الشوق فيك متى يصح
  وبين الجفن والعبرات صلح   وبين القلب والسلوان حرب

   
د          وهي من قصائده المختارة، وسيرها إلي ه وق ة، فوصلت إلي ا بغل ه معه نية، وسير ل ائزة س ه من بغداد فأجازه ج
  : هزلت من تعب الطريق، فكتب إليه
 لكـل ذي فـاقة وآـنـزا   مجاهد الدين دمـت ذخـرا
  قد مسخت في الطريق عنزا   بعثت لي بـغـلة ولـكـن

   
ى السنجاري     ن يحي دم ذ  -ومدحه بهاء الدين أبو المعالي أسعد ب ره  المق ا،       -آ ى به ي يتغن بقصيدته المشهورة الت

  : ومن جملتها
  آان البال منك ومن ناظري   يا قلب تبا لك من صاحـب
 وطيب أوقاتي على حاجر   للـه أيامـي عـلـى رامة
 أولها يعـثـر بـاآلخـر   تكاد بالسرعة في مـرهـا

   
م         -المقدم ذآره  -وعمل له أبو المعالي أسعد بن علي الحظيري  از برس ي حل األحاجي واأللغ اب اإلعجاز ف آت

  : األمير مجاهد الدين قايماز وحمله إليه لما آان بإربل، وأقام عنده مدة، فاشتاق إلى أهله بالحظيرة فقال
 غريب يحن إلى المنزل   أال من لصب قليل العزاء

 وأنى الحظيرة من إربل   ينادي بإربل أحـبـابـه
   

  : آثيرا ما آان ينشد أبياتا من جملتها: ، أنشدني بعض أصحابنا قالوآان يحب األدب والشعر



 

  صبرت على أذاآم وانطويتإذا أدمت قوارصكم فـؤادي
 آأني ما سمعت ومـا رأيت   وجئت إليكم طلق المـحـيا

ذ      ن منق امة ب ي ال          -وهذان البيتان من جملة أبيات ألس ي عل م أب ة العل ي ترجم دم ف د تق ره وق دم ذآ ن   المق حسن ب
  .سعيد الشاتاني ذآر بيتين عملهما فيه لما قبض عليه وبالجملة فآثاره مشهورة

وآان مجد الدين أبو السعادات المبارك بن األثير الجزري صاحب جامع األصول آاتبا بين يديه ومنشئا عنه إلى 
ر   الملوك، وآان قد مات األتابك سيف الدين وتولى أخوه عز الدين مسعود، فسعى أهل الف ه، وآثي ساد إليه في حق

ا            ى م اده إل ه وأع ك، فأطلق ي ذل ه ف اد رأي ه فس ر ل ذلك منهم فقبض عليه في سنة تسع وثمانين وخمسمائة، ثم ظه
  .آان عليه

اريخ        ي ت ن المستوفي ف ال اب واستمر على ذلك إلى أن توفي في منتصف شهر ربيع األول، وقيل في سادسه، وق
ي        . مائة بقلعة الموصل في صفر سنة خمس وتسعين وخمس: إربل ه بالموصل ف ارة جامع ي عم ان شروعه ف وآ

  .سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة، رحمه اهللا تعالى

 قتادة السدوسي

دوس، السدوسي      ن س ارث اب ن الح رو ب ن عم ة ب ن ربيع رو ب ن عم ز ب ن عزي ة ب ن دعام ادة ب اب قت و الخط أب
يخ       :البصري األآمه، آان تابعيا وعالما آبيرا، قال أبو عبيدة ة ين ي أمي ة بن ما آنا نفقد في آل يوم راآبا من ناحي

اس         ع الن ادة أجم ان قت ر أو نسب أو شعر، وآ ر  . على باب قتادة فيسأله عن خب ال معم ن     : وق رو ب ا عم ألت أب س
ول    : ، فلم يجبني، فقلت)وما آنا له مقرنين: (العالء عن قوله تعالى ادة يق ي سمعت قت ين، فسكت، فقلت    : إن مطيق

در    -حسبك قتادة، فلوال آالمه في القدر : ل يا أبا عمرو؟ فقالما تقو: له وقد قال صلى اهللا عليه وسلم إذا ذآر الق
ال،       : وقال أبو عمرو. لما عدلت به أحدا من أهل دهره -فأمسكوا  د أدرك دغف ان ق اس، آ آان قتادة من أنسب الن

وا        وآان يدور البصرة أعالها وأسفلها بغير قائد، فدخل مسجد البصرة، د اعتزل ه ق ر مع د ونف ن عبي فإذا بعمرو ب
م عرف    من حلقة الحسن البصري وحلقوا وارتفعت أصواتهم، فأمهم وهو يظن أنها حلقة الحسن، فلما صار معه

  .إنما هؤالء المعتزلة، ثم قام عنهم، فمذ يومئذ سموا المعتزلة: أنها ليست هي، فقال

  .عشرة ومائة بواسط، وقيل ثماني عشرة، رضي اهللا عنه وتوفي سنة سبع. وآانت والدته سنة ستين للهجرة

ن     : والسدوسي ى سدوس ب بة إل بقتح السين المهملة وضم الدال المهملة وسكون الواو وبعدها سين ثانية، هذه النس
  .شيبان، وهي قبيلة آبيرة آثيرة العلماء وغيرهم

م ال     : ودغفل اء ث تح الف ة وف ين المعجم ابة، أدرك      بفتح الدال المهملة وسكون الغ ة السدوسي النس ن حنظل م، هو اب
ه    ل إن النبي صلى اهللا عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا، وقدم على معاوية، وآان أنسب العرب، وقتلته األزارقة وقي

  .غرق بدجيل في وقعة دوالب، وهو األصح

 قتيبة بن مسلم

د        ن خال ة ب ن ربيع ن الحصن ب رو ب ن        أبو حفص قتيبة بن أبي صالح مسلم بن عم ن قضاعي ب ر ب يد الخي ن أس ب
ن           زار ب ن ن ن مضر ب يس عيالن ب ن ق هالل بن سالمة بن ثعلبة بن وائل بن معن بن مالك بن أعصر بن سعد ب
ان           ه آ ي ألن ن يوسف الثقف ة الحجاج ب روان من جه معد بن عدنان، الباهلي أمير خراسان زمن عبد الملك بن م

ى   أمير العراقين، وآل من آان يليهما آانت خراس ا عل ان مضافة إليه، وأقام بها ثالث عشرة سنة، وآان من قبله
تح خوارزم     ذي افت الري وتولى خراسان بعد يزيد ابن المهلب بن أبي صفرة وفي ترجمة يزيد شرح ذلك وهو ال

ة،  . وسمرقند وبخارى، وقد آانوا آفروا وآان شهما مقداما نجيبا، وآان أبوه مسلم آبير القدر عند يزيد بن معاوي
ثم فتح قتيبة فرغانة في سنة خمس . وهو صاحب الحرون، وآان الحرون من الفحول المشاهير يضرب به المثل

ي         : وتسعين في أواخر أيام الوليد بن عبد الملك وقال أهل التاريخ رك والتوغل ف ي غزو الت لم ف ن مس ة ب بلغ قتيب
ي صفرة       بالد ما وراء النهر وافتتاح القالع واستباحة البالد وأخذ األموا ن أب ه المهلب ب م يبلغ ل وقتل الفتاك ما ل

ين عادت السغد         دينتين الجليلت اتين الم تح ه ا ف وال غيره، حتى إنه فتح بالد خوارزم وسمرقند في عام واحد، ولم



 

ال        . وحملت االتاوة ه، وق ي صفرة وبني ن أب ودعا قتيبة لما تمت له هذه األحوال نهار بن توسعة شاعر المهلب ب
  : ك في المهلب لما ماتأين قول: له

  ومات الندى والجود بعد المهلب   أال ذهب الغزو المقرب للغنـى
   

  : ثم قال نهار وأنا القائل. ال بل هذا حشر: أفغزو هذا يا نهار؟ قال
  وال هو فيما بعدنا آابن مسلم   وال آان مذ آنا وال آان قبلنا
  بعد مقسم وأآثر فينا مقسما   أعم ألهل الترك قتال بسيفه

   
ال    ل والسبي ق ا إال        : ثم إنه لما بلغ الحجاج ما فعل قتيبة من الفتوحات والقت ه باع ا زدت ى غزاء فم ة فت بعثت قتيب

  .زادني ذراعا
  

ة ألمر يطول               ره قتيب ان يك ك وآ د المل ن عب ليمان ب ولى األمر أخوه س فلما مات الوليد في سنة ست وتسعين وت
ان   شرحه، فخاف منه قتيبة وخلع بي اس، وآ عة سليمان وخرج عليه وأظهر الخالف، فلم يوافقه على ذلك أآثر الن

ة أشرس                 م غدان ة واس ن غدان ك ب ن مال ن عوف ب ن آلب ب ن يوسف ب يس ب ن ق قتيبة قد عزل وآيع بن حسان ب
د سرا وتقاعد عن      وآنيه وآيع أبو المطرف الغداني عن رياسة بني تميم، فحقد وآيع عليه وسعى في تأليب الجن
قتيبة متمارضا، ثم خرج عليه وهو بفرغانة فقتله مع أحد عشر من أهله، وذلك في ذي الحجة سنة ست وتسعين  

ال    . للهجرة، وقيل سنة سبع وتسعين ذا ق ومولده سنة تسع وأربعين، وتولى خراسان تسع سنين وسبعة أشهر، هك
ي      ت : السالمي في تاريخ والة خراسان وهو خالف ما قيل أوال وقال الطبري انين وف نة ست وثم ولى خراسان س

  : قتله يقول جرير
 وأنتم إذا القيتـم الـلـه أنـدم   ندمتم على قتل األغر ابن مسلم
 وأنتم لمن القيتم اليوم مغـنـم   لقد آنتم من غزوة في غنـيمة
 جهنـم وتطبق بالبلوى عليكم   على أنه أفضى إلى حور جنة

   
  .بن الزبير في سنة اثنتين وسبعين للهجرة وقتل أبوه مسلم بن عمرو مع مصعب

  
ه             دحا، وفي را مم يدا آبي ذآور س عيد الم ان س لم، وآ ن مس ة ب ن قتيب وقتيبة المذآور جد أبي عمرو سعيد بن سلم ب

  : يقول عبد الصمد بن المعذل يرثيه
 وفقير أغنيته بـعـد عـدم   آم يتيم نعشتـه بـعـد يتـم

   عن سعيد بن سلمرضي اهللا   آلما عضت النوائب نـادى
   

ائتين، ومن       نة سبع عشرة وم وتولى سعيد أرمينية والموصل والسند وطبرستان وسجستان والجزيرة، وتوفي س
دامي  : أخباره أنه قال لما آنت واليا بأرمينية أتاني أبو دهمان الغالبي فقعد على بابي أياما فلما وصل إلي جلس ق

ال  ماطين، وق ين الس رف : ب ي ألع كة       واهللا إن وه مس البهم لجعل يم أود أص راب يق ف الت وا أن س و علم ا ل أقوام
ي            ا يثنين ه واهللا م ة، إن ة، بطيء العطف د الوثب ي لبعي ا واهللا إن ألرماقهم إيثارا للتنزه عن عيش رقيق الحواشي، أم

أ     ا نس دا، واهللا م را مبع ل عمال  عليك إال مثل ما يصرفك عني، وألن أآون مقال مقربا أحب إلي من أن أآون مكث
رك فأمسكوا واهللا         د غي ي ي ان ف د آ ديك ق ال نضبطه، وال ماال إال ونحن أآثر منه، إن هذا األمر الذي صار في ي
حديثا إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فتحبب إلى عباد اهللا بحسن البشر ولين الحجاب، فإن حب عباد اهللا موصول  

  .عوج عن سبيله، والسالمبحب اهللا، وهم شهداء اهللا على خلقه، ورقباء على من ا
  

ل البصرة الشاعر           ي نزي ن عمرو السلمي الرق رو أشجع ب ولما مات ولده عمرو بن سعيد المذآور رثاه أبو عم
  : المشهور بقوله

 وال مفـرب إال لـه فـيه مـادح   مضى ابن سعيد حين لم يبق مشرق
 على الناس حتى غيبته الصـفـائح   وما آنت أدري ما فواضـل آـفـه

 وآانت به حيا تضيق الصحـاصـح   وأصبح في لحد من األرض ضـيق
 فحسبك مني ما تجن الـجـوانـح   سأبكيك ما فاضت دموعي فإن تغض

 وال بسرور بعـد مـوتـك فـارح   فما أنا من رزء وإن جـل جـازع



 

 على أحـد إال عـلـيك الـنـوائح   آأن لم يمت حي سـواك ولـم يقـم
 الـمـدائح لقد حسنت من قبل فيك   لمرائي وذآـرهـالئن حسنت فيك ا

   
ي             اس ف ن إي ع ب ول مطي ل ق ا مث ر منه اب الحماسة والبيت األخي وهذه المرثية من محاسن المراثي، وهي في آت

  : يحيى بن زياد من جملة أبيات
 يوم ومن آان أمس للمـدح   يا خير من يحسن البكاء له ال

   
  .باب المراثي وهذه األبيات في الحماسة في

  
ى أي شيء هي، وآانت         . وأخباره آثيرة بة إل ذه النس ة األصمعي، وأن ه وقد تقدم الكالم على الباهلي في ترجم

  : العرب تستنكف من االنتساب إلى هذه القبيلة حتى قال الشاعر
  إذا آانت النفس من باهله   وما ينفع األصل من هاشم

   
  : وقال اآلخر

  عوى الكلب من لؤم هذا النسب   اهـلـيولو قيل للكلـب يا بـ

ل : يقال إن األصمعي دعي في نسبه إلى باهلة، فقال: وقيل ألبي عبيدة  ال  : هذا ما يمكن، فقي م؟ فق اس  : ول ألن الن
اميع أن      ي بعض المج ت ف ا؟ ورأي ا وينتسب إليه يس منه ن ل يء م ف يج ا، فكي رأوا منه ة تب ن باهل انوا م إذا آ

لم  األشعث ابن قيس الكندي  ه وس ال   : قال لرسول اهللا صلى اهللا علي ا؟ فق أ دماؤن و قتلت رجال من      : أتتكاف م، ول نع
ر سلول؟     : وقال قتيبة بن مسلم المذآور لهبيرة بن مسروح. باهلة لقتلتك به ك من غي أي رجل أنت لو آان أخوال

ة        : فلو بادلت بهم، فقال ي باهل م من شئت من العرب وجنبن ادل به ي    . أصلح اهللا األمير، ب ا لق ويحكى أن أعرابي
وأزيدك أني لست  : من باهلة، فرثى له األعرابي، فقال ذلك الشخص: ممن أنت؟ فقال: شخصا في الطريق فسأله

ارك  : ولم ذاك؟ فقال: من صميمهم، ولكن من مواليهم، فأقبل األعرابي عليه يقبل يديه ورجليه، فقال له ألن اهللا تب
ي اآلخرة   وتعالى ما ابتالك بهذه الرزية في ال ة ف ل لبعضهم  . دنيا إال ويعوضك الجن ة    : وقي دخل الجن أيسرك أن ت

  .نعم، بشرط أال يعلم أهل الجنة أني باهلي، واألخبار في ذلك آثيرة، رحمهم اهللا أجمعين: وأنت باهلي؟ فقال

ان بين  : وسئل حسين بن بكر الكالبي النسابة عن السبب في اتضاع باهلة وغني عند العرب، فقال د آ اء   لق ا غن هم
وزير      ك ال ا ذآر ذل وشرف، ولم يضعهما إال إشراف أخويهما فزارة وذبيان عليهما بالمآثر، فدنؤا باإلضافة إليهم

  .أبو القاسم المغربي في آتاب أدب الخواص وقد تقدم الكالم على قتيبة في ترجمة عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة

 بهاء الدين قراقوش

د اهللا   ن عب وش ب عيد قراق و س دين   أب د ال ادم أس ل خ دين، وقي ادم صالح ال ان خ دين، آ اء ال ب به دي، الملق األس
ولما استقل صالح  . وقد تقدم ذآره في ترجمة الفقيه عيسى الهكاري -شيرآوه عم السلطان صالح الدين، فأعتقه 

ه و       ا إلي ديار المصرية، وفوض أموره دة بال ي   الدين بالديار المصرية جعله زمام القصر، ثم ناب عنه م د ف اعتم
اهرة ومصر           ى السور المحيط بالق ذي بن ة، وهو ال ة عالي تدبير أحوالها عليه، وآان رجال مسعودا وصاحب هم
ة،          و الهم ى عل ة عل ار دال رام، وهي آث ق األه وما بينهما وبنى قلعة الجبل، وبنى القناطر التي بالجيزة على طري

اهرة خان    بيل  وعمر بالمقس رباطا، وعلى باب الفتوح بظاهر الق ان       . س ر ال يعرف مصرفه، وآ ه وقف آثي ول
ا   . حسن المقاصد جميل النية تولوا عليه ولما أخذ صالح الدين مدينة عكا من الفرنج سلمها إليه، ثم لما عادوا واس

ي           داد ف ن ش دين ب اء ال يخنا القاضي به ار وذآر ش حصل أسيرا في أيديهم، ويقال إنه افتك نفسه بعشرة آالف دين
ل         سيرة صالح الدي مائة، ومث انين وخمس ان وثم نة ثم ن أنه انفك من األسر في يوم الثالثاء حادي عشر شوال س

الم        ى اإلس لطان وعل ى الس رة عل وق آثي ه حق ان ل ديدا، وآ ا ش ه فرح رح ب لطانية، فف ريفة الس ة الش ي الخدم ف
ان               ك، وآ ي ذل ه ف أذن ل ة، ف ال القطيع ى دمشق ليحصل م ي المسير إل تأذن ف ر    ع -والمسلمين، واس ا ذآ ى م  -ل

اتي          ن مم ى إن األسعد ب ه، حت ي واليت ة ف ا عجيب ره    -ثالثين ألفا والناس ينسبون إليه أحكام دم ذآ ه جزء    -المق ل
إن صالح     لطيف سماه الفاشوش في أحكام قراقوش وفيه أشياء يبعد وقوع مثلها منه، والظاهر أنها موضوعة، ف

  .ثوقه بمعرفته وآفايته ما فوضها إليهالدين آان معتمدا في أحوال المملكة عليه، ولوال و

وآانت وفاته في مستهل رجب سنة سبع وتسعين وخمسمائة بالقاهرة، ودفن في تربته المعروفة به بسفح المقطم   
  .بقرب البئر والحوض اللذين أنشأهما على شفير الخندق، رحمه اهللا تعالى



 

وش م واو و  : وقراق ة ث اف ثاني ف ق د األل راء وبع اف وال تح الق يره   بف ي تفس ظ ترآ و لف ة، وه ين معجم دها ش بع
  .بالعربي العقاب، الطائر المعروف، وبه سمي اإلنسان، واهللا أعلم

 قطري بن الفجاءة

ن              ن حرقوص ب ة ب ن آابي ر ب ن خنث اد اب ن زي د ب ن يزي ازن ب أبو نعامة قطري بن الفجاءة، واسمه جعونة، بن م
ا    ازني الخ ر، الم راق         مازن بن مالك بن عمرو بن تميم بن م ي الع ا ول ر لم ن الزبي رجي، خرج زمن مصعب ب

نة          ي قطري عشرين س تين للهجرة فبق نة ست وس نيابة عن أخيه عبد اهللا بن الزبير وآانت والية مصعب في س
  .يقاتل ويسلم عليه بالخالفة، وآان الحجاج بن يوسف الثقفي يسير إليه جيشا بعد جيش وهو يستظهر عليهم

رز         وحكي عنه أنه خرج في بعض ح ارزة، فب ى المب دعا إل ود خشب، ف ده عم روبه وهو على فارس أعجف وبي
ه قطري       ال ل ه، فق ى عن ال   : إليه رجل، فحسر له قطري عن وجهه، فلما رآه الرجل ول ن؟ فق ى أي تحيي  : إل ال يس

  .اإلنسان أن يفر منك

  .وقد ذآر أبو العباس المبرد في آتاب الكامل من أخبارهم ومحارباتهم قطعة آبيرة

بعين                  ولم ان وس نة ثم ي س ه ف ه وقتل ي، فظر علي رد الكلب ن األب فيان ب ه س ى توجه إلي ذلك حت نهم آ يزل الحال بي
ل        بعين، وقي نة تسع وس ي س تان ف للهجرة، وآان المباشر لقتله سودة بن أبجر الدارمي، وقيل إن قتله آان بطبرس

  .عثر به فرسه فاندقت فخذه فمات، فأخذ رأسه فجيء به إلى الحجاج

ه            : قلت اريخ خروجه وقتل ة، وت ه بالخالف لم علي ل ويس نة يقات ام عشرين س ه أق هكذا قال أهل التاريخ واهللا أعلم أن
  .بخالف ذلك فتأمله

ه، وقطري    وال عقب لقطري، وإنما قيل ألبيه الفجاءة ألنه آان باليمن، فقدم على أهله فجاءة، فسمي به وبقي علي
ان     : سة بقولههو الذي عناه الحريري في المقامة الساد ة وآ ا نعام فقلدوه في هذا األمر الزعامة، تقليد الخوارج أب

  : رجال شجاعا مقداما آثير الحروب والوقائع، قوي النفس ال يهاب الموت، وفي ذلك يقول مخاطبا لنفسه

 من األبطال ويحك ال تراعـي   أقول لها وقد طارت شعـاعـا
  ذي لك لم تطاعيعلى األجل ال   فإنك لو سـألـت بـقـاء يوم

 فما نيل الخلود بمسـتـطـاع   فصبرا في مجال الموت صبرا
 فيطوى عن أخي الخنع اليراع   وال ثوب الحياة بـثـوب عـز
 وداعية ألهل األرض داعـي   سبيل الموت غاية آـل حـي
 وتسلمه المنون إلى انقـطـاع   ومن ال يغتبـط يسـأم ويهـرم

 المـتـاع إذا ما عد من سقط   اةوما للمرء خـير فـي حـي
   

ا،    اب مثله وهذه األبيات مذآورة في الحماسة في الباب األول، وهي تشجع أجبن خلق اهللا، وما أعرف في هذا الب
  .وما صدرت إال عن نفس أبية وشهامة عربية

  
  .وهو معدود في جملة خطباء العرب المشهورين بالبالغة والفصاحة

  
ؤمنين أن      : لخروج أخيك، قال: لم ذلك؟ قال: ألقتلنك، فقال: هروي أن الحجاج قال ألخي ر الم اب أمي إن معي آت ف
ال  : ال تأخذني بذنب أخي، قال ه، ق ال      : هات ه، ق د من ا هو أوآ ال   : فمعي م ا هو؟ ق اب اهللا عز وجل، حيث     : م آت

  .، فعجب منه وخلى سبيله)وال تزر وازرة وزر أخرى: (يقول
  

  : سعدي من أبياتوفي قطري قال حصين بن حفصة ال
  حياتك ال نفع وموتك ضائر   وأنت الذي ال نستطيع فراقه



 

ة،        ه آفاي ذا الضبط ففي ى ه د عل وقد ضبطت أسماء أجداده ضبطا يغني عن التقييد، ففيه تطويل، فمن آتبه فليعتم
  .وآذلك األلفاظ التي في األبيات مضبوطة

و     إن قولهم قطري ليس باسم له، ولكنه نسبة إل: وقد قيل ه أب ان من د آ ى موضع بين البحرين وعمان، وهو اسم بل
  .نعامة المذآور، فنسب إليه، وقيل إنه هو قصبة عمان، والقصبة هي آرسي الكورة

 آافور اإلخشيدي

بعض    -وقد سبق شيء من خبره في ترجمة فاتك  -أبو المسك آافور بن عبد اهللا اإلخشيدي  دا ل افور عب ، وآان آ
الى     -و بكر محمد ابن طغج اإلخشيد أهل مصر، ثم اشتراه أب اء اهللا تع ره إن ش ي عشرة      -اآلتي ذآ نة اثنت ي س ف

تاذ    . وثلثمائة بمصر من محمود بن وهب بن عباس وترقى عنده إلى أن جعله أتابك ولديه ل األس د وآي وقال محم
د بلغت      : آافور ات وق وم، وم ي آل ي ة     خدمت األستاذ والجراية التي يطلقها ثالث عشرة جراية ف دي ثالث ي ي عل

  .عشر ألفا في آل يوم

م   و القاس ر وهو أب ده األآب ام ول ة مصر والش ولى مملك ه ت ي ترجمت ذآور ف اريخ الم ي الت يد ف وفي اإلخش ا ت ولم
وفي أنوجور          ى أن ت ام إل ه أحسن قي دبير دولت افور بت أنوجور، ومعناه بالعربي محمود، بعقد الراضي له، وقام آ

ه    يوم السبت لثمان وقيل لسبع  د أبي ن عن . خلون من ذي العقدة سنة تسع وأربعين وثلثمائة، وحمل إلى القدس ودف
ولى  . وآانت والدته بدمشق يوم الخميس لتسع خلون من ذي الحجة سنة تسع عشرة وثلثمائة، رحمه اهللا تعالى وت

ع، فا             ك الصقع أجم ه حلب والمصيصة وطرسوس وذل ي أيام روم ف ك ال ي، ومل ستمر  بعدة أخوه أبو الحسن عل
وفي            ل ت ل ب ة، وقي نة خمس وخمسين وثلثمائ ي س ذآور ف ي الم آافور على نيابته وحسن إيالته، إلى أن توفي عل
نة          ين من صفر س ع بق اء ألرب وم الثالث ه ي إلحدى عشرة ليلة خلت من المحرم سنة أربع وخمسين، وآانت والدت

  .ست وعشرين وثلثمائة بمصر، رحمه اهللا تعالى

احتج           ثم استقل آافور بالم يد، ف ن اإلخش ي ب ي الحسن عل د أب دعوة لول ة ال ه بإقام ملكة من هذا التاريخ وأشير علي
اء لعشر        وم الثالث الخلع ي ه، ورآب ب بصغر سنة، ورآب بالمطارد، وأظهر خلعا جاءته من العراق وآتابا بتكنيت

  .-مقدم ذآره ال -خلون من صفر سنة خمس وخمسين وثلثمائة وآان وزيره أبا الفضل جعفر بن الفرات 

ة       يد بثماني تراه اإلخش وآان آافور يرغب في أهل الخير ويعظمهم، وآان أسود اللون شديد السواد بصاصا، واش
ه               ره مع ا شيء من خب ن طباطب ة الشريف اب ي ترجم د سبق ف ل، وق ا نق ى م و الطيب    . عشر دينارا عل ان أب وآ

دان   ن حم ة ب ارق سيف الدول د ف ي ق ره  -المتنب دم ذآ افورا بأحسن  مغاض -المق دح آ ه، وقصد مصر وامت با ل
ا   المدائح، فمن ذلك قوله في أول قصيدة أنشأها له في جمادى اآلخرة سنة ست وأربعين وثلثمائة، وقد وصف فيه

  : الخيل ثم قال

  ومن قصد البحر استقل السواقيا   قواصد آافور تـوارك غـيره
 ومـآقـيا وخلت بياضا خلفهـا   فجاءت بنا إنسان عين زمـانـه

   
  : وأنشده أيضا في شوال سنة سبع وأربعين قصيدته البائية التي يقول فيها. ولقد أحسن في هذا غاية اإلحسان

 وإن لم أشأ تملي علي فأآتب   وأخالق آافور إذا شئت مدحه
 ويمم آافورا فما يتـغـرب   إذا ترك اإلنسان أهـال وراءه

   
  : ومن جملتها

 حذائي وأبكي من أحب وأندب   حبيبـه يضاحك في ذا العيد آل
  وأين من المشتاق عنقاء مغرب   أحن إلى أهلي وأهوى لقاءهـم
 فإنك أحلى في فؤادي وأعذب   فإن لم يكن إال أبو المسك أو هم
 وآل مكان ينبت العـز طـيب   وآل امرئ يولي الجميل محبب

  : نشده يضحك إلي ويبش في وجهي، إلى أن أنشدتهآنت إذا دخلت على آافور أ: وحكي عن المتنبي أنه قال
   

 جزيت على ابتسام بابتسـام   ولما صار ود الناس خـبـا



 

 لعلمي أنه بعـض األنـام   وصرت أشك فيمن أصطفيه
   

  .فما ضحك بعدها في وجهي إلى أن تفرقنا، فعجبت من فطنته وذآائه: قال
  

  : يلقه بعدها قصيدته البائية وشابها بطرف من العتب، ومنهاوآخر شيء أنشده في شوال سنة تسع وأربعين ولم 
 وإن آان قربا بالبـعـاد يشـاب   أرى لي بقربي منك عينا قريرة
 ودون الذي أملت منك حجـاب   وهل نافعي أن ترفع الحجب بيننا
 وأسكت آيما ال يكـون جـواب   أقل سالمي حب ما خف عنكـم
 سكوتي بيان عندها وخـطـاب   وفي النفس حاجات وفيك فطانة
 ضعيف هوى يبغي عليه ثـواب   وما أنا بالباغي على الحب رشوة
  على أن رأيي في هواك صواب   وما شئت إال أن أدل عـواذلـي
 وغربت أنى قد ظفرت وخابـوا   وأعلم قوما خالفوني فشـرقـوا

 وأنك لـيث والـمـلـوك ذئاب   جرى الخلف إال فيك أنك واحـد
 ذئابا ولم يخطئ فـقـال ذبـاب   وأنك إن قويست صحف قـارئ
 ومدحك حق ليس فـيه آـذاب   وإن مديح الناس حق وبـاطـل
 وآل الذي فوق التراب تـراب   إذا نلت منك الود فالمـال هـين
 له آل يوم بـلـدة وصـحـاب   وما آنت لوال أنت إال مهاجـرا

 ذهـاب ا عنك لي إال إلـيكفم   ولكنك الـدنـيا إلـي حـبـيبة
   

ه           ا من ه خوف ي خدمت ه يرآب ف ه لكن افورا غضبا علي وأقام المتنبي بعد إنشاده هذه القصيدة بمصر سنة ال يلقى آ
ة    وال يجتمع به، واستعد للرحيل في الباطن، وجهز جميع ما يحتاج إليه، وقال في يوم عرفة سنة خمسين وثلثمائ

  : دته الدالية التي هجا آافورا فيها، وفي آخر هذه القصيدةقبل مفارقته مصر بيوم واحد قصي
 أقومه البيض أم آباؤه الـصـيد   من علم األسود المخصي مكرمة
 أم قدره وهو بالفلسـين مـردود   أم أذنه في يد النـحـاس دامـية

  عن الجميل فكيف الخصية السود   وذاك أن الفحول البيض عاجـزة
   

ر اج آثي ه أه ه في يراز ول ه بش ن بوي ة ب ى عضد الدول ك، ورحل إل د ذل ه بع م فارق ه، ث بما  -ة تضمنها ديوان حس
  .تضمنه ترجمته

  
ال بعضهم       اميع ق ي بعض المج ي           : ورأيت ف ال ف ه وق ا ل دخل رجل ودع يدي، ف افور اإلخش حضرت مجلس آ

ام رجل    أدام اهللا أيام موالنا، بكسر الميم من أيام، فتحدث جماعة من الحاضرين في ذ: دعائه ه، فق لك وعابوه علي
ن حشيش النجيرمي اللغوي               د ب ن محم د اهللا ب ن عب راهيم ب و اسحاق إب رتجال وهو أب من أوساط الناس وأنشد م

  : االخباري آاتب آافور، والذي دعا لكافور ولحن هو أبو الفضل ابن عياش
 أو غض من دهش بالريق أو بهـر   ال غرو أن لحن الداعـي لـسـيدنـا

 بين األديب وبين القول بالحـصـر   بته حـالـت جـاللـتـهـافتلك هي
  في موضع النصب ال عن قلة النظر   فإن يكن خفض األيام مـن غـلـط
 والفأل مأثورة عن سـيد الـبـشـر   فقد تفاءلـت فـي هـذا لـسـيدنـا
 آـدر وأن أوقاتـه صـفـر بـال   بأن أيامه خـفـض بـال نـصـب

   
  .ر آثيرةوأخبار آافو

  
  : ولما آثرت الزالزل بمصر في أيام آافور أنشده محمد بن عاصم قصيدة يقول فيها

 فـرحـا لكنها رقصت من عدله   ما زلزلت مصر من سوء يراد بها

  .فأمر له بألف دينار، وقيل إن عطاءه ذلك حث المتنبي على المسير إلى مصر



 

ي  : ، فقالآافور: ما اسمك؟ قال: ودخل على آافور غالم فقال د نب د     . نعم ما آل من اسمه محم ع الشيخ عب ه م ول
ة هي من          ايخ، قصة عجيب ار المش ان من آب اهللا بن جابار الصوفي الزاهد شيخ البقاعي، رحمهما اهللا تعالى، وآ

ال  دادي            : غرر مناقبه، ذآر المسبحي في تاريخه ق ي الحسن البغ ي بكر القمي عن أب ة آاتب أب و الداب دثني أب ح
ات               ورد: قال ولى نفق ي يت ر المحل و بك ان أب افور، وآ ام آ ي أي وغ ف ا صبي دون البل دي وأن ع وال ت إلى مصر م

ال        زوره ويصله، ق ان ي ودة، وآ ي م ين أب ذاآرا    : مصالحه وخواص خدمه، وقد نتجت بينه وب وم فت اءه ذات ي فج
ا أسمع     ي وأن ر ألب ذا ا : أخبار آافور وطريقته وما هو عليه من الخشوع، فقال أبو بك ي آل      ه ه ف افور ل تاذ آ ألس

ى              ة إل د القراف وم من ح دة تتضمن أسماء ق ا وجري ا وورق عيد أضحى عادة، وهي أن يسلم إلي بغال محمال ذهب
ى        اء اآلخرة إل د العش المنامة وما بينهما، ويمضي معي صاحب الشرطة ونقيب يعرف المنازل، وأطوف من بع

رأة   آخر الليل حتى أسلم ذلك إلى من جعل له وتتضمن اسم ه الجريدة، وأطوف منزل آل إنسان ما بين رجل وام
ا        : األستاذ أبو المسك آافور يهنيك بعيدك ويقول لك: وأقول ه، فلم ا جعل ل ه م ادفع إلي ك، ف اصرف هذا في منفعت

ار فأنفقت         ة دين ار مائ ن جاب د اهللا اب و عب آان في هذا العيد جريت على العادة ورأيته زادني في الجريدة الشيخ أب
ة،   الم اهر القراف ه بظ ا منزل ى أتين ب حت ع النقي ي وسرت م ي آم ا ف ق إال الصرة، فجعلته م يب ه ول ي أرباب ال ف

ال         ي وق رد عل م ي ه فل ر السهر فسلمت علي ك؟ قلت   : فطرقت الباب فنزل إلينا شيخ عليه أث ا حاجت و   : م تاذ أب األس
ال     دنا؟ قلت   : المسك آافور يخص الشيخ بالسالم، فق ي بل ال  : وال م، ق ي       ح: نع ه ف ي أدعو ل م أنن فظه اهللا، اهللا يعل

ا      : الخلوات وأدبار الصلوات وللمسلمين بما اهللا سامعه ومجيبه، قلت ألك قبوله ذه الصرة وهو يس وقد أنفذ معي ه
ه      : لتصرفها في مؤونة هذا العيد المبارك فقال ة، فراجعت ذا بعل ا نفسد ه نحن رعيته ونحن نحبه في اهللا تعالى وم

ي ال ين ل ول فتب ه الق ه فترآت و علي ا ه ه عم الى أن أقطع ن اهللا تع ق والتلهف واستحييت م ه والقل ي وجه ضجر ف
ه      : فجئت فوجدت األمير قد تهيأ للرآوب وهو ينتظرني فلما رآني قال: وانصرفت، قال ر، فقلت ل ا بك ا أب ه ي : هي

ال   أرجو أن يستجيب اهللا تعالى فيك آل دعوة صالحة دعيت لك في هذه الليلة وفي هذا اليوم د  : الشريف، فق الحم
م يجر      : هللا الذي جعلني سببا إليصال الراحة إلى عياله، ثم أخبرته بامتناع ابن جابار فقال ذلك جدير، ل نعم هو ب

ك        : بيننا وبينه معاملة قبل هذا اليوم، ثم قال لي ا لقيت دابت ة فلست أشك فيم عد إليه وارآب دابة من دواب النوب
يقول        في هذه الليلة من التعب، ثم  ه س ك فإن زل إلي إذا ن ه ف ه واطرق باب ه       : امض إلي رد علي دنا؟ فال ت م تكن عن أل

زيال  . إال تذآرة لمن يخشى  . بسم اهللا الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى: (جوابا ثم استفتح واقرأ تن
ى    ق األرض والسموات العل ا ف        . ممن خل ي السموات وم ا ف ه م توى، ل ى العرش اس رحمن عل ا ال ي األرض وم

ي      : يا ابن جابار، يقول لك آافور). بينهما وما تحت الثرى ق؟ أبق واله ومن الخل ومن آافور العبد األسود ومن م
ا   ى من رددت أنت م ك وعل دري من معطي ا ت ا هن م، ه اس آله ة أو شرآة؟ تالشى الن الى ملك ع اهللا تع ألحد م

ين السبب     رق ب ال ! والمسبب سألت، هو أرسل إليك يا ابن جابار، ما تف زل      : ق ه فن فرآبت وسرت فطرقت منزل
ال   ار وق : إلى وقال لي مثل لفظ آافور، فأضربت عن الجواب وقرأت طه ثم قلت له ما قال آافور، فبكى ابن جاب

ه  : أين ما حملت؟ فأخرجت له الصرة فأخذها وقال ل ل ال   : علمنا األستاذ آيف التصوف، ق : أحسن اهللا جزاءك، ق
ال       فعدت إليه فأخبرته ف الى شكرا وق م سجد هللا تع ذلك ث ى        : سر ب ببا إليصال الراحة إل ي س ذي جعلن د هللا ال الحم
  .عبادة، ثم رآب حينئذ

نة             ى س ادى األول ين من جم اء لعشر بق وم الثالث وفي ي ى أن ت ولم يزل مستقال باألمر بعد أمور يطول شرحها إل
ل  ل        خمس وخمسين وثلثمائة بمصر، وقيل إنه توفي يوم األربعاء، وقي ة، وقي نة خمس وخمسين وثلثمائ وفي س ت

