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هـ102سنةأحدات

ومئتيوإحرفىسنةخلتر5ث!

نائبايكونأنعلىفراودوه،ذلكمنفامتنعالخلافةعلىالمهديبنمنصوربغدادأهلراود:فيها

نائبهشامبنعليبغدادأهلإخراجبعدوذلك،ذلكإلىفأجابهم،الخطبةفيلهيدعوللمأمون

ذلك.بسببكثيرةحروبفجرت،أظهرهمبينمنسهلبنالحسن

يأتونفكانوا،القرىمنحولهاوماببغدادوالفساقوالشطار،بالعيارينالبلاءعمالسنةهذهوفي

تعرضواوربما،منزلهفيماجميعفيأخذونعليهمفيمتنع،بهيصلهمأويقرضهممالايسألونهالرجل

الغلمانمنشاؤواماويأخذون،والمواشيالأنعاممنفيستاقونالقريةأهلويأتون،والنسوانللغلمان

،الدريوشخالد:لهيقالرجلفانتدب،أصلاشيئالهميدعواولمقطربل)1(أهلوانتهبوا،والنسوان

منجماعةعليهماوالتف.خراسانأهلمن،الأنصاريحاتمأبو،سلامةبنسهل:لهيقالوآخر

كماالأمورواستقرت،فساداالأرضفيالعيثمنومنعوهمعليهموقوواوقاتلوهمشرهمفردوا)2(العامة

.)3(والمنةالحمدودله،ورمضانشعبانفيوذلك،كانت

بنمنصوروانفصل،الجندوصالحبغدادإلىسهلبنالحسنرجعمنهاشوالفيالسنةهذهوفي

.الأمراءمنمعهالتفومنالمهدي

عليبنالباقرمحمدبنالصادقجعفربنالكاظمموسىبنالرضالعليالمأمونبايعالسنةهذهوفي

منالرضاوسضاه،بعدهمنالعهدولييكونأنطالبأبيبنعليبنالشهيدالحسينبنالعابدينزين

والأقاليم.الافاقإلىبهوكتب،بذلكجندهوألزم،الخضرةولبسالسوادلبسوطرح،!يومحمدال

رأىالمأمونأنوذلك،ومئتينإحدىسنةمنرمضانشهرمنخلتالليلتينالثلاثاءيوملهمبايعتهوكانت

منعهدوليفجعله،ودينه)4(علمهفيمثلهالعباسبنيفيوليس،البيتأهلخيرالرضاعلياأن

.بعده

زالتوما،الخمرإليهاينسب،وعكبرابغدادبينقريةاسم:"قطربلو".ط،ظامنوالمثبت،قرطبل:آفي(1)

.ياقوت.ذكرهامنالشعراءأكثروقد،للخمارينوحانةللبطالينمتنزها

.الأعيانمن:افي)2(

.32(4)6/الأثيرلابنوالكامل(155)8/الطبريتاريخفيالخبر)3(

.ب،ظامنوالمثبت،عمله:ط،آفي(4)



المهديبنلإبراهيمبغدادأهلبيعة

المهديبنلإبراهيمبغدادأهلبيعة

فيمااختلفوابعدهمنالعهدبولايةموسىبنالرضالعليبايعالمأمونأن:بغدادإلىالخبرجاءلما

ذلكفيوالقائملهمالباعثوكان.الامتناععلىالعباسيينوجمهور،مانعومن،مجيبفمن؟بينهم

.المهديابناومنصورإبراهيم

:ولقبوهالمهديبنلإبراهيمالبيعةالعباسيونأظهرالحجةذيمنبقينلخمسالثلاثاءيومكانفلما

.المأمونوخلعوا،المهديبنموسىبنإسحاقأخيهلابنبعدهومن-اللونأسودوكان-المبارك

فقالتلإبراهيمبعدهمنثمللمأمونيدعواأنأرادواالحجةذيمنبقيتالليلتينالجمعةيومكانفلما

وصلى،الجمعةيصلواولم،بينهمفيماواضطربواالناسواختلف،فقطبإبراهيمإلانرضىلا:العامة

.()1ركعاتأربعفرادىالناس

سلمأأن:جرير)3(ابنوذكر.والشيزراللارز)2(وبلادجبالهاطبرستاننائبافتتحالسنةهذهوفي

.شعراذلكفيقالالخاسر

أعلم.فالله،()بسنينذلكقبلتوفيسلمأ)4(أنوغيرهالجوزيابنذكروقد

.جدأالطعاموعز،شديدةمجاعةوأصبهانوالريخراسانأهلأصابالسنةهذهوفي

اللهقبحهبالتناسخيقولوكان،والجهلةالسفلةمنطوائفواتبعهالخرميبابكتحركالسنةهذهوفي

إليه.أمرهالما)6(وسيأتي.ولعنه

)2(

)3(

)4(

)6(

.(01/557)النبلاءأعلاموسير،327()6/الأثيرلابنوالكامل،(555)8/الطبريفيالخبر

.والطبريطفيجاءماوأثبت.البلاذر:ظا،آفي

.(556)9/الطبريتاريخفيوالخبر.تحريف،حزمابن:ط،افي

ماجن،،خليع،شاعر،حمادبنعمروبنسلموهو،سلام:الطبريوعند.سليمانظاوفي،سالمأ:آفي

بردبنبشارمعوأخبار،والرشيدالمهديفيمدائحله.بغدادسكن،المواليمن،البصرةأهلمن

هذاقبلأياهـ،86سنةتوفي،طنبورابثمنهواشترىمصحفأباعلأنه؟الخاسرسمي:قيل.العتاهيةوأبي

كانطبرستانواليأن)8/556(الطبريوذكر.011()3/الأعلام.الجوزيابنقالكما،بسنينالفتح

الخاسر:سلمقالوفيه،خرداذبهبناللهعبد

شروينملكمنلناأدالبمنوالصينالرومفتحلنأملإنا

موهونغيررأفيالأمانةمعلهإناللهبعبديديكفاشدد

هـ.ا6سنةتوفيفيمنكثيرابنذكره

هـ.223و222و221سنةحوادثفيسيأتي



هـ202سنةأحداتهـ-102سنةفياتو

.عباسبناللهعبدبنعليبنمحمدبنموسىبنعيسىبنموسىبنإسحاقبالناسحبئ:وفيها

:الأعيانمنتوفيوفيها

)1(أسامةبنحمادأسامةأبو

.)2(مسعدةبنوحماد

.)3(عمارةبنوحرمي

.)4(عاصمبنوعلي

(طباطبا)ابنبعدالكوفةأهلبايعهقدكانالذي،السراياأبيصاحبمحمدبنومحمد

ومئتيرثنتيوسنةخلت5ث!

الجمعةيومكانفلما،المأمونوخلعببغدادبالخلافةالمهديبنلإبراهيمبويعمنهايومأولفي

وأرضالكوفةعلىوغلب،بالمباركولقبالناسفبايعهالمنبرالمهديبنإبراهيمصعدالمحرمخامس

منبتعويضلهموكتب،واحدلكلدرهممئتيأعطاهمثم،فماطلهمأرزاقهمالجندمنهوطلب،السواد

إبراهيمواستناب،والسلطانالفلاححاصلوأخذوا،انتهبوهإلابشيءيمزونلافخرجوا،السوادأرض

.الهاديموسىبنإسحاقالغربيئ()6(الجانباوعلى،الهاديموسىبنالعباسالشرقيالجانبعلى

إسحاقأبوعليهمجيشاإبراهيمإليهفبعث،علوانبنمهدي:لهيقالخارجيخرج:()7(وفيهاا

الحمد.ودله،كيدهوردفكسره،القوادمنجماعةفيالرشيدبنالمعتصم

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

سنة.ثمانيننحوولهمات.العلمأئمةمنكان.الثبتالحافظ.الكوفي،زيدبنأسامةبنحماد،أسامةأبو

.277()9/النبلاءأعلامسير،(1315ترجمة)خليفةطبقات

سعدابنطبقات.الحجةالحافظ.البصريمولاهم،الباهلي:ويقال،التميميسعيدأبو،مسعدةبنحماد

.356()9/النبلاءأعلامسير،492()7/

التهذيبتهذيبمنأثبتهوما،عمارةبنحرسيطوفي،عمارةبنحماد:ظاوفي،عمارةبنمحمري:آفي

.البصريروحأبو،حفصةأبيبنعمارةبنحرميوهو.232()2/

مسند،المحدثينشيخ،العالمالإمام.التيميالقرشيالواسطيأبوالحسن،صهيببنعاصمبنعليهو

علىويفضلالعلمطلبفيينفقيزلولم،الدنيافيوالاتساعالأموالذويمنوكانهـ،702سنةولد.العراق

.924()9/النبلاءأعلامسير،313()7/سعدابنطبقات.وحديثاقديمأأهله

.3(20)6/الأثيرلابنوالكامل،(528)8/الطبريوتاريخ991سنةحوادث

.طمنزيادة

.طمنزيادة



هـ202سنةأحداث8

فبيض)2(،بالكوفةالسراياأبيأخوخرج)1(السنةهذهوفي

إبراهيم.إلىبرأسهوأرسلالسراياأبيأخوفقتل

قاتلهمنالمهديبنإبراهيمإليهفأرسل،

وبقي،ذهبتثمحمرةالسماءفيظهرتالسنةهذهمنالآخرربيعمنعشرةأربعليلةكانولما

وأصحابإبراهيمأصحاببينحروببالكوفةوجرت.الليلآخرإلىالسماءفيأحمرانعمودانبعدها

،الخضرةالمأمونأصحابوعلى،السوادإبراهيمأصحابوعلى.شديداقتالاواقتتلوا،المأمون

رجب.أواخرإلىبينهمالقتالواستمر

عليهالتفلأنهوذلك،فسجنهالمطوعيسلامةبنبسهلالمهديبنإبراهيمظفرالسنةهذهوفي

الحذ،جاوزواقدا)3(كانواأولكن،المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرفييقومونالناسمنجماعة

عليه،سلطانبابكأنهدارهبابوصار،والسنةبالكتابالقيامإلىودعوا،السلطانعلىوأنكروا

بينوصارالسلاحفألقى،أصحابهفكسرواالجندفقاتله،الملكاصلهةمنذلكوغيروالرجالالسلاح

كاملة.سنةفسجنهإبراهيمإلىبهوجيءفأخذ،الدروببعضفياختفىثم،والنظارةالنساء

العلويجعفربنموسىبنعليأنوذلك،العراققاصداخراسانمنالمأمونأقبلالسنةهذهوفي

بأنهالمأمونيتهمونالهاشميينوأن،العراقبأرضوالاختلافالفتنمنفيهالناسبماالمأمونأخبر

ء.)4(
بنالحسنبينقائمةالحربوأن،بعدكمنإليببيعتكعليكينقمونقدوانهم،ومجنودمسحور

به)6(أخبرهعمافسألهم(وقراباته)أمرائهمنبجماعةالمأمونفاستدعى.المهديبنإبراهيموبينسهل

قتللكحسنسهلبنالفضلإن:لهوقالوا،منهالأمانأخذهمبعدالأمرفصدقوه،الرضاعلي

ء)7(،ص
لكقادحتىالأمورلكمقدالحسينبنطاهروإن،بقتلهفعاجله،لكناصحاكانوقد،هزلمه

هـ.ا99سنةفيالسراياأبوقتلوقد،طفيجاءماوأثبتالسراياأبوخروج:ظا،آفي(1)

شعارهم.وهو،السوادلبسمنالعباسبنوعليهمابذلكمخالفا،الخضرةبلبسأمرأي:"بئض")2(

.طمنزيادة)3(

تحريف.،مسجونطوفي،مجنون:والطبريظافيكذا(4)

.المصدرعلى،الرجلوقرابة.وأقربائه:طفي(5)

ظا.فيجاءماوأثبت،أخبرهم:ط،افي)6(

.خراسانعلىلهوعقد،إفريقيةإلىووجهه،مصرالرشيدولاه،الشجعانالقادةمن،أمير،أعينبنهرثمةهو)7(

بمقتلالفتنةسكنتحتىالخدمةلهوأخلصجيوشهفقاد،المأمونإلىانحازوالمأمونالأمينبينالفتنةبدأتولما

الطالبيينقتالفيبالتراخيأوالمهديبنإبراهيمبممالأةاتهمه:قيل،أمراعليهالمأمونونقم.الأمين

فيقتلهمنإليهفدس،يبغضه(الوزير)سهلبنالفضلوكان.وحبسهوضربهوشتمهإليهفدعاه،السراياوأبي

.81()8/الأعلامفيترجمته.سراالحبس



هـ202سنةوفيات

منتفتقتقدالأرضوإن،أمرفيتستنهضهولالهعمللاوقعد،الرقةإلىفطردتهبزمامهاالخلافة

.الناسبينالشروروانتشرت،الفتنوكثرت،أقطارها

أولئكعليهتمالأبماسهلبنالفضلفطنوقد،بغدادإلىبالرحيلأمرالمأمونذلكتحققفلما

قومعدابسرخس)1(كانفلما،المأمونوسار.بعضهملحىونتفقومافضرب،للمأمونالناصحون

منخلتالليلتينالجمعةيوموذلك،فقتلوهبالسيوفالحمامفيوهوالمأمونوزيرسهلبنالفضلعلى

وكتب،فقتلهمالمماليكمنأربعةوهمبهمفجيءاثارهمفيالمأمونفبعث.سنة)2(ستونولهشعبان

الفطرعيديومسرخسمنالمأمونوارتحل،الوزارةمكانهوولاه،فيهيعزيهسهلبنالحسنأخيهإلى

.المأمونجهةمنيقاتلونهجيشمقابلتهوفي،بالمدائنالمهديبنوإبراهيمالعراقنحو

بابنتهالرضاموسىبنعليوزوج،سهلبنالحسنبنت)3(بورانالمأمونتزوجالسنةهذهوفي

الفضل.أمالأخرىبابنتهجعفربنموسىبنعليبنمحمدابنهوزوج،حبيبأم

.المأمونبعدلأخيهودعا،الرضاعليأخوجعفربنموسىبنإبراهيمالسنةهذهفيبالناسوحج

.)4(ماهانبنموسىبنعليبنحمدويهعليهاتغلبكانوقد،اليمنإلىالحجبعدمنانصرفثم

:الأعيانمنتوفيوفيها

.(سويد)بنأيوب

05)6(-

وصمره

.()حبيببنوعمر

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.ياقوت.الطريقوسطفي،ومرونيسابوربينوهي،واسعةكبيرة،خراساننواحيمنقديمةمدينة:"سرخس"

نأبعدقتلهمنإليهدسقدالمأمونإن:وقيلاهـ.54سنةولدفقد،سنةوأربعينثمانعنسهلبنالفضلقتل

.أمرهعليهثقل

سنةيديهعلىوأسلم،صباهفيبالمأموناتصل،مجوسياوكان،العباسأبو،الشرخسيسهلبنالفضلوهو

الحرب،الرياستينبذيلقبفكان،معاالجيشوقيادةالوزارةلهجعلوليهافلما،الخلافةيليأنوقبل091

كامله.فيالأثيروابنالمؤلفذلكفيوتابعهالطبريفيهوقع،صحيحغيرسنةستينعنمقتلهوخبر.والسياسة

.(941)5/والأعلام،(24/)الذهبوشذرات(01/99)النبلاءأعلامسيرفيترجمته

السنة.تلكفيعرسهاخبركثيرابنهـوسيورد012سنةبورانعلىالمامونبنى

.(566-567)8/الطبريتاريخينظر

لين،الحفظسيءكان.حميرمنبطن،سيبانإلىنسبة،السيبانيالحميريمسعودأبو،الرمليسويدبنأيوب

.(043)9/النبلاءأعلامسير.الحديث

.325()9/النبلاءأعلامسير.فلسطينمحدث،القدوةالحافظالإمام.الرملياللهعبدأبو،ربيعةبنضمرةهو

أنه=واحدغيرنقل.الحديثضعيف،القاضي،البصريالعدويحبيببنعمروهو.حبيببنعمرو:طفي
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الوزير)1(سهلبنوالفضل

.)2(الحمانييحىوأبو

ومئتيوث!اثصسنةكين5ث!

قبرعند،)4(بهاأفأقام،طوس)3(مدينةإلىالعراقإلىخراسانمنسيرهفيالمأمونوصل:فيها

فصلى،فجأةفماتعنباالرضاموسىبنعليأكلالشهرأواخرفيكانفلما.صفرشهرمنأياماأبيه

إلىوكتب.أعلموالله،ظهرفيماكبيراأسفاعليهوأسف،الرشيدأبيهجانبإلىودفنهالمأمونعليه

ببغدادالعباسبنيإلىوكتب،عليهالحزنمنلهحصلبماويخبرهالرضاعليئفييعريهسهلبنالحسن

إلىفارجعواماتقدوهاهو،الرضالعليبعديمنالعهدتوليتيبسببعلينقمتمإنماإنكم:لهميقول

أحد.إلىبهكتبجواببأغلظفأجابوه.والطاعةالسمع

فكتب،بيتفيوأودعبالحديدقيدحتىسهلبنالحسنعلى)5(السوداءغلبتالسنةهذهوفي

.هذاكتابيإثرعلىواصلإني:إليهمفكتب،المأمونإلىبذلكالأمراء

والشطارالفتنوظهرت.وأبغضوهعليهوتنكروا،بغدادوأهلإبراهيمبينكثيرةحروبجرتثم

بأربع،خطبةغيرمنالمؤذنونأمهم،ظهراالجمعةيوموصلوا،الحالوتفاقم،ببغدادوالفساق

عليهم.المأمونيةغلبتثم،والمأمونإبراهيمفيبينهمفيماالناسواختلف،الأمرواشتد،ركعات

للمأمونودعائهم()6(المهديبناإبراهيمبغدادأهلخلعذكر

فيالحميدعبدبنحميدوأقبل،اهيمإبروخلعواللمأمونالناسدعاالمقبلةالجمعةيومكانلما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(094)9/النبلاءأعلامسيرفيترجمته.ومئتينسبعسنةبالبصرةمات

قليل.قبلترجمتهمضت

إلىداعيةكان:داودأبوقال.الحديثعلماءمن.بشمينولقبه،خوارزممنأصله،الحمانييحيىأبو

.الإرجاء

.ياقوت.فراسخعشرةنحونيسابوروبينبينهابخراسانمدينة:"طوس"

ظا.منزيادة

السوداءبمرضسهلبنالحسنأصيبوقد.تحريفوهوالثوارتغلبت:طوفي.السوادغلبت:ب،ظافي

،021سنةبورانبابنتهالمأمونزواجقبلمنهشفيثم.الحديدفيشدحتىعقلهفتغير،الفضلأخيهمقتلبعد

هـ.236سنةتوفيأنإلىوعاش

.طمنزيادة
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والطاعةالسمععلىفطاوعوهالعطاءفيجندها)1(وأطمع،بغدادفحاصرالمأمونجهةمنجيش

.()2(للمأمونأ

حتىعيسىاحتال!ثم،المهديبنإبراهيمجهةمنجماعةفيخالدأبيبنمحمدبنعيسىقاتلوقد

السنة.هذهآخرفيالمهديبنإبراهيماختفىأنإلىالحال!آل!ثم،أسيراالمأمونيةأيديفيصار

،همذانإلىالمأمونالوقتهذافيوصلوقد.يوماعشرواثنيشهراعشروأحدسنةأيامهوكانت

طاعته.إلىبغداداستعادواقدوجيوشه

علي.بنسليمانبنالملكعبدبنسليمانالسنةهذهفيبالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

)3(
الهاشميالقرشي،طالبأبيبنعليبنالحسينبنعليبنمحمدبنجعمرابن:موسىبن

العهدوليفجعله،ذلكعليهفأبىالخلافةعنلهينزل!أنهمقدالمأمونكان،بالرضاالملقب،العلوي

.بطوسالسنةهذهمنصفرفيفتوفي،ذلكقدمناكمابعدهمن

.وغيرهأبيهعنالحديثروىوقد

.النحويالمازنيعثمانوأبو،الهرويالصلتوأبو،المأمونمنهم،جماعة:وعنه

يفعلواأنمنأعجزوهم،يطيقونلاماالعباديكلفأنمنأعدل!الله:يقول!سمعتهقد)4(

:شعرهومن.يريدونما

الأملافاتهي)6(والمنايا()الأجلفيمدايأملكلنا

)7(العللعنكودعالقصدوالزمالمنىأباطيلتغرنكلا

ارتحلثمراكمثفيهحلزائلكظلالدنياإنما

.ب،ظامنوالمثبت،وطمع:آفي(1)

.ط،ب،ظامنزيادة)2(

اعلامسير،926()3/الأعيانوفيات،351(،326)6/الأثيرلابنالكامل،(554،568)8/الطبريتاريخ)3(

.(2652/)الذهبشذرات،()278الكمالتذهيبخلاصة،387()7/التهذيبتهذيب،387()9/النبلاء

.قال:ب،ظافي)4(

.ط،ب،ظامنوالمثبت،الأجلبتدانينأملكلنا:آفي()5

هن.:طفى)6(

.الإفراطخلافوهو،الطريقاستقامة:"القصد")7(
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ومئتيرأربمسنةخلت5ث!