ي تاريخه أيضا،                 اني ف ال الفرغ ذا ق م، وآ اب الخطط، واهللا أعل ي آت ول القضاعي ف سنة سبع وخمسين وهو ق
ى   رحمه اهللا تعالى واألول أصح، ودفن بالقرافة الصغرى، وقبته مشهورة هناك، ولم تطل مدته في االستقالل عل

  .خشيد إلى هذا التاريخما ظهر من تاريخ موت علي بن اإل

ديار        ه وال از جميع ة والحج ابر بمك ى المن ه عل دعى ل ان ي ع مصر وآ ا م ه أيض ي مملكت ام ف الد الش ت ب وآان
ا         ره خمس دير عم ان تق ك، وآ ر ذل المصرية وبالد الشام من دمشق وحلب وأنطاآية وطرسوس والمصيصة وغي

  .وستين سنة على ما حكاه القرغاني في تاريخه، واهللا أعلم

د          رر األمر وتراضت الجماعة بول ى أن تق ده، إل وآانت أيامه سديدة جميلة، ووقع الخلف فيمن ينصب لألمر بع
وارس              ي الف ام، وخطب ألب بعة أي ة أشهر إال س نتين وثالث افور س ة آ يد، وآانت والي أبي الحسن علي بن اإلخش

نة   ى س ذآورة       أحمد بن علي بن اإلخشيد يوم الجمعة لسبع بقين من جمادى األول رهم م ة خب بع وخمسين، وبقي س
  .في ترجمة جده محمد اإلخشيد

  
  
  



 

 آثير عزة

اق العرب    د عش ي، أح ويمر الخزاع ن ع امر ب ن ع ود ب ة األس ي جمع ن أب رحمن ب د ال ن عب ر ب و صخر آثي أب
ن      : المشهورين به وقال ابن الكلبي في جمهرة النسب د ب ن مخل ن عويمر ب هو آثير بن عبد الرحمن بن األسود ب

اء                   سعيد ن عامر م اء ب رو مزيقي ن عم ة ب ن حارث ة ب ن ربيع رو ب ن عم يح ب ن مل ن سعد ب ة ب بن سبيع بن خثعم
ة هو              ن حارث ة ب ة، وربيع ة النسب معروف ن األزد، وبقي ازن ب ن م ة ب ن ثعلب السماء بن حارثة بن امرئ القيس ب

ي ا        لم يجر قصبه ف ه وس ي صلى اهللا علي ار، وهو أول من سيب     لحي، وابنه عمرو بن لحي هو الذي رآه النب لن
ذا لحي وأخوه                ادة األصنام، وه ى عب ا العرب إل ه السالم، ودع راهيم علي ن إب ر دي رة وغي السوائب وبحر البحي
ا تفرقت األزد        وا عن األزد لم م انقطع أفصى ابنا حارثة هما خزاعة، ومنهما تفرقت، وإنما قيل لهم خزاعة ألنه

  .سار اآلخرون إلى المدينة والشام وعمانمن اليمن أيام سيل العرم وأقاموا بمكة، و

ر  : وقال ابن الكلبي أيضا قبل هذا بقليل واألشيم وهو أبو جمعة بن خالد بن عبيد بن مبشر بن رباح، وهو جد آثي
  .بن عبد الرحمن صاحب عزة أبو أمه إليه ينسب

ر   وهو صاحب عزة بنت جميل بن حفص بن إياس بن عبد العزى بن حاجب ابن غفار بن مليل بن ضمرة بن بك
دنان          ن ع د ب ن مع زار ب ن ن ن مضر ب اس ب ال السمعاني  . بن عبد مناة بن آنانة بن خزيمة ابن مدرآة بن إلي : وق

  .وله معها حكايات ونوادر وأمور مشهورة، وأآثر شعره فيها. جميل ابن وقاص بن حفص بن إياس، واهللا أعلم

ي   وآان يدخل على عبد الملك بن مروان وينشده، وآان را ة ف فضيا شديد التعصب آلل أبي طالب، حكى ابن قتيب
دا     : طبقات الشعراء أن آثيرا دخل يوما على عبد الملك فقال له عبد الملك بحق علي بن أبي طالب هل رأيت أح

ا   : نشدتك بحقي إال ما أخبرتني، قال: يا أمير المؤمنين، لو نشدتني بحقك أخبرتك، قال: أعشق منك؟ قال م، بين نع
ي ا أس هأن ت ل ة، فقل د نصب حبال ا برجل ق وات إذا أن ي بعض الفل ال: ر ف ا؟ ق ا هن ا أجلسك ه ي : م ي وأهل أهلكن

ذا، قلت    ا ه أرأيت إن أقمت معك    : الجوع، فنصبت حبالتي هذه ألصيد لهم شيئا ولنفسي ما يكفينا ويعصمنا يومن
درني  نعم، فبينا نحن آذلك إذ وقعت ظبية في : فأصبت صيدا تجعل لي منه جزءا؟ قال الحبالة، فخرجنا نبتدر، فب

  : دخلتني لها رقة لشبهها بليلى، وأنشأ يقول: ما حملك على هذا؟ قال: إليها فحلها وأطلقها، فقلت له

  لك اليوم من وحشية لصديق   أيا شبه ليلى ال تراعي فإنني
 فأنت لليلى ما حييت طليق   أقول وقد أطلقتها من وثاقها

   
ة أن   ولما عزم عبد الملك ع ن معاوي لى الخروج إلى محاربة مصعب بن الزبير ناشدته زوجته عاتكة بنت يزيد ب

ا يئست        ة، فلم ع من اإلجاب ال يخرج بنفسه، وأن يستنيب غيره في حربه ولم تزل تلح عليه في المسألة وهو يمتن
يعني  -ابن أبي جمعة  قاتل اهللا: أخذت في البكاء حتى بكى من آان حولها من جواريها وحشمها، فقال عبد الملك

  : آأنه رأى موقفنا هذا حين قال -آثيرا 
 حصان عليها نظم در يزينهـا   إذا ما أراد الغزو لم يثن عزمه
 بكت فبكى مما شجاها قطينها   نهته فلما لم تر النهي عـاقـه

   
  .ثم عزم عليها أن تقصر فأقصرت وخرج لقصده

   
ك      ويقال إن عزة دخلت على أم البنين ابنة د المل ن عب د ب : العزيز، وهي أخت عمر ابن عبد العزيز وزوجة الولي

  : أرأيت قول آثير: فقالت لها
 وعزة ممطول معنى غريمهـا   قضى آل ذي دين فوفى غريمه

   
ين     : ما آان ذلك الدين؟ قالت ا، فقالت أم البن ة فحرجت منه ا   : وعدته قبل ي إثمه ا وعل ين    . أنجزيه دمت أم البن م ن ث

  .اهللا تعالى وأعتقت عن هذه الكلمة أربعين رقبةفاستغفرت 
  
ن     يئا م ا ش و ال يعرفه زة وه أعطى ع يئة، ف رب بالنس اء الع اع نس ا ب ة، وربم ار بالمدين الم عط ر غ ان لكثي وآ

اء وأسرعه،   : فقالت له: العطر، فمطلته أياما، وحضرت إلى حانوته في نسوة فطالبها حبا وآرامة، ما أقرب الوف
  : فأنشد متمثال



 

 وعزة ممطول معنى غريمهـاقضى آل ذي دين فوفى غريمه
   

ال   : فقالت النسوة ك؟ ق ن : اتدري من غريمت ال   : ال واهللا، فقل ي       : هي واهللا عزة فق ا ل ي حل مم ا ف أشهدآن اهللا أنه
انوت          : قبلها، ثم مضى إلى سيده فأخبره بذلك، فقال آثير ي ح ا ف ع م ه جمي ه، ووهب ك حر لوجه وأنا أشهد اهللا أن

  .عطر، فكان ذلك من عجائب االتفاقال
  

  : ولكثير في مطالها بالوعد شعر آثير، فمن ذلك قوله
 وشر الغانيات ذوو المطـال   أقول لها عزيز مطلت دينـي
 غريما ما ذهبت له بـمـال   فقالت ويح غيرك آيف أقضي

   
  : وله

 ومن ذا الذي يا عز ال يتغير   وقد زعمت أني تغيرت بعدها
  عهدت ولم يخبر بسرك مخبر   مي والخليقة آالـذيتغير جس

   
اء   -ولما قتل يزيد بن المهلب بن أبي صفرة وجماعة من أهل بيته بعقر بابل  وسيأتي خبر ذلك في ترجمته إن ش

وم    ! ما أجل الخطب: وآانوا يكثرون اإلحسان إلى آثير، فلما بلغه ذلك قال -اهللا تعالى  دين ي ضحى بنو حرب بال
  .حى بنو مروان بالكرم يوم العقر، وأسبلت عيناه بالدموعالطف وض

  
ه       روان وعلي ن م ك ب د المل د عب ن عن رج م را خ اني أن آثي اب األغ رج األصبهاني صاحب آت و الف دث أب وح

ا، فقالت      ي وجهه ر ف أفف آثي ال   : مطرف، فاعترضته عجوز في الطريق اقتبست نارا في روثة، فت ت؟ ق : من أن
  : القائلألست : آثير عزة، فقالت

 يمج الندى جثجاثها وعرارهـا   فما روضة زهراء طيبة الثرى
  إذا أوقدت بالمندل الرطب نارها   بأطيب من أردان عزة موهـنـا

   
رؤ             : نعم، فقالت: فقال لها آثير ال ام ا ق ا، هال قلت آم ة لطيب رائحته ذه الروث ى ه دل الرطب عل لو وضع المن

  : القيس
  وجدت بها طيبا وإن لم تطيب   قـاألم ترياني آلما جئت طار

   
  .استري علي هذا: فناولها المطرف وقال

  
ول   األدب يق تغالي ب ن اش ي زم ايخ األدب ف معت بعض مش ة   : وس ن تتم اني م ت الث ن البي اني م إن النصف الث

ا إذا أ  : أوصاف الروضة أيضا، فكأنه قال ا وعراره دت  إن هذه الروضة الطيبة الثرى التي يمج الندى جثجاثه وق
ذا        د أن يكون ه ه يبع راض، لكن ه اعت بالمندل الرطب نارها ما هي بأطيب من أردان عزة وعلى هذا ال يبقى علي

  .مقصوده
  

ال    ك فق د المل ي      : وآان آثير ينسب إلى الحمق، ويروى أنه دخل يوما على يزيد بن عب ا يعن ؤمنين، م ر الم ا أمي ي
  : الشماخ بقوله

  جوازئ بالرمل عينخدود    إذا األرطى توسد أبـرديه
   

  .وما يضرني أن ال أعرف ما عنى هذا األعرابي الجلف؟ واسحمقه وأمر بإخراجه: فقال يزيد
  

ذ              ان يومئ ون أن يضحك، وآ ه يتمن ي مرضه، وأهل وده ف د عمر يع روان وال ن م ودخل آثير على عبد العزيز ب
ال  لم وأس      : أمير مصر، فلما وقف عليه ق أن تس تم ب وال أن سرورك ال ي ك      ل ا ب ي أن يصرف م دعوت اهللا رب قم ل

  : إلى، ولكني أسأل اهللا تعالى لك العافية ولي في آنفك النعمة، فضحك عبد العزيز، وأنشد آثير
 ليت التشكي آان بـالـعـواد   ونعود سيدنـا وسـيد غـيرنـا
  بالمصطفى من طارفي وتالدي   لو آان يقبل فـدية لـفـديتـه

   



 

  : ير قصيدته التائية التي يقول من جملتهاومما يستجاد من شعر آث
 تسليت من وجد بها وتسلت   وإني وتهيامي بعزة بعد مـا
 تبوأ منها للمقيل اضمحلـت   لكالمرتجي ظل الغمامة آلما

   
  : أنشدنا أبو عبد اهللا إبراهيم بن عرفة المعروف بنفطويه لكثير: وقال أبو علي القالي

 قلب للهجر طرفا غضيضات   أال تلك عزة قد أقـبـلـت
  وآيف يعود مريض مريضا   تقول مرضت فما عدتـنـي

  : ومن شعره أيضا
   

 يبكون من حذر العذاب قعودا   رهبان مدين والذين عهدتهـم
 خروا لعزة رآعا وسـجـودا   لو يسمعون آما سمعت آالمها

   
ال  وبلغ آثيرا أن عزة مريضة وانها تشتاقه فخرج يريدها، فلما صار  د فق ا  : ببعض الطريق لقيه أعرابي من نه ي

  أبا صخر، أين تريد؟
   

ال    : أريد عزة، قال: قال يئا؟ ق ي وجهك ش ة ينتف ريشه،         : فهل رأيت ف وق بان اقطا ف ا س ي رأيت غراب ال، إال ان
اس منصرفون من        : قال ا والن ى مصر فوافاه ر إل توافي مصر وقد ماتت عزة، فانتهره آثير ثم مضى وعاد آثي

  : عزة فقال جنازة
 ينتف أعلى ريشـه ويطـايره   رأيت غرابا ساقطا فوق بـانة
  بنفسي للنهدي هل أنت زاجره   فقلت ولو أني أشاء زجـرتـه
 وبان فبين من حبيب تعاشـره   فقال غراب الغتراب وفـرقة
 وازجره للطير ال عز ناصره   فما أعيف النهـدي ال در دره

   
زة با   ر بمصر وع ان آثي ى مصر،     وآ ة إل ق وهي متوجه ي الطري ا ف ا، فلقيه افر نحوه ا فس تاق إليه ة، فاش لمدين

اس    ا والن وجرى بينهما آالم يطول شرحه، ثم إنها انفصلت عنه وقدمت إلى مصر، وعاد آثير إلى مصر فوافاه
  : ينصرفون من جنازتها فأتى قبرها وأناخ راحلته عنده، ومكث ساعة، ثم رحل وهو ينشد أبياتا منها

 عليك سالم اهللا والعين تسفـح   أقول ونضوي واقف عند قبرها
  فأنت لعمري اليوم أنأى وأنزح   وقد آنت أبكي من فراقك حية

  .وأخبارهما آثيرة

م     ن القاس د ب وتوفي آثير عزة في سنة خمس ومائة، رحمه اهللا تعالى، وروى محمد بن سعد عن الواقدي عن خال
ا             مات عكرمة مولى : البياضي قال ا جميع ة، فرأيتهم نة خمس ومائ ي س د ف وم واح ي ي ر عزة ف اس وآثي ابن عب

ة،         : صلي عليهما في موضع واحد بعد الظهر، فقال الناس ا بالمدين ان موتهم اس، وآ اس وأشعر الن ه الن ات أفق م
  .وقد تقدم ذآر عكرمة والخالف في تاريخ موته، فلينظر هناك في ترجمته

  .وقد تقدم الكالم على الخزاعي

ول . تصغير آثير وإنما صغر ألنه آان حقيرا شديد القصر: آثيرو : وآان إذا دخل على عبد العزيز بن مروان يق
ال بعضهم            ذباب لقصره، وق ان يلقب زب ال ذلك، وآ ك السقف، يمازحه ب ئال يؤذي را   : طأطئ رأسك ل رأيت آثي

  .يطوف بالبيت، فمن أخبرني أن طوله آان أآثر من ثالثة أشبار فقد آذب

 ر الدين صاحب إربلمظف

  .أبو سعيد آوآبوري بن أبي الحسن علي بن بكتكين بن محمد، الملقب الملك المعظم مظفر الدين صاحب إربل



 

ه                ل ل ذا قي ان قصيرا، وله رة، وآ ل، ورزق أوالدا آثي ي المعروف بكجك صاحب إرب دين عل ن ال ده زي آان وال
رة     أي صغير القدر: آجك وهو لفظ أعجمي معناه بالعربي صغير الدا آثي ل وب ك إرب ، وأصله من الترآمان، ومل

في تلك النواحي، وفرقها على أوالد أتابك قطب الدين مودود بن زنكي صاحب الموصل ولم يبق له سوى إربل، 
ا        وفي به ى أن ت ل إل ره، وانقطع بإرب والشرح يطول، وعمر طويال، يقال إنه جاوز مائة سنة وعمي في آخر عم

دين     ليلة األحد حادي عشر ذ يرة صالح ال ي س داد ف ي   : ي القعدة سنة ثالث وستين وخمسمائة وقال ابن ش ات ف م
ان             الى، وآ ه اهللا تع د رحم اورة للجامع العتيق داخل البل ه المج ة ب ه المعروف ذي الحجة من السنة ودفن في تربت

  .موصوفا بالقوة المفرطة والشهامة، وله بالموصل أوقاف آثيرة مشهورة من مدارس وغيرها

ي   قا ه لبن ل شيخنا الحافظ عز الدين أبو الحسن علي المعروف بابن األثير الجزري في تاريخه الصغير الذي عمل
لم         : أتابك ملوك الموصل نة ثالث وستين وخمسمائة، وس ل س ى إرب إن زين الدين المذآور سار عن الموصل إل

ة وقالع     جميع ما آان بيده من البالد والقالع إلى أتابك قطب الدين، فمن ذلك سن ر الحميدي ة عق جار وحران وقلع
دين                د ال د حج هو وأس ان ق ل، وآ رك لنفسه سوى إرب ا ت ك، وم ر ذل الهكارية جميعها وتكريت وشهرزور وغي

  .شيرآوه بن شاذي في سنة خمس وخمسين وخمسمائة

دين     د ال ه مجاه ان أتابك از   ولما توفي ولي موضعه ولده مظفر الدين المذآور وعمره أربع عشرة سنة، وآ  -قايم
ذلك، وشاور     -المذآور في حرف القاف  فأقام مدة، ثم تعصب مجاهد الدين عليه، وآتب محضرا أنه ليس أهال ل

م أخرج               ه، ث ان أصغر من ه، وآ ر يوسف مكان ا مظف دين أب ن ال اه زي ام أخ الديوان العزيز في أمره واعتقله، وأق
ا    ه به ذ سيف         مظفر الدين من البالد، فتوجه إلى بغداد فلم يحصل ل ا يومئ ى الموصل ومالكه ل إل مقصوده، فانتق

ودود   ين       -الدين غازي بن م ي حرف الغ ره ف دم ذآ ا        -المق ل إليه ة حران، فانتق ه مدين ه، وأقطع ، فاتصل بخدمت
ي         ا ف ي االقطاع الره ه، وزاده ف ده، وتمكن من وأقام بها مدة، ثم اتصل بخدمة السلطان صالح الدين، وحظي عن

ع حران،            سنة ثمان وسبعين وخ دين م ر ال ا مظف ي وأعطاه ن الزغفران ا من اب دين الره مسمائة، وأخذ صالح ال
ه        اه سميساط، وزوجه أخت م أعط وأخذ الرقة من ابن حسان وأعطاها ابن الزعفراني، والشرح في ذلك يطول، ث

ين      دين صاحب قصر مع دين  الست ربيعة خاتون بنت أيوب، وآانت قبله زوجة سعد الدين مسعود بن معين ال ال
مائة       انين وخمس نة إحدى وثم ذآور س دين الم دين       . الذي بالغور، وتوفي سعد ال ع صالح ال دين م ر ال وشهد مظف

ا تضمنته            ى م ره عل ا غي م يثبت فيه ي مواضع ل مواقف آثيرة وأبان فيها عن نجدة وقوة نفس وعزيمة، وثبت ف
ه إال      تواريخ العماد األصبهاني وبهاء الدين بن شداد وغيرهما، وشهرة ذلك م يكن ل و ل تغني عن اإلطالة فيه، ول

اة           دين صاحب حم ي ال ه وقف هو وتق ه، فان ره    -وقعة حطين لكفت دم ذآ ا       -المق م لم وانكسر العسكر بأسره، ث
يهم       تح اهللا سبحانه عل لمين، وف ان السلطان صالح      . سمعوا بوقوفهما تراجعوا حتى آانت النصرة للمس ا آ م لم ث

تي   د اس ن            الدين منازال عكا بع تهم زي ي جمل ان ف ه، وآ وك الشرق تنجده وتخدم ه مل ا وردت علي رنج عليه الء الف
امن والعشرين من     الدين يوسف أخو مظفر الدين، وهو يومئذ صاحب إربل، فأقام قليال ثم مرض، وتوفي في الث

ه ا  -شهر رمضان سنة ست وثمانين وخمسمائة بالناصرة  لصالة  وهي قرية بالقرب من عكا يقال إن المسيح علي
زل عن حران         -والسالم ولد بها على االختالف الذي في ذلك  دين من السلطان أن ين ر ال فلما توفي التمس مظف

ي ذي الحجة     ل ف والرها وسميساط، ويعوضه إربل، فأجابه إلى ذلك وضم إليه شهرزور، فتوجه إليها ودخل إرب
  .سنة ست وثمانين وخمسمائة، هذه خالصة أمره

دنيا   وأما سيرته الذاتي ي ال ة فلقد آان له في فعل الخيرات غرائب لم يسمع أن أحدا فعل في ذلك ما فعله، لم يكن ف
دة مواضع           ي ع ى المحاويج ف ا عل ز يفرقه شيء أحب إليه من الصدقة، آان له آل يوم قناطير مقنطرة من الخب

ع  من البلد يجتمع في آل موضع خلق آثير يفرق عليهم في أول النهار، وآان إذا نزل  من الرآوب يكون قد اجتم
ع   عند الدار خلق آثير فيدخلهم إليه ويدفع لكل واحد آسوة على قدر الفصل من الشتاء والصيف أو غير ذلك، وم
ان    ى والعمي الكسوة شيء من الذهب من الدينار واالثنين والثالثة وأقل وأآثر، وآان قد بنى أربع خانقاهات للزمن

رر ل ذين الصنفين، وق ن ه ا م ين  ومأله ل عصرية اثن ي آ ه ف أتيهم بنفس ان ي وم، وآ ل ي ه آ اجون إلي ا يحت م م ه
ى              ل إل ة، وينتق ده بشيء من النفق ه ويتفق أله عن حال ه، ويس ي بيت وخميس ويدخل عليهم، ويدخل إلى آل واحد ف
ل،       اء األرام ى دارا للنس وبهم، وبن ر قل اآلخر، وهكذا حتى يدور على جميعهم، وهو يباسطهم ويمزح معهم ويجب
يهن فيرضعنه،     ودارا للصغار األيتام، ودارا للمالقيط رتب بهم جماعة من المراضع، وآل مولود يلتقط يحمل إل
د أحوالهم ويعطيهم       وأجرى على أهل آل دار ما يحتاجون إليه في آل يوم، وآان يدخل إليها في آل وقت ويتفق

ف تان ويق ى البيمارس دخل إل ان ي م، وآ رر له ى المق ادة عل ات زي ه  النفق أله عن مبيت ى مريض مريض ويس عل
ى       ا، وعل ر أو غيرهم ه أو فقي وآيفية حاله وما يشتهيه وآان له دار مضيف يدخل إليها آل قادم على البلد من فقي
اء، وإذا عزم اإلنسان        داء والعش ي الغ دار ف الجملة فما آان يمنع منها آل من قصد الدخول إليها، ولهم الراتب ال

ان      على السفر أعطوه نفقة  ة، وآ افعية والحنفي ريقين من الش على ما يليق بمثله، وبنى مدرسة رتب فيها فقهاء الف
ير   ه، س ن ثياب يئا م ع ش إذا طاب وخل ماع، ف ل الس ا ويعم ا ويبيت به ماط به ل الس ه، ويعم ا بنفس ل وقت يأتيه آ



 

اطى المن  ه     للجماعة بكرة شيئا من األنعام، ولم يكن له لذة سوى السماع، فإنه آان ال يتع ر، وال يمكن من إدخال ك
ا من        ام المواسم فيهم ي أي ع ف إلى البلد، وبنى للصوفية خانقاهين فيهما خلق آثير من المقيمين والواردين، ويجتم
د سفر     د عن الخلق ما يعجب اإلنسان من آثرتهم، ولهما أوقاف آثيرة تقوم بجميع ما يحتاج إليه ذلك الخلق، وال ب

  .ينزل بنفسه إليهم ويعمل عندهم السماعات في آثير من األوقات آل واحد من نفقة يأخذها، وآان

ا              ك به اس يفت تكثرة من الن ة مس م جمل الد الساحل ومعه ى ب ه إل وآان يسير في آل سنة دفعتين جماعة من امنائ
ونهم    اء يعط م يصلوا فاألمن يئا، وإن ل د ش ل واح ه أعطى آ إذا وصلوا إلي ار، ف دي الكف ن أي لمين م أسرى المس

ي               . منه في ذلكبوصية  ه ف افر إلي دعو حاجة المس ا ت ع م ه جمي بيال للحاج، ويسير مع نة س ي آل س وآان يقيم ف
ب،       اب الروات اويج وأرب ى المح الحرمين عل الطريق، ويسير صحبته أمينا معه خمسة أو ستة آالف دينار ينفقها ب

ة      وله بمكة حرسها اهللا تعالى، آثار جميلة وبعضها باق إلى اآلن، وهو أول من ات ليل ل عرف ى جب أجرى الماء إل
اء،            : الوقوف دم الم انوا يتضررون من ع إن الحجاج آ اء، ف ل مصانع للم وغرم عليه جملة آثيرة، وعمر بالجب

  .وبنى له تربة أيضا هناك

ه       ا من ذآر طرف ه، لكن ن وهو  : وأما احتفاله بمولد النبي صلى اهللا عليه وسلم، فإن الوصف يقصر عن اإلحاطة ب
ل     أن أهل ال ة من إرب بالد القريب ل   -بالد آانوا قد سمعوا بحسن اعتقاده فيه، فكان في آل سنة يصل إليه من ال مث

واحي  ك الن م وتل الد العج نجار ونصيبين وب رة وس داد والموصل والجزي اء والصوفية  -بغ ن الفقه ر م ق آثي خل
دين     والوعاظ والقراء والشعراء، وال يزالون يتواصلون من المحرم إلى أوائل شه ر ال دم مظف ع األول، ويتق ر ربي

اقي        ه، والب ة ل ا قب ر، منه ة وأآث بنصب قباب من الخشب آل قبة أربع أو خمس طبقات، ويعمل مقدار عشرين قب
اخرة المستجملة،             ة الف أنواع الزين اب ب ك القب وا تل ان أول صفر زين إذا آ ة، ف لألمراء وأعيان دولته لكل واحد قب

ك        وقعد في آل قبة جوق من المغا ة من تل وا طبق م يترآ ني وجوق من أرباب الخيال ومن أصحاب المالهي، ول
رج               م شغل إال التف ى له ا يبق دة، وم ك الم ي تل اس ف ايش الن ا، وتبطل مع ا جوق الطباق في آل قبة حتى رتبوا فيه

ان مظ       دان، فك اه المجاورة للمي اب الخانق ى ب دين   والدوران عليهم، وآانت القباب منصوبة من باب القلعة إل ر ال ف
ا                االتهم وم ى خي رج عل اءهم، ويتف ا، ويسمع غن ى آخره ة إل ة قب ى قب ينزل آل يوم بعد صالة العصر ويقف عل
ة         ى القلع م يرجع إل يفعلونه في القباب، ويبيت في الخانقاه ويعمل السماع ويرآب عقيب صالة الصبح يتصيد، ث

اني عشر، ألجل      قبل الظهر، هكذا يعمل آل يوم إلى ليلة المولد، وآان يعمله  ي الث نة ف سنة في ثامن الشهر، وس
دا عن الوصف              را زائ يئا آثي نم ش ر والغ ل والبق ومين أخرج من اإلب د بي االختالف الذي فيه، فإذا آان قبل المول
ا،  ي نحره م يشرعون ف دان، ث ى المي ا إل أتي به ى ي اني والمالهي حت ول والمغ ده من الطب ا عن ع م ا بجمي وزفه

ي        وينصبون القدور ويط د أن يصلي المغرب ف د عمل السماعات بع بخون األلوان، المختلفة فإذا آانت ليلة المول
ع       ا شمعتان أو أرب ي جملته ر، وف ك     -القلعة ثم ينزل وبين يديه من الشموع المشتعلة شيئ آثي ي ذل من   -أشك ف
وطة على ظهر البغل  الشموع الموآبية التي تحمل آل واحدة منها على بغل، ومن ورائها رجل يسندها وهي مرب

دي الصوفية،              ى أي اه عل ى الخانق ة إل ع من القلع زل الخل د أن وم المول حتى ينتهي إلى الخانقاه، فإذا آان صبيحة ي
دده،    ق ع على يد آل شخص منهم بقجة، وهو متتابعون آل واحد وراء اآلخر، فينزل من ذلك شيء آثير ال أتحق

د         ثم ينزل إلى الخانقاه وتجتمع األعيان والرؤ اس، وينصب آرسي للوعاظ، وق رة من بياض الن ساء وطائفة آبي
ى   نصب لمظفر الدين برج خشب له شبابيك إلى الموضع الذي فيه الناس والكرسي، وشبابيك أخر للبرج أيضا إل
ى           ارة ينظر إل ار، وهو ت ك النه د ويعرضهم ذل ه الجن ع في اع، ويجتم ة االتس ي غاي ر ف دان آبي دان، وهو مي المي

دم السماط         عرض الجند ك يق د ذل د من عرضهم، فعن وتارة إلى الناس والوعاظ، وال يزال آذلك حتى يفرغ الجن
ماطا        د س ر ال يحد وال يوصف، ويم في الميدان للصعاليك، ويكون سماطا عاما فيه من الطعام والخبز شيء آثي

اظ يط   دة العرض ووعظ الوع ي م ي، وف د الكرس ين عن اس المجتمع اه للن ي الخانق ا ف ن ثاني دا م دا واح ب واح ل
ع        راء والشعراء، ويخل اء والوعاظ والق األعيان والرؤساء والوافدين ألجل هذا الموسم ممن قدمنا ذآره من الفقه
على آل واحد ثم يعود إلى مكانه، فإذا تكامل ذلك آله، حضروا السماط وحملوا منه لمن يقع التعيين على الحمل  

رة،            إلى داره، وال يزالون على ذلك إلى الع ى بك اك، ويعمل السماعات إل ة هن ك الليل م يبيت تل دها، ث صر أو بع
م تجهز آل     هكذا يعمل في آل سنة، وقد لخصت صورة الحال فإن االستقصاء يطول، فإذا فرغوا من هذا الموس
ة           ن دحي ي الخطاب اب ة الحافظ أب ي ترجم د ذآرت ف إنسان للعود إلى بلده، فيدفع لكل شخص شيئا من النفقة، وق

دين     في ر ال ام مظف حرف العين وصوله إلى إربل وعمله لكتاب التنوير في مولد السراج المنير لما رأى من اهتم
  .به، وأنه أعطاه ألف دينار غير ما غرم عليه مدة إقامته من اإلقامات الوافرة

بعض              ال ل ة ق ة طيب ة لقم ل إذا أآل من زبدي ه، ب تطابه ال يختص ب يئا اس ادرة  وآان رحمه اهللا متى أآل ش : الجن
ر      وى وغي ة والحل ي الفاآه احمل هذا إلى الشيخ فالن أو فالنة ممن هم عنده مشهورون بالصالح، وآذلك يعمل ف

  .ذلك من المطاعم



 

ده      ق عن نة والجماعة ال ينف وآان آريم األخالق آثير التواضع حسن العقيدة سالم البطانة شديد الميل إلى أهل الس
م وال    من أرباب العلوم سوى الفقهاء و ول به المحدثين ومن عداهما ال يعطيه شيئا إال تكلفا، وآذلك الشعراء ال يق

ى    اريخ، وعل يعطيهم إال إذا قصدوه فما آان يضيع قصدهم وال يخيب أمل من يطلب بره، وآان يميل إلى علم الت
ع آثرته            ه ومصافاته م ي مواقف دا ف الى، مؤي ه اهللا تع زل، رحم م ي ه، ول ه    خاطره منه شيء يذاآر ب ل أن م ينق ا، ل

ة             ة عن اإلطال ه غني ي شهرة معروف اب، وف نه لطال الكت داد محاس ي تع انكسر في مصاف قط، ولو استقصيت ف
ام    ى القي وليعذر الواقف على هذه الترجمة ففيها تطويل، ولم يكن سببه إال ما له علينا من الحقوق التي ال نقدر عل

ن      اه، وشكر الم ا عملن ا مهم ا من          بشكر بعضها، ولو عملن ه علين م ل ا أحسن الجزاء، فك عم واجب، فجزاه اهللا عن
ه             م أذآر عن ه فل راف بجميل ع االعت ان، وم ام، واإلنسان صنيعة اإلحس األيادي، وألسالفه على أسالفنا من اإلنع

  .شيئا على سبيل المبالغة، بل آل ما ذآرته عن مشاهدة وعيان، وربما حذفت بعضه طلبا لإليجاز

مائة      وآانت والدته بقلعة ين وخمس نة تسع وأربع وفي  . الموصل ليلة الثالثاء السابعة والعشرين من المحرم س وت
ه شهاب     وقت الظهر ليلة الجمعة رابع عشر شهر رمضان سنة ثالثين وستمائة بداره في البلد التي آانت لمملوآ

م    الدين قراطايا، فلما قبض عليه في سنة أربع عشرة وستمائة أخذها وصار يسكنها بعض ا ا، ث ات به ألوقات، فم
ة تحت                ا قب ه به د أعد ل ان ق الى، وآ ة، شرفها اهللا تع ى مك ه إل نقل إلى قلعة إربل ودفن بها، ثم حمل بوصية من
ي     يروه ف ين س دى وثالث نة إح از س ى الحج ه الرآب إل ا توج ا، فلم بق ذآره د س ا، وق دفن فيه ه ي ي ذيل ل ف الجب

نة من لين        ك الس اتفق أن رجع الحاج تل القرب من          الصحبة، ف ة ب وه بالكوف ردوه ودفن ة، ف ى مك و يصلوا إل ة، ول
  .المشهد، رحمه اهللا تعالى وعوضه خيرا وتقبل مباره وأحسن منقلبه

ا              ي أنه تمائة، وغالب ظن ين وس نة ثالث وأربع ي شعبان س ا توفيت ف وب فإنه وأما زوجته ربيعة خاتون بنت أي
ا بدمشق، وأدرآت    جاوزت ثمانين سنة، ودفنت في مدرستها الموقوفة على  الحنابلة بسفح قاسيون، وآانت وفاته

وال                 وك ول ر المل ا من غي ر محارمه ر من خمسين رجال غي م أآث ا وأوالده وك من إخوته من محارمها من المل
ة      ك الناحي ا، وخالط وتل خوف اإلطالة لذآرتهم مفصال، فإن إربل آانت لزوجها المذآور، والموصل ألوالد بنته

الد         البن أخيها الملك ا ا، وب ن أخيه ة لألشرف اب رة الفراتي الد الجزي ادل، وب ألوحد نجم الدين أيوب ابن الملك الع
  .الشام ألوالد إخوتها، والديار المصرية والحجازية واليمن إلخوتها وأوالدهم، ومن تأمل ذلك عرف الجميع

اآنة و : وآوآبوري م ترآي     بضم الكافين بينهما واو ساآنة ثم باء موحدة مضمومة ثم واو س دها راء، وهو اس بع
  .معناه بالعربي ذئب أزرق

ا    : وبكتكين اة من تحته بضم الباء الموحدة وسكون الكاف وآسر التاء المثناة من فوقها والكاف وسكون الياء المثن
  .وبعدها نون وهو اسم ترآي أيضا

اآنة،   : ولينة اء س دها ه ق الحجاز من       بكسر الالم وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح النون وبع ي طري ة ف منزل
  .جهة العراق، وآان الرآب في تلك السنة قد رجع منها لعدم الماء وقاسوا مشقة عظيمة

 العتابي

داد               دم بغ دا، وهو من أهل قنسرين وق ا مجي ا بليغ اعرا خطيب ان ش آلثوم بن عمرو العتابي الشاعر المشهور، آ
ائل مست   ه رس ان يتجنب غشيان السلطان قناعة وصيانة        ومدح هارون الرشيد وغيره من الخلفاء، ول نة، وآ حس

ي   وتنزها وتعززا، وآان يلبس الصوف ويظهر الزهد، مترسل بليغ مطبوع متصرف في فنون من الشعر مقدم ف
يد       االعتزال، فاتصل بالرش ول ب ان يق الخطابة والرواية حسن العارضة والبديهة، من شعراء الدولة العباسية، وآ

ى أن حمل         وآثر عليه من أمره فأ د إل ن خال ى ب ال يحي ا، فاحت ا به مر فيه بأمر غليظ فهرب إلى اليمن وآان مقيم
ى  و حضر     : للرشيد من خطبه ورسائله فاستحسن الرشيد ذلك وسأل عن الكالم لمن هو فقال يحي ابي، ول هو للعت

أمر بإح      ك صالح، ف ي ذل ان ف ه    حتى يسمع منه األمين والمأمون هذا الكالم ويصنع لهما خطبا لك ضاره، فأخذ ل
  : يحيى األمان واتصل الخبر بالعتابي فقال

  قد غاب عني وجوه األمر من حيلي   ما زلت في غمرات الموت منطرحا
 أجلـي حتى استللت حياتي من يدي   فلم تزل دائبا تسعى لـتـنـقـذنـي

   
  .وآان العتابي منقطعا إلى البرامكة، ومنصور النمري روايته وتلميذه 



 

  
رد        : و دعامة الشاعرقال أب ه، ف ه وبين ة بين ى أن يصل القراب دعوه إل آتب طوق بن مالك إلى العتابي يستزيره وي
اس   : عليه إن قريبك من قرب منك خيره وابن عمك من عمك نفعه وإن عشيرك من أحسن عشرتك وإن أحب الن

  : إليك أجراهم بالمنفعة عليك، ولذلك أقول
  برت ما وصلوا من السبابوخ   ولقد بلوت الناس ثم سبرتـهـم
 األنـسـاب وإذا المودة أآبر   فإذا القرابة ال تقرب قاطـعـا

   
  .رفع ضغينة بأيسر مؤنة واآتساب إخوان بأهون مبذول: انك تلقى العامة ببشر وتقريب فقال: قيل للعتابي

  
ده إسحاق الموصلي،       دخل وعن ه ف أمون أذن ل يال      ولما قدم العتابي مدينة السالم على الم يخا جل ابي ش ان العت وآ

أله عن             ه يس ل علي م أقب س، ث الجلوس فجل ره ب م أم ده، ث ل ي نبيال، فسلم فرد عليه وأدناه وقربه حتى قرب منه فقب
ه استخف     حاله وهو يجيبه بلسان طلق، فاستطرف المأمون ذلك منه فأقبل عليه بالمداعبة بالمزح، فظن الشيخ أن

ه     يا أمير المؤمنين، اإلين: به فقال أ إلي ما فأوم اس قبل اإلبساس، فاشتبه على المأمون قوله فنظر إلى إسحاق مبتس
ي    : بعينه وغمزه على معناه حتى فهمه ثم قال ابي وأخذوا ف يا غالم، ألف دينار، فأتي بذلك فوضعه بين يدي العت

ي شيء إال عارض    ن    الحديث، ثم غمز المأمون إسحاق بن إبراهيم عليه، فجعل العتابي ال يأخذ ف ه إسحاق ب ه في
ال : إبراهيم، فبقي العتابي متعجبا ثم قال له،   : يا أمير المؤمنين، أتأذن لي في مسألة هذا الشيخ عن اسمه؟ ق م س نع

أما النسب  : أنا من الناس واسمي آل بصل، فتبسم العتابي ثم قال: يا شيخ، من أنت وما اسمك؟ قال: فقال إسحاق
وم؟       ! ما أقل انصافك: سحاقفمعروف وأما االسم فمنكر، فقال له إ أتنكر أن يكون اسمي آل بصل واسمك آل ث

ر             ا أمي ي ي أذن ل ا أحجك، أت ابي هللا درك م ه العت ال ل وم؟ فق وما آلثوم من األسماء؟ أو ليس البصل أطيب من الث
ا إذا  : بل ذلك موفر عليك ونأمر له بمثله، فقال له إسحاق: المؤمنين أن أصله بما وصلتني به؟ فقال له المأمون أم

ه  ال         : أقررت بهذه فتوهمني تجدني، فقال ل ره، فق ا خب اهى إلين ذي تن ا أظنك إال إسحاق الموصلي ال ا حيث   : م أن
ودة فانصرفا،      : ظننت، فأقبل عليه بالتحية والسالم، فقال المأمون وقد طال الحديث بينهما ى الم ا عل ا إذا اتفقتم أم

  .فانصرف العتابي إلى منزل إسحاق فأقام عنده
  

ه  ال ل ه ق ا دخل علي ابي فلم ي إشخاص العت أمون ف ك  : آتب الم ي وفادت م يلغن اءني ث ك فس ي وفات وم بلغن ا آلث ي
ا     : فسرتني، فقال له العتابي يا أمير المؤمنين، لو قسمت هاتان الكلمتان على أهل األرض لوسعتهم فضال وإنعام

ل،         ة وال ينبسط لسواه أم ه أمني ا ال يتسع ل ال      وقد خصصتني منهما بم ا إال معك، ق ك وال دني ن إال ب ه ال دي : ألن
  .يدك بالعطاء أطلق من لساني بالمسألة، فوصله صلة سنية وبلغ به من التقديم واإلآرام أعلى محل: سلني، قال

   
  : آتب آلثوم بن عمرو العتابي إلى رجل: قال األصمعي

 حتى تراه غنيا وهو مجهـود   ان الكريم ليخفى عنك عسرته
  زرق العيون عليها أوجه سود   لى أموالـه عـلـلوللبخيل ع

 فكل ما سد فقرا فهو محمود   بث النوال وال يمنعك قلـتـه

  .فشاطره ماله حتى بعث إليه بنصف خاتمه وفرد نعله: قال

ال    : قال مالك بن طوق للعتابي ا فأقللت آالمك، ق داخل      : يا أبا عمرو، رأيتك آلمت فالن رة ال م آانت معي حي نع
  .رة صاحب الحاجة وذل المسألة وخوف الرد مع شدة الطمعوفك

ى        . لعله أآل من شعره   : ابن مسلم الخلق، قال -؟ -قد فلح : وقيل للعتابي وم من الشعراء عل ع ق ك اجتم ل ذل ومث
  .أصلحها ببيب من شعرك: آأنها مكانك من النار، قال له: فالوذجة حارة فقال أحدهم يخاطب شخصا منهم

روان  : قيل ان م از                آ ال الجم ا فق ارق رآوبه ة بالبصرة ال يف ه بغل البرد، وآانت ل ي شعره ب ن السمط يرمى ف ب
  ...يهجوه

 الليث بن سعد

ن رفاعة، وهو      يس ب أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن إمام أهل مصر في الفقه والحديث، آان مولى ق
ال الليث   مولى عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي وأصله من أصبهان،  آتبت من   : وآان ثقة سريا سخيا، ق



 

ك هللا         ون ذل ى الرصافة، فخفت أن ال يك ه إل د إلي علم محمد ابن شهاب الزهري علما آثيرا، وطلبت رآوب البري
  .تعالى فترآته

ه   : وقال الشافعي رضي اهللا عنه وا ب م يقوم رأ     . الليث بن سعد أفقه من مالك، إال أن أصحابه ل ن وهب تق ان اب وآ
اء         عليه م ال رجل من الغرب ألة فق ه مس ث، فمرت ب ا يجيب        : سائل اللي ان يسمع مالك ه آ ث، آأن أحسن واهللا اللي

ا    : فيجيب هو، فقال ابن وهب للرجل ا رأين بل آان مالك يسمع الليث يجيب فيجيب هو، واهللا الذي ال إله إال هو م
  .أحدا قط أفقه من الليث

ا  ه آ ال إن دخل واد، ويق اء األج ن الكرم ان م ي الصالت  وآ ا ف ان يفرقه ار، وآ ة آالف دين نة خمس ل س و آ ن ه
الى    : أتيت الليث فأعطاني ألف دينار وقال: وقال منصور بن عمار. وغيرها اك اهللا تع ي آت ة الت . صن بهذه الحكم

ه        ا أهدى إلي ام مالك ورأيت في بعض المجاميع أن الليث آان حنفي المذهب، وأنه ولي القضاء بمصر، وأن اإلم
ها تمر، فأعادها مملوءة ذهبا، وآان يتخذ ألصحابه الفالوذج، ويعمل فيه الدنانير ليحصل لكل من أآل     صينية في

ر، رضي       ن عم ولى اب افع م آثيرا أآثر وآان قد حج سنة ثالث عشرة ومائة وهو ابن عشرين سنة، وسمع من ن
  .اهللا عنهما

ي  ين وتسعين لل    : وآان الليث يقول، قال لي بعض أهل نة اثنت دت س ي        ول ع وتسعين ف نة أرب ن س ذي أوق هجرة وال
ة    -وقيل الجمعة  -وتوفي يوم الخميس . شعبان وم الجمع منتصف شعبان سنة خمس وسبعين ومائة ومائة ودفن ي

ه   ال السمعاني  . بمصر في القرافة الصغرى، وقبره أحد المزارات، رضي اهللا عن ع      : وق نة أرب ي شعبان س د ف ول
  .ولد سنة ثالث وتسعين، واهللا أعلم بالصواب: غيرهوقال . وعشرين ومائة، واألول أصح

  : لما دفنا الليث بن سعد سمعنا صوتا وهو يقول: وقال بعض أصحابه

  ومضى العلم قريبا وقبر   ذهب الليث فال ليث لكم

  .قال فالتفتنا فلم نر أحدا

ة و     : ويقال اف الثاني تح الق الم وف ون     إنه من أهل قلقشندة، وهي بفتح القاف وسكون ال ة وسكون الن الشين المعجم
ة   وفتح الدال المهملة وبعدها هاء ساآنة، وهي قرية من الوجه البحري من القاهرة، بينها وبين القاهرة مقدار ثالث

  .فراسخ

ا جماعة    : والفهمي بفتح الفاء وسكون الهاء وبعدها ميم، هذه النسبة إلى فهم وهو بطن من قيس عيالن خرج منه
  .آثيرة

  .سريا سخيا... عد أبو الحارث الليثالليث بن س-ب

ي      ن أب اح واب ي رب ولد بقلقشندة سنة أربع وتسعين، وسمع علماء المصريين والحجازيين وروى عن عطاء بن أب
ارك             ن المب د اهللا ب ن بشير وعب يم ب ه هش رهم، وحدث عن ر وغي ن عم مليكة وابن شهاب الزهري ونافع مولى اب

ن عب   رهم     وعبد الوهاب بن وهب وعبد اهللا ب ر وغي ن بكي ى ب م ويحي ا    . د الحك داد وحدث به دم بغ ال الليث  . وق : ق
ك هللا     آتبت من علم ابن شهاب الزهري علما آثيرا وطلبت رآوب البريد إليه إلى الرصافة فخفت أن ال يكون ذل

  .تعالى فترآته

داد  ي شوا           : قال الخطيب صاحب تاريخ بغ ة وخرج ف تين ومائ نة إحدى وس راق س ى الع ل وشهد  خرج الليث إل
  .األضحى ببغداد

  .أفقه من الليث...وقال الشافعي

تارة     : قال أبو الحسن الخادم دة خلف الس ى رأس زبي آنت غالما لزبيدة وأتي يوما بالليث ين سعد، فكنت واقفا عل
ه الليث          : فسأله هارون الرشيد فقال ال ل ه، فق ا انك تخاف اهللا فحلف ل : حلفت أن لي جنتين؟ فاستحلفه الليث ثالث

  .فأقطعه قطائع آثيرة بمصر: ، قال)ولمن خاف مقام ربه جنتان: (ال اهللا تعالىق



 

ي رجل     : تلي لي مصر؟ قلت: قال لي أبو جعفر: قال الليث بن سعد ك، إن ال يا أمير المؤمنين إني أضعف عن ذل
  .ما بك ضعف معي، ولكن ضعفت نيتك في العمل عن ذلك لي: من الموالي، فقال

  .عشرة فسمع من ابن شهاب وغيره بمكة في هذه السنةوحج الليث سنة ثالث 

  .حججت سنة ثالث عشرة وأنا ابن عشرين سنة: وقال الليث

رآن والنحو     : وقال يحيى بن بكير ما رأيت أحدا أآمل من الليث بن سعد، آان فقيه البدن عربي اللسان يحسن الق
  .لم أر مثله -ة ويعقد بيده حتى عقد عشرة وما زال يذآر خصاال جميل -ويحفظ الشعر والحديث حسن المذاآرة 

  .لو أن مالكا والليث اجتمعا لكان مالك عند الليث أبكم ولباع الليث مالكا في من يزيد: قال سعيد بن أبي أيوب

ن                : وقال ابن وهب ال اب ن سعد، وق و الليث ب م فه ه من أهل العل ق ب ي من أث ك وأخبرن آل ما آان في آتب مال
  .يث بن سعد لضل الناسلوال مالك والل: وهب

ان         : وقال عثمان بن صالح دثهم بفضائل عثم ن سعد فح يهم الليث اب أ ف آان أهل مصر ينتقصون عثمان حتى نش
وا عن         دثهم بفضائله فكف اش فح ن عي فكفوا عن ذلك، وآان أهل حمص ينتقصون عليا حتى نشأ فيهم إسماعيل ب

  .ذلك

ا،   : أنس بمائه دينار في آل سنة، فكتب إليه مالكآان الليث بن سعد يصل مالك بن : وقال ابن وهب  ي دين إن عل
يئا من     : فبعث إليه بخمسمائة دينار، وآتب إليه مالك ي ش إني أريد أن أدخل ابنتي على زوجها فأحب أن تبعث إل

  .عصفر، فبعث إليه ثالثين حمال من عصفر فصبغ البنته وباع منه بخمسمائة دينار وبقي عنده فضلة

  .آان الليث يستغل عشرين ألف دينار في آل سنة: ن سعيدوقال قتيبة ب

  .ما وجبت علي زآاة قط: وقال

  .آان دخل الليث بن سعد في آل سنة ثمانين ألف دينار وما أوجب اهللا عليه زآاة درهم قط: وقال محمد بن رمح

ة دين      : قال منصور بن عمار ة تسوى ثالثمائ ار وجاري ذه    أتيت الليث بن سعد فأعطاني ألف دين ال صن به ار وق
  .الحكمة

ا الليث فقالت    : وجاءت امرأة إلى الليث فقالت  ا أب ال         : ي ل واشتهى عسال، فق ي علي ا ل ا الحارث، إن ابن ا أب ا  : ي ي
ا        : غالم، اعطها مرطا من عسل، والمرط عشرون ومائة رطل، وقال غيره أمر له ا من عسل ف رأة من سألت الم

  .إنها سألتني على قدرها فأعطيناها على قدر السعة :إنما سألت منا فقال: بزق فقال له آاتبه

ا        : وقال الحارث بن مسكين ا بخريطة فيه م دع الهم ث تقالوه فأق تغلوها فاس اشترى قوم من الليث بن سعد ثمرة فاس
ال            ك فق ي ذل ه ف ه الحارث ابن ال ل ار، فق م بخمسمائة دين أمر له ه أمال        : أآياس ف وا في انوا أمل م آ را، إنه م غف الله

  .أن أعوضهم من أملهم بهذا فأحببت

ى                : وقال شعيب بن الليث  ق رطب فجعل عل ن أنس بطب ك ب ه مال ة فبعث إلي دم المدين ا فق ي حاج ع أب خرجت م
  .الطبق ألف دينار ورده إليه

ه السلطان   : قال أشهب بن عبد العزيز آان لليث بن سعد آل يوم أربعة مجالس يجلس فيها، أما أولها فيجلس ليأتي
ه وح   ي نوائب ر             ف ى أمي را أو من السلطان آتب إل ر من القاضي أم إن أنك اه السلطان ف ان الليث يغش وائجه، وآ

ول    ان يق زل، ويجلس ألصحاب الحديث، وآ ه الع ؤمنين فيأتي ة   : الم وبهم معلق إن قل وا أصحاب الحوانيت ف نجح
أله أحد من     اس ال يس رت     بأسواقهم، ويجلس للمسائل يغشاه الناس فيسألونه، ويجلس لحوائج الن رده، آب اس في الن

ي الصيف سويق         : حاجته أو صغرت، قال ر، وف رائس بعسل النحل وسمن البق وآان يطعم الناس في الشتاء اله
  .اللوز بالسكر



 

فائن : قال أبو رجاء قتيبة فينة     : قفلنا مع الليث بن سعد من اإلسكندرية وآان معه ثالث س ه، وس ا مطبخ فينة فيه س
  .هفيها عياله، وسفينة فيها أضياف

ا  : سمعت الليث بن سعد آثيرا ما يقول: وقال ابن بكير ا بعقلن ان  . أنا أآبر من ابن لهيعة، والحمد هللا الذي متعن وآ
  .الليث أآبر من ابن لهيعة ولكن إذا نظرت إليهما تقول ذا ابن وذا أب، يعني ابن لهيعة األب

  .وعدل واليها ومن رأس العين يأتي الكدرجرى نيلها : ما صالح بلدك يا أبا الحارث؟ قال: وقيل لليث بن سعد

ك،             : قلت لليث: وقال أبو محمد ابن أبي القاسم ي آتب يس ف ا نسمع منك الحديث ل ا الحارث، إن ا أب ك ي ع اهللا ب أمت
  .أو آل ما في صدري في آتبي؟ لو آتبت ما في صدري ما وسعه هذا المرآب: قال

  .اهللا عنه وقبره أحد المزارات رضي... ورأيت في بعض المجاميع

ازة أعظم            : قال محمد بن عبد الرحمن ا رأيت جن ي، فم ع أب ا م ه وأن ن سعد وشهدت جنازت آنت جالست الليث ب
ي         ون، فقلت ألب اس يعزي بعضهم بعضا ويبك ا أب،  : منها وال أآثر من أهلها، ورأيت آلهم عليهم الحزن والن ي

ي    يا بني آان عالما: آل واحد من الناس صاحب الجنازة، فقال لي ا بن سعيدا آريما حسن الفعل آثير األفضال، ي
  .ال ترى مثله أبدا

  .جماعة آثيرة...ويقال إنه من أهل قلقشندة

 اإلمام مالك

ان          ن غمي ن الحارث ب رو ب ن عم ي عامر ب اء     -اإلمام أبو عبد اهللا مالك بن أنس بن مالك بن أب ة وي ين معجم بغ
ان    -ابن جثيل  -مثلثة بعين مهملة وثاء  -ويقال عثمان  -تحتها نقطتان  ا نقطت  -بجيم وثاء مثلثة وياء ساآنة تحته
ة    : وقال ابن سعد هو خثيل بخاء معجمة، ابن عمرو بن ذي أصبح األصبحي المدني إمام دار الهجرة وأحد األئم

ا،          . األعالم ر، رضي اهللا عنهم ن عم ولى اب ا م يم، وسمع الزهري ونافع أخذ القراءة عرضا عن نافع بن أبي نع
رأي  ور ة ال م عن ربيع ذ العل عيد، وأخ ن س ى ب ه األوزاعي ويحي ره  -وى عن دم ذآ د تق د  -وق ه عن ى مع م أفت ث

تفتيني       : وقال مالك. السلطان ى يجيئني ويس ه ومات حت م من ن وهب   . قل رجل آنت أتعل ال اب ا   : وق سمعت منادي
  .أال ال يفتي الناس إال مالك بن أنس وابن أبي ذئب: ينادي بالمدينة

م       وآان ما ة ث ار وهيب ي جلوسه بوق لك إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته وتمكن ف
ال   ك فق ا           : حدث، فقيل له في ذل ه إال متمكن لم، وال أحدث ب ه وس أحب أن أعظم حديث رسول اهللا صلى اهللا علي

ول     ا أو مستعجال ويق ه عن      أحب أن أ : على طهارة، وآان يكره أن يحدث على الطريق أو قائم ا أحدث ب م م تفه
ول       . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نه، ويق ر س ع ضعفه وآب ة م ي المدين ة    : وآان ال يرآب ف ي مدين ال أرآب ف

  .فيها جثة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مدفونة

ن الحسن      د ب ي محم ال ل ا، رضي اهللا         : وقال الشافعي، ق ة ومالك ا حنيف ي أب م صاحبنا أم صاحبكم؟ يعن ا أعل  أيهم
ال     : قلت: نعم، قال: على اإلنصاف؟ قال: قلت: عنهما، قال القرآن صاحبنا أم صاحبكم؟ ق م ب : ناشدتك اهللا من أعل

ال م صاحبكم، ق ت: الله دمين   : قل لم المتق ه وس ول اهللا صلى اهللا علي ل أصحاب رس م بأقاوي ن أعل دتك اهللا م ناش
ال افعي: صاحبنا أم صاحبكم؟ ق ال الش م صاحبكم، ق م يب: الله ذه  فل ى ه ون إال عل اس ال يك اس، والقي ق إال القي

دي      ال الواق يس؟ وق ى أي شيء يق ياء، فعل ائز،       : األش ة والجن أتي المسجد، ويشهد الصلوات والجمع ك ي ان مال آ
ان          ي المسجد فك وس ف رك الجل م ت ه أصحابه، ث ويعود المرضى ويقضي الحقوق ويجلس في المسجد ويجتمع إلي

م يكن            يصلي وينصرف إلى مجلسه، وترك  ه فل ك آل رك ذل م ت زيهم، ث أتي أصحابها فيع ان ي ائز فك حضور الجن
ات    ى م يشهد الصلوات في المسجد وال الجمعة وال يأتي أحدا يعزيه وال يقضي له حقا، واحتمل الناس له ذلك حت

  .ليس آل الناس يقدر أن يتكلم بعذره: عليه، وآان ربما قيل له في ذلك فيقول

لي ن س ر ب ى جعف ه إل ر  وسعي ب ي جعف م أب ن ع و اب ا وه اس رضي اهللا عنهم ن العب د اهللا ب ن عب ي ب ن عل مان ب
ه  ياط،              : المنصور، وقالوا ل ه وجرده وضربه بالس ا ب ر ودع ذه بشيء، فغضب جعف تكم ه ان بيع رى أيم ه ال ي إن

ا آانت       ة وآأنم و ورفع ي عل ومدت يده حتى انخلعت آتفه وارتكب منه أمرا عظيما، فلم يزل بعد ذلك الضرب ف



 

ة   . السياط حليا حلي به ين ومائ بع وأربع ن     : وذآر ابن الجوزي في شذور العقود في سنة س ك ب ا ضرب مال وفيه
  .أنس سبعين سوطا ألجل فتوى لم توافق غرض السلطان، واهللا أعلم

ه ثالث سنين        نة تسع       . وآانت والدته في سنة خمس وتسعين للهجرة، وحمل ب ع األول س ي شهر ربي وفي ف وت
ة بعين ومائ دي وس ال الواق نة، وق انين س ا وثم اش أربع ه، فع م  : ، رضي اهللا عن نة واهللا أعل عون س ه تس ات ول م

نين    ى الس ن أنس األصبحي لعشر مضين من         : بالصواب وقال ابن الفرات في تاريخه المرتب عل ك ب وفي مال ت
ل إن    ة، وقي نة تسعين    شهر ربيع األول سنة تسع وسبعين ومائة، وقيل إنه توفي سنة ثمان وسبعين ومائ ده س مول

ع وتسعين، واهللا       : للهجرة، وقال السمعاني في آتاب األنساب في ترجمة األصبحي نة ثالث أو أرب ي س د ف إنه ول
  .أعلم بالصواب

ال  : وحكى الحافظ أبو عبد اهللا الحميدي في آتاب جذوة المقتبس قال ي ق ن أنس      : حدث القعنب ك ب ى مال دخلت عل
ال      : ه، ثم جلست فرأيته يبكي، فقلتفي مرضه الذي مات فيه، فسلمت علي ال فق ك؟ ق ذي يبكي ا ال يا أبا عبد اهللا، م

ي  : لي يا ابن قعنب، وما لي ال أبكي؟ ومن أحق بالبكاء مني؟ واهللا لوددت أني ضربت لكل مسألة أفتيت فيها برأي
  .بسوط سوط، وقد آانت لي السعة فيما قد سبقت إليه، وليتني لم أفت بالرأي، أو آما قال

ه       وآ ي صلى اهللا علي د النب راهيم ول انت وفاته بالمدينة على ساآنها أفضل الصالة والسالم، ودفن بالبقيع جوار إب
ق    ره حل اد، ويك ة الجي اب العدني بس الثي ة أصلع، يل يم الهام قرة، طويال عظ ى الش اض إل ديد البي ان ش لم وآ وس

  .الشارب ويعيبه ويراه من المثلة، وال يغير شيبه

  : بقوله -وقد سبق ذآره  -د جعفر بن أحمد بن الحسين السراج ورثاه أبو محم

  من المزن مرعاد السحائب مبراق   سقى جدثا ضم البقـيع لـمـالـك
 أقاليم في الدنيا فـسـاح وآفـاق   إمام موطاه الذي طـبـقـت بـه
 له حذر من أن يضام وإشـفـاق   أقام به شرع النـبـي مـحـمـد

 فللكل منه حـين يرويه إطـراق   ح وهـيبةله سند عـال صـحـي
 بهم إنهم إن أنت ساءلـت حـذاق   وأصحاب صدق آلهم علم فـسـل
 أرزاق آفاه أال إن الـسـعـادة   ولو لم يكن إال ابن إدريس وحـده

  
ى               : واألصبحي بة ال ذه النس ة، ه اء مهمل دها ح دة وبع اء الموح تح الب ة وف زة وسكون الصاد المهمل تح الهم ذي بف

ة         ن قحطان، وهي قبيل أصبح، واسمه الحارث بن عوف بن مالك بن زيد بن شداد بن زرعة، وهو من يعرب ب
ن      . آبيرة باليمن، واليها تنسب السياط األصبحية وقال هشام بن الكلبي في جهرة النسب ذو أصبح هو الحارث ب

ن    ن       مالك بن زيد بن غوث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سهل ب ة ب ن معاوي يس ب ن ق عمرو ب
بأبن                ن س ر ب ن حمي ن همسيع ب ن أيمن ب ر ب ن زهي ن عريب ب ن قطن ب جثم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث ب
ذي       ه السالم، وال وح علي ن ن يشجب بن يعرب بن قحطان، واسمه يقطن، بن عابر بن شالخ بن ارفخشذ بن سام ب

  .علم بالصوابذآرناه أوال ذآره الحازمي في آتاب العجالة واهللا أ

 مالك بن دينار

ورع            ر ال دا آثي ا زاه ان عالم ؤي القرشي، آ ن ل ي سامة ب أبو يحيى مالك بن دينار البصري، وهو من موالي بن
ال        ه ق ه أن األجرة، وروي عن ان يكتب المصاحف ب ذي     : قنوعا ال يأآل إال من آسبه، وآ وراة أن ال ي الت رأت ف ق

ا في مجلس وقد قص فيه قاص، فبكى القوم، ثم ما آان بأوشك من أن وآان يوم. يعمل بيده طوبى لمحياه ومماته
  .إنما يأآل الرؤوس من بكى، وأنا لم أبك، فلم يأآل: آل، فقال: أتوا برؤوس فجعلوا يأآلون منها، فقيل لمالك

ن بشكوال األندلسي           : وله مناقب عديدة وآثار شهيرة  و القاسم خلف ب اه أب ا حك ك م ره    -فمن ذل دم ذآ ي   -المق ف
ال      : آتابه الذي سماه آتاب المستغيثين باهللا تعالى، فإنه قال اءه رجل فق ا جالس إذ ج ار يوم ا  : بينما مالك بن دين ي

م      ق المصحف ث ك وأطب أبا يحيى، ادع اهللا المرأة حبلى منذ أربع سنين وقد أصبحت في آرب شديد، فغضب مال
ا   : ا فقالما يرى هؤالء القوم إال أننا انبياء، ثم قرأ ثم دع: قال دلها به اللهم هذه المرأة إن آان في بطنها جارية فأب

د     ى عن غالما فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب، ثم رفع مالك يده ورفع الناس أيديهم، وجاء رسول إل



 

ه غالم   : الرجل وقال أدرك امرأتك، فذهب الرجل فما حط مالك يده حتى طلع الرجل من باب المسجد، على رقبت
  .عد قطط ابن أربع سنين قد استوت أسنانه، ما قطعت سرارهج

  .وتوفي سنة إحدى وثالثين ومائة بالبصرة، قبل الطاعون بيسير، رحمه اهللا تعالى. وآان من آبار السادات

وك،         ي بعض المل ا ف د عمله ن عب ود اب وقد أذآرني مالك بن دينار أبياتا أنشدنيها لنفسه صاحبنا جمال الدين محم
د حار  ه وق ه وأسر رجال ه وخزائن نم أموال ى عدوه، وغ ات عل ه األبي ذي عمل في ك ال ا آخر فانتصر المل ب ملك

وأبطاله، فلما صار الجميع في قبضته فرق األموال على الناس واعتقل األجناد، فمدحه ابن عبد المذآور بقصيدة 
ار وح         ن دين ك ب ة، واستعمل لفظة مال ذه الواقع ة،      أجاد فيها آل اإلجادة، ووصف ه ة العجيب ا التوري ه فيه صل ل

  :والموضع المقصود منها قوله

  وملكت رقهم وهـم أحـرار      أعتقت من أموالهم ما استعبدوا 

  متمـنـيا لـو أنـه دينـار        حتى غدا من آان منهم مالكـا 

  .وهذا في نهايةالحسن، فلهذا ذآرتهما

 مجد الدين ابن األثير الجزري

ابن               أبو السعادات المبارك يباني، المعروف ب د الش د الواح ن عب ريم ب د الك ن عب د ب ن محم د ب رم محم بن أبي الك
  .األثير الجزري، الملقب مجد الدين

درا، وأحد األفاضل    : قال أبو البرآات ابن المستوفي في تاريخ إربل في حقه أشهر العلماء ذآرا، وأآبر النبالء ق
دهان     المشار إليهم، وفرد األماثل المعتمد في األم ارك ال ن المب ور عليهم، أخذ النحو عن شيخه أبي محمد سعيد ب

  .وسمع الحديث متأخرا، ولم تتقدم روايته -وقد سبق ذآره  -

ا    يعهة، منه ائل الوس ين الصحاح          : وله المصنفات البديعة والرس ه ب ع في ي أحاديث الرسول جم جامع األصول ف
ي       الستة، وهو على وضع آتاب رزين، إال أن فيه زيادات ي غريب الحديث ف ة ف آثيرة عليه، ومنها آتاب النهاي

ذه من تفسير               ريم، أخ رآن الك ي تفسير الق ين الكشف والكشاف ف ع ب ي الجم خمس مجلدات، وآتاب اإلنصاف ف
ة،        ي صنعة الكتاب اب لطيف ف ه آت الثعلبي والزمخشري، وله آتاب المصطفى والمختار في األدعية واألذآار ول

ام       وآتاب البديع في شرح ند اإلم ي شرح مس افي ف الفصول في النحو البن الدهان وله ديوان رسائل، وآتاب الش
  .الشافعي وغير ذلك من التصانيف

ى      ل إل م انتق ا، ث أ به مائة ونش ين وخمس ع وأربع نة أرب ربيعين س د ال ي أح ر ف ي عم رة ابن ه بجزي ت والدت وآان
م         رة ث ى الجزي اد إل م ع مائة ث تين وخمس ا         الموصل في سنة خمس وس ات به ي الوالي ل ف ى الموصل وتنق اد إل ع
وآان نائب   -المقدم ذآره في حرف القاف  -واتصل بخدمة األمير مجاهد الدين قايماز بن عبد اهللا الخادم الزيني 

ودود     -آما سبق ذآره  -المملكة، فكتب بين يديه منشئا إلى أن قبض عليه  ن م فاتصل بخدمة عز الدين مسعود ب
اه             صاحب الموصل وتولى دين أرسالن ش ور ال ده ن م اتصل بول وفي، ث ى أن ت ه إل د   -ديوان رسائله وآتب ل وق

  .فحظي عنده وتوفرت حرمته لديه وآتب له مدة -سبق ذآره 

أ              اء، وأنش ابر والعلم اه األآ ي داره يغش ام ف ا، وأق ة مطلق ه من الكتاب ه فمنع ه ورجلي ثم عرض له مرض آف يدي
ان يسكنها بالموصل،       رباطا بقرية من قرى الموصل تسمى  ي آ ى داره الت ه وعل قصر حرب ووقف أمالآه علي

ار      ي االختي ا ف ه عليه وبلغني أنه صنف هذه الكتب آلها في مدة العطلة، فإنه تفرغ لها، وآان عنده جماعة يعينون
  .والكتابة

  : وله شعر يسير، من ذلك ما أنشده لألتابك صاحب الموصل وقد زلت به بغلته

 فإن في زلتها عـذرا   نتحتهإن زلت البغلة م
  ومن ندى راحته بحرا   حملها من علمه شاهقا



 

  .وهذا معنى مطروق وقد جاء في الشعر آثيرا

ه،       ا هو في ه مم ه ويبرئ وحكى أخوه عز الدين أبو الحسن علي أنه لما أقعد جاءهم رجل مغربي، والتزم أنه يداوي
رة صنعته والنت          وأنه ال يأخذ أجرا إال بعد برئه، فملنا إلى قول  دهن صنعه، فظهرت ثم ه ب ي معالجت ذ ف ه، وأخ

ي    ال ل رء فق يئا يرضيه واصرفه       : رجاله وصار يتمكن من مدهما، وأشرف على آمال الب ي ش ذا المغرب اعط ه
ه من صحبة هؤالء         : لماذا وقد ظهر نجح معاناته؟ فقال: فقلت له ا آنت في ي راحة مم األمر آما تقول، ولكني ف

افى أذل نفسي             : م بأخطارهم القوم وااللتزا ا مع األمس وأن د آنت ب ى االنقطاع والدعة، وق د سكنت روحي إل وق
ين     ي، وب بالسعي إليهم، وها أنا اليوم قاعد في منزلي، فإذا طرأت لهم أمور ضرورية جاءوني بأنفسهم ألخذ رأي

ل،      هذا وذاك آثير، ولم يكن سبب هذا إال هذا المرض، فما أرى زواله وال معالجته، و ر إال القلي ق من العم م يب ل
دين     ال عز ال ه وصرفت الرجل     : فدعني أعيش باقيه حرا سليما من الذل وقد أخذت منه بأوفر حظ، ق فقبلت قول

  .بإحسان

درب    وآانت وفاة مجد الدين المذآور بالموصل، يوم الخميس سلخ ذي الحجة سنة ست وستمائة، ودفن برباطه ب
وقد سبق ذآر أخيه عز الدين علي، وسيأتي ذآر أخيه ضياء الدين نصر اهللا، . لىدراج داخل البلد، رحمه اهللا تعا

  .إن شاء اهللا تعالى

دي      : وجزيرة ابني عمر ال الواق ا، ق ة محيطة به رة ألن دجل ا  : مدينة فوق الموصل على دجلتها، سميت جزي بناه
  .رجل من أهل برقعيد يقال له عبد العزيز بن عمر

 المبارك بن منقذ

ان        أبو المي دين، آ د ال ة مج اني، الملقب سيف الدول مون المبارك بن آامل بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكن
ر            و من بيت آبي ديار المصرية، وه ديوان بال اد ال ة الصالحية، وش ديد       -من أمراء الدول ده س ر ج د سبق ذآ وق

  .الدولة علي، وابن عمه أسامة بن مرشد

ن       -المقدم ذآره  -شمس الدولة توران شاه ولما سير السلطان صالح الدين أخاه  ا رتب اب يمن وتملكه الد ال إلى ب
اه حطان           تناب أخ يمن واس ذ ال ن منق ارق اب ام ف ى الش منقذ المذآور نائبا عنه في زبيد، ولما رجع شمس الدولة إل

دي              ل لصالح ال ه، وقي ذ مع ن منق ى مصر واب ة إل م رجع شمس الدول ن باذن شمس الدولة، ووصل إلى دمشق، ث
انين      : عنه ه ثم ذ من دين، وأخ إنه قتل جماعة من أهل اليمن وأخذ أموالهم، فلما مات شمس الدولة حبسه صالح ال

الم      يف اإلس ه س م توج مائة، ث بعين وخمس بع وس نة س ي س ك ف ار، وذل ف دين رين أل ا بعش ار وعروض ف دين أل
تنزله   -المقدم ذآره  -طغتكين  الع، فاس ه      إلى اليمن فتحصن حطان في بعض الق ة والخداع، وقبض علي بالمهادن

بعين                   ه س ه أخذ من ل إن ه، وقي ه قتل ال إن ه، ويق د ب ان آخر العه الع، وآ ي بعض الق ه، وسجنه ف واستصفى أموال
  .غالف زردية مملوءة ذهبا، واهللا أعلم

ان  ولم يزل سيف الدولة المذآور مقدما في الدولة آبير القدر نبيه الذآر رئيسا عالي الهمة، وآانت فيه فض يلة وآ
و الحسن          دين أب ه رضي ال ة مداحه القاضي الوجي يحب أربابها، ومدحه جماعة من مشاهير الشعراء، ومن جمل
ي سارت مسير        ة الت علي بن أبي الحسن يحيى بن الحسن بن أحمد المعروف بابن الذروي مدحه بقصيدته الذالي

  : المثل، وأولها

  لمسك من عرفها الشذيربوع يفوح ا   لك الخير عرج بي على ربعهم فذي
 محتذي لدى الحب فاخلع ليس يمشيه   وذا، يا آليم الشـوق، واد مـقـدس

   
  : ومن جملتها

 وقال ألفـواه الـخـالئق عـوذي   وبي ظبي إنس آمل اهللا حـسـنـه
 رطيب وأبدى شاربا مـن زمـرذ   جال تحت ياقوت اللمى ثغر جوهر
 ا أخذوا في عذلهم آـل مـأخـذإذ   ولي عذل أبدي التشاغل عـنـهـم

 به آمدا يا رب ال عرفـوا الـذي   يقولون من هذا الذي مت في الهوى
 جوادا إذا ما قال هات يقـل خـذ   ورب أديب لم يجد في ارتحـالـه



 

 يكلفه طول السفـار وقـد حـذي   أقول له إذا قام يرحل مصـعـبـا
 منـقـذ القصاد إال ابنوهل منقذ    مبارك وفد العيس بـاب مـبـارك

   
  : ومن مديحها وفيه صناعة بديعة

  وأخشن يوم الروع من ظهر قنفذ   وألين عند السلم من بطـن حـيه
   

  .وهي قصيدة نفيسة اقتصرت منها على هذه األبيات حذرا من التطويل
  

  : وألبي الميمون المذآور شعر، فمن ذلك قوله في البراغيث
  آما استحلوا دم الحجاج في الحرم   لـهـمومعشر يستحل الناس قـتـ

  يداي من دمها المسفوك غير دمي   إذا سفكت دما منها فما سفـكـت
 ولسعهم فينقضي الليل في صيدي   أصطاد هذا فيبقى ذا فيلسعـنـي

ن رواحة    هكذا رواها عنه عز الدين أبو القاسم عبد اهللا بن أبي علي الحسين ابن أبي محمد عبد اهللا بن الحسين  ب
ن رواحة األنصاري الحموي               د اهللا ب ن عب د ب ن محم د ب ن عبي ن رواحة ب د اهللا ب ن عب ن   . بن إبراهيم ب د اب ومول

ي   رواحة بساحل صقلية سنة ستين وخمسمائة، ومات سنة ست وأربعين وستمائة في جباب الترآمان، المنزلة الت
  .ب، ومات على جملبين حلب وحماة، وهو راآب على الجمل، فكانت والدته في مرآ

مائة   رين وخمس نة ست وعش يزر س ة ش ذآور بقلع ة الم يف الدول ت والدة س هر  . وآان امن ش اهرة ث وفي بالق وت
  .رمضان يوم الثالثاء سنة تسع وثمانين وخمسمائة رحمه اهللا تعالى

  .بفتح الذال المعجمة والراء وبعدها واو، هذه النسبة إلى ذروى وهي قرية بصعيد مصر: والذروى

 رف الدين ابن المستوفيش

ي، الملقب شرف                ن غالب اللخم ة ب ن غنيم ن موهوب ب ارك ب ن المب د ب تح أحم ي الف أبو البرآات المبارك بن أب
ل       ى إرب م يصل إل رم، ل الدين، المعروف بابن المستوفي اإلربلي، آان رئيسا جليل القدر آثير التواضع واسع الك