ينزل()1(وكانأمنهاسارثم،شهرابهافأقامبجرجانمرأنهوذلك،العراقأرضالمأمونقدومكان:فيها

وهوالحسينبنطاهرإلىكتبكانوقد،أيامثمانيةبهافأقامالنهروانإلىجاءثم،يومينأويوماالمنزلةفي

السبتكانفلما،الجيشوجمهوروالقوادبيتهأهلرؤوسوتلقاه،بهافوافاه،النهروانإلىيوافيهأنبالرقة

وعلىوعليه،عظيموجيش،عظيمةأبهةفي،صفرمنبقيتليلةعشرةلأربمالنهارارتفاعبغداددخلالآخر

.الخضرةأجمعونهاشموبنوبغدادأهلفلبس،الخضرةلباسهموجميعوفتيانهمأصحابهجميع

إلىيترددونالدولةووجوهالأمراءوجعل،دجلةعلىقصرهإلىتحولثم،بالرصافةالمأمونونزل

،السوادمنيجدونهماكليحرقونوجعلوا،الخضرةإلىالبغاددةلباستحولوقد،العادةعلىداره

لباسإلىيرجعأنسألهاحاجةأولفكانالحسينبنطاهرحوائجاستعرضثم.أيامثمانيةبذلكفمكث

.الأنبياءورثةدولةمنابائهلباسفإنه،السواد

ثم،الخضرةوعليهللناسالمأمونجلس،صفرمنوالعشرونالثالثوهو،الاخرالسبتكانفلما

فلبس،السوادالأمراءمنجماعةبعده)3(ألبسثم،الحسينبنطاهروألبسهاسوداءبخلعة)2(أمرإنه

يلبسمكثالمأمونإن:قيلوقد.والموافقةالطاعةمنهمعلمبعدما،ذلكإلىوعادواالسوادالناس

أعلم.والله،ليلةوعشرينتسعابغدادقدومهبعدالخضرة

الخليفةأنت:المأمونلهقال،وشهوراسنينستاختفائهبعدالمهديبنإبراهيمعمهإليهجاءولما

ذلك:عندالمأمونوأنشد،بالعفوعليهمننتالذيأنا:لهوقال،والاستغفارالاعتذارفيفأخذ،الأسود

الأريبالأديببالفتىولا-الش!بالرجلالسواديزريليس

نصيبيمنكالأخلاقفبياض)4(نصيبمنكللسواديكنإن

قلاقسبن)6(اللهنصروهوالمتأخرينبعضالمعنىهذانظموقد:()خلكانابنالقاضيقال

:فقالالإسكندري

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.طمنزيادة

إياها.ألبسهأوأعطاه:خلعةعليهخلع:ويقال!.ونحوهاالثيابمنتخعلهما:"الخلعة"

لبس.:ب،ظفي

.ط،ب،ظا:منأثبتهوما،نصيبأمنكالسواديكنإن:آفي

فيه.جميعاوالأبيات(1/14)الأعيانوفيات

كبارمن،نبيل،شاعر.الإسكندريقلاقسبابنالمعروف،الفتوحأبو،اللخميمخلوفبناللهعبدبننصرهو

هـ.567سنةمات.مشهوروديوانه،المترسلينالكتاب
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الكافورعندهاالمسكحسدفعلبيضاءوهيسوداءرب

نورهووإنماسواداسالنايحسبهالعيونحبمثل

الوزير،خالدأبيبنأحمدلهفقال،المهديبنإبراهيمعمهقتلفيشاورقدالمأمونوكان

نظير.لكفماعنهعفوتوإن،نظراءفلكقتلتهإن،المؤمنينأميريا:الأحول

،الشروروانزاحتالفتنوسكنت،بهاقصرهجانبإلىدجلةعلىقصوربناءفيالمأمونشرعثم

القفيز)1(واتخذ.النصفعلىيقاسمونوكانوا،الخمسينعلىالعراقسوادأهلبمقاسمةوأمر

ورفق،شتىبلادخراجاتمنكثيراشيئاووضع،الهاروني)2(بالمكوكمكاكيعشرةوهو،الملحم

وولى،البصرةصالحاأخاهوولى،الكوفةالرشيدبنعيسىأباأخاهوولى،كثيرةمواضعفيبالناس

بالناسحجالذيوهو،الحرميننيابةطالبأبيبنعليبنالعباسبن)3(اللهعبيدبنالحسنبناللهعبيد

السنة.هذهفي

به.يظفرفلمالخرميبابكمعاذبنيحيىواقع:وفيها

منهم:،الأعيانمنجماعةتوفي:فيها

طبقات"كتابناأولفيمطولةترجمةلهأفردناوقد:)4(الشافعيإدريسبنمحمداللهعبدأبو

.المستعانوبالله،ذلكمنملخصاهاهناولنذكر،"الشافعيين

بنعبيدبنالسائببنشافعبنعثمانبنالعباسبنإدريسبناللهعبدأبوالعالمالإمامهو

يومأسلميزيدبنوالسائب،المطلبيالقرشي،قصيبنمنافعبدبنالمطلببنهاشمبنيزيدعبد

كأنبالشافعيحملتحينرأتوقد.أزديةوأمه،الصحابةصغارمنالسائببنشافعوابنه،بدر

شظية.(()منهأبلدكلفيوقعثم،بمصرانقضحتىفرجهامنخرجالمشتري

الأخيروفي،24()8/والأعلام567سنةحوادث،546(0/2)النبلاءأعلاموسير،226()91/الأدباءمعجم

له.مطولةترجمة

.أقفزةوالجمع،العراقأهلعندمكاكيكثمانيةوهو،مكيال:"القفيز"(1)

التضعيف،كراهيةالبدلعلى،مكاكيئ:قيلوربما،مكاكيكوالجصع،ونصفصاع،مكيال:"المكوك")2(

.واللسان،المنيرالمصباح.الأنبار!ابنومنعه

.576()8/الطبر!تاريخفيكماأثبتناهوما،تحريف،"اللهعبدبنالحسينبناللهعبيد":طفي)3(

أباهفسمى03(5)5/مرتينالثمينالعقدفيالفاسيوترجمه.5-99(5/1)النبلاءأعلامسيرفيومصادرهاترجمته)4(

أحداثفي"الحسن"أبيهاسموسيأتي،الطبر!تاريخمنينقلوهو،أخر!مرة"الحسينو"،مرة"الحسن"

هـ.2ههسنة

ظا.،بفيزيادة)5(
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وهوأبوهومات،ومئةخمسينسنةباليمن:وقيل،بعسقلان:وقيل،بغزةالشافعيولدوقد

سبعابنوهوالقرانوقرأ،بهافنشأ،نسبهيضيعلئلاسنتينابنوهومكةإلىأمهفحملته،صغير

ثمانيابن:وقيل.سنةعشرةخمسابنوهووأفتى،عشرابنوهو"الموطأ"وحفظ،()1(سنينأ

عشرمننحواهذيلفيوأقام،والشعرباللغةوعني،)2(الزنجيخالدبنمسلمشيخهلهأذن،سنةعشرة

جماعةعلىالكثيرالحديثوسمع،وفصاحتهاالعربلغاتمنهمفتعلم،سنةعشرين:وقيل،سنين

عنهوأخذ1،وهمتهقراءتهوأعجبته،حفظهمنمالكعلى"الموطأ"بنفسهوقرأ،والأئمةالمشايخمن

.()3(خالدبنمسلمعنأخذهبعدمنالحجازعلم

المعجم.حروفعلىمرتبينأسماءهمذكرنا)4(قدكثيزخلقعنهوأخذ

،عباسابنعن،مجاهدعن،كثيرابنعن،شبلعن،قسطنطينبنإسماعيلعلىالقرآنوقرأ

وجل.عزاللهعن،جبريلعن،!اللهرسولعن،كعببنأبيعن

الزبيروابنعباسابنعن،عطاءعن،جريجابنعن،خالدبنمسلمعنالفقهالشافعيوأخذ

وغيرهم.،ثابتبنوزيد،مسعودوابن)5(وعليعمر:منهم؟الصحابةمنجماعةعن،وغيرهما

مشايخه.عنمالكعلىأيضاوتفقه.!اللهرسولعنوكلهم

والمنة.الحمدودله،مفردتصنيففيزمانناإلىبعدهمومنذكرناهمقدجماعةبهوتفقه

عن،الحميديوراقإدريسبنمحمدعن،الدولابيبشرأبيعن،حاتمأبيابنروىوقد

الرشيدإلىبهووشواعليهتعصبواثم،اليمنأرضمنبنجرانالحكموليأنه:الشافعيعن،الحميدي

ثلاثونوعمرهوثمانينأربعسنةفيفدخلها،بغدادإلىقيدفيبغلعلىفحمل،الخلافةيرومأنههارون

بنمحمدفيهالقولوأحسن،يديهبين)6(الحسنبنومحمدهوفتناظر،بالرشيدفاجتمع،سنة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ظا.،بفيزيادة

فيالأوهامكثير،صدوقفقيه،المكي،الزنجي،مولاهمالمخزومي،سعيدبنمسلمبنخالدبنمسلم

الإمامتفقهوبه.زنجيإلاأنتما:جاريتهلهقالت.للتمرلحبهبالزنجيولقب،بحمرةأبيضكان.الحديث

والأعلام،)8/158(النبلاءأعلامسيرأهـ.97سنةتوفي.بالإفتاءلهأذنوقد،مالكايلقىأنقبلالشافعي

/7()222.

ظا.،بفيزيادة

سردنا.:ب،ظافي

تصحيف.وهوعليبنعمرو:طفي

فيالمؤلفلهترجم.حنيفةأبيصاحب،العراففقيه،الشيبانياللهعبدأبو،فرقدبنالحسنبنمحمدهو

.918سنةحوادث
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ماتقد)1(يوسفأبووكان.عندهالحسنبنمحمدوأنزله،إليهنسبممابراءتهللرشيدوتبين،الحسن

لهأطلقثم،بعيروقرالشافعيعنهوكتبالحسنبنمحمد)2(وأكرمه.بسنتين:وقيل،بسنةذلكقبل

.دينارالافخمسة:وقيل،دينارألفيالرشيد

عمه.بنيمنرحمهوذويأهلهفيلهحصلماعامةففرق،مكةإلىالشافعيوعاد

،المرةهذهالعلماءمنجماعةبهفاجتمع،ومئةوتسعينخمسسنةفيبغدادإلىالشافعيعادثم

،)4(النقالسريجبنوالحارث،الكرابيسيعليبنوالحسين،ثور!3(وأبو،حنبلبنأحمد:منهم

وغيرهم.،والزعفراني،الشافعيالرحمنعبدوأبو

بهافأقاممصرإلىمنهاانتقلثم،ومئةوتسعينثمانسنة،أيضابغدادإلىورجع،مكةإلىرجعثم

سيأتي.كما،ومئتينأربعسنةفيماتأنإلى

.مصريوهو،سليمانبنالربيعروايةمنلأنها؟الجديدةكتبهمنفهو"الأم"كتابهبهاوصنف

أعلم.والله،مثلهمنوعجيببعياوهذا،القديممنأنهاوغيره)5(الحرمينإمامزعموقد

نأوسأله،)6(مهديبنالرحمنعبد:منهم،الأئمةكبارمنواحدغيرالشافعيعلىأثنىوقد

بنمالكوشيخه،دائماصلاتهفيلهيدعوفكان،")7(الرسالة"لهفكتبالأصولفيكتابالهيكتب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

لهترجم.حنيفةأبيالإمامصاحب،يوسفأبوالقاضي،الكوفي،الأنصاريحبيببنإبراهيمبنيعقوبهو

.182سنةحوادثفيالمؤلف

به.دوأآفي

هـ.42.ت،المشهورالفقيه،ثورأبو،الكلبيخالدبنإبراهيمهو

خوارزمي،عمرأبو،النقالسريجبنالحارثوهو،البقالط،ظاوفيالقفالشريحبنالحارث:آفي

.(1/433)الاعتدالميزان،(902/)18بغدادتاريخ.الحديثفيمتهم،الفقهاءأحد،الأصل

أعلم.سنينأربعبمكةلمجاورته؟الحرمينبإمامالملقب،الجوينييوسفبناللهعبدبنالملكعبدهو

هـ.478سنةتوفي،الشافعيأصحابمنالمتأخرين

الشافعي:قال؟الحديثحفاظكبارمن.اللؤلؤي،العنبريسعيدأبو،حسانبنمهديبنالرحمنعبد

.2(0ا-299)9/النبلاءأعلامسيرهـ.ا89سنةتوفي.الشأنهذافينظيرالهأعرفلا

سيرفيالذهبيوكتب.مطبوع،الفقهأصولفي"الرسالة"وكتاب.طفيماوأثبت،بالرسالة:الأصولفي

معانيفيهكتابالهيضعأن،شابوهو،الشافعيإلىمهديبنالرحمنعبدكتب:نصهما(0/144)النبلاءأعلام

الرسالة.كتابلهفوضع،والمنسوخالناسخوبيان،الإجماعوحجة،الأخبارقبولويجمع،القرآن

معمهديبنالرحمنعبدإلىوأرسلها،بالعراقعنهكتبتالتيالقديمةالرسالةوهي:التحقيقهامشوفي

غيرالقديمةالرسالةوهذه.النقالسميذلكوبسبب،البغداديثم،الخوارزميالنقالسريجبنالحارث

شاكرمحمدأحمدالشيخبتحقيقجيدةطبعةالمطبوعةالجديدةالرسالةغيرالآنالناسأيديفيوليس،معروفة

الله.رحمه
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،القطانسعيدبنويحيى،عيينةبنوسفيان،()2(سنةأإمامهو:وقال؟سعيد)1(بنوقتيبة،أنس

الشافعي،منأورعولا،أعقلولاأفصحرأيتما:وقال؟عبيد)3(وأبو،صلاتهفيلهيدعووكان

ذكرهميطولممنواحدوغير،الحسنبنومحمد،راهويهبنوإسحاق،القاضيأكثمبنويحيى

.)4(أقوالهموشرح

الذيالحديثفييقولأحمدوكان،سنةأربعينمننحواصلاتهفيلهيدعوحنبلبنأحمدوكان

عن،يزيدبنشراحيلعن،أيوبأبيبنسعيدعن،وهببناللهعبدطريقمن(داود)أبورواه

لهايجددمنسنةمئةكلرأسعلىالأمةلهذهيبعثاللهإن":!ي!النبيعن،هريرةأبيعن،علقمةأبي

المئتين.رأسعلىوالشافعي،المئةرأسعلىالعزيزعبدبنفعمر:قال.")6(دينهاأمر

-العبديأو-الكنديمعبد)8(بنالنضرعن،سليمانبنجعفرحدثنا:)7(الطيالسيداودأبووقال

فإن،قريشاتسبوالا":ع!ي!اللهرسولقال:قالاللهعبدعن،الأحوصأبيعن،الجارود)9(عن

منغريبهذا."نوالاآخرهافأذق،وبالاأو،عذاباأولهاأذقتإنكاللهم،علماالأرضيملأعالمها

.(01)الوجههذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

هـ.024سنةمات،الثقة،الإمامالمحدث،الإسلامشيخ.البغلانيرجاءأبوالثقفيجميلبنسعيدبنقتيبة

.ا-24(13/)1النبلاءأعلامسير

.ب،ظامنزيادة

هـ.422سنةمات.وغيرهاوالقرانوالحديثوالفقهاللغةأئمةأحد،الهرويسلامبنالقاسم،عبيدأبو

:المثالسبيلعلىمنهم؟اللهرحمهوسيرتهمناقبهذاكرينعنهوكتبواالشافعيللإمامترجمواالذينهمكثيرون

وابن"الشافعيةطبقات"فيوالسبكي،"الشافعيمناقب"أيضاولهوالرازي،"الشافعيمناقب"ولهالبيهقي

ذلك.وغير."إدريسابنبمعاليالتأسيستوالي"العسقلانيحجرولابن،"الصفوةصفة"فيالجوزي

صحيح.حديثوهو،المئةقرنفييذكرماباب،الملاحمفي(1942)داودأبيسنن

فيوالخطيب،52المعرفةفيوالبيهقي،522()4/والحاكم،()1/123الكاملفيعديابنأيضاوأخرجه

جامعفيمعناهوشرح،حسنوإسناده.به،أيوبأبيبنسعيدطريقمن(بشار.د.ط)السلاممدينةتاريخ

.(بشار)32(11/0)الأصول

.31(0)الطيالسيمسند

وتهذيب،دمشقوتاريخ،الخطيبوتاريخ،الأولياءوحلية،الطيالسيمسندفيكذلكوهو،النسخفيهكذا

الاعتدالوميزان،2184()8/الترجمةوالتعديلوالجرح)4/928(العقيليضعفاءفيووقع.الكمال

.(بشار)بهيفرحلامتروكفهويكنومهما،"حميد"09(06الترجمة)4/

لفظةأسقطحيثالحديثرواةبعضمنوهموهو،التخريجمصادرمنعددوفي،كافةالنسخفياسمهوردهكذا

لابنالتقريبفيكما،معينبنيحيىكذبه،الكوفيالمنذربنزيادوهو"الجارودأبو"والصواب،منه"أبي"

حجر.

في-البغداديوالخطيب65(و)925/9(؟)6/الحليةفينعيموأبو928(؟)4/الضعفاءفيالعقيليأيضاوأخرجه
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.()1بنحوه!ي!النبيعن،هريرةأبيعنمستدركهفيالحاكمرواهوقد

الشافعي"إدريسبنمحمدعلىإلاهذاينطبقلا:الإسفرايينيمحمدبنالملكعبدنعيمأبوقال

الخطيب.حكاه

.به)2(بأسلاصدوق:معينبنيحيىوقال

.)3(يكذبأنمنتمنعهمروءتهلكانتمطلقالهالكذبكانلو:مرةوقال

.اللسانصدوق،البدنفقيهالشافعي:يقولأبيسمعت:حاتمأبيابن)4(وقال

.فيه)5(غلطحديثالشافعيعندما:قالأنه،زرعةأبيعنبعضهموحكى

.)6(نحوهداودأبيعنوحكي

.لا)7(فقال-؟الشافعيتبلغلمسنةهل:سئلوقد-خزيمةبنإسحاقبنمحمدالأئمةإماموقال

والله،كتبهفيالموجودهوكما،منقطعةوتارة،مرسلةوتارة،بسندهاتارةتبلغهأنها:هذاومعنى

أعلم.

.)8(السنةناصرببغدادسميت:يقولالشافعىسمعت:حرملةوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

الكمالتهذيبفيوالمزي،326()51/دمشقتاريخفيعساكروابن،(بشار.د.ط))2/893(تاريخه

أذقتإنك،اللهم":الحديثآخرفيقولهلكن،جداضعيفوإسنادهبه،الكنديالنضرطريقمن363()24/

ابنحديثمن242()1/المسندفيوأحمد)8093(رقمالترمذيرواه"نوالااخرهافأذق،وبالاأوعذابأأولها

للقضاعيالشهابمسندفيعمرابنحديثمنشاهدوله.صحيححسنحديثهذاالترمذيوقال.عباس

جداضعيف"علمأالأرضيملأعالمهافإن،قريشاتسبوالا"الحديثأولولكن،ثابتةالزيادةفهذه،34(1)2/

.تقدمكما

الحاكم.عندأجدهلم

.47(1/)5النبلاءأعلامسير،79()9/الحلية

.31(4)17/الأدباءمعجم.الكذبمن:افي

.ب،ظافييردلماللسانصدوق:قولهحتىهنامن

.1/47()5النبلاءأعلامسير

47(1/)5النبلاءأعلامسير

خزيمةابنالأئمةإمامسمعت:قال،القاضيمنصوربنيحيىأن54(1/)5النبلاءأعلامسيرفيالذهبيذكره

لا.:قال؟كتبهالشافعييودعهالموالحرامالحلالفي!جماللهلرسولسنةتعرفهل:لهوقلت،يقول

.47(5/1)النبلاءأعلامسير،68()2/بغدادتاريخ
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واحد.وغيرالزعفرانيئقالوكذا.()1نفسهمثلهورأىولا،الشافعيمثلرأيناما:ثورأبووقال

لمماالفضائلمنللشافعي:الشافعيفضائلفيجمعهكتابفي)2(الظاهريعليبنداودوقال

الحديثبصحةومعرفته،نفسهوسخاوة،)3(ومعتقدهدينهوصحة،نسبهشرفمن،لغيرهيجتمع

وجودة،التصنيفوحسن،الخلفاءوسيرةوالسنةالكتابوحفظه،ومنسوخهوناسخه،وسقمه

أصحابهأعيانسردثم.السنةعلىوإقامته،وورعهزهدهفيحنبلبنأحمدمثل،والتلامذةالأصحاب

حنبل.بنأحمد:الفقهفيتلامذتهجملةفيداودأبوعدوكذا.والمصريينالبغاددةمن

للدلائلانتزاعأالناسوأشد،والسنةالقرانبمعانيالناسأعلممن-اللهرحمه-الشافعيكانوقد

منهما.