ه وحمل       ى زيارت ادر إل ق، وخصوصا            أحد من الفضالء إال وب ه بكل طري ى قلب رب إل ه، ويق ق بحال ا يلي ه م إلي
ة  ه وأسماء           . أرباب األدب فقد آانت سوقهم لديه نافق ا الحديث وعلوم ون، منه دة فن ا بع م الفضائل عارف ان ج وآ
وافي          . رجاله وجميع ما يتعلق به، آان إماما فيه ة والعروض والق ون األدب من النحو واللغ ي فن اهرا ف ان م وآ

ا  وعلم ال ا وأمثاله ابه وضبط        . بيان وأشعار العرب وأخبارها وأيامها ووقائعه ديوان وحس م ال ي عل ا ف ان بارع وآ
  .قوانينه على األوضاع المعتبرة عندهم

ي       اب النظام ف ه آت دة، ول وجمع إلربل تاريخا في أربع مجلدات، وقد احلت عليه في هذا الكتاب في مواضع عدي
دين           شرح شعر المتنبي وأبي تمام في عش  ي مجل ات المفصل ف بة أبي ي نس ات المحصل ف اب إثب دات، وآت ر مجل

ا قماش      ماه أب اب س تكلم فيه على األبيات التي استشهد بها الزمخشري في المفصل وله آتاب سر الصنعة وله آت
  .جمع فيه أدبا آثيرا ونوادر وغيرها

ا آثيرا فإنه آان يعتمد القراءة بنفسه،  وسمعت منه آثيرا، وسمعت بقراءته على المشايخ الواردين على إربل شيئ
  : وله ديوان شعر أجاد فيه، فمن شعره بيتان فضل فيهما البياض على السمرة، وهما

  ما الحسن إال للبياض وجنسه   ال تخدعنك سمـرة غـرارة
 والسيف يقتل آله من نفسه   فالرمح يقتل بعضه من غيره

   
دى   ة الدمشقي الشاعر المشهور،          وقد أخذ هذا المعنى من قول أبي الن ي المعروف بالعرقل ر الكلب ن نمي حسان ب

  : وهو
  فسل عن األبيض الفضي بلبالي   إن آنت باألسمر الزيتي مفتتنـا



 

 ففي المهند شبر غير قـتـال   إن آان في الرمح شبر قاتل أبدا
   

ه هو من جنس السيف       لو قال إن بعض الرمح : ولما نظم شرف الدين بيتيه هذين قال بعض األدباء ل ب الذي يقت
ره    -آان أتم في المعنى، فعمل بعض المتأدبين  ى      -وال أعلم هل هو شرف الدين نفسه أم غي ا عل ه فيهم ين نب بيت

  : هذه الزيادة، وهما
 وبمهجتي منها الحسان   البيض أقتل مضـربـا
  بيض يصاغ لها السنان   والسمر إن قتلت فمـن

   
  : نى بها قولهومن أشعاره التي يتغ

 قابلت فيها بدرها بـأخـيه   يا ليلة حتى الصباح سهرتها
 عذب العتاب بها لمجتذبـيه   سمح الزمان بها فكانت ليلة
 ما همه إال الحديث يشتهـيه   أحييتها وأمتها عن حـاسـد

  جمعت مالحة آل شيء فيه   ومعانقي حلو الشمائل أهيف
 بقوامه معترضـا يثـنـيه   يختال معتدال فإن عبث الصبا
 ويردني ورعي فأستحـييه   نشوان تهجم بي عليه صبابتي

 هذا أقبـلـه وذا أجـنـيه   علقت يدي بعذاره وبـخـده
 آانت تنم بنا إلـى واشـيه   لو لم تخالط زفرتي أنفاسـه
 غيظا ففرق بيننـا داعـيه   حسد الصباح الليل لما ضمنا

   
  وله 

 قصارا وحياها الحيا وسقاهـا   قضت بقربكمرعى اهللا ليالت ت
 آهـا من الناس إال قال قلبي   فما قلت إيه بعدها لمسـامـر

   
ام الحاجري       اء قصيدة لصاحبنا الحس ين       -وهذان بيتان يوجدان في أثن ي حرف الغ ره ف دم ذآ لكن رأيت    -المق

  .إنهما لشرف الدين المذآور، واهللا أعلم: أآثر أصحابنا يقولون
  
التقى       و ؤاده، ف آان قد خرج من مسجد بجواره ليال ليجيء إلى داره فوثب عليه شخص وضربه بسكين قاصدا ف

ى   الضربة بعضده فجرحته جراحة متسعة فأحضر في الحال المزين وخاطها ومرخها وقمطها باللفائف، فكتب إل
نة      الملك المعظم مظفر الدين صاحب إربل يطالعه بما تم عليه في هذه األبيات، و ي س ان ف ك آ ي أن ذل غالب ظن

  : ثماني عشرة وستمائة، وأذآر القضية وأنا يومئذ صغير، واألبيات
 من فعلها يتعجب المـريخ   يا أيها الملك الذي سطواتـه
 ال ناسخ فيها وال منسـوخ   آيات جودك محكم تنزيلهـا
 شنعاء ذآر حديثها تـاريخ   أشكو إليك وما بليت بمثلهـا

  فيما ادعيت القمط والتمريخ   ها ولدت وشاهديهي ليلة في
   

  : علمت في نومي بيتين وهما: وآان يقول. وهذا معنى بديع جدا
 يعض يديه علينا حـنـق   وبتنا جميعا وبات الغـيور
  سواد الدجى بسواد الحدق   نود غراما لو أنا نـبـاع

   
ن يعرب     وآان قد وصل إلى إربل بعض الشعراء وهو الشرف عبد الر ي ب ن عل حمن بن أبي الحسن بن عيسى ب

د شخص       ى ي ا عل ه مثلوم البوازيجي الشاعر في سنة ثمان وعشرين وستمائة وشرف الدين يومئذ وزير، فسير ل
ة  : والمثلوم -آان في خدمته يقال له الكمال بن الشعار الموصلي صاحب التاريخ  عبارة عن دينار تقطع منه قطع

العراق وتلك البالد أن يفعلوا مثل هذا، ألنهم يتعاملون بالقطع الصغار، ويسمونها    صغيرة وقد جرت عادتهم في
ال   -القراضة، ويتعاملون أيضا بالمثلوم، وهو آثير الوجود بأيديهم في معامالتهم  فجاء الكمال إلى ذلك الشعر وق

ك ال  : الصاحب يقول لك: له وهم ذل د     أنفق الساعة هذا حتى يجهز لك شيئا يصلح لك، فت ال ق شاعر أن يكون الكم



 

دين،               ة شرف ال تعالم الحال من جه امال، وقصد اس يره إال آ ا س دين م دينار، وأن شرف ال قرض القطعة من ال
  : فكتب إليه

  في الجود حقا تضرب األمثال   يا أيها المولى الوزير ومن به
 حسنا فوافى العبد وهو هالل   أرسلت بدر التم عند آمـالـه

 اآلجـال بلغ الكمال، آذلـك   صـان إال أنـهما غاله النقـ
   

  .فأعجب شرف الدين بهذا المعنى وحسن االتفاق، وأجاز الشاعر وأحسن إليه
  
ك               ي تل تيفاء ف ديوان، واالس توفي ال دين مس تمائة وشرف ال نة ست وعشرين وس ي س وآنت خرجت من إربل ف

يرته   البالد منزلة عليه، وهو تلو الوزارة، ثم بعد ذلك تولى ال وزارة في سنة تسع وعشرين وستمائة، وشكرت س
ه اهللا  اف رحم ي حرف الك ه ف ي ترجمت ذآور ف اريخ الم ي الت دين ف ر ال ات مظف ى أن م ا إل زل عليه م ي ا، ول فيه
ه،            ي بيت د ف دين وقع ذآورة فبطل شرف ال نة الم تعالى، وأخذ اإلمام المستنصر إربل في منتصف شوال من الس

نة      والناس يالزمون خدمته عل ابع عشرين شوال س ي س ى ما بلغني، ومكث آذلك إلى أن أخذ التتر مدينة إربل ف
ة         ة من اعتصم بالقلع ي جمل دين ف أربع وثالثين وستمائة، وجرى عليها وعلى أهلها ما قد اشتهر، فكان شرف ال

ه را          رة، ول ة واف ي حرم ا ف ام به ى الموصل وأق ل إل ه،    وسلم منهم، ولما انتزح التتر عن القلعة انتق تب يصل إلي
ون من         . وآان عنده من الكتب النفيسة شيء آثير وم األحد لخمس خل وفي بالموصل ي ى ت ولم يزل على ذلك حت

ي النسف من شوال      . المحرم سنة سبع وثالثين وستمائة، ودفن بالمقبرة السابلة خارج باب الجصاصة  ده ف ومول
ل  ة إرب مائة بقلع تين وخمس ع وس نة أرب ا . س ر آ ت آبي ن بي و م اء وه اء األدب ن الرؤس ة م ه جماع ولى . ن في وت

  .االستيفاء بإربل والده وعمه صفي الدين أبو الحسن علي بن المبارك
  

ة               ي من اللغ د الغزال ي حام وك تصنيف حجة اإلسالم أب ل نصيحة المل ذي نق وآان عمه المذآور فاضال وهو ال
ي تاريخه، وآنت أسمع      الفارسية إلى العربية، فإن الغزالي لم يضعها إال بالفارسية، وقد ذآر ذلك شرف الدين ف

  .ذلك أيضا عنه أيام آنت في تلك البالد، ووآان ذلك مشهورا بين الناس
  

د    ام، ومول ولما مات شرف الدين رثاه صاحبنا الشمس أبو العز يوسف بن النفيس اإلربلي المعروف بشيطان الش
وفي بالم   ل، وت مائة بإرب انين وخمس نة ست وثم ام س يطان الش ان  ش نة ثم هر رمضان س ر ش ادس عش وصل س

  : وثالثين وستمائة، ودفن بمقبرة باب الجصاصة، وفيه يقول
 بأنك فرد عصرك لم تصبكا   أبا البرآات لو درت المنـايا
 يبـكـى عليه بأعين الثقلين   آفى اإلسالم رزأ فقد شخص

ه وتف     ا جرايات اره وم ه وأخب ان،        ولوال خوف اإلطالة لذآرت آثيرا من وقائع د آ ه، ولق ا مدح ب ه وم اصيل أحوال
  .رحمه اهللا، من محاسن وقته، ولم يكن في آخر الوقت في ذلك البلد مثله في فضائله ورياسته

  .وقد سبق الكالم على اللخمي فال حاجة إلى إعادته

 الوجيه ابن الدهان

ه، ال    عيد، الملقب الوجي دهان، النحوي     أبو بكر المبارك بن أبي طالب المبارك بن أبي األزهر س ابن ال معروف ب
ي               ا من أب العلم وسمع به راءات، واشتغل ب رأ الق اك وق رآن هن ظ الق ه، وحف أ ب الضرير الواسطي، ولد ببلده ونش

ابن السوادي الشاعر          ي المعروف ب ن عل رج العالء ب دم    -سعيد نصر بن محمد بن سالم األديب وأبي الف د تق وق
ره  توطنه  -ذآ داد واس دم بغ م ق ا، ث اب النحوي   وغيرهم ن الخش د اب ا محم الس أب ة، وج كن بالظفري ان يس ا، وآ

ه، وسمع الحديث من       -المقدم ذآرهما  -وصحب أبا البرآات ابن األنباري  والزم أبا البرآات، وجل ما أخذ عن
أبي زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي، وتفقه على مذهب أبي حنيفة بعد أن آان حنبليا، ثم شغر منصب   

ذآور        تدريس ا ه الم ل الوجي ذهب، فانتق افعي الم ى ش لنحو بالمدرسة النظامية، وشرط الواقف أن ال يفوض إال إل
  : إلى مذهب الشافعي وتواله، وفي ذلك يقول المؤيد أبو البرآات بن زيد التكريتي

  وإن آان ال تجدي إليه الرسائل   ومن مبلغ عني الوجيه رسـالة
 وذلك لما أعوزتك المـآآـل   تمذهبت للنعمان بعد ابن حنبـل



 

 ولكنما تهوى الذي منه حاصل   وما اخترت قول الشافعي تدنيا
 قـائل إلى مالك فافطن لما أنا   وعما قليل أنت ال شك صـائر

   
ي         ه شره نفس وتوسع ف ذر، وفي ر اله وللوجيه المذآور تصنيف في النحو، وأقرأ القرآن الكريم آثيرا، وآان آثي

  : ير الدعاوى، وله شعر فمنهالقول، وآان آث
 د وإن آنت سيد الكرمـاء   لست استقبح اقتضاءك بالوع
 ق عليه ويقتضي بالدعـاء   فإله السماء قد ضمن الرز

  
ي    . وآانت والدته سنة اثنتين وثالثين وخمسمائة بواسط نة اثنت عبان س وتوفي ليلة األحد السادس والعشرين من ش

  .ن الغد بالوردية، رحمه اهللا تعالىعشرة وستمائة ببغداد، ودفن م
  

 القاضي مجلي صاحب الذخائر

ه    اة، الفقي دار والوف وفي األصل، المصري ال ي األرس ا، القرشي المخزوم ن نج ع ب ن جمي ي ب الي مجل و المع أب
ع      اب مبسوط جم الشافعي، آان من أعيان الفقهاء المشار إليهم في وقته، وصنف في الفقه آتاب الذخائر وهو آت

ا،                 من ا رة المرغوب فيه ره، وهو من الكتب المعتب ي غي ا ال يوجد ف ل غريب ربم ه نق را، وفي يئا آثي ذهب ش لم
ي الحسن             ادل أب ويض من الع مائة بتف ين وخمس بع وأربع نة س ي س وتولى أبو المعالي المذآور القضاء بمصر ف

ن السالر  ي ب ين  -عل ي حرف الع ره ف در ذآ ك الز -المق ي ذل ر ف ان صاحب األم ه آ م صرف عن فإن ان، ث م
  .القضاء في أوائل سنة تسع وأربعين وخمسمائة، ودفن بالقرافة الصغرى، رحمه اهللا تعالى

بضم الهمزة وسكون الراء وضم السين المهملة وسكون الواو وبعدها فاء، هذه النسبة إلى أرسوف،  : واألرسوفي
ذلهم اهللا      وهي بليدة بالشام على ساحل البحر، آان بها جماعة من العلماء والم رنج، خ د الف وم بي رابطين، وهي الي

  .تعالى

اني  : قلت ي ث ديهم ف ن أي رس الصالحي النجمي م تح بيب و الف دين أب ن ال ك الظاهر رآ لطان المل ا الس م انترعه ث
ر من             ع آثي ا م ا وعفى آثاره ارية وخربه ك قيس د أن مل تمائة بع تين وس عشرين رجب من شهور سنة ثالث وس

  .جاورها مثل يافا وغيرها، فامتلكها وبقي بها بعد ذلكالبالد الساحلية التي ت

ن          ادل اب ك الع ن المل ك الكامل اب ن المل وب اب والملك الظاهر المذآور هو أحد مماليك الملك الصالح نجم الدين أي
وتولى المملكة بعد قتل الملك المظفر سيف الدين قطز بن عبد اهللا المعزي   -وسيأتي ذآر والده في محله  -أيوب 

رة         ف ي الكس ذولين، وه ر المخ رة التت ن آس د م و عائ ر وه ل المظف ان قت تمائة، وآ ين وس ان وخمس نة ثم ي س
اق               ده باتف ولى الظاهر بع ل، وت ة القصير من الرم ل بمنزل القرب من بيسان، وقت الوت ب المشهورة على عين ج

  .يومئذ بالقاهرةاألمراء عليه وتوجه لليلته ووصل القلعة في اليوم الثاني لمسيره ودخلها، وآنت 

وآان ملكا عالي الهمة شديد البأس، لم نر في هذا الزمان ملكا مثله في عزمه وهمته وسعادته، وفتح من حصون  
ه     دة مملكت ي م ك ف ي      . الفرنج واإلسماعيلية ما أعيا من تقدمه من ملوك اإلسالم وذل ا ف ر دفعات آخره وآسر التت

الد ال     تمائة بحدود ب ى سرير         أواخر سنة خمس وسبعين وس ى قيسارية وجلس عل روم ووصل إل روم، ودخل ال
ابع         وم الخميس الس ي ي ا ف وفي به تمائة، فت الملك بها ثم عاد إلى دمشق وأقام بها إلى أوائل سنة ست وسبعين وس
ه           ام مملوآ ه، وق تم موت ة وآ ى القلع ه إل ل ليوم دان، ونق والعشرين من المحرم من سنة ست المذآورة بقصر المي

ي      وعتيقه األمي ا ف ى مصر ودخله م إل ر بدر الدين بيلبك المعروف بالخازندار بتدبير األمور والعساآر وتوجه به
  .شهر صفر من السنة ووطد قواعد السلطنة لولده السعيد ناصر الدين محمد برآة قان، واستمرت المملكة

اء ه   . ثم توفي بدر الدين الخازندار في شهر ربيع األول من السنة المذآورة ي أثن ك     وف ر موت المل نة أظه ذه الس
مالي     ة ش ذآور بدمشق المحروس عيد الم ك الس ده المل أها ول ي أنش ة الت اورة للمدرس ة المج ن بالترب اهر ودف الظ

  .الجامع قبالة المدرسة العادلية الكبيرة

ى دمشق وزار ق  . وأقام ولده الملك السعيد في المملكة إلى سنة ثمان وسبعين وستمائة ر  وفي هذه السنة وصل إل ب
ه      . والده المذآور وأقام بدمشق مدة يسيرة ر العساآر عن راء، وانفصل أآث وجرت أسباب أوجبت تغير قلوب األم



 

ه وعسكر    وفارقوه وتوجهوا طالبين الديار المصرية وتبعهم هو فيمن بقي من عسكره وفيمن عنده من مماليك أبي
قر العالئ  نقور األش دين س ار شمس ال راء الكب ن األم ه م ام ومع ر الش ي الكبي نجر الحلب دين س م ال ر عل ي واألمي

ر      ي العش ة مصر ف ل قلع ه ودخ وعهم بنفس ه شق جم تها ان رحها، خالص ول ش ور يط م جرت أم ا، ث وغيرهم
ين         ة حصينة ب ة الكرك، وهي قلع األواخر من ربيع األول من السنة، ثم حاصروه بها وأنزلوه منها وأعطوه قلع

ان       الشام ومصر على فم البرية الحجازية، ف نة ثم دة س ة حادي عشر ذي القع أقام بها إلى أن توفي في يوم الجمع
ن       تمائة ودف انين وس نة ثم وسبعين وستمائة ودفن بالرك مدة ثم نقل إلى دمشق المحروسة في شهر جمادى من س

أها        ي أنش ذآورة الت اورة للمدرسة الم ة المج ي الترب ام       . على والده ف ريقين أصحاب اإلم ى الف ذه المدرسة عل وه
بع      نة س ر صفر س ابع عش اء س وم األربع ا ي درس فيه ذآر ال تح ب ا، وافت ة رضي اهللا عنهم ي حنيف افعي وأب الش
ن     دمر ب دين اي وسبعين وستمائة، وآنت حاضره يومئذ، وحضر نائب المملكة بدمشق يومذاك، وهو األمير عز ال

الد      عبد اهللا الظاهري، وهي من مشاهير المدارس وآبارها يومئذ بدمشق المحروسة،   ائر ب الى وس ا اهللا تع حماه
  .المسلمين

ان   ولما نزل الملك السعيد من قلعة الجبل انتهى رأي أآابر األمراء على أن يقيموا اخاه سيف الدسن سالمش، وآ
ك         ون اتاب ي السلطنة، وأن يك ه ف ادل فوضعوه مكان صغيرا، تقدير عمره دون عشر سنين، وأن يلقبوه بالملك الع

ك،        العساآر ومتولي التد ى ذل ر، فجرى األمر عل األلفي الكبي بير األمير سيف الدين قالون الصالحي المعروف ب
ذآور بالسلطنة         الون الم دين ق ر سيف ال تقل األمي واستمر هذا الحال آذلك إلى أواخر شهر رجب من السنة، فاس

ا       راء والن ه األم ك المنصور، وخلف س، ودخل أهل   ورآب بأبهتها في حادي عشرين رجب المذآور، ولقب بالمل
الكرك     ك السعيد ب ق إال المل الكرك        . جميع المماليك في طاعته، ولم يب عيد ب ك الس ى المل لوا إل راء أرس م ان األم ث

ق      م يب ا، ول أخوه سالمش المذآور وعامة أهل بيت الملك الظاهر، فانقطعت مملكتهم من الديار المصرية وغيره
  .تولي األمور، وبمشيئته يجري آل مقدورلهم اال قلعة الكرك وما هو مضاف اليها، واهللا م

ل     ات قالئ وآان سبب وفاة الملك السعيد أنه خرج إلى الصيد فتقنطر به الفرس، فحمل إلى قلعة الكرك فبقي يويم
  .مريضا، ثم توفي في التاريخ المذآور

 أبو على التنوخي

ن     م داود ب ي الفه ن أب وخي      القاضي أبو علي المحسن بن أبي القاسم علي بن محمد ب يم التن ن تم راهيم اب د   -إب وق
اره وشعره       راد شيء من أخب ر         -سبق ذآر ابيه في حرف العين وإي دم ذآ اب واحد وق ي ب البي ف ا الثع وذآرهم

ذآور     ي الم ي عل ه           : األب، ثم قال في حق أب دل بمجد أبي ر، وغصن هاتيك الشجر، والشاهد الع ك القم هالل ذل
ند ألصله، والنائب ع     رع المس ه       وفضله، والف د وفات ه بع ائم مقام ه، والق ي حيات ه ف ن      . ن د اهللا ب و عب ول أب ه يق وفي

  : الحجاج الشاعر

 تخيرت الشباب على الشـيوخ   إذا ذآر القضاة وهـم شـيوخ
  بحضرة سيدي القاضي التنوخي   ومن لم يرض ام أصفـعـه إال

ى العي   ي      وله آتاب الفرج بعد الشدة وذآر في أوائل هذا الكتاب أنه آان عل ي دار الضرب بسوق األهواز ف ار ف
ر     وان شعر أآب سنة ست وأربعين وثلثمائة، وذآر بعد ذلك بقليل أنه آان على القضاء بجزيرة ابني عمر، وله دي

  .من ديوان أبيه، وآتاب نشوار المحاضرة وله آتاب المستجاد من فعالت األجواد

ر الصولي وال ي بك رم وأب اس األث ي العب ن أب ان النسوي وسمع بالبصرة م ن عثم ى ب ن يحي د ب ن محم ين ب حس
وطبقتهم، ونزل ببغداد وأقام بها، وحدث إلى حين وفاته وآان سماعه صحيحا، وآان أديبا شاعرا أخباريا، وآان 
د اهللا     ن عبي ة ب أول سماعه الحديث في سنة ثالث وثالثين وثلثمائة، وأول ما تقلد القضاء من قبل أبي السائب عتب

ا  ل وم دج        بالقصر وباب رم وإي كر مك اء بعس ع هللا القض ام المطي م واله اإلم ين، ث ع وأربع نة تس ي س ا ف واالهم
  .ورامهرمز، وتقلد بعد ذلك أعماال آثيرة في نواح مختلفة

و           ال أب ا أصحت السماء، فق ا دع ي السماء سحاب، فلم ومن شعره في بعض المشايخ وقد خرج يستسقي وآان ف
   : علي التنوخي

  وقد آاد هدب الغيم أن يلحف األرضا   يمـن دعـائهخرجنا لنستسـقـي بـ



 

 انـفـضـا فما تم إال والغمـام قـد   فلما ابتدا يدعو تكشـفـت الـسـمـا
   

  : ولبعضهم في المعنى وهو أبو الحسين سليمان بن محمد بن الطراوة النحوي األندلسي المالقي في هذا المعنى
 هـا الـسـحغريبة قمن ب   خرجوا ليستسقوا وقد نجمت
 وبدا ألعينهم بهـا رشـح   حتى إذا اصطفوا لدعوتهـم
 فكأنهم خرجوا ليستصحوا   آشف السحاب إجابة لهـم

   
  : ومن المنسوب إليه أعني القاضي التنوخي
  أفسدت نسك أخي التقي المترهب   قل للمليحة في الخمار المذهـب

 يلتـهـب عجبا لوجهك آيف لم   نور الخـمـار خـدك تـحـتـه
 للحسن عن ذهبيهما من مذهـب   وجمعت بين المذهبين فلـم يكـن
 تذهـب قال الشعاع لها اذهبي ال   وإذا أتت عين لتسـرق نـظـرة

   
ذهب  ان             . وما ألطف قوله اذهبي ال ت ذ زم ا من ة وقفت عليه ار المذهب حكاي ي الخم ات ف ذه األبي ي ه د أذآرتن وق

م         بالموصل، وهي أن بعض التجار قدم ر السود، فل ه حمل من الخم لم، ومع مدينة رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
دي الشعراء   : يجد لها طالبا، فكسدت عليه وضاق صدره، فقيل له ما ينفقها لك إال مسكين الدارمي، وهو من مجي

ال              ه القصة، فق اه وقص علي ي المسجد، فأت د وانقطع ف د تزه ده ق : الموصوفين بالظرف والخالعة، فقصده فوج
ي بضاعة      : وآيف أعمل وأنا قد ترآت الشعر وعكفت على هذه الحال؟ فقال له التاجر يس ل ب، ول أنا رجل غري

  : سوى هذا الحمل، وتضرع إليه، فخرج من المسجد وأعاد لباسه األول وعمل هذين البيتين وشهرهما وهما
 ماذا عملت بناسك متعـبـد   قل للمليحة في الخمار األسود

 حتى قعدت له بباب المسجد   لصالة ثـيابـهقد آان شمر ل
   

ة       ق بالمدين م يب ار أسود، فل فشاع بين الناس أن مسكينا الدارمي قد رجع إلى ما آان عليه، وأحب واحدة ذات خم
رغ      ا ف ه، فلم اتهم في ظريفة إال وطلبت خمارا أسود، فباع التاجر الحمل الذي آان معه بأضعاف ثمنه، لكثرة رغب

  .إلى تعبده وانقطاعه منه عاد مسكين
  

  : وآتب القاضي أبو علي التنوخي المذآور إلى بعض الرؤساء في شهر رمضان
 وآـفـاك اإللـه مـا تـتـقـيه   نلت في ذا الصيام ما تـشـتـهـيه

 فـيه هر، بل مثل لـيلة الـقـدر   أنت في الناس مثل شهرك في األش
   

  .وله أشياء فائقة
  

ة بالبصرة       وآانت والدته ليلة األح بع وعشرين وثلثمائ نة س ع األول س ه   . د ألربع بقين من شهر ربي وآانت وفات
  .ليلة االثنين، لخمس بقين من المحرم سنة أربع وثمانين وثلثمائة ببغداد، رحمه اهللا تعالى

  
ى شيء،     ه عل ان  وأما ولده أبو القاسم علي بن المحسن بن علي التنوخي فكان أديبا فاضال له شعر لم أقف من وآ

اء     م فضالء أدب ت آله ل بي م أه ر، وه عر الكثي روي الش ان ي را، وآ ه آثي ذ عن ري وأخ الء المع ا الع يصحب أب
وم            ي ي وفي ف ة بالبصرة، وت نة خمس وستين وثلثمائ ظرفاء، وآانت والدة الولد المذآور في منتصف شعبان س

الى، وآا        ه اهللا تع ة، رحم ين وأربعمائ نة سبع وأربع ا       األحد مستهل المحرم س ي زآري ين الخطيب أب ه وب نت بين
ذين روى        يوخه ال داد وعدد ش اريخ بغ ي ت التبريزي مؤانسة واتحاد بطريق أبي العالء المعري وذآره الخطيب ف

ال  ال           : عنهم، ثم ق ه ق ا، لكن ا هن ا هو ه ه آم ده ووفات ه، وذآر مول اني      : وآتبت عن ين ث ة االثن ه آانت ليل إن وفات
نة        المحرم، ودفن يوم االثنين في دا عبان س ي ش ان ف ه، وإن أول سماعه آ ى جنازت ره بدرب التل، وإنه صلى عل

ا        ان متحفظ ره، وآ ى آخر عم وال إل سبعين، وآان قد قبلت شهادته عند الحكام في حداثته، ولم يزل على ذلك مقب
ر               ا ودورنجان والب دائن وأعماله ا الم واح عدة، منه د قضاء ن ي الحديث، وتقل ا صدوقا ف هادة محتاط دان في الش

  .وقرميسين وغير ذلك
  

  .وقد سيق الكالم على التنوخي



 

  
  .بضم الميم وفتح الحاء المهملة وآسر السين المهملة المشددة، وبعدها نون: والمحسن

  
  : وإليه آتب أبو العالء المعري قصيدته التي أولها
  هات الحديث عن الزوراء أو هيتا

 اإلمام الشافعي

دريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب ابن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن اإلمام أبو عبد اهللا محمد بن إ
اف               د من ي عب لم ف ه وس ع رسول اهللا صلى اهللا علي ع م افعي، يجتم ي الش اف، القرشي المطلب المطلب بن عبد من

لم وهو مترع               ه وس افع رسول اهللا صلى اهللا علي ده ش ى عدنان معروف، لقي ج اقي النسب إل رع، المذآور، وب
دي      : وآان أبوه السائب صاحب راية بني هاشم يوم بدر، فأسر وفدى نفسه ثم أسلم، فقيل له ل أن تف لم قب م تس م ل ل

  .ما آنت أحرم المؤمنين مطمعا لهم في: نفسك؟ فقال

نة الرسول صلى        اب اهللا وس وم بكت وآان الشافعي آثير المناقب جم المفاخر منقطع القرين، اجتمعت فيه من العل
الم        اهللا  ة آ ك من معرف ر ذل اء وغي ل العلم عليه وسلم، وآالم الصحابة رضي اهللا عنهم وآثارهم، واختالف أقاوي

ذليين   -العرب واللغة والعربية والشعر  ا   -حتى إن األصمعي مع جاللة قدره في هذا الشأن قرأ عليه أشعار اله م
ه     ل رضي اهللا عن دبن حنب ا عرفت   : لم يجتمع في غيره، حتى قال أحم ى جالست      م ناسخ الحديث ومنسوخه حت

ن سالم     د القاسم ب ن             : الشافعي، وقال أبو عبي د اب ن أحم د اهللا ب ال عب افعي، وق ا رأيت رجال قط أآمل من الش م
افعي آالشمس    : أي رجل آان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر من الدعاء له، فقال: قلت ألبي: حنبل ان الش يا بني، آ

د       للدنيا وآالعافية للبدن، هل له ال أحم ا من عوض؟ وق ا       : ذين من خلف أو عنهم نة إال وأن ين س ذ ثالث ا بت من م
ين        ن مع ى ب ال يحي ه، وق تغفر ل افعي وأس ا           : أدعو للش تقبلته يوم م اس افعي، ث ا عن الش ل ينهان ن حنب د ب ان أحم آ

ال    : والشافعي راآب بغلة وهو يمشي خلفه، فقلت ه؟ فق ه وتمشي خلف و لزمت   اسكت : يا أبا عبد اهللا، تنهانا عن ، ل
  .البغلة انتفعت

أن المشتري خرج من     : وحكى الخطيب في تاريخ بغداد عن ابن عبد الحكم قال لما حملت أم الشافعي به رأت آ
الم يخص               ا ع ه يخرج منه ا أن أول أصحاب الرؤي ه شظية، فت د من ي آل بل فرجها حتى انقض بمصر، ثم وقع ف

  .علمه أهل مصر ثم يتفرق في سائر البلدان

ي      : شافعيوقال ال ال ل أ فق د حفظت الموط ك، فقلت     : قدمت على مالك بن أنس وق رأ ل ارئ،   : أحضر من يق ا ق أن
اءه شيء من التفسير       . إن يك أحد يفلح فهذا الغالم: فقرأت عليه الموطأ حفظا، فقال ة إذا ج ن عيين وآان سفيان ب
د   سمع: وقال الحميدي. سلوا هذا الغالم: أو الفتيا التفت إلى الشافعي فقال ن خال لما    -ت زنجي ب ي مس ول   -يعن يق

ة             : للشافعي ي توب ن أب وظ ب ال محف نة، وق ن خمس عشرة س ي، وهو اب ك أن تفت أفت يا أبا عبد اهللا فقد واهللا آن ل
ي        : رأيت أحمد بن حنبل عند الشافعي في المسجد الحرام، فقلت: البغدادي ة ف ن عيين فيان ب ذا س د اهللا، ه ا عب يا أب

ادي    . إن هذا يفوت وذاك ال يفوت: فقالناحية المسجد يحدث،  و حسان الزي ال أب ن الحسن      : وق د ب ا رأيت محم م
ى           د إل ن الحسن، فرجع محم د ب د رآب محم ه وق يعظم أحدا من أهل العلم تعظيمه للشافعي، ولقد جاءه يوما فلقي

  .منزله وخال به يومه إلى الليل، ولم يأذن ألحد عليه

ور       والشافعي أول من تكلم في أصول الف  و ث ال أب تنبطه، وق ذي اس ه وهو ال ن       : ق د ب ل محم ه رأى مث من زعم ان
م    بيله ل إدريس في علمه وفصاحته ومعرفته وثباته وتمكنه فقد آذب، آان منقطع القرين في حياته، فلما مضى لس

ي  وآان الزعف. ما أحد ممن بيده محبرة أو ورق إال وللشافعي في رقبته منة: وقال أحمد بن حنبل. يعتض منه ران
اللهم يا لطيف أسألك اللطف   : ومن دعائه. آان أصحاب الحديث رقودا حتى جاء الشافعي فأيقظهم فتيقظوا: يقول

  .وفضائله أآثر من أن تعدد. فيما جرت به المقادير، وهو مشهور بين العلماء باإلجابة، وأنه مجرب

اإلمام أبو حنيفة، وآانت والدته بمدينة غزة،  وموله سنة خمسين ومائة، وقد قيل إنه ولد في اليوم الذي توفي فيه 
رآن                  رأ الق ا وق أ به نتين فنش ن س ة وهو اب ى مك اليمن، واألول أصح، وحمل من غزة إل ل ب وقيل بعسقالن، وقي
نة خمس وتسعين             داد س دم بغ ه، وق ل في ى التطوي الكريم، وحديث رحلته إلى مالك بن أنس مشهور فال حاجة إل

م خرج           ومائة فأقام بها سنتين، ثم ا شهرا، ث ام به ة فأق ان وتسعين ومائ نة ثم خرج إلى مكة، ثم عاد إلى بغداد س
  .إلى مصر، وآان وصوله إليها في سنة تسع وتسعين ومائة، وقيل سنة إحدى ومائتين



 

ه   ن يوم د العصر م ن بع ائتين، ودف ع وم نة أرب ن رجب س وم م ة آخر ي وم الجمع وفي ي ى أن ت ا إل زل به م ي ول
  .، وقبره يزار بها بالقرب من المقطم، رضي اهللا عنهبالقرافة الصغرى

ال        : قال الربيع بن سليمان المرادي ه، وق ا راجع من جنازت ه      : رأيت هالل شعبان وأن د وفات ام بع ي المن ه ف رأيت
ال  : فقلت ك؟ فق ؤ الرطب         : يا أبا عبد اهللا، ما صنع اهللا ب ي اللؤل ر عل ى آرسي من ذهب، ونث وذآر  . أجلسني عل

ه الشيخ أبو إ افعي        : سحاق الشيرازي في آتاب طبقات الفقهاء ما مثال ن الش ان اب ي عثم ي عن أب وحكى الزعفران
  .مات أبي وهو ابن ثمان وخمسين سنة: قال

ه             ه وعدالت ه وأمانت ى ثقت ك عل ر ذل ة والنحو وغي ه واألصول واللغ وقد اتفق العلماء قاطبة من أهل الحديث والفق
  .ه وحسن سيرته وعلو قدره وسخائهوزهده وورعه ونزاهة عرضه وعفة نفس

  : ولإلمام الشافعي أشعار آثيرة فمن ذلك ما نقلته من خط الحافظ أبي طاهر السلفي رحمه اهللا تعالى

 حمدا وال أجرا لغير مـوفـق   إن الذي رزق اليسار ولم يصب
 والجد يفتح آل باب مـغـلـق   الجد يدني آـل أمـر شـاسـع
 عودا فأثمر في يديه فـصـدق   ـوىوإذا سمعت بأن مجدودا ح

 ماء ليشربه فغاض فـحـقـق   وإذا سمعت بأن محرومـا اتـى
 بنجوم أقطار السماء تعلـقـي   لو آان بالحيل الغنى لوجدتـنـي
 ضدان مفترقـان أي تـفـرق   لكن من رزق الحجا حرم الغنى
  مدبؤس اللبيب وطيب عيش األح   ومن الدليل على القضاء وآونـه

   
  : ومن المنسوب إليه أيضا

 إن سيل آيف معاده ومعاجـه   ماذا يخبر ضيف بيتك أهـلـه
 ريا لديه وقد طغت أمـواجـه   أيقول جاوزت الفرات ولم أنـل
 عما أريد شعابه وفـجـاجـه   ورقيت في درج العال فتضايقت
 والماء يخبر عن قذاه زجاجـه   ولتخبرن خصاصتي بتملـقـي

 وعلي إآليل الكـالم وتـاجـه   يواقيت الـقـريض ودرهعندي 
 ويرف في نادي الندى ديباجـه   تربي على روض الربا أزهاره
 والشعر منه لعابه ومجـاجـه   والشاعر المنطيق أسود سالـخ
 عالجه ولقد يهون على الكريم   وعداوة الشعراء داء معـضـل

   
  : ومن المنسوب إليه أيضا
 ومن البر ما يكون عقوقـا   ر من غير قصدرام نفعا فض

   
  : ومن المنسوب إلى الشافعي
  ر أراني نقص عقلي   آلما أدبـنـي الـده

 زادني علما بجهلـي   وإذا ما ازددت علمـا
   

  : وهو القائل
 لكنت اليوم أشعر من لبيد   ولوال الشعر بالعلماء يزري

   
  : ة من قريش بمكة، وآنت أمازحها فأقولتزوجت امرأ: وقال الشافعي رضي اهللا عنه
  ب فال يحبك من تحبه   ومن البـلـية أن تـح