ينسبولاالعلمهذاتعلمواالناسأن:وددت:يقولكان،وإخلاصاقصداالناسأحسنمنوكان

.يحمدوني)4(ولاعليهفأوجر،أبداشيءمنهإلي

فإني،قوليودعوابهفقولوا!سيماللهرسولعنالحديثعندكمصحإذا:عنهواحدغيرقالوقد

.مني)5(تسمعوهلموإن،بهأقول

تقلدوني.فلا:روايةوفي

قولي.إلىتلتفتوافلا:روايةوفي

.ا)6(!شي!اللهرسولمعليقولفلا،الحائطعرضبقوليفاضربوا:روايةوفيأ

.الأهواءمنبشيءيلقاهأنمنلهخير،باللهالشركخلاماذنببكلالمرء)7(اللهيلقىلأن:وقال

.الكلامبعلميلقاهأنمنلهخيز:روايةوفي

الأسد.منيفركمامنهلفرواالأهواءمنالكلامفيماالناسعلملو:وقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(0/146)النبلاءأعلامسير،(1114/)4عساكرابنتاريخ

والسنة،الكتاببظاهرلأخذهابذلكسميت،الظاهريةالطائفةإليهتنسب،الإسلامفيالمجتهدينالأئمةأحد

السنة.تلكفيالمؤلفلهوسيترجمهـ،027سنةتوفي.والقياسوالرأيالتأويلعنوإعراضها

.315(/)17الأدباءمعجمفيوالخبر.ومعرفته:ظا،بفي

(01/55)النبلاءأعلامسير

السابق.المصدر

.3(33-ه0/1)النبلاءأعلامسير.فقططمنزيادةقوسينبينما

العبد.:(116/)0النبلاءأعلاموسيرطفي
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وينادى،القبائلفيبهمويطاف،ا)1(بالجريديضربواأأنالكلامأهلفيحكمي:أيضاوقال

.الكلامعلىوأقبل،والسنةالكتابتركمنجزاءهذا:عليهم

صوابا.الناسأكثرفإنهمالحديثبأصحابعليكم:يقولالشافعيسمعت:البويطيوقال

الله!رسولأصحابمنرجلارأيتفكأنماالحديثأصحابمنرجلارأيتإذا:يقولوكان

:)3(قولهالمعنىهذافيشعرهومن.)2(الفضلعلينافلهم،الأصللناحفظوا،خيرااللهوجزاهم

الدينفيالفقهوإلاالحديثإلامشغلةالقرانسوىالعلومكل

الشياطينوسواسذاكسوىوماحدثناقالفيهكانماالعلم

وغيرالربيععنهروىوقد.كافر)4(فهومخلوققالومن،مخلوقغيراللهكلامالقران:يقولوكان

تكييف،غيرمنجاءتكماوأحاديثهاالصفاتاياتيمزكانأنهعلىيدلماأصحابهرؤوسمنواحد

السلف.طريقةعلى،تحريفولا،تعطيلولا،تشبيهولا

:)5(لنفسهالشافعيأنشدنا:قال،المزنيأنشدني:خزيمةابنوقال

يكنلمتشألمإنشئتوماأشألموإنكانشئتفما

والمسنالفتىيجريالعلمففيعلمتماعلىالعبادخلقت

حسنومنهمقبيحومنهمسعيذومنهمشقيفمنهم

تعنلموذاأعنتوهذاخذلتوهذامننتذاعلى

ثم،عمرثم،بكرأبو!ييهاللهرسولبعدالناسأفضل:يقولالشافعيسمعت:الربيعوقال

علي.ثم،عثمان

:)6(الشافعيأنشدنا:قال،الربيعوعن

الرسلبهاتبعثلمبالرأيالدينفيبدعاأحدثواحتىالناس7لمر

)2(

)3(

)6(

)7(

خوصها.منتقشرالتيالسعفةوهي،جريدةجمع:"الجريدو".(01/92)النبلاءأعلاموسيرطمنزيادة

.6(01/0)النبلاءأعلامسير،(901)9/الأولياءحلية

.792()1/للسبكيالشافعيةطبقات

.3(ا-.0/18)النبلاءأعلامسير

)1/412للبيهقيالشافعيومناقب،)14/604-704(عساكروابن،)1/592(للسبكيالشافعيةطبقات

..2/901(و

.الناسيبرحلم:الأخيروفي71()2/للبيهقيالشافعيومناقب،(01/091)عساكرابن

.عو!:طفي
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شغلحقهمنحملواالذيوفيأكثرهماللهبحقاستخفحتى

أولفيكتبناهالذيفيصالحاطرفاوالمواعظالحكموفيفيهاوكلامهالسنةفيشعرهمنذكرناوقد

."الشافعيةطبقات"

ومئتين،أربعسنةرجبمنيومآخرفي،الجمعةيوم:وقيل،الخميسيومبمصروفاتهكانتوقد

سنة.وخمسينأربععن

وأكرم،اللهرحمه،للشيعةمخالفا،بالحناءيخضب،مهيبا،طويلا،جميلاأبيضوكان

.)1(مثواه

أيضا:فيهاتوفيوممن

)2(الفراتبنإسحاق

.)3(المالكيالمصريالعزيزعبدبنوأشهب

.)4(الحنفيالكوفياللؤلؤيزيادبنوالحسن

المسند)5(صاحبالطيالسيداودبنسليمانداودوأبو

.الوليد)6(بنشجاعبدروأبو

.الكبير)7(عبد،الحنفيبكروأبو

.لحفاظاأحد،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(165)4/الأعيانوفيات

مالك.الإمامتلميذ،وقاضيهاالمصريةالديارفقيه،الئجمبينعيمأبو،الجعدبنالفراتبنإسحالتى

.5(30)9/النبلاءأعلامسير

فقيه،،مصرمفتي.لهلقبوأشهب،مسكين،اسمه:يقال،القيسيعمروأبو،داودبنالعزيزعبدبنأشهب

.(005)9/النبلاءأعلامسير.ثقة

بغدادتاريخ.الرأيفيالبارعينالأذكياءأحد،العراقفقيه،حنيفةأبيصاحب،الأنصاريعليأبوهو

.543()9/النبلاءأعلامسير،31(4)7/

النبلاءأعلامسير.أحاديثفيغلط،حافظثقة،البصريالطيالسيداودأبو،الجارودبنداودبنسليمان

.323(/1)التهذيبوتقريب،378()9/

.أوهامله،صدوق،والورعالصلاةكثير،بغدادنزيل،الكوفيبدرأبو،السكونيقي!بنالوليدبنشجاع

حنبلبنأحمدوثقه.الحديثأئمةمن،البصريالمجيدعبدبنالكبيرعبدوهو.خطأ،الكريموعبدطفي

.وغيره

.(948)9/النبلاءأعلامسير



هـ502سنةأحداث

.()1الخفافعطاءبنالوهابوعبد

.)2(اللغةأئمةأحد،شميلبنوالنضر

)3(التاريخعلماءأحد،الكئبيالسائببنمحمدبنوهشام

21

ومنتيرخمللعسنةخلت5ث!

عملأقصىإلىوخراسانوالعراقبغدادنيابةمصعببنالحسينبنطاهرالمأمونولى:فيها

المأمونوولى.بالسوداءسهلبنالحسنلمرضوذلك،جدامنزلتهورفع،عنهورضي،المشرق

.معاذبنيحيىوالجزيرةالرقةعلىطاهرمكان

الرقةعلىاستخلفهقدأبوهوكان،السنةهذهفيبغدادإلىالحسينبنطاهربن)4(اللهعبدفقدم

.شبث)5(بننصربمقاتلةوأمره

الخرمي.بابكبمحاربةوأمره،وأرمينيةأذربيجانخالدأبيبنمحمدبنعيسىوولى

.الزطمقاتلةالجلودييزيدبنعيسىووئى

على،داودبنبشرمكانهفولى،يزيدبنداودالسندونائب،بهاالحكمبنالسرفيمصرنائبومات

درهم.ألفألفسنةكلفيإليهيحملأن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

سير.بغدادسكن.أخطأربما،محدث،عابد،صدوق،إمام،عجلبنيمولى،الخفافالبصرينصرأبوهو

.(1528/)التهذيبتقريب،(451)9/النبلاءأعلام

الحديثوروايةالعربأيامبمعرفةالأعلامأحد.الحسنأبو،التميميالمازنييزيدبنخرشةبنشميلبنالنضر

النبلاءأعلاموسير،)3/348(الرواةإنباه.بمروتوفي،وقربه،فأكرمهالعباسيبالمأموناتصل،اللغةوفقه

)9/328(.

كأبيه،وأيامهاالعربوأخباربالأنسابعالم،مؤرخ.المنذرأبو،الكلبيبشربنالسائببنمحمدبنهشامهو

وأربعةمئةفهرسهفيالنديمابنمنهاذكر،مصنفاوخمسينمئةبلغت:يقال،جمةوتصانيفه.السائببنمحمد

ذلك.وغير،الخيلونسب،والأصنام،الأنسابجمهرة:كتبهمن.كتابأوأربعين

.(01/101)النبلاءأعلاموسير،(41/54)بغدادوتاريخ،(1)80الفهرست

تحريف.وهو،الحسينبناللهعبدبنطاهر:افي

فيإقامتهوكانت،عقيلبنيمن،العربيةللعصبيةثائر،العقيليشبثبننصروهو.خطأ،شيب:ظا:افي

ولاهـ،021سنةبغدادإلىوسير،بالاستسلامأمرهوانتهى،طاهربناللهعبدوحاصره،حلببشماليكيسوم

.23()8/والأعلام(058،895)8/الطبري.ذلكبعدأمرهإليهآلمايعلم
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الشريفين.الحرميننائب،)1(الحسنبناللهعبيدالسنةهذهفيبالناسوحج

:الأعيانمنفيهاوتوفي

.)2(السلوليمنصوربنإسحاق

.)3(الدمشقيبكربنوبشر

.()4العقديعامروأبو

.الطنافسي)5(عبيدبنومحمد

.)6(الحضرميويعقوب

وقيل:،عطيةبنالرحمنعبد:وقيل،عطيةبنأحمدبنالرحمنعبد:)7(الدارانيسليمانوأبو

وسكن،واسطمنأصله،العاملينالعلماءأئمةأحد،الدارانيسليمانأبو،عسكربنالرحمنعبد

داريا.:لهايقالدمشقغربيقرية

وجماعة.الحواريأبيبنأحمدعنهوروى،وغيرهالثوريسفيانمنالحديثسمعوقد

:يقول،الزاهدالربيعأبيبنالحسنبنعليسمعت:قال،طريقهمنعساكرابنالحافظوأسند

،)8(صالحأبيعنأ،حكيمبنالقعقاععنيذكرعجلانابنسمعت:يقول،أدهمبنإبراهيمسمعت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.والطبريب،ظافيجاءماوأثبت،الحسين:آفي

للتشيع.فيهتكلم،صدوق.الكوفيالرحمنعبدأبو،الشلوليمنصوربنإسحاق

.(1/61)التهذيبوتقريب(478)2/الكمالتهذيب

.(705)9/النبلاءأعلامسير،الحجةالإمام،التنيسي،الدمشقيالبجلياللهعبدأبو،بكربنبشر

.مأمونثقة،الحافظ،البصرةمحذث.عامرأبو،البصري،العقدقيالقيسيعمروبنالملكعبدهو

.(946)9/النبلاءأعلامسير

.(188)2/التهذيبتقريب.يحفظ،ثقة،الأحدب،الكوفي،الطنافسيأميةأبيبنعبيدبنمحمد

.صدوق،المقرىءمحمدأبو،الحضرميزيدبنإسحالتىبنيعقوبوهو.تحريف،الحضرييعقوب:طفي

.375()2/التهذيبتقريب

الأولياءوحلية،7()صهالصوفيةوطبقاتاهصالخولانيالجبارعبدللقاضيدارياتاريخفيترجمةله

وشذرات،(1182/)5النبلاءأعلاموسير،223()4/الصفوةوصفة،248(1/)5بغدادوتاريخ،254()9/

ذلك.غيروقيل،502سنة:وقيل،215سنة:فقيل،وفاتهسنةفياختلفوقد،(13)2/الذهب

،ذكوانواسمه،السمانصالحأبووهو،"عساكرابنو"ب،ظامنوأثبتط،آفييردلمقوسينبينما

الأربعونالمجلدعساكرابن0)1/238(التهذيبتقريباهـ.51سنةماتثبت،ثقة،الزيات،المدني

.77()ص
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.")1(ذلكيومهذنوبهغفرتأربعاالظهرقبلصلىمن":!يواللهرسولقال:قال،مالكبنأنسعن

فأثر،قاصقمجلس!إلىاختلفت:قال،الدارانيسليمانأبيعنحكي:القشيريالقاسمأبووقال

وفيقمتبعدماقلبيفيكلامهفأثر،ثانيةإليهفعدت،شيءقلبيفييبقلمقمتفلما،قلبيفيكلامه

،المخالفاتالاتفكسرت،منزليإلىرجعتحتىقلبيفيكلامهأثرفبقي،ثالثةعدتثم؟الطريق

.)2(الطريقولزمت

،القاص:بالعصفوريعني،كركيا)3(اصطادعصفور:فقال،معاذبنليحيىالحكايةهذهفحكيت

.()4الدارانيسليمانأبا:وبالكركي

بهيعملأنالخيرمنشيئاألهملمنليس:يقول،سليمانأباسمعت:الحواريأبيبنأحمدوقال

.)3(قلبهفيماوافقحيناللهوحمد،بهعملالأثرمنسمعهفإذا،الأثرمنيسمعهحتى

منهأقبلفلا،أياماالقومبمتمنالنكتةقلبيفييقعربما:الدارانيئسليمانأبوقال:الجنيدوقال

.)6(والسنةالكتاب:عدلينبشاهدينإلا

.)7(النفسهوىخلافالأعمالأفضل:سليمانأبووقال:قال

.البكاء)8(تركالخذلانوعلم،علمشيءلكل:وقال

.)9(البطنشبعالقلبنوروصدأ،صدأشيءلكل:وقال

.(01/482)البغداديالخطيبأيضأوأخرجه(1)

،بالكذباتهم:عنه671()3/"الاعتدالميزان"فيالذهبيالحافظقال(الفضلبنعمربنمحمد)سندهوفي

حافظمن"حديثعنهويغني()1525رقم"بغدادتاريخزوائد"وانظركذاباوكان:الفوارسأبيابنوقال:قال

من()428والترمذي(1)926رقمداودأبورواه"النارعلىاللهحزمه،بعدهاوأربع،الظهرقبلركعاتأربععلى

صحيح.حديث:الترمذيوقالحبيبةأمحديث

.)388(الأولياءوطبقات8(.)صالأربعونالمجلد،عساكرلابندمشقمدينةتاريغ2()

أحيانا.الماءإلىيأوي،اللحمقليل،الذنبأبتر،والرجلينالعنقطويل،اللونأغبر،كبيرطائر"الكركي")3(

كراكي.جمع

.)388(الأولياءوطبقات،08(ص)الأربعونالمجلد،عساكرلابندمشقمدينةتاريخ(4)

النبلاءأعلاموسير،82()صالأربعونالمجلدعساكرابنتاريخفيوالخبر.نورعلىنورافكان،بهعملطفي)5(

0(/1183).

.)3(والحاشية،(01/183)النبلاءأعلاموسير،82()صالأربعونالمجلدعساكرابنتاريخ)6(

.(0/1183)النبلاءأعلاموسير،82()ص04المجلدعساكرابن)7(

.(01/183)النبلاءأعلاموسير،82()ص04المجلدعساكرابن)8(

السابق.المصدر()9
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.(امشؤومولعليكفهو،ولدأو،مالأو،أهلمناللهعنشغلكماكل:وقال

وبقيتإحداهمافضممت،البردفغلبني،ممدودتانويدايأدعوالمحرابفيليلةكنت:وقال

هذهفيوضعناقد:سليمانأبايا:هاتف!بيفهتف،فنمتعينيوغلبتني،بهاأدعومبسوطةالأخرى

حرا،خارجتانويدايإلاأدعوألانفسيعلىفآليت:قال.فيهالوضعناالأخرىكانتولو،أصابهاما

.2(برداعلأأوكان

منذالخدورفيلكأرتىوأناتنام:ليتقولبحوراءأنافإذا،ورديعنليلةنمت:سليمانأبووقال

؟عام)3(خمسمئة

خيامشاطئيهاعلىأنهاراالجنةفيإن:يقول،سليمانأباسمعت:الحواريأبيبنأحمدوقال

)5(جالسة،الخيامعليهنالملائكةضربتخلقهاتكاملفإذاإنشاء)4(إحداهنخلقاللهينشئ،الحورفيهن

قصورهممنالجنةأهلفيجيء،الكرسيجوانبمنعجيزتهاخرج)6(قد،ميلفيميلكرسيعلى

حالالدنيافييكونكيف:سليمانأبوقال.منهنبواحدةمنهمرجلكليخلوثم،شاؤوامايتنزهون

ء)7(و..،ه

.؟)8(الجنةفيالأنهارشاطئعلىالابكاريمتصيريدمن

بعدأقرألاليالخمسمكثتربما:يقولالدارانيسليمانأباسمعت:الحواريأبيبنأحمدوقال

يردهمنفسبحان،العقلفيطيرالقرانمنالايةجاءتولربما،معانيهافيأتفكرواحدةبايةإلاالفاتحة

.بعد)9(

الشبع،الدنياومفتاح،وجلعزاللهمنالخوفوالآخرةالدنيافيخيركلأصل:يقولوسمعته

.(1)0الجوعالآخرةومفتاح

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.264()9/الأولياءحلية،224()4/الصفوةوصفة،85(،82)ص04المجلدعساكرابن

.22(4)4/الصفوةوصفة،83()ص04المجلدعساكرابنوتاريخ،925()9/الأولياءحلية

السابق.المصدر

.الحوراء:طفي

جالسة.منهنالواحدة:طفي

خرجت.:عساكروابن:طفي

.افتضاض:طفي

.(29)ص،04المجلد،عساكرابنتاريخ

.83()ص،(04المجلد)عساكرابنوتاريخ.262()9/الأولياءحلية

.84()ص04المجلد،عساكرابنتاريخ
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وقد،قليلوصبر،قليلوفقر،قليلوعري،قليلوذل،قليلجوع،أحمديا:يوماليوقال

.الدنيا)1(أيامعنكانقضت

يبكي،وأقبل،طرحهثمعضةمنهفعض،بهفجئته:قال.بملححارارغيفايوما)2(واشتهى:قال

فلم.،)3(توبتيفاقبلأتائبوأنا،وشقوتيجهديأطلتلقد،شهوتيليعجلت،ربيا:ويقول

.وجل)4(عزباللهلحقحتىالملحيذق

يضعونيأنعلىاجتمعواالأرضأهلأنولو،عينطرفةنفسيعنرضيتما:يقولوسمعته:قال

.أحسنوا)6(مانفسيعندكاتضاعي)5(

.)7(الخدمةحلاوةيذقلمقيمةلنفسهرأىمن:يقولوسمعته

.،)8(قلوبهممنالخشوعذهببالإعرابإلايتكلمواألاالمتعبدونتكففإذا:يقولوسمعتهأ

.)9(مخدوعفهو،يخافلاثمباللهظنهحسنمن:يقولوسمعتهأ

.1()0القلبفسدالخوفعلىالرجاءغلبفإذا،الرجاءمنأغلبيكونأنللخوفينبغي:وقال

،أفاقثم،عليهغشيصرخةفصرخ-الرضا:يعني-نعم:فقلت؟منزلةالصبرفوقهل:يوماليوقال

عنهم.رضيالذينوهم،)11(بالأخرىظنكفما،حساببغيرأجرهميوفونالصابرونكانإذا:فقال

اللهعنأغفلوأني،البروجوهفيأنفقهاخرهاإلىأولهامنالدنياليأنيسرنيما:سليمانأبووقال

".12()

عين!ه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

عساكروابن،ب،ظافيجاءماواثبت،قلبكوصبر،قلبكوفقر،قلبكوعز،قلبكوذلل،قلبكجوع:آفي

.86()ص،04المجلد

.مرة:ب،ظافي

عساكر.وابنب،ظامنزيادة

.86()صالأربعونالمجلد،عساكرابنتاريخ

وضيعا.صار:وكسرهاالضادبفتحضعةيوضعالرجلوضع

.922(4/)الصفوةوصفة،87()ص04المجلد،عساكرابنتاريخ

.(0/1184)النبلاءأعلاموسير،87()ص04المجلدعساكرابنتاريخ

.(0/1184)النبلاءأعلاموسير،87()صعساكروابنب،ظامنزيادة

.226()4/الصفوةوصفة،88()ص04المجلد،عساكرابنتاريخ

.(9أ)ص04المجلدعساكرابن(

.88()ص04المجلد،عساكرابنتاريخ(

الصفوةوصفة،عمرانبنموسىعن،الدنياأبيابنطريقمن98()ص04المجلد،تاريخهفيعساكرابنذكره(

/4()225.
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حيثيفقدكولا،نهاكحيثاللهيراكلا:فقال،أوصني:لزاهدزاهدقال:سليمانأبووقال

.(1)زيادةعنديما:فقال.زدني:فقال.أمرك

صدقومن،نهارهفيءكوفىليلهفيأحسنومن،ليلهفيءكوفىنهارهفيأحسنمن:أيضاوقال

.(له)4تركتشهوةفي)3(قلبايعذبأنمنأكرموالله،قلبهمنبهاالله(ذهبزشهوةتركفي

.)د(الاخرةمنهترحلتالقلبالدنياسكنتإذا:وقال

تزحمهالمالقلبفيالدنياكانتوإذا،تزحمهاالدنياجاءتالقلبفيالآخرةكانتإذا:وقال

."لئيمةوالدنيا،كريمةالاخرةإن؟الاخرة

لئن،وجلالكوعزتك:يقولفسمعته،سليمانأبيعندليلةبت:الحواريأبيبنأحمدوقال

النارإلىبيأمرتولئن،بسخائكلأطالبنكبلؤميطالبتنيولئن،بعفوكلأطالبنكبذنوبيطالبتني

.)7(أحبككنتأنيلأخبرنهم

.)8(وحديفيهشككتماالحقفيكلهمالناسشكلو:يقولسليمانأبووكان

تعوذتمامنهأتعوذأنأمرنياللهأنولولا،إبليسمنعلي)9(أهونخلقااللهخلقما:يقولوكان

.)01(وجههصفحةإلالطمتماليبداولو،أبدامنه

شاء،مكانأيمنإليهاالدخولعلىقادروهوحيطانهاينقبخربةإلىيجيءلااللصإن:يقولوكان

.(شيء)12عن(!ليستنزله)1عامرقلبكلإلىإلايجيءلاإبليسوكذلك،معموربيتإلىيجيءوإنما

.98()ص04المجلد،عساكرابن

عساكر.وابنظافيجاءماوأثبت،قلبهمنبهاذهب:ب،آفي

.بشهوة:عساكروابنطفي

.922()4/الصفوةوصفة،(0/419)المجلد،عساكرابن

.(0/429)المجلدعساكرابن

لئيما.يزاحمأنلكريمينبغيوما:طفيبعدها

.225()4/الصفوةوصفة،(04/29المجلد)عساكرابن

أحبك.أنيالنارأهللأخبرن:طوفي.(0/459)المجلدعساكرابن

.(0/559)المجلدعساكرابن

عليه.:افي

.(0/469المجلد)عساكرابن

.شيءأعزويسلبهكرسيهعنوينزلهليستنزله:طفي

.(0/469المجلد)عساكروابن،257()9/الحلية
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.(1الرؤيا)أو،والرياءالوسواسكثرةعنهانقيالعبدأخلصإذا:يقولوكان

تلكفاحتلمت،جماعةفيالعشاءصلاةففاتتنيمكةفدخلت،أحتلملمسنةعشرينومكثت:قال

.)2(الليلة

.؟بالدنيا)3"يشغلونفكيف،عنهالنعيممنفيهاوماالجنانيشغلهملاقومأاللهخلقمنإن:وقال

العين،والحورالجنانفيالزهدإنما،فيهاالزهدفما،بعوضؤجناحمنأقلاللهعندالدنيا:وقال

.)4(غيرهقلبكفياللهيرىلاحتى

عنشغلبنفسهاشتغلمن:قوله،كثيرااستحسنتهأناسليمانأبيعنيروىشيء:الجنيدوقال

.)د(الناسوعننفسهعنشغلبربهاشتغلومن،الناس

.)6(الحاجةوافقماالسخاءخير:يقولسليمانأبوكان:غيرهوقال

اللهلقي،الناسعنواستغناء،المسألةعنواستعفافاحلالاالدنياطلبمن:سليمانأبووقال

يوموجلعزاللهلقيمفاخرامكاثراحلالاالدنياطلبومن،البدرليلةكالقمرووجههيلقاهيوموجلعز

.)7(غضبانعليهوهويلقاه

القناعة.فيالغنىوإنماألا،اله،لجمعفيأنهفحسبواالغنىطلبواقوماإن:سليمانأبووقال

فيهيوإنماألا،الخلقمنالكرامةوطلبوا.القلةفيالراحةوإنماألا،الكثرةفيالراحةوطلبوا

والسترالإسلامفيوالنعمة،طيبطعاموفي،اللينالرقيقاللباسفيالنعمةوطلبوا.التقوى

.)8(والعافية

لغرسولاالأنهارلتشقيقالبقاءأحبوما،الدنيافيالبقاءأحببتماالليلقياملولا:يقولوكان

.(الأشجار)9

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(0/469،79المجلد)عساكرابن،الجنابةيعني:طفيبعدها

.(5/479المجلد)عساكرابن

.(0/499المجلد)عساكروابن،(1)17دارياتاريخ

.(0/499)المجلدعساكرابن

.(0/489المجلد)عساكرابن

.(0/489المجلد)عساكرابن

.(0/4001المجلد)عساكرابن

.(0/4101المجلد)عساكرابن

الليل.وقيامالهواجرلصيامأحبهاوإنما:طفيبعدها

.223(4/)الصفوةوصفة،(0/4301المجلد)عساكرابن
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الليل،جوففيالفرحاستقبلنيوربما،بلهوهماللهوأهلمنألذليلهمفيالطاعةأهل:وقال

.(ضحكا)1يضحكالقلبرأيتوربما

أنافإذا،)2(النومبيذهبإذساجدأنابينا:يقولسليمانأباسمعت:الحواريأبيبنأحمدوقال

إلىينظريقظانوالملكعيناكأترقد،حبيبي:فقالت،برجلهاركضتنيقد-الحوراء:يعني-بها

ولقي،الفراغدنافقدقم،العزيزمناجاةلذةعلىنومةلذةاثرتلعينبؤسا؟تهجدهمفيالمتهجدين

منذالخدورفيلكأربىوأناعيناكأترقد،عينيوقرةحبيبي!؟الرقادهذافما،بعضابعضهمالمحبون

.)3(وقلبيسمعيلفيمنطقهاحلاوةوإن،إيايتوبيخهامناستحياءعرقتوقدفزعافوثبت؟وكذاكذا

:فقال؟لكما:فقلت،يبكيهوفإذاسليمانأبيعلىدخلت:الحواريأبيبنأحمدوقال

علىوقفتإذمحرابيفيغفوتقدأنابينا:قال؟بك)4(حلالذيما:قلت.مناميفيالبارحةزجرت

فقالت:.نامعينهغلبتهمن:فقلت؟شيخياأتنام:تقولوهي،ورقةوبيدها،حسناالدنياتفوقجارية

:)5(مكتوبفيهافإذا،يدهامنالورقةفأخذت؟أتقرأ:فقالت،يناملاالجنةطالبإن،كلا

الجنانغرففيالخيراتمععيشحسنعنلذةبكلهت

الحسانمعالجنانفيوتنعمفيهاموتلامخلداتعيش

بالقرانالتهجدالنوممنخيراإنمنامكمنتيقظ

)6(؟!دراهمبخمسةشهوةقلبهوفيدراهمبثلاثةعباءةيلبسأنأحدهميستحيأما:سليمانأبووقال

منشيءقلبهفييبقلمفإذا،قلبهفيوالشهواتالزهدللناسيظهرأنلأحديجوزلا:أيضاوقال

ثوبينلبسولو،الزهادأعلاممنعلمفإنها،العباء)7(بلبسالزهدللناسيظهرأنلهجازالدنياشهوات

.)8(لزهدهأسلمكانعنهالناسأبصاربهماليسترأبيضين

.(0/4301المجلد)عساكرابن(1)

لفيإنهمهذامثلفيالجنةأهلكانإن:فأقول،طربأفيهايرقصأوقاتبالقلبلتمرإنه:وقال:طفيوبعدها

طيب.عيشبى

الليل.:آفي(2)

.(225)4/الصفوةوصفة،(0/4401المجلد)عساكرابن)3(

.زجرك:طوفي،رأيت:ب،ظافي(4)

.(0/4401المجلد)عساكرابنفيوالأبياتالخبر)5(

.(0/4401المجلد)عساكروابن،(268)9/الأولياءحلية)6(

الحديث.فيتكرروقد.جن!لأنه؟الواحدعلىتقعوقد،وعبايةعباءةالواحدة،الاكسيةمنضرب:"العباء")7(

.(175)3/الأثيرلابنالنهاية

.(0/4501المجلد)عساكرابن)8(
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.بصوفي)2(فليسالصوففي(1يتنؤق)الصوفيرأيتإذا:يقولوكان

.)3(وأصحابهالصديقبكرأبو؟القطنأصحابالأمةهذهوخيار

أصحابيمنالأخإلىأنظركنتوقد،كلامهقبلبرؤيتهيعظكالذيالأخإنما:سليمانأبووقال

.شهرابرؤيتهفأنتفع)4(بالعراق

وأنسيت،عيوبكالناسأنسيتمنياستحييتماإنك،عبدي:تعالىاللهقال:سليمانأبووقال

.)5(القيامةيومالحسابفيأناقشكولا،الكتابأممنزلاتكومحوت،ذنوبكالأرضبقاع

الذيفيعليهتقدرلاإنكوالله:فقال،الصبرعنسليمانأباسألت:الحواريأبيبنأحمدوقال

.؟)6(تكرهفيمافكيف،تحب

سلفذنبعلىكانتفإن،القيامةيومعنهامسؤولإنك:فقال،يوماعندهتنهدت:أحمدوقال

.لك)7(فويلالدنياعلىكانتوإن،لكفطوبى

.رجعوا)8(مااللهإلىوصلواولو،الوصولقبلالطريقمنرجعمنرجعإنما:وقال

.1()0معاصيهعنلحجزهم()9(عليهأكرمواولو،عليهلهوانهمعصاهمناللهعصىإنما:وقال

والرحمة،،والحكمة،والحلم،الكرم:خصالأفيهمجعلمنالقيامةيومالرحمنجلساء:وقال

.(11)واللطف،والعفو،والبر،لإحسانوا،والصفح،والفضل،والرقة

منأخرجالدارانيسليمانأباأن:"المشايخمحن"كتابفيالسلميالرحمنعبدأبووذكر

فيه.تأنقأي:"الأمرفيتنوق"(1)

.(0/4501المجلد)عساكرابن)2(

منيديكفاغسللباسهفيالفقيرضوءرأيتإذا:غيرهوقال،طفيوبعدها(04/601المجلد)عساكرابن)3(

لافحه.

.226()5/الصفوةصفةفيوكذا،شهرارؤيتهعلىفأعمل:عساكرابنفي(4)

.(0/4601المجلد)عساكرابن()5

.(04/601المجلد)عساكرابن()6

.(0/4701المجلد)عساكرابن)7(

.(0/4701المجلد)عساكرابن)8(

.ب،ظامن()9

.(0/4801المجلد)عساكرابن(01)

.(0/4901المجلد)عساكرابن(11)
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أهلبعضفرأى،الثغوربعضإلىفخرج،ويكلمونهالملائكةيرىأنهيزعمإنه:وقالوا،دمشق

.()1ردوهحتىإليهوتشفعواطلبهفيفخرجوا.هلكتمإليكميرجعلمإنأنه:دمشق

ومئتين،خمسسنة:وقيل،ومئتينأربعسنة:فقيل،أقوالعلىوفاتهفيالناساختلفوقد

أعلم.والله،وثلاثينخمسسنة:وقيل،عشرةخمسسنة:وقيل

.)3(كلهمالإسلامأهلبهأصيبلقد:سليمانأبوماتيومالطاطري)2(مروانقالوقد

الدينناهضالأميربناهمسجدوقبلته،بناءوعليهمشهوربهاوقبره،دارياقريةفيدفنوقد:قلت

،هذازماننافيمزارهجددوقد،غلةمنهعليهميدخلوقفاعندهالمقيمينعلىووقف،المهرانيعمر

منه.عجيبوهذا،بالكليةدفنهلموضعتعزضعساكرابنالحافظأرولم

،المنامفيسليمانأباأرىأنأشتهيكنت:قال،الحواريأبيبنأحمدعن،عساكرابنوروى

فرأيتالصغيربابمنيومادخلت،أحمديا:فقال؟معلميابكاللهفعلما:فقلت،سنةبعدفرأيته

.)دأالانإلىحسابهفيفأنا،رميتهأوبهتخللتأدريفما،عودامنهفأخذت،(شيح)4حمل

تعالى.اللهرحمهما،سنتينمنبنحوبعدهسليمانابنهتوفيوقد

ومئني!ستسنةخلت5ث!

وأمره،والبحرين،واليمامة،دجلةوكور)6(،البصرةبلادماسجوربنداودالمأمونولى:فيها

.الزطبمحاربة

.كثيراشيئاللناسوأهلك،السوادأرضبلادفغرقكثيرمدجاء:وفيها

نأوذلك،شبثبننصربمحاربةوأمره،الرقةالحسينبنطاهربناللهعبدالمأمونولى:وفيها

بم11

بم31

)3(

ا؟بم

!ت!

!بر(

.(04511/المجلد)عساكرابن

.طاطري:ومصربدمشقالبيضالثيابيبيعلمنيقال

هـ.012سنةمات،الحافظالقدوةالإمام،بكرأبو،حسانبنمحمدبنمروانوهو

.51(0)9/النبلاءاعلاموسير،268()2/اللباب

(0/4121المجلد)عساكرابن

بعير.حمل":و"الوسق.شيحوسقالنبلاء:أعلاموسيرعساكرابنوفي.شيخحمل:ط،ظافي

دمشق.فيمقبرة:"الصغيربابو".قويةطيبةرائحتهسهلينبت:"الشيحو"

.(0/1185)النبلاءأعلاموسير،(0/4411المجلد)عساكرابن

دجلة.كور:لهيقالكلمة،البحرإلىميسانبينماالبصرةأعمالبهيرادفإنماالاسمهذاأطلقإذا:ياقوتقال
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واستناب،المأمونذلكيمضفلم،أحمدابنهمكانهاستخلفكانوقد،ماتمعاذبنيحيىنائبها

منأبوهإليهكتبوقد،شبثبننصرقتالعلىوحثه،بالأموروبصرهلشهامته،طاهربناللهعبدعليها

والسنة.الكتابواتباع،المنكرعنوالنهيبالمعروفلهالأمرفيهبكتابخراسان

إلىأمرهبلغحتى،بينهموتهادوهواستحسنوهبينهمالناستداولهوقد،بطوله(1جرير)ابنذكرهوقد

الأقاليم.فيالعمالسائرإلىنسخبهيكتبأنوأمر،جدافاستجاده،يديهبينفقرىءفأمر،المأمون

الحرمين.نائبالحسنبناللهعبيدالسنةهذهفيبالناسوحج

:الأعيانمنتوفيوفيها

(")المبتدأ"كتابصاحبحذيفةأبوالكاهليبشربنإسحاق

.الأعور)3(محمدبنوحجاج

.")4(العقلكتاب"وضعالذيالمحبربنوداود

.سوار)5(بنوشبابة

.المورع)6(بنومحاضر

)7(اللغةفي"المثلث"صاحبوقطرب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

364-)6/الأثيرلابنوالكامل،195(-582)8/الطبريتاريخ.اللهعبدابنهإلىالحسينبنطاهركتابذكرأي

)377.

حبانابنخلطوقد.بالكذبفوصمبالحديثاشتغل.حذيفةأبو،البخاريالقرشيمحمدبنبشربنإسحاقهو

17المجموعفي،الرابعالجزءمنه،مخطوطالمبتدأوكتابه.الكوفيالكاهليبشربنإسحاقبترجمةهذاترجمة

بالظاهرية.

.492(1/)والأعلام،(477)9/النبلاءأعلامسير

.بغدادفيمات،ثبت،ثقة،المصيصيمحمدأبو،الأعورمحمدبنحجاج

كتابوأكثر،الحديثمتروك،بغدادنزيل،البصريسليمانأبو،البكراوي،الثقفيقحذمابن،المحبربنداود

.234(/1)التقريبفيحجرابنالحافظقال!كما،موضوعاتصنفهالذيالعقل

أعلامسير.بالإرجاءرمي،حافظ،ثقة.الحجةالحافظالإمام،الفزاريعمروأبو،المدائنيسؤاربنشبابة

.345(/1)التهذيبوتقريب،(135)9/النبلاء

.(2023/)التقريب.وهامأله،صدوق،الكوفيالمورعبنمحاضروهو.خطأ،المورد:طفي

منأول!وهو.فلزمهسيبويهأستاذهبهدعاهلقبوهو،بقطربالشهير،عليأبو،أحمدبنالمستنيربنمحمدهو

واللغة.النحوأئمةأحدوهو،اللغةفي"المثلث"وضع

.(59)7/والأعلام،(01)4الوعاةوبغية،(1/52)9الأدباءمعجم
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.(جرير)1بنووهب
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أحمد)2(الإمامشيخهارونبنويزيد

ومئتيوسبحللالنةخلت5ث!

في،عكببلادطالبأبيبنعليبنعمربنمحمدبناللهعبدبنأحمدبنالرحمنعبدخرجفيها

ظهرفلما،الرعاياإلىالسيرةأساؤواباليمنالعمالأنوذلك.!محمدآلمنالرضاإلىيدعو،اليمن

كثيف،جيشفياللهعبدبندينارإليهبعثالمأمونإلىأمرهبلغفلما،الناسبايعههذاالرحمنعبد

انتهوافلما،اليمنإلىسارواثم،الموسمفحضروا،وأطاعسمعهوإنالرحمنلعبدأمانكتابومعه

،ديناريدفييدهوضعحتىوجاء،وأطاعوسمعفقبله،الأمانبكتابدينارإليهبعثالرحمنعبدإلى

.السوادولبسبغدادإلىمعهفسار

بعدماميتافراشهفيوجد،وخراسانبكمالهاالعراقنائبمصعببنالحسينبنطاهرتوفي:وفيها

وعمهأخوهعليهفدخل،الفجرلصلاةخروجهأهلهفاستبطأ،الفراشفيوالتف،الآخرةعشاءصلى

.ا)3(وأخرناقدمهالذياللهالحمد1،وللفملليدين:قالالمأمونموتهبلغفلما،ميتافوجداه

إضافةمع،مكانهاللهعبدولدهولىهذاومع،المنبرفوقلهيدعفلميوماخطبأنهبلغهأنهوذلك

توفيثم،سنينسبعطاهربنطلحةأخاهخراسانعلىاللهعبدفاستخلف،نيابتهإلىوالشامالجزيرة

إبراهيم.بنإسحاقبغدادعلىطاهربناللهعبدنائبوكان.البلادتلكبجميعاللهعبدفاستقلطلحة

الرشيدبنالأمينيدمنبكمالهاالعراقوأرضبغدادانتزعالذيهوهذاالحسينبنطاهركانوقد

علىهذاطاهريومادخلوقد،وتسعينخمسسنةفيذكرناكماللمأمونالأمرواستوسق.أيضاوقتله

أميريايبكيكما:لهفقال،عيناهواغرورقتالمأمونإليهنظرثم،لهفقضاهاحاجةفسألهالمأمون

بكائه،خبركانمالهاستعلمحتىدرهمألفمئتيالخادمحسيناطاهرفأعطى،يخبرهفلم؟!المؤمنين

ووالله،طاهريديعلىالإهانةمننالهوماأخيمقتلذكرت،أقتلك،أحدابهتخبرلا:لهفقال

.يكرهمامنييفوتهلا

)1(

)2(

)3(

،(424)9/النبلاءأعلامسير.الصدوق،الحافظ،البصريالأزديالعباسأبو،زيدبنحازمبنجريربنوهب

.338(2/)لتقريبوا

فيرأسأكان،الإسلامشيخ،القدوةالإمام،الواسطيالسلميخالدأبو،(زاذانأو)زاذيبنهارونبنيزيد

.258()9/النبلاءأعلامسير.الشأنكبير،حجةثقة،والعملالعلم

.والطبريطمنزيادة
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لهوأطلق،خراسانالمأمونولاهحتىيزلولم،يديهبينمنالنقلةفيسعىذلكطاهرتحققفلما

.()1يسمهأنيريبهشيئامنهرأىإنالخادمإلىوعهد،خدامهمنخادما

ليلته.منفماتكامخ)2(فيالخادمسمهللمأمونيدعولمالجمعةيومخطبفلما

)3(-.
بالهبنعمروفيهفقال.عينبفردوكان،اليمينينذو:لهيقالهذاطاهركانوقد

زائدهويمينعيننقصانواحدهوعيناليمينينذايا

لقبأنهويحتمل،نصفينفقدهبشمالهرجلاضربلأنه:فقيل،اليمينينذاكونهمعنىفيواختلف

الجزيل؟عليهويجزيالشعر)4(يحب،ممدحاكريماكانوقد.وخراسانالعراقوليلأنه؟بذلك

:(شاعرفيهفقال،حراقةفييوماركب

تغرقلاكيفغرقتلاالحسينابنلحراقة)6(عجبت

مطبقتحتهامنوآخرواحدفوقهامنوبحران

تورقلاكيفمسهاوقدأعوادهاذاكمنوأعجب

بعضقالهماأحسنوما:)7(خلكانابنقال.زدناكزدتناإن:وقال.دينارآلافبثلاثةفأجازه

البحر:ركبوقدالرؤساءبعضفيالشعراء

بلطفهالرياحمجرييااللهإلىتضرعاابتهلتالبحرامتطىولما

كفهمثلموجهواجعلفسلمهموجهمثلكفهمنالندىجعلت

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

.يطاقلاسمأإليهودفع:طفيبعده

.معرب،كوامخجمع،المشهيةالمخللاتأو،بهيؤتدمما:"الكامخ"

من،نديم.إليهانسب،أمهوبانة،راشدبنسليمانبنمحمدبنعمرووهو.تحريف،نباتةبنعمرو:طفي

هـ.278سنةتوفي،العباسيبالمتوكلخصيصاوكان،بالغناءالعلماءالشعراء

الأعيانوفياتفيوالشعر،85()5/الأعلام،947()3/الأعيانوفيات،(الكتبدار)926()15/الأغاني

.382()6/الأثيرلابنوالكامل،(552)2/

.ب،ظافيجاءماوأثبت،الشعراء:ط،افي

)918(الشعراءطبقاتفيوهي.الشاعرالخلوقيصيفيمنمقدسقالها)2/951(الأعيانوفياتفيالأبيات

ملحم.بنعوفإلىمنسوبة

المر.خفيفةوسفينة.البحرفيالعدوبهايرمىنيرانمراميفيهاالسفنمنضرب:"الحراقة"

البيتين.ذكروقد(915)2/الأعيانوفيات
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سنةالاخرةجمادىمنبقينلخمسالسبتيومهذاالحسينبنطاهرمات:خلكانابنالقاضيقال

)1(
وهوطاهربناللهعبدإلىسارالذيوكان.ومئةوخمسينتسع)2(سنةمولدهوكان،ومئتينسبع

.المأمونأمرعنأكثمبنيحيىالقاضي،البلادتلكبولايةويهنئهأبيهفييعزيهالرقةبأرض

أربعينالحنطةمنالقفيزسعربلغحتى،والبصرةوالكوفةببغدادالسعرغلاالسنةهذهوفي

.درهما)3(

.المأمونأخوهارونالرشيدبنعلي)4(أبوالسنةهذهفيبالناسوحج

:الأعيانمنتوفيوفيها

.)5(الزهرانيعمربنبشر

)6(هص

عونبنوجعمر

)7(الوارثعبدبنالصمدوعبد

.نوح)8(أبووقراد

.)9(هشامبنوكثير

(01كثاسة)بنومحمد

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.(152)2/الأعيانوفياتوكذلكطفيجاءماوأثبت،ومئتينتسع:ظا،افي

.خلكانوابن،بفيجاءماوأثبت،سبع:ط،ظا،آفي

درهما.خمسينإلى:بفيبعدها

فيالأثيروابن،036()8/تاريخهفيولدهجميعالطبريذكروقد.الرشيدبنعيسىأبو:الأثيروابنالطبريفي

.222(/01)والنهايةالبدايةفيكثيروابن،2(16)6/كامله

.(174)9/النبلاءأعلامسير.الثبتالحافظالإمام.محمدأبو،البصريالزهرانيعمربنبشر

الإمام.الصحابيحريثبنعمروإلىنسبة،العمريالمخزوميعونأبو،عمروبنجعفربنعونبنجعفر

.(943)9/النبلاءأعلامسير.الكوفةمحدث،الحافظ

النبلاءأعلامسير.الثقةالحافظالإمام،العنبريالتميميسهلأبو،ذكوانبنسعيدبنالوارثعبدبنالصمدعبد

/9(516).