   
  : فتقول هي



 

  وتلج أنت فال تغبهويصد عنك بوجهه
   

  .وأخبرني أحد المشايخ األفاضل أنه عمل في مناقب الشافعي ثالثة عشر تصنيفا
  

ي    ى أب ا         ولما مات رثاه خلق آثير، وهذه المرثية منسوبة إل د ذآره د صاحب المقصورة، وق ن دري د ب ر محم بك
  : الخطيب في تاريخ بغداد وأولها

 زواجر عن ورد التصابي روادع   بمقلتيه لـلـمـشـيب طـوالـع
 دعاه الصبا فاقتاده وهـو طـائع   تصرفه طوع العنـان وربـمـا
 فليس له من شيب فـوديه وازع   ومن لم يزعـه لـبـه وحـياؤه

 أم النصح مقبول أم الوعظ نافـع   المدعو للحـظ راجـعهل النافر 
 بأن الذي يوعي من المال ضائع   أم الهمك المغموم بالجمع عـالـم
  فراق الذي أضحى له وهو جامع   وأن قصاراه على فرط ضـنـه

 ولكن جمع العلم للمـرء رافـع   ويخمل ذآر المرء ذي المال بعده
 دالئلها في المشكالت لـوامـع   عـدهألم تر آثار ابـن إدريس بـ

 وتنخفض األعالم وهي فـوارع   معالم يفنى الدهر وهي خـوالـد
 موارد فيها لـلـرشـاد شـرائع   مناهج فيها للهدى مـتـصـرف
 لما حكم التفريق فيه جـوامـع   ظواهرها حكم ومستبطنـاتـهـا

 الخطب ساطعضياء إذا ما أظلم    لرأي ابن إدريس ابن عم محمـد
 سما منه نور في دجاهن المـع   إذا المفظعات المشكالت تشابهت
 وليس لما يعليه ذو الـعـرش واضـع   أبـى الـلـه إال رفـعـه وعـلــوه

 من الزيغ إن الزيغ للـمـرء صـارع   توخى الهدى واستنقذتـه يد الـتـقـى
 في الـنـاس تـابـعلحكم رسول اهللا    والذ بآثـار الـرسـول فـحـكـمـه
  على ما قضى في الوحي والحق ناصع   وعول فـي أحـكـامـه وقـضـائه

 إليه إذا لم يخش لـبـسـا مـسـارع   بطيء عن الرأي المخوف التـبـاسـه
 خالئق هن الـبـاهـرات الـبـوارع   وأنشا له منشـيه مـن خـير مـعـدن
 لب الكهـل مـذ هـو يافـعوخص ب   تسربل بـالـتـقـوى ولـيدا ونـاشـئا
 إذا التـمـسـت إال إلـيه األصـابـع   وهذب حتى لـم تـشـر بـفـضـيلة
 فمرتعه في سـاحة الـعـلـم واسـع   فمن يك علم الـشـافـعـي إمـامـه
 وجادت عليه المدجنـات الـهـوامـع   سالم على قبر تضـمـن جـسـمـه
 إذا التفت علـيه الـمـجـامـع جليل   لقد غيبـت أثـراؤه جـسـم مـاجـد
 لهن لما حـكـمـن فـيه فـواجـع   لئن فجعتنا الحـادثـات بـشـخـصـه
 طـوالــع وآثـاره فـينـا نـجـوم   فأحـكـامـه فـينـا بـدور زواهـر

  
بعد، فقد  إن ابن دريد لم يدرك الشافعي، فكيف رثاه؟ لكنه يجوز أن يكون رثاه بعد ذلك، فما فيه: وقد يقول القائل

  .رأينا مثل هذا في حق غيره، مثل الحسين، رضي اهللا تعالى عنه، وغيره

 محمد بن الحنفية

ر          ة بنت جعف ة خول ه الحنفي ة، أم ابن الحنفي أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب، رضي اهللا عنه، المعروف ب
ي  ة،       بن قيس بن سلمة بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة ابن الدول بن حنيفة بن لج ل آانت من سبي اليمام ال ب م، ويق

ا            نهم، وإنم م تكن م ة ول ي حنيف ة لبن ندية سوداء، وآانت أم وصارت إلى علي رضي اهللا عنه، وقيل بل آانت س
  .صالحهم خالد بن الوليد على الرقيق، ولم يصالحهم على أنفسهم



 

دوا           ة ارت اة أن طائف انعي الزآ ال م اب قت ي ب نة ف اب شرح الس روا الشرائع      وذآر البغوي في آت دين وأنك عن ال
وعادوا إلى ما آانوا عليه من الجاهلية، واتفقت الصحابة على قتالهم وقتلهم، ورأى أبو بكر رضي اهللا عنه سبي  
ة            ي حنيف ة من سبي بن ه جاري ي رضي اهللا عن تولد عل ذراريهم ونسائهم، وساعده على ذلك أآثر الصحابة، واس

دعى محم     ذي ي ي ال ى أن           فولدت له محمد بن عل وا عل ى أجمع م ينقرض عصر الصحابة حت م ل ة، ث ن الحنفي د ب
  .المرتد ال يسبى

ه         ي رضي اهللا عن ال لعل ه ق لم، وإن ه وس : وأما آنيته بأبي القاسم فيقال إنها رخصة من رسول اهللا، صلى اهللا علي
ده          ي بع ي وال تحل ألحد من أمت ه اسمي وآنيت د نحلت دا   . سيولد لك بعدي غالم وق ا    وممن يسمى محم ى أب ويكن

ن        : القاسم د ب اص، ومحم ي وق ن أب ن سعد ب محمد بن أبي بكر الصديق، ومحمد بن طلحة بن عبيد اهللا، ومحمد ب
عبد الرحمن بن عوف، ومحمد بن جعفر بن أبي طالب، ومحمد بن حاطب بن أبي بلتعة، ومحمد بن األشعث بن 

  .قيس

اء   وآان محمد المذآور آثير العلم والورع، وقد ذآره الشيخ  ات الفقه ي طبق ديد   . أبو إسحاق الشيرازي ف ان ش وآ
ه، استطال            ا، رضي اهللا عن اه علي اب الكامل أن أب ي آت رد ف اه المب القوة، وله في ذلك أخبار عجيبة، منها ما حك

م      : درعا آانت له، فقال ى ضلها، ث ا واألخرى عل لينقص منها آذا وآذا حلقة، فقبض محمد إحدى يديه على ذيله
ل،    . من الموضع الذي حدده أبوهجذبها فقطع  راه إفك وآان عبد اهللا بن الزبير إذا حدث بهذا الحديث غضب واعت

  .وهو الرعدة، ألنه آان يحسده على قوته، وآان ابن الزبير أيضا شديد القوى

ه  ك آانت تر   : ومن قوته أيضا ما حكاه المبرد في آتابه أن ملك الروم في أيام معاوية وجه إلي وك قبل اسل  إن المل
ل               رجلين أحدها طوي ه ب ه، فوجه إلي أذن ل ك؟ ف ي ذل أذن ف ى بعض، أفت الملوك منا، ويجهد بعضهم أن يغرب عل

ادة            : جسيم، واآلخر أيد، فقال معاوية لعمرو بن العاص ن عب ن سعد ب يس ب ؤه، وهو ق د أصبنا آف ل فق ا الطوي أم
ال ع       ه، فق ك في ى رأي ا إل د احتجن ا إليك بغيض      : مرو رصي اهللا عنه، وأما اآلخر األيد فق ا رجالن آالهم ا هن : ه

رجالن وجه         : محمد بن الحنفية وعبد اهللا بن الزبير، فقال معاوية ا دخل ال ال، فلم ى آل ح ا عل من هو أقرب إلين
ج             ى العل ا إل زع سراويله، فرمى به ة ن دي معاوي ين ي ل ب ا مث إلى قيس بن سعد بن عبادة يعلمه، فدخل قيس، فلم

أ ه، ف ها فبلغت ثندوت ه فلبس ل ل ك، وقي ي ذل وه ف ا الم ل إن قيس ا، فقي ذل بحضرة  : طرق مغلوب ذا التب ذلت ه م تب ل
  : معاوية؟ هال وجهت إليه غيرها؟ فقال

 سراويل قيس والوفود شـهـود   أردت لكيما يعلم النـاس أنـهـا
 سراويل عادي نمتـه ثـمـود   وأن ال يقولوا غاب قيس وهـذه
 وما الناس إال سـيد ومـسـود   وإني من القوم اليمـانـين سـيد

 وجسم به أعلو الرجـال مـديد   وبذ جميع الخلق أصلي ومنصبي
   

ال    ه، فق ده       : ثم وجه معاوية إلى محمد بن الحنفية فحضر، فخبر بما دعي ل ي ي يجلس وليعطن اء فل ه إن ش وا ل قول
د، وعجز الرومي      حتى أقيمه أو يقعدني، وإن شاء فليكن القائم وأنا القاعد، فاختار الرومي ا  ه محم وس فأقام لجل

ه، فانصرفا    ي عن إقامت ده، وعجز الروم د فأقع ه محم د، فجذب و القاع د ه ون محم ار أن يك م اخت اده، ث عن إقع
  .مغلوبين

  
ك        ل ذل م يكن قب لمين، ول ال المس وآانت راية أبيه يوم صفين بيده، ويحكى أنه توقف أول يوم في حملها لكونه قت

د  . هل عندك شك في جيش مقدمه أبوك؟ فحملها: ي رضي اهللا عنهشهد مثاله، فقال له عل ل لمحم ان   : وقي آيف آ
ال         ين؟ فق ك الحسن والحس ك ويولجك المضايق دون أخوي ه،      : أبوك يقحمك المهال ه، وآنت يدي ا عيني ا آان ألنهم

  .فكان يقي عينيه بيديه
  

  .دا حتى يجعل اهللا له فرجاليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من ال يجد من معاشرته ب: ومن آالمه
  

ة رضي اهللا    ولما دعا ابن الزبير إلى نفسه وبايعه أهل الحجاز بالخالفة دعا عبد اهللا بن العباس ومحمد بن الحنفي
اال    ك وق ا ذل اء جوارهم وحصرهم           : عنهما إلى البيعة، فأبي اس، فأس بالد، ويتفق الن ك ال ع ل ى تجتم ال نبايعك حت

  .تبايعا أحرقتكما بالنار، والشرح في ذلك يطوللئن لم : وآذاهم، وقال لهم
  

ل     انين للهجرة، وقي وآانت والدته لسنتين بقيتا من خالفة عمر، وتوفي رحمه اهللا في أول المحرم سنة إحدى وثم



 

ان             ان، وآ ن عف ان ب ن عثم ان ب ه أب ة، وصلى علي بعين بالمدين سنة ثالث وثمانين، وقيل سنة اثنتين أو ثالث وس
ات       والي المدينة ي ه م ل إن اك، وقي ات هن ر فم ومئذ، ودفن بالبقيع، وقيل إنه خرج إلى الطائف هاربا من ابن الزبي

  .ببالد أيلة
  

ان        ات، وآ ة أبي ه من جمل والفرقة الكيسانية تعتقد إمامته وأنه مقيم بجبل رضوى، وإلى هذا أشار آثير عزة بقول
  : آيساني االعتقاد

 يقدمها اللـواءيقود الخيل    وسبط ال يذوق الموت حتى
 برضوى عنده عسل وماء   تغيب ال يرى فيهم زمانـا

ال الجوهري      دي، وق ه المه وآان المختار بن أبي عبيد الثقفي يدعو الناس إلى إمامة محمد بن الحنفية، ويزعم أن
ره     : في آتاب الصحاح ال غي ذآور، وق ار الم ه     : آيسان لقب المخت ي رضي اهللا عن ولى عل اني . آيسان م ة والكيس

ى          م عل م يوقف له ه أربعون من أصحابه، ول يزعمون أنه مقيم برضوى في شعب منه ولم يمت، دخل إليه ومع
ان عسال     خبر وهم أحياء يرزقون، ويقولون إنه مقيم في هذا الجبل بين أسد ونمر، وعنده عينان نضاختان تجري

  .وماء، وإنه يرجعه إلى الدنيا فيملؤها عدال

ه      وآان محمد يخضب بالحناء  ه، وانتقلت إمامت والكتم وآان يختم في اليسار، وله أخبار مشهورة، رضي اهللا عن
اء اهللا      ه إن ش ي ترجمت يأتي ف إلى ولده أبي هاشم عبد اهللا ومنه إلى محمد بن علي والد السفاح والمنصور، آما س

ي   بفتح الراء وبعدها ضاد معجمة وبعد الواو ألف، قال ابن جرير الطبري ف: ورضوى. تعالى ر ف ي تاريخه الكبي
ره : سنة أربع وأربعين ومائة د، وهو      : رضوى جبل جهينة، وهو في عمل ينبع، وقال غي وم واح يرة ي ا مس بينهم

ى             ة وهو عل ى مك ان مصعدا إل ر لمن آ ق الب ة ومياسرة طري من المدينة على سبع مراحل ميامنة طريق المدين
ارة   . ليلتين من البحر، واهللا أعلم ه          ومن رضوى تحمل حج ي آتاب ل ف ن حوق ه اب ائر األمصار، قال ى س المسن إل

  .المسالك والممالك

وذآر أبو اليقظان في آتاب النسب أن ابن الحنفية له ابن اسمه الهيثم وآان مؤخذا عن مسجد رسول اهللا، صلى     
ان   رقية آالس  -بضم الهمرة  -األسير، واألخذه : اهللا عليه وسلم، ال يقدر أن يدخله، واألخيذ في اللغة ه آ حر، فكان

  .مسحورا

 محمد الباقر

ين، الملقب                  نهم أجمع ي طالب رضي اهللا ع ن أب ي ب ن عل ن الحسين ب ي ب دين عل ن العاب ن زي د ب أبو جعفر محم
  .وقد تقدم ذآره -الباقر، أحد األئمة االثني عشر في اعتقاد اإلمامية، وهو والد جعفر الصادق 

ه       ل ل ا قي را، وإنم يدا آبي ر       آان الباقر عالما س م، أي توسع، والتبق ي العل ر ف ه تبق اقر ألن ول    : الب ه يق التوسع، وفي
  : الشاعر

  وخير من لبى على األجبل   يا باقر العلم ألهل التقـى

ه،         ده الحسين، رضي اهللا عن ل ج وم قت ره ي ومولده يوم الثالثاء ثالت صفر سنة سبع وخمسين للهجرة، وآان عم
ه       ثالث سنين، وأمه أم عبد اهللا بنت الح ب، رضي اهللا عن ي طال ن أب ي ب ن عل ي شهر    . سن بن الحسن ب وفي ف وت

ل سبع عشرة،         ع عشرة، وقي نة أرب ربيع اآلخر سنة ثالث عشرة ومائة، وقيل في الثالث والعشرين من صفر س
ي                . وقيل ثمان عشرة بالحميمة ن عل ه الحسن ب وه وعم أبي ه أب ذي في ر ال ي القب البقيع ف ن ب ة ودف ى المدين ل إل ونق

  .اهللا عنهم، في القبة التي فيها قبر العباس رضي اهللا عنهرضي 

 محمد الجواد .وقد تقدم الكالم على الحميمة في ترجمة علي بن عبد اهللا بن العباس

ه، المعروف           ذآور قبل اقر الم د الب ن محم ر الصادق ب ن جعف أبو جعفر محمد بن علي الرضا بن موسى الكاظم ب
ر    ي عش ة االثن د األئم الجواد، أح اب ة     . أيض ه أن الفضل ابن ه امرأت ى المعتصر، ومع دا عل داد واف ى بغ دم إل ق

  .المأمون، فتوفي بها، وحملت امرأته إلى قصر عمها المعتصم فجعلت مع الحرم



 

ال       ه ق ه أن ي طالب رضي اهللا عن ه     : وآان يروي مسندا عن آبائه إلى علي بن أب ي رسول اهللا صلى اهللا علي بعثن
ي     ال ل يمن، فق ك             : وهو يوصيني  وسلم إلى ال ي، علي ا عل ار، ي دم من استش تخار وال ن ا خاب من اس ي، م ا عل ي

ان  . بالدلجة فإن األرض تطوى بالليل ما ال تطى بالنهار، يا علي اغد بسم اهللا فإن اهللا بارك ألمتي في بكورها وآ
  .من استفاد أخا في اهللا فقد استفاد بيتا في الجنة: يقول

ن   : نت ببغداد فقال لي محمد بن منده بن مهريزدآ: وقال جعفر بن محمد بن مزيد د ب هل لك أن ادخلك على محم
لم أن    : فأدخلني عليه، فسلمنا وجلسنا، فقال له: نعم، قال: علي الرضا؟ فقلت ه وس حديث رسول اهللا صلى اهللا علي

ال    ار، ق ى الن ك خاص بالحسن والحس    : فاطمة رضي اهللا عنها أحصنت فرجها فحرم اهللا ذريتها عل ين رضي  ذل
  .وله حكايات وأخبار آثيرة. اهللا عنهما

ة      نة خمس وتسعين مائ اء    . وآانت والدته يوم الثالثاء خامس شهر رمضان، وقيل منتصفه، س وم الثالث وفي ي وت
ن            ده موسى ب د ج ن عن داد، ودف ائتين ببغ ل تسع عشرة وم لخمس خلون من ذي الحجة سنة عشرين مائتين، وقي

  .، في مقابر قريش، وصلى عليه الواثق بن المعتصمجعفر، رضي اهللا عنهم أجمعين

 أبو القاسم المنتظر

ي          ة االثن اني عشر األئم ه، ث ذآور قبل د الجواد الم أبو القاسم محمد بن الحسن العسكري بن علي الهادي بن محم
دي، و   ائم والمه ه المنتظر والق يعة أن زعم الش ذي ت و ال ة، وه روف بالحج ة، المع اد االمامي ى اعتق ر عل و عش ه

ان من السرداب بسر من             ي آخر الزم وره ف م ينتظرون ظه رة، وه صاحب السرداب عندهم، وأقاويلهم فيه آثي
ره   -آانت والدته يوم الجمعة منتصف شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين، ولما توفي أبوه . رأى  -وقد سبق ذآ

ون    رجس، والشيعة يقول ه دخ  : آان عمره خمس سنين، واسم أمه خمط، وقيل ن ه     إن ه وأم ي دار أبي ل السرداب ف
  .تنظر إليه، فلم يعد يخرج إليها، وذلك في سنة خمس وستين ومائتين، وعمره يومئذ تسع سنين

ين       ان وخمس نة ثم ع األول س هر ربي ع ش ه تاس ذآور ول ة الم ارقين أن الحج اريخ مياف ي ت ن األزرق ف ر اب وذآ
نين،   ومائتين، وقيل في ثامن شعبان سنة ست وخمسين، وهو األصح، وأنه لما دخل السرداب آان عمره أربع س

م أي        نة، واهللا أعل ره سبع عشرة س ائتين وعم وقيل خمس سنين، وقيل إنه دخل السرداب سنة خمس وسبعين وم
  .ذلك آان، رحمه اهللا تعالى

 الزهري

اء   أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب بن عبد اهللا بن الحارث بن زهرة الزه  ري أحد الفقه
ه جماعة من             يهم، وروى عن ة، رأى عشرة من الصحابة رضوان اهللا عل ابعين بالمدين والمحدثين، واألعالم الت

د   : وروي عن عمرو بن دينار أنه قال. منهم مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري: األئمة أي شيء عن
ن  رو         الزهري؟ أنا لقيت ابن عمر ولم يلقه، وأنا لقيت اب ال عم ة فق دم الزهري مك ه، فق م يلق اس ول وني  : عب احمل

ه       الوا ل ل، فق د لي ى أصحابه إال بع ال   : إليه، وآان قد أقعد، فحمل إليه، فلم يأت إل ت؟ فق ا رأيت   : آيف رأي واهللا م
ط     ى القرشي ق ذا الفت ل لمكحول  . مثل ه ال     : وقي ت؟ ق م من رأي ه    : من أعل ل ل ن شهاب، قي ال   : اب ن؟ ق م م ن  : ث اب

بعة  . ابن شهاب: ثم من؟ قال: يل لهشهاب، ق اء الس ز رضي       . وآان قد حفظ علم الفقه د العزي ن عب وآتب عمر ب
  .عليكم بابن شهاب، فإنكم ال تجدون احدا أعلم بالسنة الماضية منه: اهللا عنه إلى اآلفاق

ه ه     ال ل وان فق ن ذآ ام وحضر الزهري يوما مجلس هشام بن عبد الملك وعنده أبو والزناد عبد اهللا ب أي شهر  : ش
ال  : آان يخرج الطاء فيه ألهل المدينة؟ فقال الزهري ه فق ام     : ال أدري، فسأل أبا الزناد عن ال هش ي المحرم، فق ف

وآان إذا جلس  . مجلس أمير المؤمنين أهل أن يستفاد منه العلم: يا أبا بكر، هذا علم استفدته اليوم، فقال: للزهري
ذه الكتب أشد    : آل شيء من أمور الدنيا، فقالت له امرأته يوما في بيته وضع آتبه حوله، فيشتغل بها عن واهللا له

  .علي من ثالث ضرائر

وآان أبو جده عبد اهللا بن شهاب شهد مع المشرآين بدرا، وآان أحد النفر الذين تعاقدوا يوم أحد لئن رأوا رسول 
نعم، ولكن من : هل شهد جدك بدرا؟ قال: اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليقتلنه أو ليقتلن دونه، وروي أنه قيل للزهري

ع         . ذلك الجانب، يعني أنه آان في صف المشرآين زل الزهري م م ي ر، ول ن الزبي ع مصعب ب وآان أبوه أسلم م
  .عبد الملك ثم مع هشام بن عبد الملك، وآان يزيد بن عبد الملك قد استقضاه



 

نة    ل ثالث وعشرين،       وتوفي ليلة الثالثاء لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان س ة، وقي ع وعشرين ومائ أرب
ين      ن اثنت ة، وهو اب ل ثالث    -وقيل خمس وعشرين ومائ نة إحدى وخمسين         -وقي ده س ل مول نة، وقي بعين س وس

اء مفتوحة            يم مفتوحة وي د األلف م ة وبع دال المهمل زة وال تح الهم للهجرة، واهللا أعلم، ودفن في ضيعته أدامي بف
ين الحجاز          أدمي، مثل األول : أيضا وقيل ان ب ل قريت ان وقي ا وادي دا، وهم لكنها بغير ألف، وهي خلف شغب وب

ه بنعف،         . والشام في موضع هو آخر عمل الحجاز وأول عمل فلسطين ي بيت ه مات ف د أن اب التمهي ي آت وذآر ف
  : وهي قرية عند القرى المذآورة،وماتت بها أيضا أم حزرة زوجة جرير، فقال من أبيات

 وارى بنعف بلية األحجـار   علق مضنةنعم القرين وآنت 
   

  .وقبره على الطريق ليدعو له آل من يمر عليه، رضي اهللا عنه
  

رة          : والزهري ة آبي رة، وهي قبيل ن م ن آالب ب رة اب ى زه بضم الزاي وسكون الهاء وبعدها راء، هذه النسبة إل
  .الصحابة وغيرهم، رضي اهللا عنهم من قريش، ومنها آمنة أم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وخلق آثير من

  
  .بفتح الشين المعجمة وسكون الغين المعجمة وبعدها ياء موحدة: وشغب

  
  : بفتح الباء الموحدة والدال المهملة وبعدها ألف، وفيهما يقول آثير عزة: وبدا

 إلي وأوطاني بالد سواهـمـا   وأنت التي حببت شغبا إلى بـدا
  وعزة لو يدري الطبيب قذاهما   ىإذا ذرفت عيناي أعتل بالقـذ
 آالهمـا بهذا، فطاب الواديان   وحلت بهذا حلة ثم أصبـحـت

  
  .وهذا الشعر يدل على أنهما واديان، ال قريتان واهللا أعلم

 محمد بن أبي ليلى

وفي      -محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار  ن الجالح االنصاري الك د   -ويقال داود بن بالل بن أحيحة اب وق
سبق ذآر أبيه في حرف العين، آان محمد المذآور من أصحاب الرأي، وتولى القضاء بالكوفة وأقام حاآما ثالثا 

ي أعرف   : وثالثين سنة، ولي لبني أمية ثم لبني العباس وآان فقيها مفننا، وقال ال أعقل من شأن أبي شيئا غير أن
ا أنه آانت له امرأتان، وآان له حبان أخضران، فينبذ ع ذ     . ند هذه يوما وعند هذه يوم د بالشعبي، وأخ ه محم وتفق

ذآور   . فقهاؤنا ابن أبي ليلى وابن شبرمة : عنه سفيان الثوري، وقال الثوري د الم ال محم ى عطاء    : وق دخلت عل
  .هو أعلم مني: فجعل يسألني، فأنكر بعض من عنده وآلمه في ذلك فقال

ه وحشة        ة رضي اهللا عن ي حنيف ين أب ه          وآانت بينه وب ة، فيحكى ان ي مسجد الكوف م ف ان يجلس للحك يرة، وآ يس
ر       : انصرف يوما من مجلسه، فسمع امرأة تقول لرجل ى مجلسه، وأم ا فأخذت ورجع إل يا ابن الزانيين، فأمر به

ة     ال     . بها فضربت حدين وهي قائم ة فق ا حنيف ك أب غ ذل ياء        : فبل تة أش ي س ة ف ذه الواقع ي ه أ القاضي ف ي  : أخط ف
د          رجوعه إلى مجلسه  ي المسجد، وق ه، وفي ضربه الحد ف ام من د أن ق بعد قيامه منه، وال ينبغي له أن يرجع بع

ا تضرب               ة، وإنم رأة قائم ي ضربه الم اجد، وف ي المس ة الحدود ف لم عن إقام ه وس نهى رسول اهللا صلى اهللا علي
ذف جماعة بك             اذف إذا ق ى الق ا يجب عل ا حدين، وإنم يات، وفي ضربه إياه د    النساء قاعدات آاس ة واحدة ح لم

د     ة الح ي إقام واحد، ولو وجب أيضا حدان ال يوالي بينهما، بل يضرب أوال ثم يترك حتى يبرأ من ألم األمل، وف
ال      . عليها بغير طالب ة وق ي الكوف ى وال ى، فسير إل ة        : فبلغ ذلك محمد بن أبي ليل و حنيف ه أب ال ل ا شاب يق ا هن ه

والي         يعارضني في أحكامي ويفتي بخالف حكمي ويشنع عل ه ال ك، فبعث إلي د أن تزجره عن ذل أ، فأري ي بالخط
ه     ه ابنت ه، فقالت ل د    : ومنعه عن الفتيا، فيقال إنه آان يوما في بيته وعنده زوجته وابنه حماد وابنت ي صائمة وق إن

ل أفطر إذا بلعت اآلن    دم، فه ر ال ه أث ر علي يض ال يظه ق أب اد الري ى ع ناني دم وبصقته حت ين أس ن ب خرج م
ا الريق؟ ف ا        : قال له ي من الفتي ر منعن إن األمي ادا ف ة        . سلي أخاك حم ي حنيف ي مناقب أب دودة ف ة مع ذه الحكاي وه

ا،    ه جواب وحسن تمسكه بامتثال إشارة رب األمر، فإن إجابته طاعة، حتى إنه أطاعه في السر، ولم يرد على ابنت
  .وهذا غاية ما يكون من امتثال األمر

ى  وآانت والدة محمد المذآور سنة أ ربع وسبعين للهجرة، وتوفي سنة ثمان وأربعين ومائة بالكوفة، وهو باق عل
  .القضاء، فجعل أبو جعفر المنصور ابن أخيه مكانه، رضي اهللا عنه



 

 محمد بن سيرين

ين ألف                 ى أربع ه عل ه، آاتب ك، رضي اهللا عن ن مال دا ألنس ب وه عب ان أب يرين البصري، آ ن س أبو بكر محمد ب
  .ا، وأدى المكاتبةدرهم، وقيل عشرين ألف

وآان أبوه سيرين من أهل جرجرايا، وآنيته أبو عمرة، وآان . وآان من سبي ميسان، ويقال من سبي عين التمر
ا                  ين غالم ي أربع ه ف د رضي اهللا عن ن الولي د ب باه خال ا، فس ر يعمل به ى عين التم اء إل يعمل قدور النحاس، فج

ة،    : مختتنين، فأنكرهم، فقالوا ا أهل مملك ا آن اس    إن ي الن رقهم ف ي بكر الصدين،        . فف والة أب ه صفية م وآانت أم
ة               ا ثماني ا، وحضر إمالآه لم ودعون له ه وس ا ثالث من أزواج رسول اهللا صلى اهللا علي ه، طيبه رضي اهللا عن

ون      م يؤمن دعو وه ن آعب ي ر         . عشر بدريا فيهم أبي اب ن عم د اهللا ب رة وعب ي هري ذآور عن أب د الم وروى محم
د           وعبد اهللا بن ال ة وخال ن دعام ادة ب ه قت نهم، وروى عن ك، رضي اهللا ع ن مال زبير وعمران بن حصين وأنس ب

  .الحذاء وأيوب السختياني وغيرهم من األئمة، وهو أحد الفقهاء من أهل البصرة، والمذآور بالورع في وقته

خبز ولبن وسمن فأآل  صليت معه، فلما قضى صالته دعا بغداء، فأتي ب: وقدم المدائن على عبيدة السلماني وقال
م يتوضأ ال هو وال     وأآلنا معه، ثم جلسنا حتى حضرت العصر، ثم قام عبيدة فأذن وأقام، ثم صلى بنا العصر ول

  .احد ممن أآل معنا فيما بين الصالتين

يرين         ن س م يشهد اب ات الحسن ل ا م وآان محمد المذآور صاحب الحسن البصري ثم تهاجرا في آخر األمر، فلم
ه صمم    : آان الشعبي يقولو. جنازته ي أذني ان ف ه   . عليكم بذلك الرجل األصم، يعني ابن سيرين، ألنه آ وآانت ل

نة     . اليد الطولى في تعبير الرؤيا ة س وم الجمع وآانت والدته لسنتين بقيتا من خالفة عثمان، وتوفي تاسع شوال ي
ا، وآ   ه،      عشر ومائة بالبصرة، بعد الحسن البصري بمائة يوم، رضي اهللا عنهم ان علي دين آ زازا، وحبس ب ان ب

م       ون ألف دره ه ثالث ان علي وولد له ثالثون ولدا من امرأة واحدة عربية ولم يبق منهم غير عبد اهللا، ولما مات آ
  .دينا فقضاه ولده عبد اهللا، فما مات عبد اهللا حتى قوم ماله بثلثمائة ألف درهم

ول وآان األ. وآان محمد المذآور آاتب أنس بن مالك بفارس يد سمح وإذا حدث      : صمعي يق الحسن البصري س
ن سيرين     -األصم بشيء   ي اب ل      -يعن ادة حاطب لي ديك، وقت ن عوف   . فاشدد ي ال اب ك      : ق ن مال ات أنس ب ا م لم

ر     : أوصى أن يصلي عليه ابن سيرين ويغسله، قال أتوا األمي ا، ف يرين محبوس ي      -وآان ابن س وهو رجل من بن
م     فأذن له، فخرج فغسله وآ -أسد  ى السجن، ول فنه وصلى عليه في قصر أنس بالطف، ثم رجع فدخل آما هو إل

  .يذهب إلى أهله

ي    : قلت ي وال درك الكالب وذآر عمر بن شبة في آتاب أخبار البصرة أن الذي غسل أنس بن مالك هو قطن بن م
  .البصرة، وآذلك قال أبو اليقظان

ل أرض    بفتح الميم وسكون الياء المثناة من تحتها وف: وميسان دة بأيف تح السين المهملة وبعد األلف نون، وهي بلي
  .البصرة

  .قد سبق الكالم عليها: وعين التمر

 ابن أبي ذئب

ن       د اهللا ب ن عب عبة ب ن ش أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب، واسمه هشام، ب
ن   ن           أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل ابن عامر ب ن النضر ب ك ب ن مال ر ب ن فه ن غالب ب ؤي ب ل

ة   آنانة بن خزيمة بن مدرآة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، القرشي العامري المدني، أحد األئم
ودة صحيحة          دة وم ا ألف أآي ه وآانت بينهم ك رضي اهللا عن ك    . المشاهير، وهو صاحب اإلمام مال دم مال ا ق ولم

ي        : من بقي بالمدينة من المشيخة؟ فقال: هعلى أبي جعفر المنصور سأل ن أب ي ذئب واب ن أب ؤمنين، اب ر الم يا أمي
  .وآان أبوه قد أتى قيصر فسعي به، فحبسه حتى مات في حبسه. سلمة وابن أبي سبرة

ده    ه، ومول وتوفي أبو الحارث المذآور في سنة تسع وخمسين، وقيل ثمان وخمسين ومائة بالكوفة، رضي اهللا عن
  .سنة إحدى وثمانين للهجرة، وقيل سنة ثمانين، وهي سنة سيل الجحاف في المحرم



 

  .ولد الضب، وجعه حسول: والحسل

ر  : ولؤي ل، والفه الحجر،  : من همزه قال هو تصغير ألي، وهو الثور، ومن لم يهمزه قال هو تصغير لوى الرم
  .واهللا أعلم

 محمد بن الحسن الحنفي

ي وسط الغوطة           أبو عبد اهللا محمد بن فرقد، الشيباني  اب دمشق ف ى ب ة عل ي، أصله من قري بالوالء الفقيه الحنف
ة، وطلب         أ بالكوف ذآور، ونش د الم ا محم ه به اسمها حرستا، وقدم أبوه من الشام إلى العراق، وأقام بواسط فولد ل
ي     ي يوسف صاحب أب  الحديث، ولقي جماعة من أعالم األئمة، وحضر مجلس أبي حنيفة سنتين، ثم تفقه على أب

  .حنيفة

ائل المشكلة    . وصنف الكتب الكثيرة النادرة، منها الجامع الكبير والجمع الصغير وغيرهما وله في مصنفاته المس
رآن   . خصوصا المتعلقة بالعربية امعه أن الق ونشر علم أبي حنيفة، وآان من أفصح الناس، وآان إذا تكلم خيل لس

ه      . نزل بلغته افعي رضي اهللا عن ام الش ا دخل اإلم ائل بحضرة          ولم ا مجالس ومس ا، وجرى بينهم ان به داد آ بغ
د      : وقال الشافعي. هارون الرشيد ه، إال محم ي وجه ة ف ما رأيت أحدا يسأل عن مسألة فيها نظر إال تبينت الكراه

ال أيضا   ر        : بن الحسن، وق ر بعي ن الحسن وق د ب م محم رادي     . حملت من عل ليمان الم ن س ع ب ال الربي آتب  : وق
  : بن الحسن وقد طلب منه آتبا له لينسخها، فتأخرت عنهالشافعي إلى محمد 

 ين من رآه مثلـه   قل لمن لم تـر ع
  ه قد رأى من قبله   ومن آأن مـن رآ
 أن يمنعوه أهلـه   العلم ينهى أهلـه
 ألهله لـعـلـه   لعـلـه يبـذلـه

ما . فأنفذ إليه الكتب من وقته ه المصري   ورأيت هذه األبيات في ديوان منصور بن إس ره إن    -عيل الفقي ي ذآ اآلت
الى    اء اهللا تع ن قاسم      -ش ر ب ي بك ى أب ا إل د آتبه ي      . وق و إسحاق الشيرازي ف اه الشيخ أب اه أوال حك ذي ذآرن وال
ال . طبقات الفقهاء ن الحسن       : وروي عن الشافعي أنه ق د اب ا إال محم مينا ذآي ا رأيت س د واله    . م يد ق ان الرش وآ

  .وقدم بغداد قضاء الرقة ثم عزله عنها،

ال ن الحسن ق د ب ا : وحكى محم قوا جوفه أمرهم فش ه يتحرك، ف ا ول ي جوفه رأة ماتت وف ي ام ة ف ا حنيف وا أب أت
ي     ن أب واستخرجوا الولد وآان غالما، فعاش حتى طلب العلم وآان يتردد إلى مجلس محمد بن الحسن، وسمي اب

  .حنيفة

الري خرجته األولى، فخرج معه، ومات برنبويه قرية  ولم يزل محمد بن الحسن مالزما للرشيد حتى خرج إلى 
ة     انين ومائ نة تسع وثم ي س ري ف رى ال ين     . من ق ل اثنت ين، وقي ل إحدى وثالث ين، وقي نة خمس وثالث ده س ومول

ل        : وقال السمعاني. وثالثين ومائة الى، وقي ا اهللا تع الري، رحمه وم واحد ب ي ي مات محمد بن الحسن والكسائي ف
  .دفنت الفقه والعربية بالري: ولإن الرشيد آان يق

  .ومحمد بن الحسن المذآور ابن خالة الفراء صاحب النحو واللغة

  .وقد تقدم الكالم على الشيباني

  .بفتح الحاء المهملة والراء وسكون السين المهملة وفتح التاء المثناة من فوقها وبعدها ألف مقصورة: وحرستا

تح  : ورنبويه ون وف اء             بفتح الراء وسكون الن دها ه اآنة وبع ا س اة من تحته اء مثن دها ي واو وبع اء الموحدة وال الب
  .ساآنة

  
  



 

 محمد بن علي العباسي

فاح والمنصور     د الس و وال مي، وه ب الهاش د المطل ن عب اس ب ن العب د اهللا ب ن عب ي ب ن عل د ب د اهللا محم و عب أب
م    آان محم: ، قال ابن قتيبة-وقد تقدم ذآر والده في حرف العين  -الخليفتين  اس وأعظمه د المذآور من أجمل الن

الحمرة،             د يخضب ب ي يخضب بالسواد ومحم ان عل نة، وآ ع عشرة س ر أرب قدرا، وآان بينه وبين أبيه في العم
  .فيظن من ال يعرفهما أن محمدا هو علي

ول             ي، سمعت الحجاج يق ن يوسف الثقف لم آاتب الحجاج ب ي مس ن أب د ب ن       : قال يزي ك ب د المل د عب ا نحن عن بين
ه،     مرو د ابن اس ومحم ن العب ان بدومة الجندل في منتزه له ومعه قائف يحادثه ويسائله، إذ أقبل علي بن عبد اهللا ب