:ويقال.الخزاعيغزوانبنالرحمنعبدوهو.ترجمتهومصادربفيجاءماوأثبت،نوحبنقراد:ظا،آفي

.518()9/النبلاءأعلامسير.ينكرماله،الحديثعلماءومن،بغدادنزيل.بقرادالملقب،نوحأبو،الضبي

.(134)2/التهذيبتقريب.ثقة،بغدادنزيل،الرقيسهلأبو،الكلابيهشامبنكثير

الأعلى،عبدلجذهلقبوكناسة،يحيىوأبواللهعبدأبو،الكوفيالأسدي،الأعلىعبدبناللهعبدبنمحمد

.(805)9/النبلاءأعلامسير.الناسوأياموالشعربالعربيةعلمله،الحديثصالح،ثقة،لأبيه:وقيل
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.()1والمغازيالسيروصاحببغدادقاضيالواقديعمربنومحمد

.)2(القاسمبنهاشمالنضروأبو

.)3(التصانيفصاحبعديبنوالهيثم

المشهورسعدبنيمولى،بغدادنزيل،الكوفيزكرياأبو:منظور)4(بناللهعبدبنزيادبنويحى

النحو.فيالمؤمنينأمير:لهيقالوكان،والقراءواللغويينالنحاةشيخ،بالفراء

:قال،مالكبنأنسعن،ديناربنمالكعن،البصري)5(الحسينبنخازمعنالحديثروى

رواه.")6(بالألف(4:الحمدأ!هوألدلىجمفمصمنك):وعثمانبكروأبو!ي!اللهرسولقرأ"

إماما.ثقةوكانقال،الخطيب

هوء)7(.

فيبكتبهالمأمونوأمر،عنهالناسوكتبه،فأملاه،النحوفيكتاببوضعأمرهالمأمونانودكر

ذلك،فيفتنازعا،نعليهيقدمأيهمافابتدراه،يومافقام،العهدولييولديهيؤدبكانوأنه.الخزائن

الافعشرةوللفراء،دينارألفعشرينأبوهمالهمافأطلق،نعلاواحلىكليقدمأنعلىاصطلحاثم

.العهد)8(وليانعليكيقدمإذمنكأعزلا:لهوقال.درهم

السهو،سجدتيفيسهارجلعنالفراءسأل،الحسنبنمحمدأو،المريسيبشراأنوروي

نأظننتما:فقال.يصغرلاالصصغر:قالواأصحابنالأن:قال؟ولم:قال.عليهشيءلا:فقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

ومن،الإسلامفيالمؤرخينأقدممن.اللهعبدأبو،المدني،بالولاءالأسلميالسهميواقدبنعمربنمحمد

سعدبنمحمدكاتبهعنهروىمنوأشهر.بغدادإلىوانتقل،بالمدينةولد.الحديثحفاظومن،أشهرهم

النبلاءأعلامسير،)3/3(بغدادتاريخ،092()2/والضعفاءالمجروحين.الكبيرالطبقاتكتابصاحب

.31(1)6/الأعلام،(454)9/

أملى،ثبت،ثقة،المحدثينشيخ،بقيصريلقب،النضرأبو،البغداديالخراسانيالليثيالقاسمبنهاشمهو

.(11/18)التهذيبتهذيب،(545)9/النبلاءأعلامسير.حديثالافأربعةببغداد

وهو،والنسببالأدبعالم،مؤرخ:الرحمنعبدأبو،الكوفيالطائي،الثعليالرحمنعبدبنعديبنالهيثم

.(451)8/الأعلام،(5/1301)النبلاءأعلامسير،03(4)91/الأدباءمعجم.الحديثفيالثقاتغيرمن

نزهة،(1941/)4بغدادتاريخ،5(1)للسيرافيالبصريينالنحويينأخبار،(1)43الزبيديطبقاتفيترجمةله

ذلك.وغير(181)9/النبلاءأعلامسير،(176)6/الأعيانوفيات،9(0/2)الأدباءمعجم،()89الألباء

بن-المعجمةبالخاء-خازم"وصوابهأبيهاسمفيومحرفاسمهفيمصحف،"الحسنبنحازم"الأصلفي

ضعيف.:وقالالتقريبفيحجرابنالحافظقيدهوخازم،التهذيبرجالمنوهو،"الحسين

القراءاتفيالنشر.ألفبغيرالباقونوقرأ،وخلفويعقوبوالكسائيعاصم:!مالك)منبالألفقرأوقد

.(41/941)بغدادتاريخ،(1/9)القرانإعرابومشكل،(1/271)العشر

.(1941/)4بغدادتاريخ

السابق.المصدر
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.الفراء)3(خالةابنكان،ذلكعنسألها)2(الذيهوامحمدأأن:والمشهور.)1(مثلكتلدامرأة

.)4(ومئتينسبعسنةالفراءتوفي:الصولييحيىبنمحمدبكرأبووقال

فيعليهوأثنواامتدحوهوقد،مكةبطريق:وقيل،ببغدادوفاتهوكانت:)5(الخطيبقال

مصنفاته.

ومئتيوثما!3سنةخلت5ث!

بها،فعصى،كرمانإلىخراسانمنفاراطاهرأخومصعببنالحسينبنالحسنذهب:فيها

ذلكفاستحسن،عنهفعفاالمأمونإلىبهفذهب،قهرانزلحتىفحاصره،خالدأبيبنأحمدإليهفسار

)6(
منه

بنحمادبنإسماعيلمكانهوولىالمأمونفأعفاه،القضاءمنسماعةبنمحمداستعفى:وفيها

.)7(حنيفةأبي

ثم،المحرمشهرفيالمهديبعسكرالقضاءالمخزوميالرحمنعبدبنمحمدالمأمونولى:وفيها

فيالمخزوميئفقال.منها)9(الأولربيعشهرفيالكنديالوليد)8(بنبشرمكانهوولى،قريبعنعزله

:ذلك)01(

ربهالموحدالملكأيها)11(يا

بهبمايدينمنشهادةينفي

حمارالوليدبنبشرقاضيك

الآثار)12(وجاءتالكتابنطق

)2

)3

)6

)7

)8

)9

12

.212(1/)1التهذيبتهذيب

.طمنزيادة

.(1/152)4بغدادتاريخ

.(1/551)4بغدادتاريخ

السابق.المصدر

.342()5/بغدادوتاريخ،(795)8/الطبريتاريخ

السابق.المصدر

.673(1/)5النبلاءأعلامسيرفيترجمتهوتنظر.خطأ،"الوليدبنسعيدبنبشر":طفي

.(795)8/الطبريتاريخ

.386()6/الأثيرلابنوالكامل،(795)8/الطبريتاريخ

الأثير.وابنوالطبريبفيجاءماوأثبت،أيهاياألا:طوفي،أيها:ظا،افي

.الأخبار:والطبريطفي
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الأقطاربجسمهتحيطشيغبأنهيقولمنعدلاويعد

.المأمونأخيهأمرعنالرشيدهارونبنصالحالسنةهذهفيبالناسوحج

37

:الأعيانمنفيهاوتوفي

.(عامر)1بنالأسود

.عامر)2(بنوسعيد

.)3(الحديثمشايخأحدبكربناللهوعبد

.)4(الحاجبالربيعبنوالفضل

.()مصعببنومحمد

أمرهلهيتمولم،بالحقبالناطقولقبه،بعدهمنالعهدولاهقدكانالذي،الأمينمحمدبنوموسى

.كانماوكانأبوهقتلحتى

.بكير)6(أبيبنويحى

)7(صص
حسانبنويحى

)8!االزهريإبراهيمبنويعقوب

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

الكمالتهذيب.الجماعةلهروى،ثقة،بغدادنزيل،الرحمنعبدأبو،الشامي،شاذانعامربنأسود

)3/226(.

التهذيبتقريب.وهمربما:حاتمأبووقال.صالح،ثقة.محمدأبو،الزاهدالبصريالضبعيعامربنسعيد

/1()992.

وكان،وجماعةحنبلبنأحمدوثقه.بغدادنزيل،البصريوهبأبو،الباهليالسهميحبيببنبكربناللهعبد

.(054)9/النبلاءأعلامسير.الحديثوأصحابالفقهاءأحد

قليل.بعدالمؤلفلهسيترجم

الغلط.كثير،صدوق،بغدادنزيل.الحسنأبو:وقيل،اللهعبدأبو،القرقسانيصدقةبنمصعببنمحمد

.(2802/)والتقريب،(584)9/التهذيبتهذيب

وهو.ترجمتهومصادر)9/794(النبلاءأعلامسيرمنوصحح،بكرأبيبنيحيى:والمطبوعالأصولفي

الجماعة.لهروى،ثقة،الكوفي،مولاهمالقيسيالعبدينسربنبكيرأبيبنيحيى

سير.بالحديثعالم،ثقة،قدوة،حافظ،تنيسنزيل،البصري،البكريزكرياأبو،حتانبنحسانبنيحيى

.(01/127)النبلاءأعلام

الزهرييوسفأبو،عوفبنالرحمنعبدع!يداللهرسولصاحبابن،إبراهيمبنسعدبنإبراهيمبنيعقوب

.374()2/التهذيبتقريب،(194)9/النبلاءأعلامسير.فاضل،ثقة،بغدادنزيل،المدني
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.)1(المؤدبمحمدبنويونس

بنالحسنبنزيدبنالحسنمحمدأبيبنتنفيسةالسيدةوفاةكانت:فيها:)2(نفيسةالسيدةوفاة

ثم،سنينخمسالنبويةالمدينةعلىللمنصورنائباأبوهاكان،الهاشميةالقرشية،طالبأبيبنعلي

السجنوأودعه،منهاجمعهكانماكلمنهوأخذ،عنهافعزله(عليهأالمنصورجعفرأبوغضب

معهوخرج،منهأخذكانماكللهوأطلق،المهديفأطلقه،المنصورتوفيحتىبهيزلفلم.ببغداد

سنة.وثمانينخمسعنزيدبنالحسنتوفيبالحاجر)3(كانفلما،ومئةوستينثمانسنةفيالحجإلى

وهواحتجم!اللهرسولأن":عباسابنعن،عكرمةعنحديثأالنسائيلهروىوقد

)4(!و
."محرم

رياستهفيعليهوأثنىبكاربنالزبيروذكره.حبانابنووثقه،عديوابنمعينابنضعفهوقد

.()وشهامته

جعفربنإسحاقالمؤتمنزوجهامعالمصريةالديارإلىدخلتنفيسةالستابنتهأنوالمقصود

وعموموالمرضىوالزمنى)8(الجذمى)7(إلىوإحسانماليذاتوكانت،بهافأقامت،،)6(الصادقأ

الخير.كثيرةزاهدةعابدةوكانت،الناس

توفيوحيق.رمضانشهرفيبهاصلىوربما،إليهتحسنكانتالمصريةالديارالشافعيوردولما

عليه.فصلتالمنزلإليهافأدخلتبجنازتهأمرت

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.(473)9/النبلاءأعلامسير.ثقةحافظإمام.مسلمجدهواسم،البغداديمحمدأبو

شذرات،(01/601)النبلاءأعلامسير،355(/1)العبر،(423)5/الأعيانوفيات،31(0)2/الوفياتفوات

.(44)8/لأعلاما،(212/)الذهب

.والقاموسياقوت.للحاجمنزل،مكةطريقعلى،النقرةمعدنقبلموضع:"الحاجر"

ابنعنعكرمةعنطالبأبيبنعليبنالحسنبنزيدبنالحسنطريقمن)3215(الكبرىالسننفيرواه

حديثوهو)0206(رقم012()5/للمزيالأشرافتحفةوينظر،صائموهواحتجمع!ي!النبيأن،عباس

وهواحتجم":بلفظرواهوقد."صائموهواحتجمو""محرموهواحتجم"بروايةالحديثجاءوقد؟صحيح

المجتبىفيوالنسائي)983(؟رقمومسلم؟للمحرمالحجامةباب،الحجفي)4/43(البخاريأيضأ"محرم

وعطاءطاووسطريقمنوغيرهم،المسندفيوأحمد؟37()2/والدارمي؟8103()رقمماجهوابن(؟391)5/

.عباسابنعنعكرمةعن

المتابعاتفيبهيعتبرضعيفهوبشار:قال.يهم،صدوق)1/166(:التهذيبتقريبفيحجرابنقال

.273(/1)التقريبتحريرفيبيناهكما،والشواهد

.ب،ظامنزيادة

أنامله.ذهبتالذي:وقيل.اليدالمقطوع:"الأجذم"

بالزمانة.المصابوهو،زمينمفردها:"الزمنى"
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ذلك،منمصرأهلفمنعه،النبويةالمدينةإلىينقلهاأنجعفربنإسحاقزوجهاعزمتوفيتولما

بدربقديماتعرفكانتمحلةفيتسكنهكانتالذيالمنزلفيفدفنت،عندهميتركها)1(أنوسألوه

قبرها.سوىهناكيبقفلمالمحلةتلكبادتوقد،اليوموالقاهرةمصربين،السباع

وفيات"فيخلكانابنالدينشمسالقاضيذكرهفيماالسنةهذهمنرمضانشهرفيوفاتهاوكانت

،جداكثيراأمرهافيالعامةبالغوقد،الآنوإلى،اعتقادفيهامصرولأهل:قال.")2(الأعيان

أمرها.مثلفيإطلاقهايجوزلابأنهايعرفواأنينبغيكثيرةوألفاظمجازفةفيهاعباراتفيهاويطلقون

سلالته.منوليست،)3(العابدينزينإلىبعضهمنسبهاوربما

اللهرحمها،)4(الصالحاتالنساءمنبأمثالهايليقماالصلاحمنفيهايعتقدأنينبغيوالذي

منزلها.الجنةوجعل،وأكرمها

،عفانبنعثمانولي،كيسانفروةأبيبناللهعبدبنمحمدبنيونسابن:)5(الربيعبنالفضل

الرشيد،منمتمكناكانوقد،للرشيد،)6(بعدهمأوزروقد،يديهعلىالبرامكةدولةزوالكانالذي

.)8(تقدمكماهلكواحتىفيهمجهدهيعمليزلفلم،به)7(يتشبهونوكانوا،بالبرامكةالتشبهشديدوكان

ومع،يديهبينيوقعجعفروابنهخالدبنيحيىعلىيومادخلأنه)9(خلكانابنالقاضيوذكر

منها،واحدةكلفيعليهيتعللبل،واحدة،)01(منهاألهيقضفلم،قصصعشرالربيعبنالفضل

:يقولوهونهضثم،خاسئاتخائباتارجعن:وقال،الربيعبنالفضلفجمعهن

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

يدفنها.أن:طفي

.(442)5/الأعيانوفيات

الأئمةرابع،العابدينبزينالملقب،الحسنأبو،القرشيالهاشمي،طالبأبيبنعليبنالحسينبنعليهو

فيمطولأالمؤلفلهوترجمهـ.49سنةتوفي.والورعالحلمفيالمثلبهيضرب،الإماميةعندعشرالاثني

هـ.49سنةحوادث

وطقها،القبوربتسويةع!يدالنبيأمروقد،وأصحابهاالقبورفيالمغالاةمنالأصنامعبادةوأصل:طفيبعدها

.مشركفهواللهمشيئةبغيرتضرأوتنفعأنهاأوالخشبمنتفكأنهازعمومن.حرامالبشرفيوالمغالاة

أعلامسير،355(/1)العبر،37(4/)الأعيانوفيات،386()6/الأثيرلابنالكامل،343(/)12بغدادتاريخ

.2(0)2/الذهبشذرات،(185)2/الزاهرةالنجوم،(01/901)النبلاء

.بمنزيادة

به.يستهينون:بوفي،بهيتشبون:طفي

اهـ.87سنةفي

.3(30-1/709)الشدةبعدوالفرج،37(4/)الأعيانوفيات

.ب،ظامنزيادة



هـ902سنةأحداث04

عثوروالزمانحال!بتصريفعنانهالزمانيثنيوعسىعسى

أمورالأموربعدمنوتحدثحسائف!)1(وتشفىلباناتفتقضى

فوقعالقصصيدهمنوأخذ،رجعتلماعليكأقسمت:لهفقال!،خالدبنيحيىالوزيرفسمعه

عليها.

:)2(نواسأبويقول!ذلكوفي،بعدهمالوزارةوتولى،منهمتمكنحتىخلفهميحفريزل!لمثم

فظيعبأمرملكهمرمىأنلمابرمكال!الدهررعىما

الربيعال!ذمامراعغيرليحيىعهدايرعلمدهراإن

،فخرج.ذماما)3(لهفأرسل،اختفىبغدادالمأموندخلفلما،الأمينلابنهالرشيدبعدمنوزرثم

الله.رحمه،سنةوستونثمانوله،السنةهذهفيماتحتىخاملايزل!ولم

ومئتيرتسحسنةخلت5ث!

هذهفيحصرهفلما،سنينخمسحاربهبعدماشبث)4(بننصرطاهربناللهعبدحصر:فيها

المأمونإلىطاهرابنفكتب،الأمانطاهربناللهعبدمنطلبأنإلىألجأهحتىجداعليهضيق،السنة

بناللهعبدلهفكتب.المؤمنينأميرعنشبثبنلنصرأمانبكتابةيأمرهالمأمونإليهفبعث،بذلكيعلمه

.شرهوذهب،بهامتحصناكانالتيالمدينةبتخريباللهعبدفأمرفنزل!،أمانكتابطاهر

فكان،العساكرمقدميأحد،الإسلامأمراءبعضبابكفأسرالخرميبابكمعحرول!جرت:وفيها

المسلمين.علىشديداذلك

مكة.واليوهوعباسبناللهعبدبنعليبنمحمدبنالعباسبنصالحالسنةهذهفيبالناسوحج

ابنهعليهمفملكوا،سنينتسععليهملهوكان(جورجيس)نقفوربنميخائيلالرومملكتوفيوفيها

ميخائيل.بنتوفيل

الحاجة.:واللبانة.حسائفجمع،نفسهحاجةيقضولمرجعأي:نفسهبحسيفةرجع:يقال.حشاشة:ب،ظافي(1)

.38(4/)الأعيانوفيات2()

:"الذمامو"...يزللمثم،فأمنهمدةاختفاءبعدالمأمونعلىفدخلفخرج،أماناالمأمونلهفأرسل:طفي)3(

.والأمانالعهد

بالاستسلامأمرهوانتهى،كيسومفيوثار،للمأمونالبيعةعنامتنع،العربيةللعصبيةثائر،العقيليشبثبننصر(4)

ذلك.بعدخبرهيعرفولم،521سنةفيالمأمونإلىفسيره،طاهربناللهعبدإلى

.(151،451،123،131،132)آ/الأثيرلابنالكامل
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الحديث:مشايخمنتوفيوفيها

.)1(الأشيبموسىبنالحسن

.)2(الحنفيعليوأبو

نيسابور)3(قاضي،اللهعبدبنوحفص

41

.)4(فارسبنعمربنوعثمان

.الطنافسي)5(عبيدبنويعلى

ممشوومئتيرسنةأخلترث!5أ

أحديتلقاهولمفدخلها،الرقةمنطاهربناللهعبدبعثه،بغدادإلىشبثبننصردخلمنهاصفرفي

آخر.موضعإلىحولثم،جعفرأبيمدينةفيفأنزل،وحدهدخلبل،الجندمن

فيوحبسهمفعاقبهم،المهديبنإبراهيمبايعكانمنكبراءمنبجماعةالمأمونظفرالشهرهذاوفي

المطبق.

منها،الآخرربيعمنبقيتعشرةلثلاثالأحدليلةكانلما:اختفائهبعدالمهديبنإبراهيمظهور

،امرأةزيفيمتنقمبوهو،المأمونمنمختفوشهورسنينستمدةوله-المهديبنإبراهيماجتاز

أين؟ومن؟الساعةهذهأينإلى:فقال،الحارسفقام،الليلأثناءفيالدروببعضفي-امرأتانومعه

،استرابالحارسإليهنظرفلما،ياقوتمنيدهفيكانخاتماإبراهيمفأعطاه،يمسكهنأنأرادثم

وجوههن،عنيسفرنأنفأمرهن،الليلمتوليإلىبهنفذهب،الشأنكبيررجلخاتمهذاإنما:وقال

إليه،فسلمه،الجسرصاحبإلىبهفذهب،فعرفه،هوهوفإذاوجههعنفكشفوا،إبراهيمفتمنع

)2(

)3(

)4(

)5(

النبلاءأعلامسير،الموصلقاضي،ثقة،حافظ.عليأبو،الأشيب،البغداديموسىبنالحسن

)9/955(.

.(487)9/النبلاءأعلامسير.الحنفيبكرأبيأخو،الصدوقالإمام،المجيدعبدبناللهعبيدهو

.(1/186)التهذيبتقريب.صدوق،قاضيها،النيسابوريعمروأبو،السلميراشدبناللهعبدبنحفص

تقريب.يرضاهلاسعيدبنيحيىكان.ثقة.بخارىمنأصله.البصري،العبديفارسبنعمربنعثمان

.(13)2/التهذيب

.(476)9/النبلاءأعلامسير.الثقة،الحافظ.الكوفيالطنافسييوسفأبو،أميةأبيبنعبيدبنيعلى
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،صدرهفيوالملحفة)2(،رأسهعلىونقابهالخلافةدارفيفأصبح،المأمون)1(نائبإلىالآخرفرفعه

ورضيأطلقهثم،مدةعليهوالاحتراسبهبالاحتفاظالمأمونفأمر.أخذكيفوليعلموا،الناسليراه

.عنه)3(

ويهربون،بالسجنبالموكلينالفتكأرادوالكنهم،بسببهسجنهمكانممنجماعةصلبوقدهذا

أربعة.منهمفصلب،منه

إبراهيمعمهلهفترقق،تأنيبهفيشرعالمأمونيديبينأوقفلماالمهديبنإبراهيمأن:ذكرواوقد

إبراهيم!ياأعفوبل:فقال.فبفضلكتعفوإن،فبحقكتعاقبإن!المؤمنينأميريا:وقال،كثيرا

فكبر،تسألهماأكبروهو،وجلعزاللهعفووبينهما،توبةوالندم،بالحفيظة)4(تذهبالقدرةإن

وجل.عزللهشكراوسجدإبراهيم

:قال،المأمونسمعهافلما،فيهابالغبقصيدةالمأمونأخيهابنالمهديبنإبراهيمامتدحوقد

!هوألزحم!%خماوهولكتمأدلهيغفراليوعلتكمتثريمبلاا:لإخوتهيوسفقالكماأقول

.،29:يوسفأ

،فأمره.تركتهإني:فقال،شيئايغنيهأنأمرهعنهعفالماالمأمونأن:عساكر)5(ابنالحافظوذكر

:وقال،حجرهفيالعودفأخذ

مشردمقامهذا

عداتهعليهنمت

:)6(فقالعادثم

منيذهبتوقدالذنيامنذهبت

عزيزةنفساأبكنفسيأبكفإن

ودورهمنازلهخربت

أميرهفعاقبهكذبا

عنيبهاوولىعنهابيالدهرلوى

رصن)7(علىأحتقرهاأحتقرهاوإن

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

.المأمونباب:والطبريطفي

.المرأةبهاتلتحفالتيالملاءة:"الملحفة"

.6(30)8/الطبريتاريخ

الغضب.:"الحفيظة"

.أ(262)2/عساكرابنتاريخ

.22()صالخلفاءأولادوأشعار،(01/136)الأغانيفيوالثانيالأول

ضن.علىأحتسبهااحتسبهاوإن:الخلفاءأولادوأشعار:الأغانيوفي.ضفنعلى:طفي
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)2(الظنحسنموقنبربيفإنيبعينهء)1(المسيكنتوإنوإني

منعلىمناالعفوفعادعليبعفوهفعادنفسيعلىعدوت

هذامنفزعاقائماووثبحجرهمنالعودفرمى.حقاالمؤمنينأميرياأحسنت:المأمونفقال

)3(رأيتلاووالله،تتوهمهلشيءذلكيكنلم،بكمرحبا،واسكناقعد:المأمونلهفقال،الكلام

فردت،والدوروالضياعالأموالمنلهكانماجميعبردلهأمرثم.بهوتغتمتكرههشيئاأياميطول

معظما.مكرماعندهمنوخرج،عليهوخلعدينارالافبعشرةلهوأمر،إليه

منخرحانه:وقيل،سهللنالحسنشتببورانالمأمونلنىمنهارمضانوفي:بورانعرس ء...)4(ا

ذلك،مرضهمنعوفيقد!الحسنأوكان،)5(الصلحبفمسهلبنالحسنمعسكرإلىرمضانفيبغداد

هذهمنشوالفيببورانفدخل،هاشمبنيوأكابروالرؤساءالأمراءوجوهمنمعهبمنعندهالمأمونفنزل

حصرفوق،والجوهرالدررأسهعلىونثر،العنبرشموعيديهبينأشعلتوقد،عظيمةليلةفيالسنة

منفيهاكانالتيصينيتهفيفجمعبهفأمر،درةألفمنهالجوهرعددكانوقد.الأحمربالذهبمنسوجة

فجمع،ذلكمنأعوضأنالا:فقال،الجواريلتلتقطهنثرناهإنما،المؤمنينأميريا:فقالوا،الذهب

كله.ذلك

إلىفأجلست-معهاجاءمنجملة-منالأمينأموزبيدة،جدتها)6(ومعهاالعروسجاءتفلما

.حياءفأطرقت،حاجتكوسلي،لكمنينحلةهذا:وقال،الجوهرذلكحجرهافيفصب،جانبه

عنترضىأنأسألك،المؤمنينأميريا:فقالت.بهأمركماسيدكمنوسليتكلمي:جدتهافقالت

جعفروأم:قالت!نعم:فقال.ذلكقبلفيهاكانالتيمنزلتهإلىتردهوأن.المهديبنإبراهيمعمك

لهاوأطلقت،الأميريةبذلتها)7(زبيدةعليهافخلعت!نعم:قال.الحجفيلهاتأذن-زبيدة:تعني-

.مقورةقرية

علىونثرهارقاعفيوأملاكهوضياعه)8(قراهأسماءكتبفإنهسهلبنالحسنالعروسوالدوأما

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.ط،بفيجاءماوأثبتالمسمى:ظا،آفي

تحريف.وهو،الظنحسنجدهتعالىبربيفإني:المخطوطةالأصولفي

مني.رأيتلا:عساكرابن

هـ.271سنةحوادثفيالمؤلفلهاترجم

.(ياقوت).المأمونوزيرسهلبنالحسنداركانتوفيه،واسطفوقكبيرنهر"الصلحفم"

.والطبريظافيجاءماوأثبت،جدته:ب،افي

كمين.ولاجيبغيرمنالمرأةفتلبسهيشقالثوب:"البدنةو".الصوابولعله،الأمويةالبدنة:الطبريفي

.قياسغيرعلى،القرى:القريةوجمع.طفيجاءماوأثبت،قراياه:الأصولفي
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ملكافتسلمها)1(،نوابهفيهاالتيالقريةإلىبعثرقعةمنهايدهفيوقعتفمن،الناسووجوهالأمراء

خمسينيعادلمايوماعشرسبعةعندهمقامهمدةفيالجيشمنمعهومن،المأمونعلىوأنفق.خالصا

درهم.ألفألف

نازلهوالتيالبلدهوأقطعه،درهمألفالافعشرةلهأطلقعندهمنالانصرافالمأمونأرادولما

شوالأواخرفيبغدادإلىالمأمونورجع.الإقطاعاتمنبيدهماإلىمضافا،الصلحفمإقليموهو،بها

السنة.هذهمن

يديمنالمأمونبأمرفاستنقذهاالمصريةالديارإلىطاهربناللهعبدركبالسنةهذهوفي

.ذكرها)4(يطولحروببعدمن!واستعادها،بها)3(المتغلبالحكمبنالسريبنالثهعبيد)2(

:الأعيانمنتوفي:وفيها

.مرار)5(بنإسحادتىواسمه،اللغويالشيبانيعمروأبو

.الطاطري)6(محمدبنومروان

.)7(إسحاقبنويحى

ومئتيو4عشرإحرفىسنةخلتر5ث!

:الأعيانمنتوفيوفيها

.)8(الجوابأبو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

ظا.فيجاءماوأثبت،فسلموها:ب،افي

.الطبريمنوصححت،اللهعبد:الأصولفي

عليها.:طفي

.61-617(5)8/الطبريتاريخ

سكن،الكوفةرمادةمن.لغوي،أديب.عمروأبو،بالولاءالشيبانيمراربنإسحاقوهو.نزار:ب،ظافي

وفياتهـ.213سنة:وقيل.215سنة:وقيل،256سنة:فقيل،وفاتهسنةفيواختلف.بهاوماتبغداد

.(1/692)والأعلام،(1/65)الأعيان

،القدوةالإمام.الطاطريالدمشقيالأسديالرحمنعبدأبو:ويقال،بكرأبو،حسانبنمحمدبنمروان

.51(5)9/النبلاءأعلامسير.ثقة.الحافظ

النبلاءأعلامسير.صدوق.العراققرىمن":السالحينو".السيلحينيزكرياأبو،إسحاقبنيحيى

.288(2/)الكمالتهذيب.صدودتى.الكوفيئالجوابأبو،الضبيجواببنحوصهولم
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.)1(غنامبنوطلق
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.")2(المسندو""المصنف"صاحبالصنعانيهمامبنالرزاقوعبد

.)3(العجليصالحبناللهوعبد

منأصله،كيسانبنسويدبنالقاسمبنإسماعيلواسمه:اليمشهور)4(المفلقالشاعرالعتاهيةوأبو

كانوقد.المهديسيمالا،الخلفاء)5(عندحظيثم،أولاالجراريبيعوكان،بغدادوسكن،الحجاز

تريدهلابهاسمحفإذا،مرةغيرالخليفةمنطلبهاوقد،عتبةاسمهاللمهديجاريةيتعشقهذامع

وشاع،فيهاالتغزليكثرفكان؟الجراريبيعكانالخلقدميملرجلأتعطيني:للخليفةوتقول،الجارية

المهديالخليفةاستدعىأنالأحيانبعضفياتفقوقد.ذلكيفهمالمهديوكان،بهاواشتهرأمره

فقال،العتاهيةأبيصوتفسمع،الأعمىبردبنبشارفيهموكان،فاجتمعوامجلسهإلىالشعراء

:أولها)7(التيفيهاقصيدتهينشدهفانطلق.ا)6(نعم:قالأ؟العتاهيةأبوهاهناأثم:لجليسه

إدلالهافأحملأدلتلهامالسيدتيماألا

قوله:إلىالعتاهيةأبوانتهىحتى،هذامنأجسررأيتما:لجليسهبشارفقال

أذيالهاتجررإليهمنقادةالخلافةأتته

لهاإلايصلحيكولملهإلاتصلحتكفلم

زلزالهاالأرضلزلزلتغيرهأحدرامهاولو

أعمالهااللهقبللماالقلوببناتتطعهلمولو

الشعراءمنأحدخرجمافوالله:قال؟فراشهعنالخليفةأطار!ويحكانظر:لجليسهبشاوفقال

.غيرهبجائزةيومئذ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.24(5/15)النبلاءأعلامسير.صدوق،ثقة.الحافظالمحدث،معاويةبنطلقبنغنامبنطلق

الحديثحفاظمن.اليمنعالم،الكبيرالحافظ.الصنعانيبكرأبو،الحميرينافعبنهمامبنالرزاقعبد

فيه.ترجمتهومصادر(56358-.)9/النبلاءأعلامسير.يتشيعكان،شهير،مصنف.الثقات

سير.القرآنبهاوأقرأ،بغدادنزل.صدوق.الكوفي،العجليأحمدأبو،صالحبنمسلمبنصالحبناللهعبد

.(01/534)النبلاءأعلام

وفيات،26(5-525)6/بغدادتاريخ،(121-1)4/الأغاني،597(-194)2/والشعراءالشعرفيترجمةله

ذلك.وغير(01/591)النبلاءأعلامسير،(226-1/912)الأعيان

الخليفة.ا:في

.ط،ب،ظامنزيادة

.222(-1/122)الأعيانووفيات،6(0)9العثاهيةأبيديوان
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فقالبرد-بنبشاروطبقةطبقتهفي-وكاننواسبأبيالعتاهيةأبواجتمع:)1(خلكانابنقال

المئةأعمللكني:فقال.بيتينأوبيتا:قالالشعر؟مناليومفيتعملكم:نواسلأبيالعتاهيةأبو

:)3(قولكمثل)2(تعمللأنك:نواسأبوفقال.والمئتين

أركلمليتنيياولكماليعتبيا

:)4(قوليمثلأعملوأناعليهلقدرتوالألفينالألفهذامثلأردتولو

وزناءلوطي:محبانلهاذكرذيزيفيحرذاتكفمن

الدهر.لأعجزكهذامثلأردتولو

:)6(العتاهيةأبيشعرلطيفومن:()خلكانابنقال

التصابيفرطمنصارحتىإليكصبوت7ودمد

ش!ابيفيالضصابيريحدناإذاالجليسيجد

الاخرةجمادىثالثالإثنينيوموتوفي.ومئةثلاثينسنةومولدهكثيرةوأشعاره:)8(خلكانابنقال

:ببغداد)9(قبرهعلىيكتبأنوأوصى،اومئتيناعشرةثلاثسنة:وقيل،عشرةإحدىسنة

التنغيصمعجللعيشنتالموآخرهيكونعيشاإن

ومئتيولمحشوةثنت!سنةكينح!ث!

أرضفيالخرميبابكلمحاربةالموصلطريقعلىالطوسيحميدبنمحمدالمأمونوجه:فيها

.بغدادإلىأسراءالمأمونإلىبهمفبعث،فيهاالمتغلبينمنجماعةفأخذ،أذربيجان

،الأخرىمنأطمإحداهما،فظيعتينبدعتينالناسفيالمأمونأظهرالسنةهذهمنالأولربيعوفي

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.222(/1)الأعيانوفيات

.(آ)ونسخةالأعيانوفياتفيجاءلماموافقأثبتهوما.تعمللعلك:طوفي.ب،ظافييردلم،تعمللأنك:فوله

.(595)ديوانه

.223(/1)الأعيانوفيات

.223(/1)الأعيانوفيات

.(094)ديوانه

.خلكانوابنوالديوانظافىجاءماوأثبت.ولو:ب،آفي

.(1/222)الأعيانوفيات

.222(1/)خلكانوابن،(991)صالديوانهامشفيالبيت
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وقد.!اللهرسولبعدالناسعلىطالبأبيبنعليتفضيل:والأخرى،القرانبخلقالقول:وهي

بخلقيقولمنيكفرمنالعلماءومن1،عظيماإثماوأثم،كبيراخطأالمذهبينهذينمنكلفيأخطأ

.(،)1موضعهفيذلكسيأتيكما،القران

.العباسبناللهعبدبنعليبنمحمدبنالعباسبناللهعبيدبناللهعبدبالناسوحج

:الأعيانمنتوفيوفيها

.)2(السنةأسدلهيقالالذي،موسىبنأسد

.حفص)3(بنوالحسين

.مخلد)4(بنالضحاك،النبيلعاصموأبو

)5(الحمصيالشاميالحجاجبنالقدوسعبد،المغيرةوأبو

.)6(
.البخاريشيخ،الفريابييوس!بنومحمد

ومئتيرممشرةث!ثسنةخلت5ث!

الديارعلىواستحوذاالمأمونفخلعا،جليسوابن،السلامعبد:وهما،بمصررجلانثار:فيها

،()7(ومصراالشامنيابةإسحاقأباأخاهالمأمونفولى،واليمانيةالقيسيةمنطائفةوتابعها،المصرية

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.ب،ظامنزيادة

الحافظ،سعيدأبو،الأموي،القرشي،مروانبنالملكعبدبنالوليدالخليفةبنإبراهيمبنموسىبنأسدهو

.(0/1162)النبلاءأعلامسير.التصانيفذو،الثقة

محمدأبو،الهمدانيذكوانبنيحيىبنالفضلبنحفصبنالحسينوهو.تحريف،جعفربنالحسن:طفي

النبلاءأعلامسير.الفتاوىوأمروقضاؤهاأصبهانرئاسةإليهكانت.الفقيهالجليلالثقةالإمام.الأصبهاني

)01/356(.

.عصرهفيالحديثحفاظشيخ.البصري،الشيبانيالنبيلعاصمأبو،مسلمبنالضحاكبنمخلدبنالضخاك

.(045)4/التهذيبتهذيب.صدوق

جماعة.لهروى.حمصمسند،الصادقالمحدث،المغيرةأبو،الحمصيالخولانيالحجاجبنالقدوسعبد

.223(0/1)النبلاءأعلامسير

،الإسلامشيخ،الحافظالإمام،الضبياللهعبدأبو،الفريابيواقدبنيوسفبنمحمدوهو.يونس:ط،آفي

.(0/1141)النبلاءأعلامسير.صدوقثقة

ظا.،بمنزيادة
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اليومذلكفيطاهربناللهولعبدمنهمالكلوأطلق،والعواصموالثغورالجزيرةنيابةالعباسابنهوولى

وخمسمئةدينارألفألفالثلاثةالأمراءلهؤلاءفيهأطلق،منهإطلاقاأكثريولميرفلم.دينارألفخمسمئة

.دينارألف

.عبادبنغسانالسندولى:وفيها

الماضية.السنةأميرفيهابالناسوحج

:الأعيانمنتوفيوفيها

.)1(الخريبيداودبناللهعبد

.)2(البصريالمقرئيزيدبناللهوعبد

.)3(العبسيموسىبناللهوعبيد

.)4(الدمشقيسلمةأبيبنوعمرو

الموصليماهانبنإبراهيمتوفيالسنةهذهفيأن:بعضهمعن"الوفيات"في)5(خلكانابنوحكى

نأصححولكنه،ببغدادواحديومفي،)8(النحويالشيبانيعمرووأبو.)7(العتاهيةوأبو.)6(النديم

ومئة.وثمانينثمانسنةتوفيالنديمإبراهيم

عنه.)9(خلكانابنحكاه،السيرةراويهشامبنالملكعبدتوفيالسنةهذهوفي:السهيليقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

لنزولهبالخريبيالمشهور.البصريثم،الكوفي،الشعبي،الهمدانيالرحمنعبدأبو،عامربنداودبناللهعبد

.346()9/النبلاءأعلامسير.ناسكاعابداثقةكان.قدوة،حافظ،إمام.بالبصرةالخريبةمحلة

الأصل،الأهوازيالرحمنعبدبنيزيدبناللهعبد:وهو.المصادرفيجاءماوأثبت،"المصري":الأصولفي

القرآنأقرأ؟سنةسبعينالقرانلقن،القراءاتفيمشهور،ثقة،الحديثفيكبيرإمام.المكيثم،البصري

.(1/463)القراءطبقات،(01/661)النبلاءأعلامسير.سنةوثلاثينخمساوبمكة،سنةوثلاثينستابالبصرة

منأول،العابدالحافظالإمام.الكوفي،مولاهمالعبسيمحمدأبو،بأذام،المختارأبيبنموسىبناللهعبيد

..(553)9/النبلاءأعلامسير.صدوق،ثقة.بالكوفةالصحابةترتيبعلىالمسندصنف

النبلاءأعلامسير.صدوق،إمام،الدمشقي،هاشمبنيمواليمن،التنيسيحفصأبو،سلمةأبيبنعمرو

/01()213.

.(1/43)الأعيانوفيات

.188سنةحوادثفيالمؤلفلهترجم

.121سنةحوادثفيالمؤلفذكره

هـ.012سنةتوفيفيمنالمؤلفذكره،عمروأبو،الشيبانيمراربنإسحاقهو

.(177)3/الأعيانوفيات



94هـ132سنةوفيات

)1(.
مصر"تاريخ"!ييونسبنسعيدأبوعليهنصكما،عشرةثمانيسنةفيتوفيأنهوالصحيح

ويلقب،الخراساني،الرحمنعبدبنالمسلمبنجبلةبنعليالحسنأبو:الشاعر)2(والعكوك

سبعابنوهوجدريأصابهبل:وقيل،أعمىوولد،المواليمنوكان،وسمنهلقصره؟بالعكوك

الجاحظالشعرفيعليهأثنىوقد،بليغافصيحامطبقاشاعراوكان،أبرصأسودوكان،فعمي،سنين

:)4(قولهذلكفمن.منه)3(إنشاداأحسنحضرياولابدويارأيتما:الجاحظقال.بعدهفمن

جزعاشيءكلمنخائفامتكتمازارنيمنبأبي

طلعابدراالليليخفيكيفحسنهعليهثمزائر

هجعا)5(حتىالسامرورعىأمكنتحتىالغفلةرصد

ودعاحتىسلمماثمزورتهفيالأهوالركب

:)6(يمتدحهالعجليعيسىبنالقاسمدلفأبيفيالقائلوهو

ومحتضرهمغزاهبيندلفأبوالدنياإنما

أثرهعلىالدنياولتدلفأبوولىفإذا

حضرهإلىباديهبينعربمنالأرضفيمنكل

مفتخرهيوميلبسها)7(مكرمةمنكمستعير

هانئ-بنالحسن)8(نواسأبافيهاعارضطويلةقصيدةفيوهي-الأبياتهذهالمأمونبلغتولما

عيسىبنالقاسمفضلت!ويحك:لهفقال،يديهبينأحضرثم،مهربكلمنهفهربالمأمونفتطلبه

.(177)3/الأعيانوفياتانظر(1)

مصر.نزيل،الأخباريالنحويالعلامة،السدوسيالذهليمحمدأبو،أيوببنهشامبنالملكعبد:وهو

.هشامابنبسيرةوتعرف،إسحاقابنعنرواها،النبويةالسيرةهذب

الأعيانوفيات،935(1/)1بغدادتاريخ،ا-43(24/)5الأغاني،868(-)864والشعراءالشعرفيترجمته)2(

معالسمينالقصير":العكوكو".)4/268(للزركليالأعلام،)01/291(النبلاءأعلامسير035()3/

صلابة.