ال الحجاج              ه، ق ه وقطع حديث ع لون ا وانتق فتيه وهمس بهم بال حرك ش ك مق د المل ي    : فلما رآه عب فوثبت نحو عل
ده إل         لم فأقع ي فس اء عل ه، وج ك أن آف عن ى       ألرده، فأشار إلي عبد المل ه، وأشار إل ه، وجعل يمس ثوب ى جانب

ال          ده وق أتي بالطست، فغسل ي ام ف ة، وحضر الطع و المحادث أدن : محمد أن اقعد، وآلمه وساءله، وآان علي حل
م التفت         : الطست من أبي محمد، فقال ه، ث ي عن عينب اد يخف ى آ أنا صائم، ثم وثب، فأتبعه عبد الملك بصره حت

ال   : الأتعرف هذا؟ فق: إلى القائف فقال دة، ق ره واح ال   : ال، ولكن أعرف من أم ا هي؟ ق ذي    : وم ى ال ان الفت إن آ
م     : معه ابنه فإنه يخرج من عقبه فراعنه يملكون األرض وال يناويهم مناو إال قتلوه، قال ك، ث د المل ون عب فاربد ل

  .انه يخرج من صلبه ثالثة عشر ملكا، وصفهم بصفاتهم -ورأى عندي  -زعم راهب إيليا : قال

ة  و ن الحنيفي د ب ه أن محم ر إلي ال األم بب انتق ان س ره  -آ بق ذآ د س ه   -وق د أخي ه بع د إمامت يعة تعتق ت الش آان
ي    -الحسين، رضي اهللا عنه، فلما توفي محمد بن الحنيفية انتقل األمر إلى ولده أبي هاشم  وقد سبق ذآره أيضا ف

وااله، فحضرت    -ترجمة أبيه  يعة تت ان وتسعين للهجرة        وآان عظيم القدر، وآانت الش نة ثم ي س ام ف اة بالش ه الوف
ه        : وال عقب له، فأوصى إلى محمد بن علي المذآور وقاله له ع إلي دك، ودف ي ول ر، وهو ف ذا األم انت صاحب ه

وه  يعة نح ه وصرف الش روف    . آتب راهيم المع ده إب ى ول ام أوصى إل اة بالش ذآور الوف دا الم ا حرض محم ولم
ه   باإلمام، فلما ظهر أبو مسلم ال ل ل خراساني بخراسان دعا الناس إلى مبايعة إبراهيم بن محمد المذآور، فلذلك قي

وآان نصر بن سيار نائب مروان بن محمد آخر ملوك بني أمية يومئذ بخراسان، فكتب إلى مروان يعلمه . اإلمام
اس   ي العب راهيم من الح         . بظهور أبي مسلم يدعو لبن أن يحضر إب ه بدمشق ب ى نائب روان إل ا،   فكتب م ة موثق ميم

ه،   روان يقتل ق أن م ران، فتحق ةة ح ة بمدين ي امي وك بن د آخر مل ن محم روان ب ه م ه وحبس ه إلي فأحضره وحمل
ل     ه تطوي فأوصى إلى أخيه السفاح، وهو أول من ولي الخالفة من اوالد العباس، هذه خالصة األمر، والشرح في

  .وبقي إبراهيم في الحبس شهرين، ومات وقيل قتل

ه        وآانت والدة ين أبي ه وب دم من أن بين ا تق محمد المذآور سنة ستين للهجرة، هكذا وجدته منقوال، وهو يخالف م
ي         ه، أو ف ي طالب رضي اهللا عن ن أب ي ب في العمر أربع عشرة سنة، فقد تقدم في تاريخ أبيه أنه ولد في حياة عل

ين، فك  ع      ليلة قتل علي، على االختالف فيه، وآان قتل علي في رمضان سنة أربع ا أرب يف يمكن أن يكون بينهم
نة  ا عشرون س ون بينهم ا يمكن أن يك ل م ل أق نة؟ ب دا . عشرة س ذآرة أن محم اب الت ي آت دون ف ن حم ر اب وذآ

ين      ل اثنت رين، وقي نة ست وعش ي س ذآور ف د الم وفي محم رة، وت تين للهج ين وس نة اثنت ي س ده ف ذآور مول الم
ر الم    ي جعف ن أب دي ب د المه ا ول ة، وفيه رين ومائ س    وعش نة خم ل س يد، وقي ارون الرش د ه و وال نصور، وه

نة ست وعشرين        : وعشرين ومائة بالشراة، وقال الطبري في تاريخه دة س ي مستهل ذي القع ن عل توفي محمد ب
  .ومائة، وهو ابن ثالث وستين سنة رحمه اهللا تعالى

  .وقد تقدم الكالم على الشراة في ترجمة أبيه علي بن عبد اهللا

ليمان  : ريخهوقال الطبري في تا في سنة ثمان وتسعين للهجرة قدم أبو هاشم عبد اهللا ابن محمد بن الحنفية على س
بن                ق بل ى الطري ه عل د ل ليمان من قع ذ س د فلسطين، فأنق و هاشم يري ه، وسار أب بن عبد الملك بن مروان فأآرم

ي   اس     مسموم، فشرب منه أبو هاشم فأحس بالموت، فعدل إلى الحميمة واجتمع بمحمد بن عل ن العب د اهللا ب ن عب ب
ة    ن الحارثي ا         -وهو السفاح   : قلت  -وأعلمه ان الخالفة في ولده عبد اهللا ب ى م ه عل دعاة وأوقف ه آتب ال لم إلي وس

م    ا ت يعمل بالحميمة، هكذا قال الطبري، ولم يذآر إبراهيم اإلمام، وجميع المؤرخين اتفقوا على إبراهيم، إال أنه م
  .له األمر، واهللا أعلم

  
  
  



 

 اريالبخ

اآوال      ن م ال اب ه وق ن األحنف يزذب رة ب ن المغي راهيم ب ن إب ماعيل ب ي الحسن إس ن أب د ب د اهللا محم و عب و : أب ه
ي         اريخ، رحل ف امع الصحيح والت يزدزبه الجعفي بالوالء، البخاري الحافظ اإلمام في علم الحديث، صاحب الج

دم    طلب الحديث إلى أآثر محدثي األمصار، وآتب بخراسان والجبال ومد ام ومصر، وق ن العراق والحجاز والش
دي     د اهللا الحمي و عب بغداد، واجتمع إليه أهلها واعترفوا بفضله وشهدوا بتفرده في علم الرواية والدراية، وحكى أب
في آتاب جذوة المقتبس والخطيب في تاريخ بغداد أن البخاري لما قدم بغداد سمع به أصحاب الحديث، فاجتمعوا 

ى عشرة أنفس           وعمدوا إلى مائة ح وا إل ناد آخر، ودفع ناد إس ذا اإلس تن ه وا م ديث فقبلوا متونها وأسانيدها وجعل
س،    إلى آل رجل عشرة أحاديث، وأمروهم إذا حضروا المجلس يلقون ذلك على البخاري، وأخذوا الموعد للمجل

داديي  أن   فحضر المجلس جماعة من أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان وغيرها ومن البغ ا اطم ن، فلم
أله   : المجلس بأهله انتدب إليه واحد من العشرة، فسأله عن حديث من تلك األحاديث، فقال للبخاري ه، فس ال أعرف

ول : عن آخر فقال ه،  : ال أعرفه، فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته، والبخاري يق ال أعرف
اء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إل ان الفقه ونفك ك : ى بعض ويقول نهم ضد ذل ان م ن آ م، وم الرجل فه
ك            . يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم أله عن حديث من تل دب رجل آخر من العشرة فس م انت ث

د   : ال أعرفه، فسأله عن آخر فقال: األحاديث المقلوبة، فقال البخاري د واح ال أعرفه، فلم يزل يلقي عليه واحدا بع
م         : شرته، والبخاري يقولحتى فرغ من ع وا آله ى فرغ ام العشرة حت ى تم ع إل ال أعرفه، ثم انتدب الثالث والراب

ى األول  : من األحاديث المقلوبة، والبخاري ال يزيدهم على قوله ال أعرفه، فلما علم البخاري أنهم فرغوا التفت إل
ال  ذا، والثال         : منهم فق و آ اني فه ذا، وحديثك الث و آ ا حديثك األول فه ام       أم ى تم ى أت والء، حت ى ال ع عل ث والراب

ى                ا إل ون األحاديث آله ذلك، ورد مت اآلخرين آ ه، وفعل ب ى متن ناد إل ناده وآل إس ى إس تن إل العشرة، فرد آل م
  .أسانيدها وأسانيدها إلى متونها، فأقر له الناس بالحفظ وأذعنوا له بالفضل

ه م : وآان ابن صاعد إذا ذآره يقول ال      الكبش النطاح، ونقل عن ه ق ري أن ن يوسف الفرب د ب ي    : حم ا وضعت ف م
ابي الصحيح لست عشرة      : وعنه أنه قال. آتابي الصحيح حديثا إال اغتسلت قبل ذلك وصليت رآعتين صنفت آت

  .سنة، خرجته من ستمائة ألف حديث، وجعلته حجة فيما بيني وبين اهللا عز وجل

و عيسى   . أحد يروي عنه غيري سمع صحيح البخاري تسعون ألف رجل، فما بقي: وقال القربري وروى عنه أب
  .الترمذي

ع     نة أرب وال س نن ش ت م ة خل رة ليل ي عش ل الثنت رة، وقي ثالث عش د الصالة، ل ة بع وم الجمع ه ي ت والدت وآان
اد   اب اإلرش ة خلت من الشهر         : وتسعين ومائة، وقال أبو يعلى الخليلي في آت ي عشرة ليل ه آانت الثنت إن والدت

  .المذآور

نة ست                  وتوفي ليلة ر، س د صالة الظه وم الفطر بع ن ي د الفطر، ودف ة عي اء، وآانت ليل د صالة العش السبت بع
  .وخمسين ومائتين بخرتنك، رحمه اهللا تعالى

ه اهللا       ا رحم ا هن اه ه ا ذآرن وذآر ابن يونس في تاريخ الغرباء أنه قدم مصر وتوفي بها، وهو غلط، والصواب م
د ا      . تعالى ن خال د ب ن أحم د ب ان خال د             وآ م حج خال ك، ث ى خرتن د اخرجه من بخارى إل ر خراسان ق ذهلي أمي ل

  .المذآور فوصل إلى بغداد فحبسه الموفق بن المتوآل أخو المعتمد الخليفة، فمات في حبسه

ه  . وآان شيخا نحيف الجسم، ال بالطويل وال بالقصير اة     -وقد اختلف في اسم جده، فقيل إنه يزذب اء المثن تح الي بف
ي       من تحتها وسك اآوال ف ن م و نصر ب ال أب ون الزاي وآسر الذال المعجمة وبعدها باء موحدة ثم هاء ساآنة، وق
ره    -بدال وزاي وباء معجمة بواحدة   -هو يزدزبه : آتاب اإلآمال ال غي م، وق ات     : واهللا أعل يا م ذا الجد مجوس ه

ان أحنف      على دينه، وأول من أسلم منهم المغيرة، ووجدته في موضع آخر عوض يزذبه األحنف ه آ ولعل يزذب
  .الرجل، واهللا أعلم

ارا، وهي من أعظم            : والبخاري ى بخ بة إل ذه النس د األللف راء، ه ة وبع اء المعجم بضم الباء الموحدة وفتح الخ
  .مدن ما وراء النهر، بينها وبين سمرقند مسافة ثمانية أيام

ة    بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء وفتح التاء المثناة من ف: وخزنتك اف، وهي قري وقها وسكون النون وبعدها آ
  .من قرى سمرقند



 

بوا       والء فنس يهم ال ه عل ان ل وقد سبق الكالم على الجعفي، ونسبة البخاري إلى سعيد بن جعفر والي خراسان، وآ
  .إليه

 ابن جرير الطبري

ب، صاحب ال          ن غال ر اب ن آثي د ب ل يزي ري، وقي د، الطب ر   أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خال تفسير الكبي
ه مصنفات              ك، ول ر ذل اريخ وغي ه والت ا التفسير والحديث والفق رة منه ون آثي ي فن والتاريخ الشهير، آان إماما ف
و        ان أب دا، وآ د أح م يقل دين، ل مليحة في فنون عديدة تدل على سعة علمه وغزارة فضله، وآان من األئمة المجته

  .-وسيأتي ذآره إن شاء اهللا تعالى  -طرارا على مذهبه  الفرج المعافى بن زآريا النهرواني المعروف بابن

ي          اء ف ات الفقه ي طبق يرازي ف و إسحاق الش وآان ثقة في نقله، وتاريخه أصح التواريخ وأثبتها، وذآره الشيخ أب
  : جملة المجتهدين، ورأيت في بعض المجاميع هذه األبيات منسوبة إليه، وهي

 فيستغني صـديقـيوأستغني    إذا اعسرت لم يعلم شقـيقـي
 ورفقي في مطالبتي رفيقـي   حيائي حافظ لي ماء وجهـي
  لكنت إلى الغنى سهل الطريق   ولو أني سمحت ببذل وجهـي

  
ي     د ف وم األح وآانت والدته سنة أربع وعشرين ومائتين، بآمل طبرستان، وتوفي يوم السبت آخر النهار، ودفن ي

الى    داره، في السادس والعشرين من شوال سن ه اهللا تع داد، رحم ة ببغ ة     . ة عشر وثلثمائ ي القراف ورايت بمصر ف
اس    ري والن ر الطب ن جري ر اب ذا قب وب ه ه مكت ه حجر علي د رأس زار، وعن را ي م قب فح المقط د س الصغرى عن

اريخ مصر           : يقولون ي ت ونس ف ن ي ال اب ذلك ق داد، وآ ه ببغ هذا صاحب التاريخ، وليس بصحيح، بل الصحيح أن
ه      . إنه توفي ببغداد: اءالمختص بالغرب ن أخت اء     -وأبو بكر الخوارزمي الشاعر المشهور اب ره إن ش يأتي ذآ وس

  .اهللا تعالى، وقد سبق الكالم على الطبري

 محمد بن عبد الحكم

ن          افعي، سمع من اب ه الش ع المصري الفقي ن راف أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن عبد الحكم بن أعين ابن ليث ب
ه، وحمل   وهب وأشهب من  أصحاب اإلمام مالك، فلما قدم اإلمام الشافعي، رضي اهللا عنه، مصر صحبه وتفقه ب

ى      -المقدم ذآره  -في المحنة إلى بغداد إلى القاضي أحمد بن أبي دواد اإليادي  رد إل ه ف فلم يجب إلى ما طلب من
  .مصر، وانتهت إليه الرياسة بمصر

ة    انين ومائ ين وثم نة           و. وآانت والدته سنة اثنت ل منتصفه، س دة، وقي ة خلت من ذي القع اء لليل وم األربع وفي ي ت
ك     -ثمان وستين ومائتين، وقبره فيما يذآر مع قبر أبيه وأخيه عبد الرحمن  ر ذل ى جانب     -وقد سبق ذآ ا إل وهم

  .توفي سنة تسع وستين بمصر، رحمه اهللا تعالى: اإلمام الشافعي، وقال ابن قانع

اب داره،  : وقال المزني. نسائي في سننةروى عنه أبو عبد الرحمن ال آنا نأتي الشافعي نسمع منه، فنجلس على ب
ا      رأ علين زل، فيق م ن ه ث دى مع ا تغ ث، وربم ل المك ه ويطي م فيصعد إلي د الحك ن عب د اهللا ب ن عب د ب أتي محم وي

إذا غاب ش            افعي بصره، ف ه الش ا، وأتبع ه فرآبه د دابت ى محم رب إل ه ق ال  الشافعي، فإذا فرغ من قراءت : خصه ق
  .وددت لو أن لي ولدا مثله وعلي ألف دينار ال أجد لها قضاء

ال    ه ق ذآور أن ى             : وحكي عن محمد الم ان عل ي، وآ ى أب وم من أصحابنا إل اجتمع ق افعي، ف ى الش ردد إل آنت ات
ذا الرجل وي      : فقالوا -وقد سبق ذآره في العبادلة  -مذهب اإلمام مالك  ى ه دا ينقطع إل د، إن محم ردد  يا أبا محم ت

ول            م ويق ي يالطفه ة عن مذهب أصحابه، فجعل أب ذا رغب اس أن ه رى الن ي      : إليه في هو حدث ويحب النظر ف
ي السر   د           : اختالف أقاويل الناس ومعرفة ذلك، ويقول لي ف ذا البل و جاوزت ه ك ل ذا الرجل، فإن زم ه ي، ال ا بن ي

ال : قال أشهب، لقيل لك: فتكلمت في مسألة فقلت فيها ي      فلزم : من أشهب؟ ق دي ف ا زال آالم وال افعي، وم ت الش
ال    : قلبي حتى خرجت إلى العراق فكلمني القاضي بحضرة جلسائه في مسألة فقلت فيها ك فق : قال أشهب عن مال

  .وأخباره آثيرة. ما أعرف أشهب وال أبلق: ومن أشهب؟ وأقبل على جلسائه فقال لبعضهم آالمنكر



 

ى حيث       ومحمد ه: وذآره القضاعي في آتاب خطط مصر قال ل إل ي اللي ون ف ن طول ذا هو الذي أحضره أحمد ب
ون،         ن طول ك اب ه وتوضأ، فأعجب ذل سقايته بالمعافر لما توقف الناس عن شرب مائها والوضوء به، فشرب من

  .إنه المزني، وليس بصحيح، واهللا أعلم: وصرفه لوقته ووجه إليه بصلة، والناس يقولون

 الترمذي

ن نصر   ه وال           أبو جعفر محمد بن أحمد ب ه أرأس من ي وقت افعية ف اء الش م يكن للفقه افعي، ل ه الش ، الترمذي الفقي
ن            ر ب ن عدي وآثي ر المصري ويوسف ب ن بكي ى ب أورع وال أآثر تقال، وآان يسكن بغداد، وحدث بها عن يحي

ا          . يحيى وغيرهم انع وغيرهم ن ق اقي ب د الب ن آامل القاضي وعب د ب ه أحم م      . وروى عن ة من أهل العل ان ثق وآ
ن شاهين      . الفضل والزهد في الدنياو ي حفص عمر ب د أب حضرت  : قال أبو الطيب أحمد بن عثمان السمسار وال

ى سماء              زل إل الى ين لم إن اهللا تع ه وس أله سائل عن حديث رسول اهللا صلى اهللا علي عند أبي جعفر الترمذي فس
ر    و جعف ال أب و؟ فق ه عل ى فوق ف يبق النزول آي دنيا ف ول والكي : ال زول معق ه واجب  الن ان ب ول، واإليم ف مجه

  .والسؤال عنه بدعة

اد         ن حم ن موسى ب د ب ر محم ر، أخب وآان من التقلل في المطعم على حالة عظيمة فقرا وورعا وصبرا على الفق
لم يكن : آيف عملت؟ فقال: قلت: أنه أخبره أنه تقوت في سبعة عشر يوما خمس حبات، أو قال ثالث حبات، قال

وم واحدة    عندي غيرها فاشتريت به ان يجرى         . ا لفتا، فكنت آآل آل ي ه آ و إسحاق الزجاج النحوي أن ر أب وذآ
  .عليه في آل شهر أربعة دراهم، وآان ال يسأل أحدا شيئا

ام حججت             : وآان يقول ة ع ي مسجد المدين لم ف ه وس ي صلى اهللا علي ة، فرأيت النب ي حنيف تفقهت على مذهب أب
ال : ال، فقلت: حنيفة، أفآخذ به؟ قاليا رسول اهللا، قد تفقهت بقول أبي : فقلت ه   : آخذ بقول مالك بن أنس؟ فق ذ من خ

ال    : ما وافق سنتي، قلت افعي؟ فق ول الش ال          : فآخذ بق ا، ق ى من خالفه ه أخذ بسنتي ورد عل ه، إال أن ا هو بقول : م
افعي       ى مصر، وآتبت آتب الش ا إل دارقطني  . فخرجت في أثر هذه الرؤي ال ال ا     : وق أمون ناسك، وآ ة م ن هو ثق

ائتين          . آتبت الحديث تسعا وعشرين سنة: يقول نة عشر وم ل س ائتين، وقي نة م ي ذي الحجة س ه ف . وآانت والدت
وتوفي إلحدى عشرة ليلة خلت من المحرم سنة خمس وتسعين ومائتين، ولم يغير سيبه، وآان قد اختلط في آخر  

  .عمره اختالطا عظيما، رحمه اهللا تعالى

بة الترم  ي نس معاني ف ال الس ه جيحون،  : ذيوق ال ل ذي يق خ ال ر بل ى طرف نه ة عل ة قديم ى مدين بة إل ذه النس ه
بعضهم يقول بفتح التاء ثالث الحروف، وبعضهم يقول بضمها، وبعضهم   : والناس مختلفون في آيفية هذه النسبة

ديما      ه ق ا نعرف ذي آن يم، وال اء    يقول بكسرها، والمتداول على لسان أهل تلك المدينة بفتح التاء وآسر الم آسر الت
ذا            ه، ه ا يدعي ى لم ول معن د يق يم، وآل واح اء والم والميم جميعا، والذي يقوله المتنوقون وأهل المعرفة بضم الت

ا   . آله آالم السمعاني، واهللا أعلم بالصواب  ألت من رآه ا وراء         : وس ة م ي ناحي ة خوارزم أم ف ي ناحي هل هي ف
  .الجانببل هي في حساب ما وراء النهر في ذلك : النهر؟ فقال

 ابن الحداد المصري

افعي المصري، صاحب           ه الش ابن الحداد، الفقي اني، المعروف ب ر الكن أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن جعف
ى بشرحه        دقيق، واعتن ة الت ائله غاي ي مس آتاب الفروع في المذهب وهو آتاب صغير الحجم آثير الفائدة، دقق ف

ار ة الكب ن األئم ة م ال ال: جماع و الطيب شرحه القف الكبير، وشرحه القاضي أب يس ب طا ل روزي شرحا متوس م
  .الطبري في مجلد آبير، وشرحه الشيخ أبو علي السنجي شرحا تاما مستوفى أطال فيه، وهو أحسن الشروح

ه     ي آتاب اطيش ف وآان ابن الحداد المذآور قد أخذ الفقه عن أبي إسحاق المروزي، وقال صاحبنا عماد الدين بن ب
ن          : على المهذب وفي طبقات الفقهاءالذي وضعه  إن اب ه، ف م في د وه ي، وق راهيم المزن ان أصحاب إب إنه من اعي

ات       . الحداد ولد في السنة التي توفي فيها المزني ذي م وم ال ي الي د ف ه ول وقال القضاعي في آتاب خطط مصر إن
ى       ا نبهت عل ذا      فيه المزني رحمه اهللا تعالى، فكيف يمكن أن يكون من أصحابه؟ وإنم ئال يظن ظان أن ه ك ل ذل

د             داد اإلسكندري، وق ة ظافر الح ي ترجم ا ف ي ذآرته ة الت ات الذالي غلط، وذلك الصواب، ونسب إليه أيضا األبي
  .سبق الكالم عليها في ترجمة ظافر

ا                وك والرعاي دريس وآانت المل ولى القضاء بمصر والت اني، ت ى المع ا غواصا عل ا محقق داد فقيه ن الح وآان اب
ه وت ه تكرم ي زمن ال ف ان يق وادث، وآ اوى والح ي الفت ه وتقصده ف الث: عظم دنيا ث الد، : عجائب ال غضب الج



 

ائتين،      . ونظافة السماد، والرد على ابن الحداد تين وم ع وس نة أرب وآانت والدته لست بقين من شهر رمضان، س
ي    . بالصواب سنة أربع وأربعين، واهللا أعلم : وتوفي سنة خمس وأربعين وثلثمائة، وقال السمعاني وحدث عن أب

ذآور     داد الم ن الح عبد الرحمن النسائي وغيره رحمهم اهللا أجمعين، وذآر القضاعي في آتاب خطط مصر ان اب
ي موضع      ل ف توفي عند منصرفه من الحج، سنة أربع وأربعين وثلثمائة بمنية حرب على باب مدينة مصر، وقي

  .القاهرة

ر  وآان متصرفا في علوم آثيرة من علوم القر آن الكريم والفقه والحديث والشعر وأيام العرب والنحو واللغة وغي
ن           م أنوجور اب و القاس ر أب ه األمي ام، وحضر جنازت ذلك، ولم يكن في زمانه مثله، وآان محببا إلى الخاص والع

  .اإلخشيد وآافور وجماعة من اهل البلد، وله تسع وسبعون سنة وأربعة أشهر ويومان، رحمه اهللا تعالى

  .بفتح الحاء المهملة وتشديد الدال ثم دال بعد ألف، وآان أحد أجداده يعمل الحديد ويبيعه فنسب إليه: حدادوال

 أبو بكر الصيرفي

ه عن       اء، أخذ الفق ة الفقه أبو بكر محمد بن عبد اهللا، المعروف بالصيرفي، الفقيه الشافعي البغدادي، آان من جمل
م يسبق      أبي العباس بن سريج، واشتهر بالحذق في  اب ل ه آت النظر والقياس وعلوم األصول، وله في أصول الفق

اس باألصول    . إلى مثله م الن حكى أبو بكر القفال في آتابه الذي صنفه في األصول أن أبا بكر الصيرفي آان أعل
ل   ه آ ا أحسن في ه آتاب م الشروط، وصنف في ي عل ن أصحابنا للشروع ف دب م ن انت و أول م افعي، وه د الش بع

  .وتوفي يوم الخميس لثمان بقين من شهر ربيع اآلخر سنة ثالثين وثلثمائة، رحمه اهللا تعالى. اإلحسان

بة مشهورة لمن    : والصيرفي بفتح الصاد المهملة وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح الراء وبعدها فاء، هذه النس
د رأيت         دها، فق ذآرها ضبطها وتقيي ا قصدت ب ون بكسر      يصرف الدنانير والدراهم، وإنم اس ينطق را من الن آثي

  .الصاد والراء

 القفال الشاشي

دثا            ا مح ان فقيه ة، آ ال مدافع ام عصره ب افعي، إم ه الش أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل، القفال الشاشي الفقي
راق والحجاز               ى خراسان والع ه، رحل إل ي وقت ه ف افعيين مثل ر للش ا وراء النه م يكن بم أصوليا لغويا شاعرا، ل

رة، وهو أول من صنف           والش ه مصنفات آثي ن سريج، ول ه عن اب ام والثغور، وسار ذآره في البالد، وأخذ الفق
الده،     ي ب افعي ف الجدل الحسن من الفقهاء، وله آتاب في أصول الفقه، وله شرح الرسالة، وعنه انتشر مذهب الش

د اهللا و     و عب اآم أب ه الح د       وروى عن محمد بن جرير الطبري وأقرانه، وروى عن و عب ده وأب ن من د اهللا اب و عب أب
رة  ة والوسيط             . الرحمن السلمي وجماعة آثي ي النهاي ه ف ل عن ذي ينق اب التقريب ال د القاسم صاحب آت وهو وال

. القاسم : أبو القاسم، وهو غط، وصوابه : وقد ذآره الغزالي في الباب الثاني من آتاب الرهن، لكنه قال. والبسيط
و     : لوجيز والوسيط في الباب الثالث من آتاب التيمموقال العجلي في شرح مشكالت ا إن صاحب التقريب هو أب

  .صاحب التقريب على اإلبهام: فلهذا يقال: بكر القفال، وقيل إنه ابنه القاسم، ثم قال

اب    : قلت ورأيت في شوال سنة خمس وستين وستمائة، في خزانة الكتب بالمدرسة العادلية بدمشق المحروسة آت
ي     التقريب في س ن أب ت مجلدات، وهي من حساب عشر مجلدات، وآتب عليه بأنه تصنيف أبي الحسن القاسم اب

اء اهللا     -بكر القفال الشاشي، وقد آانت النسخة المذآورة للشيخ قطب الدين مسعود النيسابوري  ره إن ش ي ذآ اآلت
رازي،         -تعالى  ليم ال ذي لس ر التقريب ال ذا التقريب غي ا، وه را من       وعليها خطه بأنه وقفه ا آثي إني رأيت خلق ف

دي                 ليم موجود بأي ذي لس ل الوجود، وال ال قلي ن القف ذي الب ه، والتقريب ال ذا نبهت علي و، فله ه ه الفقهاء يعتقدون
  .الناس، وهذا التقريب هو الذي تخرج به فقهاء خراسان

ات   اء وقد وقع االختالف في وفاة القفال المذآور، فقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في طبق نة    : الفقه ي س وفي ف ت
ابوري          ع النيس ابن البي د اهللا المعروف ب و عب اآم أب ال الح ة، وق ي ذي     : ست وثالثين وثلثمائ وفي بالشاش، ف ه ت إن

ال ة، وق تين وثلثمائ نة خمس وس اب : الحجة س ي آت ن السمعاني ف ذا اب ى ه ه عل ي، ووافق ه وآتب عن آتبت عن
ذيل       وآانت والدته في سنة إحدى : األنساب وزاد فقال اب ال ي آت ن السمعاني ف ي اب ال أعن : وتسعين ومائتين، وق

ة الشاشي،             ي ترجم اب األنساب أيضا ف ي آت ه ف ذا قال الى، وآ ه اهللا تع إنه توفي سنة ست وستين وثلثمائة، رحم
  .والقول األول قاله في ترجمة القفال، واهللا أعلم بالصواب



 

ا جماعة        -ف بشينين معجمتين بينهما أل -نسبة إلى الشاش : والشاشي ر سيحون، خرج منه ة وراء نه وهي مدين
  .وهو متاخر عن هذا -وقد سبق ذآر ذلك في العبادلة  -من العلماء، وهذا القفال غير القفال المروزي 

 أبو الحسن الماسرجسي

ان،   افعيين بخراس ة الش د أئم افعي، أح ه الش ن مصلح، الماسرجسي الفقي ن سهل ب ي ب ن عل د ب و الحسن محم أب
ا إسحاق المروزي            وأعرفه از، وصحب أب راق والحج ه بخراسان والع ائل، تفق روع المس ه وف م بالمذهب وترتيب

ي         رة ف ي هري ن أب ي ب ان يخلف عل وتفقه عليه وخرج معه إلى مصر ولزمه إلى أن مات ثم رجع إلى بغداد، وآ
ة، ودرس بن ين وثلثمائ ع وأربع نة أرب ان س ى خراس م انصرف إل ا، ث ه عنه د قيام ه بع ذ مجالس ه أخ ابور وعن يس

ري  ن عيسى الماسرجسي،          . فقهاؤها، وعليه تفقه القاضي أبو الطيب الطب ن الحسن ب ه المؤمل ب وسمع من خال
ه  : وقال الحاآم أبو عبد اهللا ابن البيع. وسمع بمصر من أصحاب المزني ويونس بن عبد األعلى الصدفي عقدت ل

انين     نة إحدى وثم ية         مجلس اإلمالء في دار السنة في رجب س ي عش ن ف اء، ودف ية األربع وفي عش ة، وت وثلثمائ
نة   بعون س و إسحاق     . الخميس سادس جمادى اآلخرة سنة أربع وثمانين وثلثمائة، وعمره ست وس ال الشيخ أب وق

  .سنة ثالث وثمانين، رحمه اهللا تعالى: في الطبقات

يم م     : والماسرجسي م ج اآنة ث ة وراء س ذه      بفتح الميم وبعد األلف سين مفتوحة مهمل ة، ه دها سين ثاني كسورة بع
لم       ان نصرانيا فأس ابوري، آ النسبة إلى ماسرجس، وهو اسم لجد أبي علي الحسن بن عيسى بن ماسرجس النيس
ى   على يد عبد اهللا بن المبارك، وأبو الحسن الفقيه المذآور ابن بنت أبي علي المذآور، فنسب إليه، ونسبة الكل إل

  .ماسرجس المذآور

 ختنأبو عبد اهللا ال

ان       افعي، آ ه الش الختن، الفقي أبو عبد اهللا محمد بن الحسن بن إبراهيم األستراباذي، وقيل الجرجاني، المعروف ب
القرآن  ي األدب ومعاني دما ف ان مق ذهب، وآ ي الم نة ف وه حس ه وج ي عصره، ول ا مشهورا ف ا فاضال ورع فقيه

ده،     سمع أبا نع. والقراءات، ومن العلماء المبرزين في النظر والجدل ه ببل ن عدي وأقران يم عبد الملك بن محمد ب
وورد نيسابور سنة سبع وثالثين وثلثمائة فأقام بها إلى آخر سنة تسع، ثم دخل أصبهان فسمع مسند أبي داود من  
اب         رح آت ة، وش ماع والرحل ر الس ان آثي ر، وآ ين وأآث د األربع ب بع راق وآت ل الع ر، ودخ ن جعف د اهللا ب عب

اس ا  ن              التلخيص ألبي العب ة، وهو اب انين وثلثمائ نة ست وثم د األضحى س وم عي وفي بجرجان ي اص، وت ن الق ب
  .خمس وسبعين سنة، رحمه اهللا تعالى

  
ون،  : وقد تقدم الكالم على األستراباذي والجرجاني، والختن بفتح الخاء المعجمة والتاء المثناة من فوقها وبعدها ن

  .اإلسماعيليوإنما قيل له ذلك ألنه آان ختن الفقيه أبي بكر 

 أبو سهل الصعلوآي

ي               ن بشر الحنف راهيم ب ن إب ن عيسى ب ن موسى ب ارون ب ن ه ليمان ب ن س أبو سهل محمد بن سليمان بن محمد ب
العجلي المعروف بالصعلوآي، األصبهاني أصال ومولدا النيسابوري دارا، الفقيه الشافعي المفسر المتكلم األديب  

ره  ب، ذآ اعر العروضي الكات ال  النحوي الش ه فق ي تاريخ د اهللا ف و عب اآم أب ه أصحابه  : الح ه، وفقي ر زمان حب
راق ودخل البصرة ودرس       ى الع وأقرانه، صحب أبا إسحاق المرزوي وتفقه عليه وتبحر في العلوم، ثم خرج إل
ورد                  تخفيا ف و الطيب خرج مس ه أب ه عم ا نعي إلي نين، فلم ا س ام به ى أصبهان فاق ى أن استدعي إل بها سنين، إل

ن إسحاق يحضر آل          نيساب ر اب و بك ان الشيخ أب ام، وآ ور سنة سبع وثالثين وثلثمائة، وجلس لمأتم عمه ثالثة أي
م        ه مجلس النظر، ول دوا ل زاء عق يوم فيقعد معه، وآذلك آل رئيس وقاض ومفت من الفريقين، فلما فرغ من الع

م وراءه   يبق موافق وال مخالف إال أقربفضله وتقدمه، وحضره المشايخ مرة بعد أخرى يسألونه أن ينقل من خلفه
ول     . بأصبهان، فأجاب إلى ذلك، ودرس وأفتى، وعنه أخذ فقهاء نيسابور اد يق ن عب ان الصاحب اب و سهل   : وآ أب

  .الصعلوآي ال نرى مثله وال يرى مثل نفسه

سنة ست  ومن يقدر يكون مثل الصعلوآي؟ وآانت والدته: وسئل أبو الوليد عن أبي بكر القفال والصعلوآي فقال
نة ثالث عشرة        ه س ي الثقفي للتفق ي عل . وتسعين ومائتين، وسمع الحديث سنة خمس وثلثمائة، وحضر مجلس أب

ا          ده أب دم السلطان ول دان الحسين، فق ى مي ه إل وتوفي في آخر سنة تسع وستين وثلثمائة بنيسابور، وحملت جنازت



 

ه       درس في ان ي ذي آ ي المسجد ال ي        الطيب للصالة عليه فصلى، ودفن ف ه ف ر ابن دم ذآ د تق الى، وق ه اهللا تع ، رحم
  .حرف السين والكالم على الصعلوآي

 أبو الطيب ابن سلمة

اء        ار الفقه ن آب ان م افعي، آ ه الش دادي الفقي م الضبي البغ ن عاص لمة ب ن س ن المفضل ب د ب ب محم و الطي أب
ه      ومتقدميهم، أخذ الفقه عن أبي العباس ابن شريج، وآان موصوفا بفرط الذآاء، وله ل علي اس يقب و العب ان أب ذا آ

ة، وهو غض        ان ثلثمائ نة ثم آل اإلقبال ويميل إلى تعليمه غاية الميل، وصنف آتبا عديدة، وتوفي في المحرم س
  .الشباب، رحمه اهللا تعالى، وله في المذهب وجوه حسنة

  .بفتح السين المهملة والالم والميم: وسلمة

ن عاصم ا  لمة ب ن س ب المفضل ب و طال وه أب ون األدب  وأب ي فن هورة ف وي صاحب التصانيف المش لضبي اللغ
ل         ى الخلي اء، واستدرك عل ره من العلم ي وغي ومعاني القرآن، وآان آوفي المذهب مليح الخط، لقي ابن األعراب
اخر                   اب الف ة وآت م اللغ ي عل ارع ف اب الب ه من التصانيف آت ا، ول ك آتاب ي ذل أه، وعمل ف ين وخط اب الع في آت

الهي وآتاب جالد الشبه وآتاب الطيف وآتاب ضياء القلوب في معاني القرآن نيف وعشرون   وآتاب العود والم
اب        ب وآت ه الكات اج إلي ا يحت اب م ان وآت ق اإلنس اب خل ات وآت زرع والنب اب ال تقاق وآت اب االش زءا، وآت ج

ه            ه سمع عن و بكر الصولي وزعم أن ه أب م النحو وروى عن نة   المقصور والممدود وآتاب المدخل إلى عل ي س ف
  .تسعين ومائتين

  .وجده سلمة بن عاصم صاحب الفراء وروايته، وهم أهل بيت آلهم علماء نبالء مشاهير، رحمهم اهللا تعالى

ه    ل ل ل فقي ن الرومي الشاعر    : وآان المفضل المذآور متصال بالوزير إسماعيل بن بلب ره    -إن اب دم ذآ د   -المق ق
  : عطاياه، فعمل ابن الرومي في المفضل أبياتا وهي هجاه، فشق ذلك على الوزير، وحرم ابن الرومي

 وتـــفـــريت فـــروة الـــفـــــراء  لو تـلـفـفـت فـي آـسـاء الـكـــســـائي
 سيبـــويه لـــديك رهـــن ســـبـــاء  وتـخـلـلـت بـالـخـلــيل وأضـــحـــى

  شخصا يكنى أبا السوداء  وتكونت من سواد أبي األسود 
 إال من جملة األغـبـياء   بى اهللا أن يعدك أهل العلم أل

 أبو بكر النيسابوري

ات             ي طبق و إسحاق ف ره الشيخ أب ا، ذآ ا مطلع ا عالم ان فقيه ابوري، آ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيس
ه الموافق            : الفقهاء وقال ى آتب اج إل ا، واحت د مثله م يصنف أح ا ل اء آتب الف، وال  صنف في اختالف العلم والمخ

ي     هورة ف ه المش ن آتب الى، وم ه اهللا تع ة، رحم ر وثلثمائ ع أو عش نة تس ة س وفي بمك ه، وت ذ الفقي ن أخ م عم أعل
م من أحسن                 ة، وه ذاهب األئم ى م ه عل رة وقوف ى آث دل عل ر ي اب آبي اب االشراف وهو آت اختالف العلماء آت

ذاهبهم أيضا،         الكتب وأنفعها وأمتعها، وله آتاب المبسوط أآبر من االشراف،  ل م اء ونق ي اختالف العلم وهو ف
  .وله آتاب اإلجماع وهو صغير

 أبو زيد المرزوي

ة األجالء، حسن      أبو زيد محمد بن أحمد بن عبد اهللا بن محمد، المرزوي الفاشاني الفقيه الشافعي، آان من األئم
و   أخذ الفقه عن أب. النظر مشهورا بالزهد حافظا للمذهب، وله فيه وجوه غريبة ه أب ي إسحاق المرزوي، وأخذ عن

ن               د ب ن أحم د ب دارقطني ومحم و الحسن ال افظ أب ه الح ا، وسمع من داد وحدث به بكر القفال المرزوي، ودخل بغ
ن يوسف        د ب القاسم المحاملي، ثم خرج إلى مكة فجاور بها سبع سنين، وحدث هناك بصحيح البخاري عن محم

د أجل من روى   : الفربري، قال الخطيب اب   وأبو زي ذا الكت زار    . ه ر الب و بك ال أب د من      : وق ا زي ه أب عادلت الفقي
ه . نيسابور إلى مكة فما أعلم أن المالئكة آتبت عليه، يعني خطيئة ا   : وقال أحمد بن محمد الحاتمي الفقي سمعت أب

ول روزي يق د الم ه  : زي ل علي ول لجبري ه يق ة، وآأن ا بمك ام وأن ي المن لم ف ه وس ول اهللا صلى اهللا علي ت رس  رأي
  .يا روح اهللا اصحبه إلى وطنه: السالم



 

ه        ل ل إذا قي بالد، ف ك ال ي تل وآان في أول أمره فقيرا ال يقدر على شيء فكان يعبر الشتاء بال جبة مع شدة البرد ف
ه،    . بي علة تمنعني من لبس المحشو، يعني به الفقر: في ذلك يقول اطن حال ى ب وآان ال يشتهي أن يطلع أحدا عل

ه حاسة               ثم أقبلت عليه ال  تمكن من المضغ وبطلت من ان ال ي نانه فك اقطت أس د أسن وتس ره وق ي آخر عم دنيا ف
  .أقبلت حين ال ناب وال نصاب! ال بارك اهللا فيك: الجماع فكان يقول مخاطبا للنعمة

  : وقد أذآرتني هذه الحكاية أبياتا لبعض الفضالء وقد أثرى وصارت له نعمة وهو في عشر الثمانين، وهي

 ملكته بعد أن جاوزت سبعـينـا   أرجوه إذ آنت ابن عشريناما آنت 
 مثل الغصون على آثبان يبرينـا   تطيف بي من بني األتراك أغزلة
 يحكين بالحسن حور الجنة العينـا   وخرد من بـنـات الـروم رائعة
 تكاد تنقض من أطرافهـا لـينـا   يغمزنني بـأسـاريع مـنـعـمة

 فكيف يحيين ميتا صار مدفـونـا   ـراك بـهيردن إحياء ميت ال ح
 الثمانـينـا فما الذي تشتكي؟ قلت   قالوا أنينك طول الليل يقلـقـنـا

ى     دم الكالم عل وتوفي يوم الخميس ثالث عشر رجب سنة إحدى وسبعين وثلثمائة بمرو، رحمه اهللا تعالى، وقد تق
  .نسبة المرزوي والفاشاني فال حاجة إلى اإلعادة

 كر األودنيأبو ب

ي                   افعي ف ام أصحاب الش افعي، إم ه الش ي الفقي اء األودن ن ورق ن نصر ب د ب ن محم د اهللا ب ن عب د ب أبو بكر محم
ابور     : عصره، ذآره الحاآم أبو عبد اهللا بن البيع النيسابوري في تاريخ نيسابور وقال ام بنيس م انصرف وأق حج ث

وتوفي في شهر ربيع األول سنة خمس وثمانين وثلثمائة . عندنا مدة وآان من أزهد الفقهاء وأبكاهم على تقصيره
  .ببخارا، ودفن بكالباذ رحمه اهللا تعالى

ة من             : واألودني ة، وهي قري ى أودن بة إل ذه النس ون، ه دها ن ة وبع دال المهمل تح ال بضم الهمزة وسكون الواو وف
ي زمن االشتغال      قرى بخارا، هكذا قاله السمعاني، والفقهاء يحرفونه فيقولون األودي وسمعت  ايخنا ف بعض مش

ا اتفق لفظه      . هو األودني بفتح الهمزة واهللا أعلم: بالعلم يقول ماه م ذي س ثم وجدت في آتاب أبي بكر الحازمي ال
ال          م ق زة، ث تح الهم ه بف ا أول ائره مم ع أردن ونظ ه م ا  : وافترق مسماه ما يدل على أنه بفتح الهمزة، فإنه جعل وأم

ه إذا       -اآنة ثم دال مهملة وآخره نون بعد الهمزة واو س -أودن  اب أن ذا الكت ي ه ه ف فقرية من قرى بخارا، وعادت
ة،    ذآر مكانا على مثل هذه الصورة ثم ذآر بعده مثله ترآه على حاله، وإن اختلف في الحرآة ذآر وجه المخالف

  .ولم يذآر ها هنا ضمة الهمزة، فدل على أنه مثل األول

  .احب الوسيط في مواضع عديدةوله وجوه في المذهب، وذآره ص

  .بفتح الكاف وبعد الالم ألف باء موحدة مفتوحة وبعد األلف ذال معجمة، وهي محلة ببخارا: وآالباذ

اذي أحد             تم الكالب ن رس ي ب ن عل ن الحسين اب ن الحسن ب د ب وإليها ينسب الحافظ المتقن أبو نصر أحمد بن محم
ين من ج     بع بق وفي لس تين          أئمة الحديث وآان ثقة، وت نة س ده س ة، ومول ان وتسعين وثلثمائ نة ثم ادى اآلخرة س م

ده           : قلت. وأربعمائة رحمه اهللا تعالى اذي ومول اة الكالب اريخ وف ي ت ن السمعاني ف عيد اب و س افظ أب هكذا ذآره الح
ى            ه عل ره، فترآت م أجد من ذآ دة فل ات عدي فته من جه وهو غلط، فإنه أخر تاريخ المولد عن تاريخ الوفاة، وآش

  .ه، والظاهر أن األمر بالعكس، واهللا أعلمحال

 أبو بكر الفارسي

ابور   أبو بكر محمد بن أحمد بن علي بن شاهويه الفارسي الفقيه الشافعي، ذآره الحاآم أبو عبد اهللا في تاريخ نيس
ولي القضاء         : وقال ارس ف الد ف ى ب ابور، ورجع إل ى نيس  أقام بنيسابور زمانا، ثم خرج إلى بخارا ثم انصرف إل

ي   . وتوفي في سنة اثنتين وستين وثلثمائة بنيسابور، رحمه اهللا تعالى. بها، ثم رجع إلى نيسابور وحدث بها ه ف ول
  .المذهب وجوه بعيدة تفرد بها، ولم نرها منقولة عن غيره، ولم أعلم عمن أخذ الفقه



 

اة من            : وشاهويه اء مثن م ي م واو مفتوحة ث اء مفتوحة ث د األلف ه ة وبع م      بالشين المعجم اآنة، وهو اس ا س تحته
اب الصحاح      ي آت ال الجوهري ف م      : عجمي مرآب، فالشاه الملك، وأما ويه فقد ق يبويه ونحوه من األسماء اس س

  .بني مع صوت فجعال اسما واحدا

  .وأما فارس فإنها آورة عظيمة قصبتها شيراز، وشهرتها تغني عن ضبطها

 القضاعي

ن ع    ر ب ن جعف ن سالمة ب د ب د اهللا محم و عب ه   أب لم القضاعي الفقي ن مس د ب ن محم راهيم ب ن إب ون ب ن حكم ي ب ل
ال    اريخ دمشق وق ي ت اآر ف ن عس افظ اب ره الح هاب، ذآ اب الش افعي، صاحب آت د اهللا : الش و عب ه أب روى عن

دة      ه ع روم، ول ة ال ى جه وال إل نهم رس ه م ة المصريين، وتوج ن جه ة م ولى القضاء بمصر نياب دي، وت الحمي
اء        منها آتاب الشه: تصانيف اء عن األنبي اب اإلنب اره وآت ه وأخب اب وآتاب مناقب اإلمام الشافعي رضي اهللا عن

  .وتواريخ الخلفاء وله آتاب خطط مصر

وتوفي بمصر ليلة الخميس  . آان مفننا في عدة علوم: وذآره األمير أبو نصر ابن ماآوال في آتاب اإلآمال وقال
ع وخمسين وأربع    نة أرب ي مصلى          السادس عشر من ذي القعدة س د العصر ف ة بع وم الجمع ه ي ة، وصلي علي مائ

ره األقطع        . النجار م عن وزي ان يعل ه آ وقد تقدم ذآره في ترجمة الظاهر بن الحاآم العبيدي صاحب مصر، وأن
  .الجرجرائي

وذآر السمعاني في آتاب الذيل في ترجمة الخطيب أبي بكر أحمد بن علي ابن ثابت الحافظ صاحب تاريخ بغداد 
ه،             أنه حج  ذآور، وسمع الخطيب من د اهللا القضاعي الم و عب نة أب ك الس ة وحج تل ين وأربعمائ سنة خمس وأربع

  .رحمه اهللا تعالى

ال     : والقضاعي ى قضاعة، ويق بة إل ذه النس ن   : بضم القاف وفتح الضاد المعجمة وبعد األلف عين مهملة، ه م اب ه
ا   هو من حمير، وهو األآثر واًألح، واس: معد بن عدنان، ويقال رة، منه مه عمرو بن مالك، وينسب إليه قبائل آثي

  .آلب وبلي وجهينة وعذرة وغيرهم

و الطيب           : والنجار صاحب المصلى هو ذآور هو أب ل إن النجار الم افق، وقي ولى غ عمران بن موسى النجار م
ل دخول القائ          ة قب ان وخمسين وثلثمائ نة ثم وفي س در، وت د جوهر  محمد بن جعفر البغدادي النجار، ويعرف بغن

  .مصر، رحمه اهللا تعالى

 المسعودي الفقيه

رز ورع من أهل          ام فاضل مب افعي، إم ه الش أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن مسعود بن أحمد، المسعودي الفقي
يال من الحديث عن               ه، وروى قل ي وأحسن في ال المرزوي وشرح مختصر المزن ر القف ي بك مرو، تفقه على أب

ة    أستاذه القفال، وحكى عن ألة لطيف ه الغزالي في آتاب الوسيط في األيمان في الباب الثالث فيما يقع به الحنث مس
د سئل        : لو حلف ال يأآل بيضا، ثم انتهى إلى رجل فقال -فرع : فقال يض، فق إذا هو ب ك، ف ي آم واهللا آلآلن ما ف

ه،  : هالقفال عن هذه المسألة وهو على الكرسي فلم يحضره الجواب، فقال المسعودي تلميذ يتخذ منه الناطف ويأآل
ل         ائف الحي ن لط ة م ذه الحيل ه، وه ك من ن ذل يض، فاستحس ل الب م يأآ ه ول ي آم ا ف ل م د أآ ون ق وفي . فيك وت

  .المسعودي المذآور سنة نيف وعشرين وأربعمائة بمرو، رحمه اهللا تعالى، ونسبته إلى جده مسعود

 أبو عاصم العبادي

راة          القاضي أبو عاصم محمد بن أحمد بن محم ه به افعي، تفق ه الش ادي الهروي الفقي اد، العب ن عب د اهللا ب د بن عب
ق     ا دقي ا متقن طامي، وصار إمام ر البس ي عم ى القاضي أب ابور عل ي منصور األزدي، وبنيس ى القاضي أب عل

 منها أدب القضاء والمبسوط  : تنقل في البالد ولقي خلقا آثيرا من المشايخ وأخذ عنهم، وصنف آتبا نافعة. النظر
و سعد       ذ أب ه أخ اء، وعن والهادي إلى مذهب العلماء وآتاب الرد على السمعاني وله آتاب لطيف في طبقات الفقه

ي شوال    . الهروي صاحب آتاب األشراف في أدب القضاء وغوامض الحكومات وسمع الحديث ورواه  وفي ف وت
  .حمه اهللا تعالىسنة ثمان وخمسين وأربعمائة، وآانت والدته في سنة خمس وسبعين وثلثمائة، ر



 

ذآور       : والعبادي اد الم ده عب ى ج بة إل ذه النس ة، ه . بفتح العين المهملة وتشديد الباء الموحدة وبعد األلف دال مهمل
  .وقد تقدم الكالم على الهروي

 الخضري

ر أبو عبد اهللا محمد بن أحمد الخضري المروزي الفقيه الشافعي، إمام مرو ومقدم الفقهاء الشافعية، صحب أبا بك 
ل   الفارسي، وآان من أعيان تالمذة أبو بكر القفال الشاشي، وأقام بمرو ناشرا فقه الشافعي، وآان يضرب به المث
افعي رضي         ه، وروى عن الش انيون عن ا الخراس ة نقله في قوة الحفظ وقلة النسيان، وله في المذهب وجوه غريب

ي        معنا: اهللا عنه أنه صحح داللة الصبي على القبلة، قال الخضري ا ف امع، فأم ي الج اهد ف ة تش ى قبل ه أن يدل عل
  .موضع االجتهاد فال يقبل

د اهللا          ا عب وجيز والوسيط أن الشيخ أب اب شرح مشكالت ال وذآر أبو الفتوح العجلي في أول آتاب النكاح من آت
رأة ر الم ة ظف ئل عن قالم اآتا،: الخضري س يخ طويال س أطرق الش ا، ف ي النظر إليه  هل يجوز للرجل األجنب

ألة       : وآانت ابنة الشيخ أبي علي الشبوي تحته، فقالت له ذه المس ي جواب ه ول ف ي يق إن : لم تتفكر وقد سمعت أب
دها           ك ألن ي ان ذل ا آ م يجز، وإنم رجلين ل ار ال آانت من قالمة أظفار اليدين جاز النظر إليها وإن آانت من أظف

ال     رح الخضري وق دم، فف ت   : ليست بعورة، بخالف ظهر الق م أس و ل ألة       ل ذه المس م إال ه فد من اتصالي بأهل العل
  .لكانت آافية، انتهى آالم العجلي

الوا       : قلت أنا إن أصحابنا ق ه نظر، ف رجلين في دين وال ا       : هذا التفصيل بين الي ي الصالة، أم ورة ف تا بع دان ليس الي
و . بالنسبة إلى نظر األجنبي فما نعرف بينهما وآانت له معرفة بالحديث أيضا وآان ثقة انين    وت ي عشر الثم في ف

  .والثلثمائة، رحمه اهللا تعالى

داده، واسمه         : والخضري ى بعض ألج بة إل ذه النس دها راء، ه ة وبع بكسر الخاء المعجمة وسكون الضاد المعجم
تح   -الخضر، هذا عند من يكسر الخاء ويسكن الضاد من الخضر، وهي إحدى اللغتين، فأما من يقول الخضر   بف

اب        -بفتح الضاد  -فقياسه أن يقال الخضري  -الخاء وآسر الضاد  رة نمري، وهو ب ى نم بة إل آما قالوا في النس
  .مطرد ال يخرج عنه شيء

م           : والشبوي بويه، وهو اس ى ش بة إل ذه النش واو، ه بفتح الشين المعجمة وتشديد الباء الموحدة وضمها وسكون ال
  .مرو، رحمه اهللا تعالىبعض أجداد الشيخ أبي علي المذآور وآان فقيها فاضال من أهل 

 الغزالي

افعي،        ه الش دين الطوسي الفقي ن ال أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي، الملقب حجة اإلسالم زي
ابور   لم يكن للطائفة الشافعية في آخر عصره مثله، اشتغل في مبدأ أمره بطوس على أحمد الراذآاني، ثم قدم نيس

ة، وصار        واختلف إلى دروس إمام الحرم دة قريب ي م ى تخرج ف تغال حت ين أبي المعالي الجويني، وجد في االش
ه         ا ل زل مالزم م ي ه، ول بجح ب تاذه يت من األعيان المشار إليهم في زمن أستاذه، وصنف في ذلك الوقت، وآان أس

ه  إلى أن توفي في التاريخ المذآور في ترجمته، فخرج من نيسابور إلى العسكر، ولقي الوزير نظام الم لك فأآرم
ي       اظرة ف نهم الجدال والمن وعظمه وبالغ في اإلقبال عليه، وآان بحضرة الوزير جماعة من األفاضل، فجرى بي

  .عدة مجالس، فظهر عليهم واشتهر اسمه وسارت بذآره الرآبان

ي ج  ادى  ثم فوض إليه الوزير تدريس مدرسته النظامية بمدينة بغداد، فجاءها وباشر إلقاء الدروس بها، وذلك ف م
ان             ا آ ع م رك جمي م ت ه، ث دهم منزلت راق وارتفعت عن ه أهل الع األولى سنة أربع وثمانين وأربعمائة، وأعجب ب
ه أخوه          اب عن د واالنقطاع وقصد الحج ون ق الزه عليه في ذي القعدة سنة ثمان وثمانين وأربعمائة، وسلك طري

ي الجانب    أحمد في التدريس فلما رجع توجه إلى الشام فأقام بمدينة دمشق م امع ف دة يذآر الدروس في زاوية الج
م قصد          ة، ث اهد والمواضع المعظم ارة المش ادة وزي ي العب الغربي منه، وانتقل منها إلى البيت المقدس، واجتهد ف
اع                ى عزم االجتم الد المغرب عل ى ب ي البحر إل ا الرآوب ف ه قصد منه ال إن دة، ويق مصر وأقام باإلسكندرية م

ه نعي يوسف     -وسيأتي ذآره إن شاء اهللا تعالى  -ين صاحب مراآش، باألمير يوسف بن تاشف فبينا هو آذلك بلغ
  .بن تاشفين المذآور، فصرف عزمه عن تلك الناحية



 

اب الوسيط        ا هو أشهرها آت ا م ثم عاد إلى وطنه بطوس واشتغل بنفسه وصنف الكتب المفيدة في عدة فنون منه
ي أصول        والبسيط والوجيز والخالصة في الفقه، ومنه ه ف ا، ول ا إحياء علوم الدين وهو من أنفس الكتب وأجمله

م                 ي عل ه المنحول والمنتحل ف مائة، ول نة ثالث وخمس ي سادس المحرم س رغ من تصنيفه ف الفقه المستصفى ف
الجدل وله تهافت الفالسفة ومحك النظر ومعيار العلم والمقاصد والمضنون به على غير أهله والمقصد األقصى   

  .ماء اهللا الحسنى ومشكاة األنوار والمنقذ من الضالل وحقيقة القولين وآتبه آثيرة وآلها نافعةفي شرح أس

رك            م ت اودات، ث رار المع د تك ك بع ى ذل ة، فأجاب إل ثم ألزم بالعود إلى نيسابور والتدريس بها بالمدرسة النظامي
تغلين ب      اه للصوفية ومدرسة للمش ى     ذلك وعاد إلى بيته في وطنه، واتخذ خانق ه عل ي جواره، ووزع أوقات العلم ف

ه : وظائف الخير ه شعر،    . من ختم القرآن ومجالسة أهل القلوب والقعود للتدريس، إلى أن انتقل إلى رب روى ل وي
   : فمن ذلك ما نسبه إليه الحافظ أبو سعد السمعاني في الذيل وهو قوله

 قمرا فجل بها عن التشبـيه   حلت عقارب صدغه في خده
  فمن العجائب آيف حلت فيه   اه يحل ببرجـهـاولقد عهدن

   
ين،        . ورأيت هذين البيتين في موضع آخر لغيره واهللا أعلم ذين البيت دة ه ي الخري اد األصبهاني ف ه العم ونسب إلي

  : وهما
 وحـظـيت مـنـه بـلـثـــم خـــد أزهـــر  هبـنـي صـبـوت آـمـا تـرون بـزعـمـكـــم

 أضحى يقابلني بوجه أشعري     إنهإني اعتزلت فال تلوموا 
   

  .ونسب إليه البيتين اللذين قبلهما
  

ع عشر                ين راب وم االثن وفي ي نة إحدى وخمسين بالطابران، وت ل س ة، وقي نة خمسين وأربعمائ ه س وآانت والدت
وردي الشاعر المشهور     - جمادى اآلخرة سنة خمس وخمسمائة بالطابران، ورثاه األديب أبو المظفر محمد األبي

  : بأبيات فائية من جملتها -وسيأتي ذآره إن شاء اهللا تعالى 
  من ال نظير له في الناس يخلفه   مضى وأعظم مفقود فجعت به

   
  : وتمثل اإلمام إسماعيل الحاآمي بعد وفاته بقول أبي تمام من جملة قصيدة مشهورة

  وآنت امرءا أبكي دما وهو غائب   عجبت لصبري بعده وهـو مـيت
 عجـائب عجائب حتى ليس فيها   ى أنها األيام قد صرن آلـهـاعل

  .ودفن بظاهر الطابران، وهي قصبة طوس، رحمه اهللا تعالى

زة،      ي حرف الهم ذآور ف واعظ الم د ال د الزاه ه أحم ة أخي ي ترجم ي ف ى الطوسي والغزال الم عل دم الك د تق وق
دتي طوس،          والطابران، بفتح الطاء المهملة والباء الموحدة وراء مهملة ون، وهي إحدى بل ة ن د األلف الثاني وبع

  .آما تقدم ترجمة أحمد أيضا

 المستظهري

د، المعروف بالمستظهري، الملقب            ارقي المول ن عمر الشاشي األصل الف أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين ب
د اهللا      ي عب ى أب ارقين عل ازروني،     فخر اإلسالم الفقيه الشافعي، آان فقيه وقته، تفقه أوال بمياف ان الك ن بي د ب محم

م رحل           ارقين، ث ى أن عزل عن قضاء مياف د الجويني إل وعلى القاضي أبي منصور الطوسي صاحب أبي محم
ه      رأ علي داد، وق ى بغ أبو بكر إلى بغداد، والزم الشيخ أبا إسحاق الشيرازي، رحمه اهللا تعالى، ثم رحل أبو بكر إل

ابور      وأعاد عنده، وقرأ آتاب الشامل في الفقه عل الى، ودخل نيس ه اهللا تع ى مصنفه أبي نصر ابن الصباغ، رحم
داد    ى بغ اد إل افظ   . صحبة الشيخ أبي إسحاق، وتكلم في مسألة بين يدي إمام الحرمين فأحسن فيها، وع ره الح وذآ

ياسة عبد الغافر الفارسي في سياق تاريخ نيسابور وتعين في الفقه بالعراق بعد أستاذه أبي إسحاق، وانتهت إليه ر
وصنف تصانيف حسنة، من ذلك آتاب حلية العلماء في المذهب، وذآر فيه مذهب الشافعي، ثم . الطائفة الشافعية

ام      ه صنفه لإلم تظهري ألن ماه المس را وس يئا آثي ك ش ن ذل ع م ا، وجم ة فيه تالف األئم ألة اخ ل مس ى آ ضم إل
  .المستظهر باهللا، وصنف أيضا في الخالف



 

ه الشيخ   وتولى التدريس بالمدرسة ا لنظامية بمدينة بغداد، سنة أربع وخمسمائة إلى حين وفاته، وآان قد وليها قبل
د      و حام ة وأب ة اإلبان أبو إسحاق الشيرازي وأبو نصر ابن الصباغ صاحب الشامل وأبو سعد المتولي صاحب تتم

نهم   -الغزالي  ا هو     -وقد سبق ذآر ذلك في ترجمة آل واحد م ا انقرضوا تواله ايخ   وحكى ل  . فلم ي بعض المش
من علماء المذهب أنه يوم ذآر الدرس، وضع منديله على عينيه وبكى آثيرا، وهو جالس على السدة التي جرت  

  : عادة المدرسين بالجلوس عليها وآان ينشد

 بالسـؤدد ومن العناء تفردي   خلت الديار فسدت غير مسود
   

ذا البيت من     وجعل يردد هذا البيت ويبكي، وهذا إنصاف منه واعتراف  ه، وه لمن تقدمه بالفضل والرجحان علي
  .جملة أبيات في الحماسة

  
  : ومدحه تلميذه أبو المجد حمدان بن آثير البالسي بقصيدة يقول فيها

 شرعا على قصادك اإلحرام   يا آعبة الفضل افتنا لم لم يجب
 تلقيه وهو على الحجيج حرام   ولما تضمخ زائريك بطيب ما

  .رثية أبي العالء المعري مثل هذا المعنىوقد سبق في م

وتوفي في يوم السبت خامس عشري شوال   . وآانت والدته في المحرم سنة تسع وعشرين وأربعمائة بميافارقين
ى                 ن إل ل دف ر واحد، وقي ي قب ي إسحاق ف يخه أب ع ش رز، م اب أب رة ب ي مقب ن ف سنة سبع وخمسمائة ببغداد، ودف

  .جانبه، رحمهما اهللا تعالى

 نصر األرغيانيأبو 

ابور          ى نيس ده إل دم من بل افعي، ق ه الش اني الفقي أبو نصر محمد بن عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن عبد اهللا األرغي
ادة          ر العب ا آثي ا ورع ا مفنن ان إمام ه، وآ ي الفق رع ف وسمع  . واشتغل على إمام الحرمين أبي المعالي الجويني وب

الى  الحديث من أبي الحسن علي ابن أحمد الواحد ه تع ي ألجد   : (ي صاحب التفاسير، وروى عنه في تفسير قول إن
ا أفضل الصالة           )ريح يوسف ا وعليهم ى نبين ريح يوسف عل أتي ب ، أن ريح الصبا استاذنت ربها عز وجل أن ت

ريح الصبا، وهي من         والسالم قبل أن يأتيه البشير بالقميص، فأذن لها فأتته بذلك، فلذلك يستروح آل محزون ب
  : إذا هبت على األبدان نعمتها ولينتها، وهيجت األشواق إلى األوطان واألحباب، وأنشد: مشرقناحية ال

 نسيم الصبا يخلص إلي نسيمهـا   أيا جبلي نعمان بالـلـه خـلـيا
  على نفس مهموم تجلت همومها   فان الصبا ريح إذا ما تنسـمـت

وفي ل    ة، وت ين وأربعمائ ع وخمس نة أرب ي س ه ف ت والدت ان    وآان نة ثم دة، س ن ذي القع رين م ع والعش ة الراب يل
  .وعشرين وخمسمائة بنيسابور، ودفن بظاهرها بموضع يقال له الحيرة على الطريق، رحمه اهللا تعالى

تح سهل     : والفتاوى المستخرجة من آتاب نهاية المطلب المنسوبة إلى األرغياني أشك فيها ي الف ه أم ألب هل هي ل
م            -م ذآره المقد -بن علي األرغياني  ه، ث ا ل تح أنه ي الف ة أب ي ترجم ا، وذآرت ف الوقوف عليه فإني بعيد العهد ب

  .حصل لي الشك، واهللا أعلم

  .وقد تقدم الكالم على نسبة األرغياني في ترجمة أبي الفتح المذآور

  .ثم إني ظفرت بالفتاوى المذآورة، فوجدتها ألبي نصر المذآور، ال ألبي الفتح

 محمد بن يحيى

أخرين              أبو سع تاذ المت افعي، أس ه الش دين، الفقي ي ال ابوري، الملقب محي ي منصور النيس ن أب ى ب ن يحي د محمد ب
دم   -وأوحدهم علما وزهدا، تفقه على حجة اإلسالم أبي حامد الغزالي، وأبي المظفر أحمد بن محمد الخوافي   المق



 

ه رياسة الفق     -ذآره  اس من       وبرع في الفقه وصنف فيه وفي الخالف، وانتهت إلي ه الن ابور، ورحل إلي اء بنيس ه
ي شرح      اب المحيط ف البالد، واستفاد منه خلق آثير صار أآثرهم سادة وأصحاب طرق في الخالف، وصنف آت

  .الوسيط واالنتصاف في مسائل الخالف وغير ذلك من الكتب

تمداد     آان له حظ: ذآره الحافظ عبد الغافر الفارسي في سياق تاريخ نيسابور وأثنى عليه، وقال ذآير، واس ي الت ف
ة            ن جمل ة، وم ة النظامي ي المدس راة ف ة ه م درس بمدين ابور، ث ة نيس درس بنظامي ان ي وم، وآ ائر العل ن س م
رحيم   مسموعاته ما سمعه من الشيخ أبي حامد أحمد بن علي بن محمد بن عبدوس بقراءة اإلمام أبي نصر عبد ال

نة ست وت        ي س ريم القشيري، ف د الك ة، وحضر بعض فضالء عصرة درسه        بن أبي القاسم عب سعين وأربعمائ
  : وسمع فوائده، وحسن إلقائه، فأنشده

  بمحيي الدين موالنا ابن يحيى   رفات الدين واإلسـالم يحـيا
 وحيا عليه حين يلقي الدرس   آأن اهللا رب العرش يلـقـي

   
ة الشيخ ش       ي ترجم م وجدت ف ن      ورأيت في بعض المجاميع بيتين منسوبين إليه، ث د ب تح محم ي الف دين أب هاب ال

ابوري   : محمود بن محمد الطوسي الفقيه الشافعي نزيل مصر، قال ى النيس وأنشدني اإلمام أبو سعد محمد بن يحي
  : لنفسه وهما

   
 إذا الشمس القته فما خلته صدقا   وقالوا يصير الشعر في الماء حية
 حـقـا هوقد لسعا قلبي تيقنـتـ   فلما ثوى صدغاه في ماء وجهـه

   
ة بطريثيث       بعين وأربعمائ نة ست وس ين         . وآانت والدته س ان وأربع نة ثم ي شهر رمضان، س هيدا ف وفي ش وت

ي      -وخمسمائة، قتلته الغز لما استولوا على نيسابور في وقعتهم مع السلطان سنجر السلجوقس    ره ف دم ذآ ا تق آم
نة      وحكى ابن األز. أخذته ودست في فيه التراب حتى مات -ترجمته  ي س ان ف ك آ رق الفارقي في تاريخه أن ذل

م           . ثالث وخمسين، واألول أصح ي القاس ن أب ي ب و الحسن عل تهم أب اء، من جمل ولما مات رثاه جماعة من العلم
  : البيهقي، قال فيه

  قد طار في أقصى الممالك صيته   يا سافكا دم عالـم مـتـبـحـر
 تميتـه الدين آيف من آان محيي   تاهللا قل لي يا ظلوم وال تـخـف

  .رحمه اهللا تعالى

ن           نة ست وتسعين وخمسمائة بمصر ودف دة س وتوفي شهاب الدين الطوسي المذآور، في العشرين من ذي القع
بالقرافة، ومولده سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة، وآان مدرسا بمدرسة منازل العز بمصر، وقدم إلى مصر من  

  .انقاه سعيد السعداء بالقاهرةمكة سنة تسع وسبعين وخمسمائة ونزل خ

اة  : وطريثيث بضم الطاء المهملة وفتح الراء وسكون الياء المثناة من تحتها وآسر الثاء المثلثة وسكون الياء المثن
  .الثانية وبعدها ثاء مثلثة، وهي ناحية آبيرة من نواحي نيسابور، خرج منها جماعة من العلماء وغيرهم

 البروي

مد بن محمد بن سعد بن عبد اهللا البروي الفقيه الشافعي، أجد األئمة المشار إليهم بالتقدم أبو منصور محمد بن مح
ى            ن يحي د ب ه محم ى الفقي ه عل ارة ذا فصاحة وبراعة، تفق و العب في الفقه والنظر وعلم الكالم والوعظ، وآان حل

يح مشهور    المذآور قبله، وآان من أآبر أصحابه، وصنف في الخالف تعليقة جيدة، وهي مشهور ة، وله جدل مل
د اهللا           ن عب ر ب تح مظف و الف دين أب ي ال ه تق سماه المقترح في المصطلح وأآثر اشتغال الفقهاء به، وقد شرحه الفقي
ي      ه إال التق ال ل ال يق المصري المعروف بالمقترح شرحا مستوفى وعرف به، واشتهر باسمه لكونه آان يحفظه ف

  .المقترح

بع و  نة س داد س روي بغ ة   ودخل الب ولى المدرس اص، وت ام والخ ن الع را م وال واف مائة فصادف قب تين وخمس س
اظرة       ة المن ه حلق ر، ول ق الكثي البهائية قريبا من النظامية وآان يذآر بها آل يوم عدة دروس، ويحضر عنده الخل



 

ذ    ها يومئ و  بجامع القصر، ويحضر عنده المدرسون واألعيان، وآان يجلس للوعظ بالمدرسة النظامية، ومدرس أب
ان      ة، وآ دريس النظامي ي ت نصر أحمد بن عبد اهللا الشاشي، وآان يظهر عليه من الحرآات ما يدل على رغبته ف

  : ينشد في أثناء مجلسه مشيرا إلى موضع التدريس أبيات المتنبي، وهي أوائل قصيد

  وجدت بي وبدمعي في مغانيكا   بكيت يا ربع حتى آدت أبكيكا
 وارد تحيتنا إنـا مـحـيوآـا   نافعم صباحا لقد هيجت لي شج
 أهليكـا ريم الفال بدال من ريم   بأي حكم زمان صرت متخـذا

اء خامس عشر         وم الثالث ه ي ة، وآانت والدت فكان الناس يفهمون منه ذلك، وآان أهال له، ووعد به فأدرآته المني
ن سادس عشر رمضان سنة سبع  ذي القعدة سنة سبع عشرة وخمسمائة بطوس، وتوفي يوم الخميس بين الصالتي

ك              ي ذل ن ف أمر اهللا ودف ة المستضيء ب امع القصر الخليف ة بج وم الجمع ه ي وستين وخمسمائة ببغداد، وصلي علي
  .النهار في تربة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي بباب أبرز، رحمهما اهللا تعالى

د        ذآور ق روي الم ا منصور الب اريخ دمشق أن أب تين      وذآر الحافظ ابن عساآر في ت نة خمس وس ي س م دمشق ف
  .وخمسمائة ونزل في رباط السميساطي، وقرئ عليه شيء من أماليه

ا السمعاني،         : والبروي ى أي شيء هي، وال ذآره بة إل ذه النس م ه بفتح الباء الموحدة والراء وبعدها واو، ال أعل
  .وغالب ظني أنها من نواحي طوس، واهللا أعلم

 ابن الخل

ه             أبو الحسن محمد بن المبا ابن الخل، الفقي د المعروف ب ن محم د اهللا ب ن عب د ب ن محم اء، اب و البق رك، وآنيته أب
ي    -المقدم ذآره  -الشافعي البغدادي، تفقه على أبي بكر محمد بن احمد الشاشي المعروف بالمستظهري  رع ف وب

د     العلم، وآان يجلس في مسجده الذي بالرحبة شرقي بغداد ال يخرج عنه إال بقدر الحاجة يف  ان ق درس، وآ ي وي ت
ه مختصر، وهو     تفرد بالفتوى بالمسألة السريجية ببغداد وصنف آتابا سماه توجيه التنبيه على صورة الشرح لكن

ن  . أول من شرح التنبيه، لكن ليس فيه طائل، وله آتاب في أصول الفقه وسمع الحديث من أبي عبد اهللا الحسين ب
ين ا  د اهللا الحس ي عب الي وأب ة النع ي طلح اأب ري وغيرهم ره . لبس معاني وغي عد الس و س افظ أب ه الح . وروى عن

ي           ى أخذ خطه ف الون عل انوا يحت اس آ دا منسوبا وأن الن وسمعت بعض الفقهاء ينقل عنه أنه آان يكتب خطا جي
نهم،      ك م م ذل ه، ففه الفتاوى من غير حاجة إليها بل ألجل الخط ال غير، فكثرت عليه الفتاوى وضيقت عليه أوقات

  .وقيل إن صاحب الخط المليح هو أخوه، واهللا أعلم. كسر القلم ويكتب جواب الفتوى به، فأقصروا عنهفصار ي

  .وتوفي سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة بغداد ونقل إلى الكوفة ودفن بها، رحمه اهللا تعالى

دة  وآان أخوه أبو الحسين أحمد بن المبارك فقيها فاضال وشاعرا ماهرا، ذآره العماد األصبهان ي في آتاب الخري
   : وأثنى عليه، وأورد له مقاطيع شعر ودوبيت، فمن ذلك أبيات في بعض الوعاظ وهي

 نزغات ذاك األحمق التمتـام   ومن الشقاوة أنهم رآنوا إلـى
 ونفاقه منهـم عـلـى اقـوام   شيخ يبهرج دينه بـنـفـاقـه

 يأي أن هذا موضعي ومقام   وإذا رأى الكرسي تاه بأنـفـه
 غل يواريه بكـف عـظـام   ويدق صدرا ما انطوى إال على
 ال الزدحام عـبـارة وآـالم   ويقول أيش أقول من حصر به

   
  : وله دوبيت

  صونا لوداد من هوى النفس لها   هذا ولهي وآم آتمت الولـهـا
 آيات غرامي فيك من أولـهـا   يا آخر محنـتـي ويا أولـهـا

   
  : وله أيضا



 