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(01/291)النبلاءأعلامسير،35(0)3/الأعيانوفيات

.35(0)3/الأعيانوفيات

.نام:"هجعو".المتسامرون"السمر"

.35(1)3/الأعيانوفيات،864()والشعراءالشعر،(0/251)الأغاني

يكتسيها.:روايةوفي،يأتيها:طفي

وهي:(134)منظورلابننواسأبيوأخبار،31()803-اديوانهفينواسأبيقصيدة

سمرهولاليليمنلستعفرهعنالمنتابأيها
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وإنما،عظيماملكاواتاكم،عبادهبينمناللهاصطفاكمبيتأهلأنتم،المؤمنينأميريا:فقال.علينا

ء)1(

حيث،الكلفيأدخلتناوقد،تركتولااحداأبقيتماوالله:فقال.وأقرانهأشكالهعلىحته

:تقول

البيتين...............عربمنالأرضفيمنكل

ذليل:عبدفيتقولحيث،وشرككبكفركولكن،بهذاقتلكأستحلفلاهذاومع

حالإلىحالمنالدهروتنقلمنزلهاالأيامتنزلالذيأنت

واجالبأرزاققضيتإلاأحدإلىطرفمدىمددتوما

سامحه،السنةهذهفيفمات،قفاهمنلسانهفأخرجوا.قفاهمنلسانهأخرجوا،يفعلهاللهذاك

.)2(الله

:)3(الطوسيالحميدعبدبنحميديمتدحقولهومن

)4(الجساموأياديهحميدالدنياإنما

السلامالدنيافعلىحميدولىفإذا

)5(ا-
ولمحوله:

عيالافيهالهأضحوافقدحميدالدنياساكنيتكفل

فعالايعولهمأنإليهأوصىكانادمأباهكأن

منها،قصيدة،يرثيهالعكوكقال،الصلحبفم،المأمونمععشرسنةفيهذاحميدماتولما

-)6(
لمحوله:

موضعللصبريبقلمولكنهقبلناالناسأدبمافأدبنا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ط:فضلته.في

،(42-0/241)والأغاني،()172المعتزلابنالشعراءوطبقات،)866(والشعراءالشعرفيوالخبرالأبيات

.353()3/الأعيانووفيات،(491-01/391)النبلاءأعلاموسير

.352()3/الأعيانووفيات،37(0/2)الأغاني

الأغاني.فيجاءماوأثبت،إعجامبغيرالأصولفي

.353()3/الأعيانوفيات

أولها:،مشهورةمطولةقصيدةمن27(0/2)الأغاني

مفجعإلاالأيامصاحبوما؟تجزعالدهرعلىأمتبكيأللدهر

.354()7/الأعيانوفياتفيوالخبرالبيت
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:(هذا)1حميدايرثيالعتاهيةأبووقال

محكمالجوانبمعموروقبركفواسعذراكأماغانمأبا

يتهدمجسمهفيهكانإذاقبرهعمرانالمقبورينفعوما

.اختصاراتركناهاجيدةأشعاراهذالعكوك)2(خلكانابنأوردوقد

51

ومئتيرلمحشرةأربحسنةخلت5ثي

الله،لعنه،الخرميوبابكحميدبنمحمدالتقىمنهاالأولربيعمنبقينلخص!بىالسبتيومفي

إليهوإناللهفإنا،حميدابنأصحاببقيةوانهزم،أيضأوقتله،جيشهمنكثيراخلقاالخرميئفقتل

بينيخيرانه،طاهربناللهعبدإلىأكثمبنويحيىإبراهيمبنإسحاقالمأمونفبعث.راجعون

،بخراسانالإقامةفاختار،الخرميبابك)3(لمحاربة؟وأرمينيةوأذربيجانالجبالونيابة،خراسان

بها.الخوارجظهورمنوللخوف،الضبطإلىاحتياجهالكثرة

والطاعة،السمعإلىواستعادها،فافتتحها،المصريةالديارالرشيدبنإسحاقأبودخل:وفيها

فقتلهما.جليسوبابن،السلامبعبدوظفر

منجماعؤفيالعباسابنهالمأمونإليهفبعث،الشاريالضبابيبلال:لهيقالرجلخرج:وفيها

سالمين.وعادوابلالافقتلوا،الأمراء

.وأذربيجان،وأصبهان،وقم،الجبلهشامبنعليئالمأمونوئى:وفيها

.عباسبناللهعبدبنعليبنمحمدبنالعباسبنإسحاقبالناسحج:وفيها

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.)4(الوهبيخالدبنأحمد

.للمأمونالرسائلديوانولي،الكاتبجعفرأبو:()صبيحبنالقاسمبنيوسفبنوأحمد

)2(

)3(

)4(

)5(

.3(45)3/الأعيانووفيات،(63)صهديوانه

.35-354(0)3/الأعيانوفيات

بابك.ومحاربة:والطبريطفي

المغازيراوي.صدوق.سعيدأبو،أيضاالذهبي:لهويقال،الكندي،الوهبي،موسىبنخالدبنأحمدهو

.(1/992)الكمالوتهذيب،(1/288)العبر.الحديثحسن،مكثراوكان،إسحاقابنعن

عساكر=ابنوتاريخ،2(60)2/الزاهرةوالنجوم،(161)5/الأدباءومعجم،2(16)5/بغدادتاريخفيترجمته
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:()1قولهشعرهمنوأوردعساكرابنترجمه

حيلتهحسن)2(منلاالمرءيرزققد

عدمولايوماغنىمنمسنيما

)3(ا
وله:

الداهيالحيلةذيعنالرزقويصرف

للهالحمدعليهوقوليإلا

فأتمهنعمشيءفيقلتإذا

بهاوأرحفاسترح،لا:فقلوإلا

.)4(ا
وله.

واجبالحرعلىديننعمفإن

كاذبإنكالناسيقوللئلا

أحمقفهوغيرهعليهفلامبلسانهسرهأفشىالمرءإذا

أضيقالسراستودعتهالذيفصدرنفسهسرعنالمرءصدرضاقإذا

)5(
أحمد.الإمامشيخ،المروذيمحمدبنوحسين

.)6(المصريالحكمعبدبناللهوعبد

.عمرو)7(بنومعاوية

الموطأ""قرأمنأحد:)9(المصريرافعبنليثبنأعينا)8(بنالحكمعبدابناللهعبدمحمدأبو

قدموحين.وافرةوأموالثروةبهاله،مصرببلادمعظماوكان،لمذهبهوتفقه،مالكالإمامعلى

.أخرىدينارألفيأصحابهمنلهوجمع،دينارألفأعطاهمصرالشافعي

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.033-332()3/منظورلابنومختصره،(1/79)(كامبرجنسخة)

.331()3/ومختصره،أ()79/عساكرابنتاريخ

.امنسقطتحسنلفظة

.331()3/ومختصرهأ()79/عساكرابنتاريخ

السابق.المصدر

حافظإمام.بغدادنزيل،المؤدبأحمدأبو،المروذيالتميميبهرامبنمحمدبنحسينوهو.حسن:ط،افي

.2(5/116)النبلاءأعلاموسير،(471)6/الكمالتهذيب.الجماعةلهروى.ثقة

.عندهاختلطاقدالاسمينولعل،قليلبعدبالترجمةسيفرده

عنهحدث.الصادق،الحافظ،الإمام.البغداديالأزديعمروأبو،عمروبنالمهلببنعمروبنمعاوية

.2(0/141)النبلاءأعلامسير،288(/1)العبر.والرباطبالإقداممعروفا،مقدامابطلاكان.الجماعة

بها.إلايصحولا،طمنسقطالحاصرتينبينما

أعلامسير،368()1/العبر،34()3/الأعيانوفيات،(501)5/والتعديلالجرح،(142)5/الكبيرالتاريخ

.928()5/التهذيبتهذيب،22(0/10)النبلاء



53هـ215سنةوفياتهـ-152سنةأحداث

الشافعي.صحبالذي،الحكمعبدبناللهعبدبنمحمدوالدوهو

جانبإلىدفنالرحمنعبدابنهتوفيوحين.الشافعيقبرجانبإلىدفنالسنةهذهفيتوفيولما

.()1القبلةمنأبيه

الله.رحمهم،قبلتهوهما،شاميهاالشافعي؟أقبرثلاثةفهي:)2(خلكانابنقال

ومنتيومحشرةخمللعسنةخلت5ثي

لغزوهم.الرومبلادقاصدابغدادمنالعساكرفيالمأمونركبالسنةهذهمنالمحرمأواخرفي

بنعليبنمحمدتلقاهبتكريتكانفلما،مصعببنإبراهيمبنإسحاقوأعمالهابغدادعلىواستخلف

المأمونلهفأذن،النبويةالمدينةمنطالبأبيبنعليبنالحسينبنعليبنمحمدبنجعفربنموسى

بنعلياأبيهحياةفيعليهاالعقدمعقودوكان؟المأمونبنتالفضلأمابنتهعلىالدخولفي

.الحجازبلادإلىمعهوأخذها،بهافدخل،()3(موسى

الموصل.إلىوصولهقبلالمصريةالديارمنالرشيدبنإسحاقأبوأخوهوتلقاه

هناكحصنأ)4(وفتح،منهاالأولىجمادىفيطرسوسبلادإلىكثيرةجحافلفيالمأمونوسار

بهدمه.وأمر،عنوة

.مدةبهاوأقام،قاسيونبسفح)5(مرانديروعمر،فنزلها،دمشقإلىالرومبلادمنالمأمونرجعثم

.عباسبناللهعبدبنعليبنمحمدبنالعباسبناللهعبيدبناللهعبدالسنةهذهفيبالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.الأنصاريزيدأبو

)6(الأنصارياللهعبدبنومحمد

القبلي.من:افي(1)

.35()3/الأعيانوفيات)2(

.طمنزيادة)3(

.قرةحصن:الكاملفي)4(

فرشهوأكثر،بالجصوبناؤه،حسنةورياض،الزعفرانمزارععلىمشرفتلعلى،دمشقمنبالقربالديرهذا)5(

.ياقوت.المعانيدقيقةعجيبةصورةهيكلهفي،كثيرةرهبانوفيه،كبيرديروهو،الملونبالبلاط

.368(/1)العبر.البخاريشيوخكبارمنوهو،سنةوتسعينسبعاعاش.ومسندهاوعالمهاالبصرةقاضي،اللهعبدأبو()6
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)1(الصوريالمباركبنومحمد

.)2(عقبةبنوقبيصة

هـ215سنةوفيات

.)3(شقيقبنالحسنبنوعلي

.)4(إبراهيمبنومكي

،الأثباتالثقاتأحد،اللغويالبصريثابتبنأوسبنسعيدفهو:)5(الأنصاريزيدأبوفأما

.القدرليلةيرىكانإنه:ويقال

وجلس،رأسهفقبل،الأنصاريزيدأبيمجلسإلىجاءالأصمعيرأيت:المازنيعثمانأبوقال

.سنة)6(خمسينمنذوسيدنارئيسنا:وقال،يديهبين

،"الإبلكتابو"،"الإنسانخلق":منها؟كثيرةمصنفاتوله:)7(خلكانابنالقاضيقال

ذلك.وغير،"والترسالقوس"وكتاب،"المياهكتابو"

إنه:وقيل،التسعينجاوزوقد،بعدهاالتيأوقبلهاالتيفي:وقيل،السنةهذهفيوفاتهوكانت

.)8(المئةقارب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

هـ.502سنةحوادثفيالمؤلفلهترجموقد،الدارانيسليمانوأبو:آفيوقبلها

الستة.الدواوينفيلهخزجوا.ثقة.دمشقمفتي،فقيه.العزيزعبدبنسعيدصاحب،الحافظ،اللهعبدأبو

.93(01/0)النبلاءأعلاموسير،367(1/)العبر

الصالح.والرجل،الكوفةزاهد:لهيقالكان،الحفاظأحد.عامرأبو،العابدالكوفيالشوائيعقبةبنقبيصة

.بيروت.ط(1/092)العبر

شقيقجدهوكان،المروزي،مولاهمالعبديالرحمنعبدأبو،مشعببنديناربنشقيقبنالحسنبنعلي

،934()01/النبلاءأعلامسير.بخراسانالأئمةكبارمن،العلمكثير،حافظاكان.خراسانفقدم،بصريا

.368(1/)والعبر

،خراسانمسند،.الحافظالإمام،الشكنأبو،البلخي،الحنظليئ،التميمي،فرقدبنبشيربنإبراهيمبنمكي

.(954)9/النبلاءأعلامسير.صدوق

الأدباءمعجم،)173(الألباءنزهة،)9/77(بغدادتاريخ،4()4/والتعديلالجرح،)79(خليفةتاريخ

شذرات،)1/503(القراءطبقات،494()9/النبلاءأعلامسير،)2/378(الأعيانوفيات،212()11/

.34()2/الذهب

منذ216(:)11/الأدباءمعجموفي.سنةثلاثينمنذ594(:)9/النبلاءأعلاموسير،)9/77(بغدادتاريخفي

سنة.خمسينمنذ:937()2/الأعيانوفياتوفي،سنةعشرين

.937()2/الأعيانوفيات

ترجمته.قدمنافقدسليمانأبووأما:طفيبعدها
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أرضفيالمسلمينمنجماعةفقتل،ميخائيلبنتوفيلوهو،الرومملكعداالسنةهذهفي

المأمونقرأفلما،بنفسهفبدأالمأمونإلىأيضاكتبإنه:ويقال.إنسانوستمئةألفمننحواطرسوس

بنإسحاقأبوأخوهوصحبته،بدءعلىعوداالرومبلادإلىالجيوشفيفركب،فورهمننهضذلك

وبعث،حصناثلاثينأخوهوافتتح،وعنوةصلحا،كثيرةبلدانافافتتح،ومصرالشامنائبالرشيد

وقتل.وغيرهمالذراريمنخلقاوأسر،كثيرةبلادافافتتحطوانة)1(إلىسريةفيأكثمبنيحيىالمأمون

ببلادالمأمونوأقام.العسكرإلىمنصورامؤيداسالماعادثم،عدةحصوناوحرق،الروممنخلقا

له:يقالرجلوثبوقد.دمشقإلىعادثم،شعبانمنالنصفإلىالآخرةجمادىمنتصفمنالروم

وقويت،الرشيدبنإسحاقأبينوابعلىفتغلب،مصرببلادالسنةهذهمنشعبانفيالفهريعبدوس

يذمنخلتليلةعشرةلأربعالأربعاءيومدمشقمنالمأمونفركب،منهمكثيزخلقواتبعه،شوكته

.سنذكرهمابهاأمرهمنفكان،المصريةالديارإلىمنهاالحجة

يأمرأنيأمره،البلادمنوالاهاومابغدادنائبإبراهيمبنإسحاقإلىالمأمونكتبالسنةهذهوفي

لأربعالجمعةيوموالرصافةالمدينةجامعفيبهبدئشيءأولفكان،الصلواتعقببالتكبيرالناس

ثلاثفكبروا،قياماالناسقامالصلاةقضوالماأنهم،السنةهذهمنرمضانشهرمنخلتليلةعشرة

.الصلواتبقيةذلكعلىاستمرواثم،تكبيرات

أحد.قبلهمنيفعلهلمهذافإن،معتمدولا،دليلولامستندبلاالمأمونأحدثهابدعةوهذه

حين،!ي!اللهرسولعهدعلىكانبالذكرالصوترفعأنعباسابنعنالصحيحفيثبتولكن

.وغيرهحزمكابن،العلماءمنطائفةهذااستحبوقد،)2(المكتوبةمنالناسينصرف

ذلك.استحبابعدمعلىوغيرهمالأربعةالمذاهب:)3(بطالبنالحسنأبووقال

.ياقوت.طرسوستقاربالروموبلادأنطاكيةبين،المضيصةبثغوربلد:"طوانة"(1)

المساجدفي)583(رقمومسلم،الصلاةبعدالذكرباب،الصلاةفي)2/926(صحيحهفيالبخاريروى)2(

حينبالذكرالصوترفعأنعنهمااللهرضيعباسبناللهعبدحديثمن،الصلاةبعدالذكرباب،الصلاةومواضع

.()عفرديأكانبل،جماعيايكنلمولكن:أقول.!ك!يواللهرسولعهدعلىكانالمكتوبةمنالناسينصرف

هـ.944سنةتوفي.بالحديثعالم،قرطبةأهلمن.الحسنأبو،بطالبنالملكعبدبنخلفبنعليهو)3(

.(4285/)للزركليوالأعلام،(283)3/الذهبشذرات
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الصلواتبعدالذكرأنالناسليعلمذلككانإنما:قالأنهالشافعيعنرويوقد:النوويقال

معنئ.للجهريبقلمذلكعلمفلما،مشروغ

ولهذا،سنةأنهاالناسليعلم،الجنازةصلاةفيبالفاتحةيجهركانأنهعباسابنعنرويكماوهذا

أعلم.والله،نظائر

السلف.منأحدبهايعمللممحدثةبدعةفإنهاالمأمونبهاأمرالتيالبدعةهذهوأماأ

.جداشديدبردوقع:وفيها

.ا)1(أعلموالله،غيره:وقيل،الماضيالعامفيبهمحبئالذيبالناسحج:وفيها

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.)2(هلالبنحبان

.ذلك)3(وغيروالشعروالنحواللغةصاحب،الأصمعيقريببنالملكوعبد

.)4(هلالبنبكاربنومحمد

.)5(خليفةبنوهوذة

بنجعفربنتزبيدةالملقبة،العزيزأمةجعفرأموهي:عمه)6(وابنةالرشيدهارونامرأةوزبيدة

القرشية،المطلبعبدبنالعباسبناللهعبدبنعليبنمحمدبناللهعبد،جعفرأبي،المنصور

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.المعتمدةالأصولفيتردولم،فقططمنزيادةقوسينبينما

الكمالتهذيب.موتهقبلالتحديثمنامتنع،حجة،ثبت،ثقة.البصريحبيبأبو،الباهلي،هلالبنحئان

/5()328.

والبلدانوالشعرباللغةالعلمأئمةأحد.الأصمعيسعيدأبو،الباهليأصمعبنعليبنقريببنالملكعبد

عليهافيكافأ،الخلفاءبهاويتحف،أخبارهاويتلقىعلومهايقتبس،البواديفيالتطوافكثيركان.والأخبار

.كثيرةتصانيفوله.أرجوزةألفعشرستةأحفظ:يقولالأصمعيوكان.الوافرةبالعطايا

،أ(أ-923/247/ورقة)01/عساكرابنتاريخ،041()01/بغدادتاريخ،58صالبصريينالنحويينأخبار

.(162/)4للزركليالأعلام،(01/175)النبلاءأعلامسير،(017)3/الأعيانوفيات

الدمشقي،اللهعبدأبو،العامليبلالبنبكاربنمحمدوهو.بلال:والصحيح.والمطبوعالأصولفيكذا

سنة.وسبعونأربعولهالسنةهذهفيمات.صدوق.القاضي

.(471)2/التهذيبوتقريب،(1/141)1النبلاءأعلامسير:انظر

صدودتى.،بغدادنزيل،الأصم،البصريالأشهبأبو،البكراويالثقفياللهعبدبنخليفةبنهوذة

.322()2/التهذيبتقريب

،2(13)2/الزاهرةالنجوم،2(01/14)النبلاءأعلامسير،314()2/الأعيانوفيات،(433/)1بغدادتاريخ

.2()15الخدوررباتطبقاتفيالمنثورالدر
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الحظايامنمعهاكانمامع،زمانهافيإليهالناسوأحب،الرشيدهارونامرأة.العباسية،الهاشمية

.(1)ترجمتهفيذكرناكما،والزوجات

لها:ويقول،صغيرةوهيويرقصها،يلاعبهاكانالمنصورجعفرأباجدهالأن؟بزبيدةلقبتوإنما

الجمال!منوكانت.العزيزأمةاسمهاوأصل.بهإلاتعرففلا،عليهاذلكفغلب،زبيدةزبدأنتإنما

.جداكثيرشيءالقرباتووجوهوالأوقافالصدقاتمنولها،جانبعلىوالديانةوالخيروالمال

.)2(درهمألفألفوخمسينأربعةيوماستينفينفقتهافبلغتحجتأنها:البغداديالخطيبوروى

نأقبلعنك)3(بهانفسيهناتلقد:لهقالتبغداددخلحينبالخلافةالمأمونهناتلماوأنها

ولا،مثلكاعتاضمنخسروما،ألدهلمخليفةابناعوضتلقد،خليفةابنافقدتكنتولئن،أراك

توفيتأنهاوذكر)5(.عوض)4(بماوإمتاعا،أخذماعلىأجرااللهأسألوأنا،منكيدهاملأتأمثكلت

ومئتين.عشرةستسنةالأولىجمادىفيببغداد

الفتحأبيبخط)7(وجدت:قال،لفظاالخلالمحمدبن)6(الحسنحدثني:الخطيبقالثم

قال:قال،الواسطياللهعبدبنمحمدحدثنا،الموصليهبيرةبنصدقةحدثنا:،قالأ،القواس

معولأولفيليغفر:فقالت؟بكاللهفعلما:فقلت،المنامفيزبيدةرأيت:المباركبناللهعبد

بشر:لهيقالرجلظهرانينابيندفن:قالت؟الصفرةهذهفما:قلت.مكةطريقفيضربت

.)9(الزفرةتلكمنالصفرةفهذه،جسديلهافاقشعر،زفرةجهنمعليهزفرت)8(المريسي

عشرواحدةكلوورد،العظيمالقرانيحفظنكلهن،جاريةمئةلهاكانأنهخلكانابنالقاضيوذكر

.(1)0النحلكدويدويالقصرفيلهنيسمعوكان،القران

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)15(

.391سنةحوادثفيالمؤلفلهترجم

.(41/433)بغدادتاريخ

عنها.بك:ب،ظافي

.(1434/)4بغدادتاريخ

السابق.المصدر

،بغدادأهلمن،فاضل،محمدأبو،الخلالعليبنالحسنبنمحمدبنالحسنوهو.الحسين:ط،افي

.(425)7/بغدادتاريخهـ.943سنةتوفي

.القواسالفتحأباوجدت:افي

هـ.182سنةحوادثفيترجمتهوسترد،المعتزلةكبارمن

.(1434/)4بغدادتاريخ

منتصنعهكانتعمافسئلت،المنامفيرؤيتأنهاوورد:نصهماطفيوبعدها.314()2/الأعيانوفيات

-ركعاتإلانفعناوما،أهلهإلىكلهذلكثوابذهب:فقالت،الحجطريقفيعملتهوما،والصدقاتالمعروف
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كرثم.عنقهفضربتفأمر،الفهريبعبدوسظفر،المصريةالديارالمأموندخلمنهاالمحرمفي

.الشامإلىراجعاالمأمون

عنهاارتحلثم،يوممئة)1(لؤلؤةفحاصر،أيضاالرومبلادإلىالمأمونركبالسنةهذهوفي

منانفلتثم،أيامثمانيةأيديهمفيفأقام،فأسروه،الرومفخدعته،عجيفاحصارهاعلىواستخلف

فسارالمأمونفبلغ،ورائهمنبجيشهفأحاطبنفسهالرومملكفجاء،لهممحاصراواستمر،أيديهم

الصنفل،:لهيقالالذي،الوزيرإليهوبعث،وجههمنهارباانصرفبقدومهتوفيلأحسفلما،إليه

بليغا،كتاباالمأمونعليهفرد،المأمونإلىكتابهفيبنفسهبدألكنه،والمهادنةوالمصالحةالأمانفسأله

والسلام.والقتلفالسيفوإلا،الحنيفيةفيالدخول!منكأقبلإنماوإني،والتوبيخالتقريعمضمونه

.)2(الهدىاتبعمنعلى

علي.بنسليمانبناللهعبدبنسليمانفيهابالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.منهال!)3(بنحجاج

.)4(النعمانبنوسريج

)5(الضبيداودبنوموسى

)2(

)3(

)4(

ذكرها.يطولوأمورحوادثجرتوفيها.السحرفيأركعهنكنت

.ياقوت.طرسوسقربقلعة:"لؤلؤة"

.962()8/الطبريتاريخفيوالمأمونتوفيلبينالمتبادلتينالرسالتيننصراجع

العبر.سنةصاحب،ثقة.الأنماطفيدلالاكان.الأنماطيمحمدأبو،البصرفيمنهالبنحجاج

)1/371(.