 لم يلق آما لقيت منهم احـدوأقام في فؤادي الكمد ساروا
  مالي جلد، ضعفت ما لي جلد   شوق وجوى ونار وجد تـقـد

   
  : وله أيضا

 لم يبق غداة بينهم لـي رمـق   ما ضر حداة عيسهم لو رفقـوا
  أو هي جلدي من الفراق الفرق   قلب قلق وأدمـع تـسـتـبـق

ين      وآانت والدته سنة اثنتين وث نة اثنت وفي س ة، وت انين وأربعمائ ه اهللا     -أو ثالث   -م وخمسين وخمسمائة، رحم
  .تعالى

 محي الدين بن زآي الدين

أبو المعالي محمد بن أبي الحسن علي بن محمد أبي المعالي مجد الدين بن يحيى أبي الفضل زآي الدين بن علي 
ن     بن عبد العزيز بن علي بن الحسين بن محمد بن عبد الرحمن ب رحمن ب د ال ن عب ن القاسم بن الوليد بن القاسم ب

ابن زآي              دين، المعروف ب ي ال ه، القرشي، الملقب محي ان، رضي اهللا عن ن عف ان ب أبان بن أمير المؤمنين عثم
يح والخطب              نظم المل ه ال ا، ول ه واألدب وغيرهم دة من الفق ان ذا فضائل عدي افعي، آ ه الش الدين، الدمشقي الفقي

اء العشرين          والرسائل، وتولى  وم األربع مائة، ي انين وخمس ان وثم نة ثم ع األول، س القضاء بدمشق في شهر ربي
وآذلك أبوه زآي الدين وجده مجد الدين، وجد أبيه زآي  : من الشهر المذآور، هكذا وجدته بخط القاضي الفاضل

ي ال               اس الطاهر ومحي و العب دين أب داه زآي ال نهم وول ي من بي انوا قضاتها  الدين أيضا وهو أول من ول . دين آ
ة            ة المكين ة، والمكان ة العالي الى، المنزل ه اهللا تع دين، رحم د السلطان صالح ال ه عن تح السلطان    . وآانت ل ا ف ولم

ين               ي ال ده القاضي محي مائة، أنش بعين وخمس نة تسع وس امن عشر صفر، س وم السبت ث المذآور مدينة حلب، ي
  : ان من جملتها بيت هو متداول بين الناس، وهوالمذآور قصيدة بائية، أجاد فيها آل اإلجادة، وآ

 مبشر بفتوح القدس في رجب   وفتحك القعلة الشهباء في صفر

دين        ي ال ل لمحي مائة، وقي انين وخمس من  : فكان آما قال، فإن القدس فتحت لثالث بقين من رجب سنة ثالث وثم
د      أل: (أخذته من تفسير ابن برجان في قوله تعالى: أين لك هذا؟ فقال م من بع ى األرض وه ي أدن م غلبت الروم ف

ن برجان         ). غلبهم سيغلبون في بضع سنين م أزل أتطلب تفسير اب ة ل ذه الحكاي ولما وقفت أنا على هذا البيت وه
ان         ر األصل، وال أدري هل آ ية بخط غي ي الحاش حتى وجدته على هذه الصورة، لكن آان هذا الفصل مكتوبا ف

ه بضع        من أصل الكتاب أم هو ملحق به ى حرره من قول ك حت ، وذآر له حسابا طويال وطريقا في استخراج ذل
  .سنين

ى                  نة إل ع اآلخر من الس ي ثالث عشر ربي ا ف م والقضاء به ب، فوض الحك دين حل ولما ملك السلطان صالح ال
  .القاضي محيي الدين المذآور، فاستناب بها زين الدين بنا أبا الفضل بن البانياسي

ه         ولما فتح السلطان  ي خدمت انوا ف ذين آ اء ال القدس الشريف تطاول إلى الخطابة يوم الجمعة آل واحد من العلم
ى                ذلك، فخرج المرسوم إل ين ل ذي يع ي أن يكون هو ال ا ف ة، طمع ة بليغ نهم خطب حاضرين، وجهز آل واحد م

د          ة صليت بالق ي أول جمع ك ف ه، وذل ان دولت د  القاضي محيي الدين ان يخطب هو، وحضر السلطان وأعي س بع
د   : (الفتح، فلما رقي المنبر استفتح بسورة الفاتحة، وقرأها إلى آخرها، ثم قال وا والحم فقطع دابر القوم الذين ظلم

ور     : (، ثم قرأ أول سورة األنعام)هللا رب العالمين ات والن ق السموات واألرض وجعل الظلم ، )الحمد هللا الذي خل
ده  : (، ثم قرأ أول الكهف)م يتخذ ولداوقل الحمد هللا الذي ل: (ثم قرأ من سورة سبحان الحمد هللا الذي أنزل على عب

ذين اصطفى  : (، اآليات الثالث، ثم قرأ من النمل)الكتاب رأ من سورة     )وقل الحمد هللا وسالم على عباده ال م ق ، ث
اطر   )الحمد هللا الذي له ما في السموات: (سبأ اطر السموات واألرض   : (، ثم قرأ من سورة ف د هللا ف ان   ،)الحم وآ

ذل      : قصده أن يذآر جميع تحميدات القرآن الكريم، ثم شرع في الخطبة، فقال ز اإلسالم بنصره، وم د هللا مع الحم
ام دوال   در األي ذي ق ره، ال ار بمك تدرج الكف كره، ومس نعم بش ديم ال أمره، وم ور ب ره، ومصرف األم الشرك بقه

اده       بعدله، وجعل العاقبة للمتقين بفضله، وأفاء على عباده من ظل وق عب اهر ف ه، الق دين آل ى ال ه، وأظهر دينه عل
ى    ده عل فال يمانع، والظاهر على خليقته فال ينازع، واآلمر بما يشاء فال يراجع، والحاآم بما يريد فال يدافع، أحم
د        اس الشرك وأوضاره، حم إظفاره وإظهاره، وإعزازه ألوليائه ونصره ألنصاره، وتطهير بيته المقدس من أدن

م        من استشعر ذي ل ه األحد الصمد، ال الحمد باطن سره وظاهر جهاره، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك ل
ده                    دا عب ه، وأشهد أن محم ه رب ه، وأرضى ب د قلب هادة من طهر بالتوحي د، ش وا أح ه آف م يكن ل د ول م يول يلد ول



 

ه من المسجد ال           ذي أسرى ب ك، ال ذا المسجد     ورسوله رافع الشك، وداحض الشرك، وراحض اإلف ى ه حرام إل
ى،         ا طغ ا زاغ البصر وم أوى، م ة الم دها جن اٌألقصى، وعرج به منه إلى السموات العال إلى سدرة المنتهى، عن
ن الخطاب أول        ؤمنين عمر ب ر الم ى أمي صلى اهللا عليه وعلى خليفته أبي بكر الصديق السابق إلى اإليمان، وعل

ى      من رفع عن هذا البيت شعار الصلبان، وعلى أم رآن، وعل ورين جامع الق ان ذي الن ير المؤمنين عثمان بن عف
ا  . أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مزلزل الشرك ومكسر األوثان، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان أيه

ذه        ديكم من استرداد ه ى أي ا يسره اهللا عل  الناس، أبشروا برضوان اهللا الذي هو الغاية القصوى والدرجة العليا لم
ام،         ة ع ا من مائ دي المشرآين قريب ي أي الضالة، من األمة الضالة، وردها إلى مقرها من اإلسالم، بعد ابتذالها ف
ه         ا رواق د عليه د أن امت ه بع وتطهير هذا البيت الذي أذن اهللا أن يرفع ويذآر فيه اسمه، وإماطة الشرك عن طرق

ه    واستقر فيها رسمه، ورفع قواعده بالتوحيد، فإنه بني عليه وشيد بنيانه بالتمجيد، فإنه أسس على التقوى من خلف
تم تصلون       ي آن تكم الت ومن بين يديه، فهو موطن أبيكم إبراهيم، ومعراج نبيكم محمد عليه الصالة والسالم، وقبل
زل                ه ين زل ب وحي، ومن بط ال دفن الرسل ومه اء، وم اء، ومقصد األولي ر األنبي داء اإلسالم، وهو مق إليها في ابت

ر  ه  األم ي آتاب ا اهللا ف ي ذآره ة الت ي األرض المقدس و ف ر، وه ي أرض المحشر وصعيد المنش و ف ي، وه والنه
ذي   المبين، وهو المسجد األقصى الذي صلى فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالمالئكة المقربين، وهو البلد ال

م    بعث اهللا إليه عبده ورسوله وآلمته التي ألقاها إلى مريم، وروحه عيسى ا ه، ول لذي آرمه برسالته وشرفه بنبوت
ون      : (يزحزحه عن رتبة عبوديته، فقال تعالى ة المقرب دا هللا وال المالئك ، آذب  )لن يستنكف المسيح أن يكون عب

ق ولعال             (العادلون باهللا وضلوا ضالًال بعيدا  ا خل ه بم ذهب آل إل ه إذا ل ه من إل ان مع ا آ د وم ما اتخذ اهللا من ول
بح ى بعض، س ا يصفونبعضهم عل ريم(، )ان اهللا عم ن م يح اب و المس الوا إن اهللا ه ذين ق ر ال د آف ى آخر ) لق إل

ه،     د المسجدين إال إلي اآليات من المائدة، وهو أول القبلتين، وثاني المسجدين، وثالث الحرمين، ال تشد الرحال بع
ا      وال تعقد الخناصر بعد الموطنين إال عليه، فلوال أنكم ممن اختاره اهللا من عباد الده، لم ه، واصطفاه من سكان ب

م من جيش ظهرت            ار، فطوبى لك ي شرفها مب اريكم ف ار، وال يب خصكم بهذه الفضيلة التي ال يجاريكم فيها مج
وش  ة، والجي ات العمري ديقية، والفتوح ات الص ة، والعزم ات البدري ة، والواقع زات النبوي ديكم المعج ى أي عل

ات   العثماني، والفتكات العلوية، جددتم لإلس ة، والهجم الم أيام القادسية، والمالحم اليرموآية، والمنازالت الخيبري
ي          م ف ذلتموه من مهجك ا ب م م الخالدية، فجزاآم اهللا عن نبيه محمد صلى اهللا عليه وسلم أفضل الجزاء، وشكر لك

ع  ة فهي دار الس ابكم الجن دماء، وأث راق ال ن مه ه م ه إلي ربتم ب ا تق نكم م ل م داء، وتقب ة األع دروا مقارع داء، فاق
ذه             يكم بتخصيصكم به ة عل الى المن ه تع الى بواجب شكرها، فل وا هللا تع درها، وقوم رحمكم اهللا هذه النعمة حق ق
اء،             أنواره وجوه الظلم ناء، وتبلجت ب واب الس ه أب ذي فتحت ل تح ال النعمة، وترشيحكم لهذه الخدمة، فهذا هو الف

ذي       وابتهج به المالئكة المقربون، وقر به عينا األن م الجيش ال أن جعلك ة ب بياء والمرسلون، فماذا عليكم من النعم
ان،               وة أعالم اإليم رة من النب د فت وم بسيوفهم بع ذي تق د ال ان، والجن ي آخر الزم يفتح على يديه البيت المقدس ف

را   يس  فيوشك أن يفتح اهللا على أيديكم أمثاله، وأن تكون التهاني ألهل الخضراء، أآثر من التهاني ألهل الغب ء، أل
سبحان الذي أسرى بعبده ليال من  : (هو البيت الذي ذآره اهللا في آتابه، ونص عليه في محكم خطابه، فقال تعالى

ه الكتب    )المسجد الحرام إلى المسجد األقصى ، أليس هو البيت الذي عظمته الملل، وأثنت عليه الرسل، وتليت في
  .لذي أمسك اهللا تعالى ألجله الشمس على يوشع أن تغرباألربعة المنزلة من اهللا عز وجل؟ أليس هو البيت ا

تنقاذه    وباعد بين خطواتها ليتيسر فتحه ويقرب؟ أليس هو البيت الذي أمر اهللا عز وجل موسى أن يأمر قومه باس
ذي أمضى      دوا اهللا ال يان؟ فاحم ة للعص ه عقوب ي التي اهم ف ه فألق يهم ألجل الن، وغضب اهللا عل ه إال رج م يجب فل

م         عزائمكم  بلكم من األم م آانت ق ه أم ا خذل في لما نكلت عنه بنو إسرائيل، وقد فضلت على العالمين، ووفقكم لم
د          نكم أن اهللا ق ى، فليه د عن سوف وحت ان وق الماضين، وجمع ألجله آلمتكم وآانت شتى، وأغناآم بما أمضته آ

م  ديتم       ذآرآم به فيمن عنده، وجعلكم بعد أن آنتم جنودا ألهويتكم جنده، وشكر لك ا أه ى م ون، عل ة المنزل المالئك
ث،                 ه من أذى الشرك والتثلي ا أمطتم عن طرقهم في د، وم ديس والتمجي د ونشر التق لهذا البيت من طيب التوحي
احفظوا   ات، ف يكم الصلوات المبارآ موات، وتصلي عل م أمالك الس تغفر لك اآلن تس ث، ف اجر الخبي اد الف واالعتق

يكم، وا  لم، ومن اعتصم             رحمكم اهللا هذه الموهبة ف ا س ي من تمسك به وى اهللا الت دآم، بتق ة عن ذه النعم حرسوا ه
دا، وخذوا      بعروتها نجا وعصم، واحذروا من اتباع الهوى، ومواقعة الردى، ورجوع القهقرى، والنكول عن الع

ي رضاه إذ  في انتهاز الفرصة، وإزالة ما بقي من الغصة، وجاهدوا في اهللا حق جهاده، وبيعوا عباد اهللا أنفسكم ف
يوفكم         ذا النصر بس م أن ه ل لك ان، فيخي داخلكم الطغي جعلكم من خير عباده، وإياآم أن يستزلكم الشيطان، وأن يت
يم،              ز حك د اهللا إن اهللا عزي ا النصر إال من عن واطن الجالد، ال واهللا م ي م م ف اد، وبجالدآ ولكم الجي الحداد، وخي

تح     -فاحذروا عباد اهللا  ذا الف د أن شرفكم به ديكم          بع ق أي ين، وأعل ل، وخصكم بنصره المب نح الجزي ل، والم الجلي
د    -بحبله المتين  أن تقترفوا آبيرا من مناهيه، وأن تأتوا عظيما من معاصيه، فتكونوا آالتي نقضت غزلها من بع

و م            اد فه اد الجه اوين، والجه ان من الغ ه الشيطان فك ا فأتبع ن أفضل  قوة أنكاثا، وآالذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه
زدآم       ذآرآم، اشكروا اهللا ي روا اهللا ي م، اذآ عباداتكم، وأشرف عاداتكم، انصروا اهللا ينصرآم، احفظوا اهللا يحفظك
ي أغضبت اهللا          ذه األنجاس الت ة األرض من ه روا بقي ويشكرآم، جدوا في حسم الداء، وقلع شأفة األعداء، وطه



 

ر،   ورسوله، واقطعوا فروع الكفر واجتثوا أصوله، فقد نادت األيام يا للثارات اإلسالمية والملة المحمدية، اهللا أآب
ة        ا، وفريس ة فانتهزوه ذه فرص م اهللا أن ه وا رحمك ر، واعلم ن آف ر، أذل اهللا م ب اهللا وقه ر، غل تح اهللا ونص ف
ا،       اتكم وجهزوه ا سرايا عزم فناجزوها، وغنيمة فحوزوها، ومهمة فأخرجوا لها هممكم وأبرزوها، وسيروا إليه

د    فاألمور بأواخرها، والمكاسب بذخائرها، فقد أظفرآم اهللا بهذا العدو المخذول، وهم مثلكم أو يزيدون، فكيف وق
إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين، وإن : (أضحى قبالة الواحد منهم منكم عشرون، وقد قال اهللا تعالى

ره، واالزدجار    )يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين آفروا بأنهم قوم ال يفقهون اع أوام ، أعاننا اهللا وإياآم على اتب
ده  ن عن لمين بنصر م دنا معاشر المس ره، وأي ذي (بزواج ن ذا ال ذلكم فم م وإن يخ ب لك ال غال إن ينصرآم اهللا ف

ه             )ينصرآم من بعده ول تحل ب الم، وأمضى ق ذ سهام تمرق عن قسي الك ام، وأنف ي مق ، إن أشرف مقال يقال ف
الم الوا  ام، آ الى    األفه ال اهللا تع الم، ق ز الع رد العزي د الف م     : (ح توا لعلك ه وأنص تمعوا ل رآن فاس رئ الق وإذا ق

ا    : ، وقرأ أول الحشر، ثم قال)ترحمون، أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم، بسم اهللا الرحمن الرحيم اي بم رآم وإي آم
بح المعص         ه من ق اآم عن ا نه اي عم اآم وإي ية فال تعصوه، وأستغفر اهللا    أمر به من حسن الطاعة فأطيعوه، وأنه

تغفروه      لمين فاس ع المس م ولجمي ي ولك ا           . العظيم ل م دع اء مختصرة ث ادة الخطب ى ع ة عل ة الثاني م خطب الخطب ث
ة العصر  ام الناصر خليف ال. لإلم م ق رف   : ث ك، المعت اآر لنعمت ك، الش دك الخاضع لهيبت لطان عب م وأدم س الله

لمحامي عن دينك المدافع، والذاب عن حرمك الممانع، السيد األجل،  بموهبتك، سيفك القاطع، وشهابك الالمع، وا
لمين،               دين، سلطان اإلسالم والمس دنيا وال دة الصلبان، صالح ال اطع عب ان، وق ة اإليم امع آلم الملك الناصر، ج

ل مطهر البيت المقدس أبي المظفر يوسف بن أيوب، محيي دولة أمير المؤمنين، اللهم عم بدولته البسيطة، واجع  
م          ه ومضاءه، الله ة عزم ة المحمدي مالئكتك براياته محيطة، وأحسن عن الدين الحنيفي جزاءه، واشكر عن المل
ه             ى يدي ا فتحت عل م آم ه، الله ارب دعوت ي المشارق والمغ ه، وانشر ف أبق لإلسالم مهجته، ووق لإليمان حوزت

ه   البيت المقدس بعد أن ظنت الظنون، وابتلي المؤمنون، فافتح آما فتحت على يديه داني األرض وقاصيها، وملك
ا     ة إال ألحقه د طائف صياصي الكفر ونواصيها، فال تلقاه منهم آتيبة إال مزقها، وال جماعة إال فرقها، وال طائفة بع
م          ه، الله ره ونهي ارب أم ي المشارق والمغ ذ ف بمن سبقها، اللهم اشكر عن محمد صلى اهللا عليه وسلم سعيه، وأنف

ه أنوف              وأصلح به أوساط  م ب ار، وأرغ ه معاطس الكف ل ب م ذل ا، الله ك وأآنافه اء الممال ا، وأرج بالد وأطرافه ال
ه  . الفجار، وانشر ذوائب ملكه على األمصار، وابثث سرايا جنوده في سبل األقطار اللهم ثبت الملك فيه وفي عقب

ا    دد عضده ببق امين، واش وك المي ه المل ي أبي ه وبن ي بني ه ف دين، واحفظ وم ال ى ي ه إل إعزاز أوليائ ئهم، واقض ب
ى مر الشهور             . وأوليائهم د عل ام، وتتخل ى األي ي تبقى عل نة الت ذه الحس ي اإلسالم ه اللهم آما أجريت على يده ف

ه   ي قول اءه ف ين، وأجب دع ي دار اليق د ف ذي ال ينف دي ال ك األب ه المل وام، فارزق كر "واألع ي أن أش رب أوزعن
دي، وأ   ى وال ادك الصالحين        نعمتك التي أنعمت علي وعل ي عب ك ف ي برحمت  -" ن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلن

  .ثم دعا بما جرت به العادة - 15: األحقاف

ان وتسعين وخمسمائةبدمشق               نة ثم عبان س ابع ش ي س وفي ف مائة بدمشق، وت نة خمسين وخمس ه س وآانت والدت
  .ودفن من يومه بسفح جبل قاسيون، رحمه اهللا تعالى

ى القضاء بدمشق       وآان والده أبو الحسن علي دين عل تعفى عن       . الملقب زآي ال دين، فاس ر وال ر الخي ان آثي وآ
ان           ا، وآ ام به تين وخمسمائة فأق نة ثالث وس ي صفر س القضاء فأعفي، فخرج إلى مكة حاجا، وعاد إلى بغداد ف

ى   عالي الطبقة في سماع الحديث، سمع خلقا آثيرا، وحدث ببغداد مدة إقامته، وسمع عليه الناس، ولم ي  ا إل زل به
امع القصر،               ه بج تين وخمسمائة، وصلي علي ع وس نة أرب امن والعشرين من شوال س أن توفي يوم الخميس الث

  .ودفن بمقبرة اإلمام أحمد بن حنبل، رضي اهللا عنهم أجمعين

ان         : وأما ابن برجان المذآور، فهو ي، آ رحمن اللخم د ال ن عب د ب ن محم رحمن ب أبو الحكم عبد السالم بن عبد ال
نة           ع وفي س ات، وت اب األحوال والمقام ق أرب ى طري ه عل ه في ر آالم بدا صالحا، وله تفسير القرآن العظيم، وأآث

  .ست وثالثين وخمسمائة بمدينة مراآش، رحمه اهللا تعالى

  .بفتح الباء الموحدة وتشديد الراء وبعدها جيم وبعد األلف نون: وبرجان

 السديد السلماسي

ادة بالمدرسة             السديد محمد بن هبة اهللا بن ولى اإلع ي عصره، ت ا ف ان إمام افعي، آ ه الش د اهللا السلماسي الفقي عب
ة الشريف        ذآر طريق ان ي ه آ ل إن النظامية ببغداد، وأتقن عدة فنون، وهو الذي شهر طريقة الشريف بالعراق، قي

اب    ة آت ر مراجع ي والمستصفى من غي ه    . والوسيط للغزال تغلوا علي بالد، واش اس من ال ه، قصده الن وا ب وانتفع
دا     : وخرجوا علماء مدرسين مصنفين، ومن جملتهم الشيخان اإلمامان دين موسى ول ال ال عماد الدين محمد، وآم



 

ونس  الى  -ي اء اهللا تع ا إن ش يأتي ذآرهم اجر،   -وس ن مه وان ب ن عل د ب ر محم و المظف دين أب يخ شرف ال والش
ه اهللا    وآان مسددا في الفتيا، وتوفي ببغداد . وغيرهم من األفاضل بعين وخمسمائة، رحم في شعبان سنة أربع وس

  .تعالى

ة من          : والسلماسي لماس، وهي مدين ى س بة إل ذه النس ة، ه بفتح السين المهملة والالم والميم وبعد األلف سين ثاني
  .بالد أذربيجان، خرج منها جماعة مشاهير

 حفدة

دة، الملقب    أبو منصور محمد بن أسعد بن محمد بن الحسين بن القاسم العطاري ا لطوسي األصل، المعروف بحف
ر                 ي بك ى أب رو عل ه بم ا فصيحا أصوليا، تفق ا فاضال واعظ ان فقيه ابوري، آ افعي النيس ه الش دين، الفقي عمدة ال
ن              ى القاضي حسين ب تغل عل روذ، واش ى مروال ل إل م انتق افظ المشهور، ث د الح محمد بن منصور السمعاني وال

ره   -حب شرح السنة والتهذيب مسعود الفراء المعروف بالبغوي صا ارا واشتغل       -وقد سبق ذآ ى بخ ل إل م انتق ث
ا       ام به ذآير، وأق ا مجلس الت بها على البرهان عبد العزيز ابن عمر بن مارة الحنفي، ثم عاد إلى مرو وعقد له به

ز    ة الغ ز     -مدة، ثم في فتن ة الغ ا          -وآانت فتن مائة، آم ين وخمس ان وأربع نة ثم ز س ة الغ ي   وآانتت فتن ه ف ذآرت
ع           -ترجمة الفقيه محمد بن يحيى  ى الموصل، واجتم ا إل رة ومنه ى أذربيجان والجزي ا إل راق ومنه خرج إلى الع

   : الناس عليه بسبب الوعظ، وسمعوا منه الحديث، ومن أماليه

  مثل الشمس في نجوم السماء   مثل الشافعي في العلـمـاء
 لظـلـمـاءبا أيقاس الضياء   قل لمن قاسه بغير نـظـير

   
  : وأنشد يوما على الكرسي من جملة أبيات

 على منزل آانت تحل به هنـد   تحية صوب المزن يقرؤها الرعد
 رد وعارية العشاق ليس لـهـا   نأت فأعرناها القلوب صـبـابة

وعظ من أحسن المجالس      ي ال مائة          . وآانت مجالسه ف بعين وخمس نة إحدى وس ع اآلخر س ي شهر ربي وفي ف وت
  .دينة تبريز، وقيل إنه توفي في رجب سنة ثالث وسبعين، رحمه اهللا تعالى، واهللا أعلم بالصواببم

  .بفتح الحاء المهملة والفاء والدال المهملة، وال أعلم لم سمي بهذا االسم مع آثرة آشفي عنه: وحفدة

راء وسكون ال  : وتبريز دها      بكسر التاء المثناة من فوقها وسكون الباء الموحدة وآسر ال ا وبع اة من تحته اء المثن ي
  .زاي، وهي من أآببر مدن أذربيجان

 نجم الدين الخبوشاني

ه                  دين الفقي م ال اني، الملقب نج د اهللا الخبوش ن عب ن الحسن ب ي ب ن عل ن سعيد ب ق ب ن الموف د ب أبو البرآات محم
ى    ن يحي د اب ى محم ه عل ورع، تفق ر ال ا فاضال آثي ان فقيه افعي، آ ره  -الش دم ذآ ه وآ -المق ان يستحضر آتاب

ق                    اب تحقي ه آت أماله من خاطره، ول اب ف ه عدم الكت ه أن ل عن ى نق ل، حت ا قي ى م ي شرح الوسيط عل المحيط ف
وقد تقدم ذآره في ترجمة العاضد عبد اهللا العبيدي صاحب مصر   . المحيط وهو آبير، رأيته في ستة عشر مجلدا

ان   ولما استقل السلطان صالح الدين رحمه . وما جرى له معه ه، وآ اهللا تعالى بملك الديار المصرية قربه وأآرم
ه،       افعي، رضي اهللا عن ام الش يعتقد في علمه ودينه، ويقال إنه أشار عليه بعمارة المدرسة المجاورة لضريح اإلم
تان         ي البيمارس نة بن ذه الس مائة، وفي ه بعين وخمس فلما عمرها فوض تدريسها إليه، وعمرها في سنة اثنتين وس

ة   . بالقاهرةفي القصر  ل المعرف ورأيت جماعة من أصحابه وآانوا يصفون فضله ودينه وأنه آان سليم الباطن قلي
  .بأحوال الدنيا

اني             اء ث وم األربع وفي ي مائة، باستوى خبوشان، وت نة عشر وخمس وآانت والدته في الثالث عشر من رجب س
ذآورة، و  افعي،        عشر ذي القعدة سنة سبع وثمانين وخمسمائة، بالمدرسة الم ام الش ي اإلم ة تحت رجل ي قب ن ف دف

  .وبينهما شباك، رحمها اهللا تعالى



 

اني ى          : والخبوش بة إل ذه النس ون، ه د األف ن ة وبع ين المعجم تح الش دة وف اء الموح ة والب اء المعجم م الخ بض
  .خبوشان، وهي بليدة بناحية نيسابور

اة من        : وأستوى اء المثن تح الت ة وف زة وسكون السين المهمل رى من        بضم الهم رة الق ة آثي ا أو ضمها، ناحي فوقه
  .أعمال نيسابور

 القاضي آمال الدين الشهرزوري

افعي            ه الش دين الفقي ال ال د القاسم الشهرزوري الملقب آم ي أحم ن أب  -أبو الفضل محمد بن أبي محمد عبد اهللا ب
ي،         -وقد سبق ذآر أبيه وجده في موضعهما   ى أسعد الميهن داد عل دين ببغ ال ال ه آم ره، وسمع     تفق د سبق ذآ وق

ة   ا مدرس ى به ولى القضاء بالموصل وبن يس الموصلي، وت ن خم د ب ن محم د ب ات محم ي البرآ ن أب الحديث م
دين       اد ال داد عن عم ى بغ للشافعية، ورباطا بمدينة الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وآان يتردد في الرسائل منها إل

دين         ولما قتل عماد الدي -المقدم ذآره  -زنكي األتابك  ال ال ان آم ه، آ ي ترجمت اه ف ا ذآرن ر، آم ن على قلعة جعب
ا رجع العسكر      دين، فلم المذآور حاضرا في العسكر هو وأخوه تاج الدين أبو طاهر يحيى والد القاضي ضياء ال

  .إلى الموصل آانا في صحبته

دين     اد ال د عم ره أيضا      -ولما تولى سيف الدين غازي ول دم ذآ د تق ا     -وق ور آله ال    فوض األم ى القاضي آم إل
ة الموصل،            ا بقلع ين واعتقلهم ين وأربع نة اثنت ي س ا ف ه قبض عليهم الدين وأخيه بالموصل وجميع مملكته، ثم إن
ان قاضي                   دين، وآ ال ال م آم ن ع ي وهو اب ي الحسن عل دين أب اء ال ن به ي الحسن ب ا عل دين أب م ال وأحضر نج

ي سير رسوال وشفع      . ال الدينالرحبة، وواله القضاء بالموصل وديار ربيعة عوضا عن آم ة المقتف ثم إن الخليف
و       دين أب ة جالل ال في آمال الدين وأخيه فأخرجا من االعتقال، وقعدا في بيوتهما وعليهما الترسيم، وحبس بالقلع

  .أحمد ولد آمال الدين وضياء الدين أبو الفضائل القاسم بن تاج الدين

ذآور     اريخ الم ي الت دين           ولما مات سيف الدين غازي ف ى قطب ال ا، وحضرا إل يم عنهم ع الترس ه رف ي ترجمت ف
دين         -مودود بن زنكي  ه سيف ال د أخي ولى السلطنة بع د ت ه          -وق ا من ا قرب دان الموصل، فلم ي مي ا ف ان راآب وآ

ة،      آه بالوالي ه وهن ترجال وعليهما ثياب العزاء بغير طرحات، فلما وصال إليه ترجل لهما أيضا، وعزياه عن اخي
  .ووقف آل واحد منهما على جانبه، ثم عادا إلى بيتهما بغير ترسيم، وصارا يرآبان في الخدمةثم رآبوا، 

م      دة، ث ام بدمشق م ثم انتقل آما الدين إلى خدمة نور الدين محمود صاحب الشام في سنة خمسين وخمسمائة، وأق
نة خمس وخمسين وخمسم     ده   عزل زآي الدين عن الحكم، وتواله آمال الدين في شهر صفر س تناب ول ائة، واس

تناب             ت، واس ي ذك الوق ام اإلسالمية ف الد الش ي ب م ف وزارة، وحك ى درجة ال وأوالد أخيه ببالد الشام، وترقى إل
ة وشد       ى الوالي ه، حت ولده القاضي محيي الدين في الحكم بمدينة حلب، ولم يكن شيء من أمور الدولة يخرج عن

دين م        ور ال ام ن ي أي ك ف ك، وذل ر ذل ى           الديوان وغي ه رسوال إل ام، وتوجه من جهت ن زنكي صاحب الش ود ب حم
ن مسعود    ج ارسالن ب ذآور وقل دين الم ور ال ين ن ي رسوال لإلصالح ب يره المقتف ي، وس ام المقتف ي أي ديوان ف ال

  .ولما مات نور الدين وملك صالح الدين دمشق أقره على ما آان عليه. صاحب الروم

ا فك ا ظريف اعرا آاتب ا ش ا أديب ان فقيه هما  وآ ان ش نا، وآ ا حس ي الخالف واألصولين آالم تكلم ف ة، ي ه المجالس
را           يم الرياسة خبي ان عظ رة بالموصل ونصيبين ودمشق، وآ ا آثي جسورا آثير الصدقة والمعروف، وقف أوقاف
افظ        ره الح ه، وذآ رة رؤساء بيت ع آث بتدبير الملك، لم يكن في بيته مثله وال نال أحد منهم ما ناله من المناصب م

  .بن عساآر في تاريخ دمشقا

  : وله نظم جيد، فمن ذلك ما أنشدني له بعض أهل بيته وهو

  والفجر وهم في ضمير المشرق   ولقد أتيتك والنـجـوم رواصـد
 نـلـتـقـي شوقا إليك لعلنا أن   ورآبت م األهوال آل عظـيمة

   
ذآور  وقال عماد الدين الكاتب األصبهاني في الخريدة في ترجمة القاضي آ ال الم ين     : م ذين البيت أنشدني لنفسه ه

ى  ي معن ة الشريف ف ن الهباري ى اب ي يعل ول أب ذآرت ق د ت بعين، وق نة إحدى وس ع األول س ي ثالث شهر ربي ف
  : الصبح وإبطائه



 

  أشكو إلى النجم حتى آان يشكونيآم ليلة بت مطويا علـى حـرق
 ـسـكـينآأنه حاجة في آف م   والصبح قد مطل الشرق العيون به

   
  .وآالهما أحسن وأجاد: لم قال تقضى لمسكين لكان أحسن فإنها تمطل بقضائها ثم قال: ثم قال

  
  : إنه آتب إلى ولده محيي وهو بحلب، وذآر في الخريدة انهما له: وقيل

 إلى جنابك إال أنهـا آـتـب   عندي آتائب أشواق أجهزهـا
 آـذب  أنـهـاإذا ذآرتك إال   ولي أحاديث من نفسي أسر بها

   
  : إنه لما ضعف وآبر وقلت حرآته آان ينشد في آل وقت: وقيل

 أآون فيه آال على أحـد   يا رب ال تحيني إلى زمن
 خذ بيدي: ألقاه عند القيام   خذ بيدي قبل أن أقول لمن

مد بن علي بن الحسن وال أعلم هل هذان البيتان له أم ال، ثم وجدت هذين البيتين من جملة أبيات ألبي الحسن مح
الى     -بن أبي الصقر الواسطي  اء اهللا تع ين إن ش ين وتسعين      . -وسيأتي ذآره وذآر البيت نة اثنت ه س وآانت والدت

د   . وأربعمائة، بالموصل وتوفي يوم الخميس سادس المحرم سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة بدمشق، ودفن من الغ
ي   ره ح د،          بجبل قاسيون رحمه اهللا تعالى، وآان عم دين محم ي ال ده محي اه ول نة وأشهرا، ورث انين س وفي ثم ن وت

ذ السلطان وصيته،         دين، فأنف د اهللا الملقب ضياء ال وأوصى بوالية ابن أخيه أبي الفضائل القاسم بن يحيى بن عب
ى الشيخ شرف               ل السلطان إل م عرف أن مي دة، ث ه م ام ب ذآور، فأق دين الم وفوض القضاء بدمشق إلى ضياء ال

  .فسأله اإلقالة فأقيل وتولى شرف الدين -المقدم ذآره  -ن أبي عصرون الدين اب
  

د            ذآور ق د اهللا الم ن عب ى ب ي طاهر يحي دين أب اج ال وآان القاضي ضياء الدين أبو الفضائل القاسم بن القاضي ت
ولى   .سمع الحديث باإلسكندرية من الحافظ أبي طاهر السلفي، وروى عن عمارة اليمني الفقيه شيئا من شعره  وت

ات            . القضاء بدمشق بعد عمه آمال الدين ا م داد، ولم ى بغ ائل إل ي الرس ردد ف ولما انفصل عن القضاء صار يت
دايا وتحف،       داد به ى بغ السلطان صالح الدين سيره ولده الملك األفضل نور الدين علي صاحب دمشق رسوال إل

دم الموصل      ثم عاد إلى دمشق وتولى نظر ا. وصار له هناك منزلة ومكانة جيدة ارق دمشق وق م ف ألوقاف بها، ث
الى      -وتولى القضاء بعد الشيخ عماد الدين أبي حامد محمد بن يونس  اء اهللا تع ره إن ش ي ذآ ة    -اآلت وآانت والي

ا       م ويتصرف آم ى القضاء يحك ضياء الدين في صفر سنة ثالث وتسعين وخمسمائة، ثم فارق بغداد باختياره عل
دخلها، وانتهى     آان، في شهر ذي الحجة سنة م ي سبع وتسعين، ولم يجر هذا ألحد غيره، وعبر على الموصل ول

ى أن   إلى مدينة حماة فواله الملك المنصور ناصر الدين محمد بن تقي الدين عمر ملكها يومئذ القضاء بها فأقام إل
ا، وم          ن به ى دمشق ودف ل إل نة تسع وتسعين وخمسمائة، ونق نة   مات ضياء الدين بها في نصف رجب س ده س ول

أربع وخمسين وخمسمائة بالموصل، وقيل إن مولده في جمادى األولى سنة خمس وثالثين، واهللا أعلم، وله شعر  
  : فمن ذلك

 أنس اللقاء بوحشة الـتـوديع   فارقتكم ووصلت مصر فلم يقم
 لكم من األشواق بين ضلوعي   وسررت عند قدومها لوال الذي

   
ال        وأما والده تاج الدين أبو طا دة فق اب الخري ي آت دين الكاتب األصبهاني ف اد ال : هر يحيى فقد ذآره القاضي عم

وأنشدني  : هو أخو آمال الدين، وذآر بعد الثناء عليه، أنه توفي بالموصل في سنة ست وخمسين وخمسمائة، قال
  : ولده ضياء الدين أبياتا له على وزن بيت مهيار وهو

  أناسا صغارا تجد للصغار   وعطل آؤوسك إال الكبار
  

  : فقال
 تضيء فتحسب في الليل نارا   وسق الـنـدامـى عـقـيقة

 وتتبعه حيثما الكـاس سـارا   تدور المسرة مع آـأسـهـا
  متى عرست بحمى الغم سارا   وال عيب فيها سـوى أنـهـا
 القاصرا فبادر ليالي السرور   ستلقى ليالي الهموم الطـوال

  



 

م    وقد سبق في تر: قلت د نج جمة عماد الدين زنكي ذآر عمهما القاضي بهاد الدين أبي الحسن علي بن القاسم وال
 .الدين الحسين قاضي الرحبة المذآور وتاريخ وفاته، واهللا أعلم
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