النبلاءأعلاموسير،1/218()5الكمالتهذيب.مبرزاثقةكان،الحافظالبغداديالجوهريالنعمانبنسريج

5(/1)921.

ولي.حديثصاحبزاهداثقةوكان،مأمونامكثرامصنفاكان.بغدادنزيل،الطرسوسيالكوفياللهعبدأبو

.(5/1136)النبلاءأعلامسير،371()1/العبر.ماتحتىطرسوسقضاء
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ومئتيرثيا!3)1(لمحشوةسنةكلت5ث!
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وتجديد،الطوانةلبناءالرومبلادإلىالعباسابنهالمأمونوجهمنهاالأولىجمادىمنيومأولفي

والعراقوالشاممصرمن،إليهابلدكلمن)2(الفعلةتجهيزفيوالافاقالأقاليمسائرإلىوبعث.عمارتها

يجعلوأن،ميلفيميلايجعلهاأنوأمره.وجلعزاللهإلايعلمهملاكثيرخلقفاجتمع،ذلكوغير

حصن.بالبكلعند،أبوابثلاثةلهايجعلوأن،فراسخثلاثةسورها

:1()المحنةأولذكر

القضاةيمتحنأنيأمرهمصعببنإبراهيمبنإسحاقببغدادنائبهإلىالمأمونكتبالسنةهذهفي

نائبهإلىالمأمونكتابونسخة.الرقةإلىمنهمجماعةإليهيرسلوأن،القرانبخلقبالقولوالمحدثين

نأوعنده،بقديموليسمحدثالقرانأنعلىالاحتجاجومضمونها؟4(جريرابنسردهاقد،مطولة

بأنهالقائلينفإن،المحدثينولاالمتكلمينمنكثيرعليهيوافقهلاأمروهذا،مخلوقفهومحدثكل

يكنلمأنبعد)5(المقدسةبذاتهالقائمتعالىفعلهبأنيقولونلا،الاختياريةالأفعالبهتقومتعالى

المقدسة،بذاتهالقائمتعالىاللهكلامهوبل،بمخلوقوليسمحدثهو:يقولونبل،مخلوقأ)6(

!وتحدثربهمصنذتحرصنيأليهمما):تعالىاللهقالوقد،مخلوقايكونلابالذاتقائمأكانوما

.111:أ!عرافأ!لادمأشجدوالفملنكةققاصوزنبهغمثمولقذ!خ):تعالىوقال.،)7(2:ا!نبياءأ

موضعلهوهذا،بمخلوقليسبالذاتالقائمفالكلام،آدمخلقهبعدتعالىمنهصدربالسجودمنهفالأمر

اخر.

."العبادأفعالخلق"سماهالمعنىهذافيكتاباالبخاريصنفوقد

المحدثينمنجماعةالمأمونعينوقد.الناسعلىقرئبغدادوردلما)8(الكتابأنوالمقصود

.طفيجاءماوأثبت.المضافالمنقوصكالاسم،الياءبإثباتعشرةثماني:الأصولفي(1)

فعل.:اللسان.يفعلونلأنهم؟ونحوهماوالحفرالطينعملةعلىغالبةصفة:"الفعلة")2(

والفتنة.المحنةأولذكر:طفي)3(

.631()8/الطبريتاريخ()4

مخلوقأ.يكنلمبل،مخلودتىالمقدسة:طفي)5(

محدثأ.:ب،ظافي)6(

.طفيجاءماأثبتوقد.الشعراءسورةمن)5(الايةوهيمحدثالرحمنمن:الأصولوفي)7(

.المأمونكتابأن:طفي)8(
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،)1(هارونبنيزيدمستملي،مسلموأبو،الواقديكاتبسعدبنمحمد:وهم؟إليهليحضرهم

،مسعودأبيبنوإسماعيل،داودبنوإسماعيل،حرببنزهيرخيثمةوأبو،معينبنويحيى

.الدورقي)2(بنوأحمد

وأظهروا،ذلكإلىفأجابوه،القرانبخلقبالقولفامتحنهم،الرقةإلى،المأمونإلىبهمفبعث

إبراهيمبنإسحاقففعل،الفقهاءبينأمرهمبإشهاروأمر،بغدادإلىفردهم.كارهونوهمموافقته

ذلك.

عنذلكإلىفدعاهم،وغيرهمالمساجدوأئمةوالقضاةوالفقهاءالحديثمشايخمنخلقاوأحضر

بينووقعت.أولئكجواببمثلفأجابوا،ذلكفيالمحدثينأولئكموافقةلهموذكر،المأمونأمر

.راجعونإليهوإناللهفإنا،عظيمةفتنةالناس

الدلائلمنبشبهالقرانبخلقالقولعلىفيهيستدلإبراهيمبنإسحاقإلىثانياكتاباالمأمونكتبثم

له؟لاعليهحجةهياياتالقرآنمنوأورد،المتشابهاتمنهيبل،لهاحاصلولا،فيهاتحقيقلا

فأحضر.بهوالقولإليهيدعوهموأنأناسعلىذلكيقرأأن)4(وأمره.بطولهجرير)3(ابنأورده

بنوبشر،الزياديحسانوأبو،وقتيبة،حنبلبنأحمد:وهم،الأئمةمنجماعةإبراهيمبنإسحاق

بنوإسحاق،الجعدبنوعلي،الواسطيوسعدويه،مقاتلأبيبنوعلي،الكنديالوليد

مناخروشيخ،العمري)5(الرحمنعبدبنويحيى،الأكبرعليةوابن،الهرشوابن،إسرائيلأبي

بنحاتمبنومحمد،القطيعيمعمروأبو،التمارنصروأبو،الرقةعلىقاضياكان،عمرسلالة

بنعليوأبو،شميلبنوالنضر1،الفرخانوابن،المضروبالجنديسابورينوحبنومحمد،ميمون

.)8(وجماعة،إسحاقبنالرحمنوعبد،()7(شجاعوابن،الجزار)6(العواموأبو،عاصم

الوليد:بنلبشرقالفهموهفلما،المأمونكتابعليهمقرأإبراهيمبنإسحاقعلىدخلوافلما

:قال؟مخلوقأهوأسألكإنما،أسألكهذاعنليس:قال.اللهكلامهو:فقال؟القرانفيتقولما

تحريف.وهو،هارونبنويزيد،المستمليمسلموأبوطفي(1)

.(463)8/الطبري(2)

.(632)8/الطبريتاريخ)3(

نائبه.وأمر:طفي()4

.محرف"الحميدعبد":طفي)5(

كيسانبنفائدوهو،الرجالكتبمنأثبتناهوما،مختلفةوجوهعلىأيدينابينالتيالنسخفينسبتهتحرفت)6(

.()عالجزارالعوامأبوالباهلي

التهذيب.رجالمن،المروذيشجاعبنمحمدهو:شجاعوابن.ب،ظامنقوسينبينما)7(

.(423)6/الأثيرلابنوالكامل،637()8/الطبريتاريخ)8(
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أتشهد:فقال.ذلكعلىوصمم.هذاغيرأحسنما:فقال.أسألكهذاعنولا:قال.بخالقليس

منمعنىفيخلقهمنشيءيشبههولا،شيءبعدهولاشيءقبلهيكنلم،فرداأحدااللهإلاإلهلاأن

فكتب..قالبمااكتب:للكاتبفقال!نعم:قال؟الوجوهمنوجهولاالمعاني

يمتحنهمنهمالرجلمانعوإذا،القرآنبخلقالقولمنامتنعفأكثرهم،رجلارجلاامتحنهمثم

-)1(-
منمعنىفيخلقهمنشيءيشبههلاتعالىأنهمن؟الكنديالوليدبنبشرعليهاوافقالتيمعهبا

.(بشرأقالكما،نعم:فيقول،الوجوهمنوجهولاالمعاني

القران:فقال؟مخلوقالقرآنإنأتقول:لهقال،حنبلبنأحمدامتحانإلىالنوبةانتهتولما

ألسميعوهوءلنفكمثلهلتس):فقال؟الرقعةهذهفيتقولفما:قال.هذاعلىأزيدلا،اللهكلام

لهفقال.بعينبصير،بأذنسميع:يقولإنه:المعتزلةمنرجلفقال.(أا:الشورىأ!آلبصير

وصفكماوهو،منهااللهأرادهمامنهاأردت:فقال؟بصيرسميع:بقولكأردتما:اإسحاقأ

ذلك.علىأزيدولا،نفسه

.المأمونإلىبهاوبعث،رجل2(رجلؤ،القومجواباتفكتبت

ونفي،القرانبخلقالقولفيالجماعةامتحنلمابغدادنائبإبراهيمبنإسحاقأن:تقدمقد

كلهم:وقالوا،ذلكمنفامتنعواالقرانبخلقالقولوأما.المماثلةنفيإلىكلهمفأجابوا،التشبيه

كمثلهءلتسمالو:المماثلةنفيفيوقرأ،أبداحرفأهذاعلىأزيدولا:أحمدا!مامقال.اللهكلامالقرآن

أردت:فقال؟البصيرالسميع:بقولكأردتما:فقالوا،(11:الشورىأمهـوآلبصيرألسميعهولثفء!

منها.اللهأرادمامنها

منيعزلونكانوالأنهم؟مكرهامصانعةالقرآنبخلقالقولإلىأجابمنالحاضرينمنوكان

كانوإن،الإفتاءمنمنعمفتياكانوإن،قطعالمالبيتعلىرزقلهكانوإن،وظائفهعنيجيبلا

حولفلا،دهياءوداهية،شنعاءومحنة،صماءفتنةووقعت.والأداءالإسماععنردع،حديثشيخ

الحكيم.العزيز،العظيمالعليباللهإلاقوةولا

إلىبهوبعث،بعينهجوابهمنهمواحدكلعنفكتبللكاتبإبراهيمبنإسحاقالنائبوأمر

)1(

)2(

الرقعة.فيبما:ب،ظا

رجلأ.رجلا:طفي
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نأنائبهوأمر.قالفيمافردفردكلعلىوالرد،فعلماعلىالنائبيمدحالجوابفجاء،المأمون

فابعثالقرآنبخلقالقولإلىمنهميجبلمومن،الناسفيأمرهشهرمنهمأجابفمن،أيضايمتحنهم

)1(مذهبهومن،رأيهبهفيرى،المؤمنينأميرإلىيصلحتىبهمحتفظامقيداالمؤمنينأميرعسكرإلىبه

وفيهمأولئكوأحضر،اخرمجلساببغدادالأميرفعقد.القرانبخلقيقللممنعنقيضربأن

يجيبالمإنقتلهماعلىالمأموننصوقد،الكنديالوليدبنلبشرصاحباوكان،المهديبنإبراهيم

متأولينمكرهينكلهمأجابواالخليفةكتابقراءةبعدثانياإبراهيمبنإسحاقامتحنهمفلما،الفورعلى

اللهمفغضبفعلتهؤصدرابأئكفرش!خمنولبهنبآلإيفنمطمينموققبهوأتحرهمنإلا!و:تعالىقوله

،نوحبنومحمد،حنبلبنأحمد:(وهم1،أربعةإلا،6011:النحلأ!وعظيوولهؤعذالمحب

الخليفة،إلىبهمليبعثوأرصدهمفقيدهم.القواريريعمربناللهوعبيد،سجادةحمادبنوالحسن

وأطلقه.قيدهفأطلق،القرانبخلقالقولإلىسجادةفأجاب،فامتحنهمالثانياليومفيبهماستدعىثم

بنأحمدوأصر.وأطلقهأيضاقيدهفأطلقأيضاذلكإلىالقواريريفأجاب،الثالثاليومفيامتحنهمثم

الحديد،فيوجمعهما،قيودهمافأكد،ذلكمنالامتناععلىالجنديسابورينوحبنومحمد،حنبل

علىمحارةفيمقيدينفساراإليهبإرسالهماكتابامعهماوكتب،بطرسوسوهوالخليفةإلىبهماوبعث

عنهما.اللهرضي،متعادلينجمل

وجاء.يراهماولايرياهوألا،المأمونوبين)2(بينهميجمعألاوجلعزاللهيدعوأحمدالإماموجعل

قولهمتأولينمكرهينأجابواإنماالقومأنبلغنيقدأنه:وفيه،إبراهيمبنإسحاقإلىالمأمونكتاب

،كبيراخطأذلكفيأخطؤواوقد.(601:ادنحلأ!وبآلإيمنمظمينيموققبهأتحرهمنإلأ!و:تعالى

المؤمنين.أميرإلىكلهمفأرسلهم

ببعضكانوافلما،إليهافساروا،طرسوسإلىبالمسيروألزمهم،إبراهيمبنإسحاقفاستدعاهم

حنبل،بنأحمدوكان.بغدادإلىبالرجوعلهمأذنثم،الرقةإلىفردوا،المأمونوفاةبلغهمالطريق

ووليهعبدهمناللهواستجاب،ماتحتىبهيجتمعالمولكن،الناسسبقاقدنوحبنمحمدوصاحبه

.بغدادإلىوردوا،بالمأمونيجتمعوافلم،اللهرحمه،حنبلبنأحمد

ترجمةفيفيهاالكلاموتمام،الرشيدبنالمعتصمولايةأولفيالفظيعالأمرمنوقعماتماموسيأتي

.المستعانوبالله،ومئتينوأربعينإحدىسنةفيوفاتهذكرعندحنبلبنأحمدالإمام

رأيه.ومن:طفي(1)

بينهما.:طفي2()
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بنمحمدبناللهعبدالمنصورجعفرأبيبنالمهديمحمدبنالرشيدهارونبنالمأموناللهعبدهو

مأوأمه،ا)2(المأموناالمؤمنينأميرجعفرأبو،العباسيالهاشميالقرشيعباسبناللهعبدبنعلي

،الهاديعمهتوفيليلةومئةسبعينسنةالأولربيعفيمولدهوكان،الباذغيسية)3(مراجل:اسمهاولد

.تقدمكماجمعةليلةذلكوكان،الرشيدهارونأبوهوولي

بنويوسف،الضريرمعاويةوأبي،بشيربنوهشيم،أبيهعنالحديثروى:عساكر)4(ابنقال

.الأعورمحمدبنوحجاج،عليةبنوإسماعيل،العوامبنوعباد،عطية

بنالفضلوابنه،القاضيأكثمبنويحيى-منهأسنوهو-بشربنإسحاقحذيفةأبو:عنهوروى

الحارثبنوأحمد،الطيالسيعثمانأبيبنوجعفر،القاضييوسفوأبو،شبيببنومعمر،المأمون

السلمي،إبراهيمبنومحمد،الحسينبنطاهربناللهوعبد،مسعدةبنوعمرو،واليزيدي،الشيعي

.مدةبهاوأقام،دفعاتدمشقوقدم:قال)5(.الخزاعيعليبنودعبل

:قال،الموصليإبراهيمبنأحمدحدثنا،البغويالقاسمأبيطريقمن،)6(عساكرابناروىثم

بنليحيىفقال،الناسكثرةإلىينظرفجعل،)8(الحلبةأجرىوقد)7(الشماسيةفيالمأمونسمعت

الخلق":قالمج!ي!النبيأن،أنسعن،ثابتعن،عطيةبنيوسفحدثنا:قالثم؟ترىأما:أكثم

.")01(لعيالهأنفعهم)9(إليهفأحئهماللهعيالكلهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

عساكروابن،)01/183(بغدادتاريخ،آ(4وه)8/428الطبريوتاريخ،387()صقتيبةلابن،المعارف

الذهبشذرات،272(1/)0النبلاءأعلامسير،428(و282)آ/الأثيرلابنالكامل،(93،222الجزء)

/2()93.

ظا.،بمنزيادة

.(1/501)اللباب.هراةبنواحيومزارعكثيرةوقرىبليداتوهي،باذغيسإلىنسبة

.222()93/الجزءعساكرابن

عساكر.ابنأي

.طمنزيادة

لدارمجاورةوهي،النصارىشماسيبعضإلىمنسوبة،مهملةسينثم،ثانيهوتشديدأولهبفتح:"الشفاسثة"

.ياقوت.بغدادمدينةأعلىفيالتيالروم

حلائب.جمع،أوبكلمنللسباقتجمعخيل:"الحلبة"

.93224/الجزءوفي،إليهخلقهفأحب:روايةفي:عساكرابنتاريخ

التقريب.فيالحافظقالكما،متروكوهو،سهلأبو،البصريالصفارثابتبنعطيةبنيوسفسندهوفي

وفيه-:الهيثميالحافظوقال،(191)8/الزوائدمجمعفيكما،والبزاريعلىأبوأنسحديثمنأيضأورواه
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عن،القاضيأكثمبنيحيىعن،المالكيأحمدبنالحسينعنالميانجي)1(بكرأبيحديثومن

منالحياء":قال!اللهرسولأن:بكرةأبيعن،الحسنعنمنصورعن،هشيمعن،المأمون

.")2(الإيمان

المأمونخلفعرفةيومالعصرصلىأنه،الطيالسيعئمانأبيبن(محمدبنأجعفرحديثومن

ع!ي!.القاسمأبيسنةغدا،غوغاءيالا،غوغاءيالا:يقولفجعل،الناسكبرسلمفلما،بالرصافة

عن،الشعبيعن،شبرمةابنحدثنا،بشيربنهشيمأنبأ:قالثم.فكبر،المنبرصعدالغدكانفلما

لحمهوفإنمايصليأنقبلذبحمن":ع!ي!اللهرسولقال:قال،نياربنبردةأبيعن،عازببنالبراء

،كثيرادلهوالحمد.كبيراأكبرالله0")3(السنةأصابفقدالغداةيصليأنبعدذبحومن،لأهلهقدمه

.يديعلىوأصلح،واستصلحنيأصلحنياللهم،وأصيلابكرةاللهوسبحان

ربيعمنللنصفالجمعةليلةوذلك،الرشيدأبوهوولي،الهاديعمهماتليلةالمأمونمولدوكان

وتسعينثمانسنةأخيهمقتلبعدمنهبقينلخمسالمحرمفيالخلافةوولي،ومئةسبعينسنةالأول

أشهر.وخمسةسنةعشرينالخلافةفيواستمر،ومئة

منالعهدبولايةومئتينإحدىسنةفيبايعوقد،الصحيحةبالسنةوجهل4واعتزاتشيعفيهكانوقد

)1(

)2(

)3(

الكبيرفيالطبرانيرواه:وقال،مسعودابنحديثمنالهيثميوذكره.متروكوهو،الصفارعطيةبنيوسف

.متروك،القرشيهارونأبووهو،عميروفيه،والأوسط

وأحب،للناسأنفعهمتعالىاللهإلىالناسأحب":بلفظعمرابنحديثمنالأوسطفيالطبرانيرواهوقد

عنهتطردأو،ديناعنهتقضيأو،كربةعنهتكشفأومسلمعلىتدخلهسروووجلعزاللهإلىالأعمال

."..جوعا

ع!يم،النبيأصحاببعضعن"الحوائجقضاء"فيالدنياأبيابنرواه،اخرطريقلهولكن،ضعيفوإسناده

.()عحسنحديثفهو،عمرابنعنطرقمنعساكروابن

الحسنعن،لأبيهالزهدزوائدفيأحمدالإمامبناللهعبدرواه.لعيالهأنفعهماللهإلىالعبادأحب:روايةوفي

.لغيرهحسنابهايكون،شواهدلهلكن،ضعيفوهو،مرسلا

.22هص،الجزء93،عساكرابنوتاريخ،(ظاهرية123ق927حديثخ)الميانجيحديثغرائبانظر

باب،الإيمانفي)36(رقمومسلم؟الحياءباب،الأدبفي(0/1433)البخاريرواهولكن،ضعيفوإسناده

رقموالترمذي؟الحياءفيباب،الأدبفي)5947(رقمداودوأبو؟الحياءوفضيلة،الإيمانشعبعددبيان

،الإيمانفيباب،المقدمةفي)58(رقمماجهوابن؟الإيمانمنالحياءأنجاءماباب،الإيمانفي)2615(

باب،والصلةالبرفي2(00)9رقمالترمذيورواه.عنهمااللهرضيالخطاببنعمربناللهعبدحديثمنكلهم

صحيح.فالحديث.عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمن،الحياءفيجاءما

والنسائي؟)7(()6191رقمومسلم؟الأضحيةسنةباب،الأضاحيفي3(و12/)0البخاريصحيحفيوهو

بنالبراءحديثمن؟الأضحيةوقتباب؟الأضاحيفي276(1/)0سننهفيوالبيهقي؟العيدينفي(182)3/

عنه.اللهرضي،عازب
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الحسينبنالعابدينزينعليبنالباقرمحمدبنالصادقجعفربنالكاظمموسىبنالرضالعليبعده

منالعباسيونذلكفأعظم،قدمنا)1(كماالخضرةولبسالسوادوخلع،طالبأبيبنعليبنالشهيد

بهمالمأمونظفرثم،تقدمكما،المهديبنإبراهيمعليهموولواالمأمونوخلعوا،وغيرهمالبغاددة

كما،المهديبنإبراهيمعمهعنوعفا،بطوسالرضاعليموتبعدوذلك،الخلافةفيأمرهواستقام

.)2(موضعهفيذلكبسطتقدم

عنهمفأخذ،المريسيغياثبنبشر:منهم؟بجماعةاجتمعفإنهالاعتزالمذهبعلىكونهوأما

الداخل،ذلكبسببعليهفدخل،فيهنافذةبصيرةلهيكنولم،العلميحبوكان.الباطلالمذهبهذا

دولته.وانقضاءأيامهآخرفيوذلك؟عليهقهراالناسوحملإليهودعا؟الباطلعندهوراج

تعلوه،الشيبوخطهقد،الوجهحسن،ربعةأبيضالمأمونكان:الدنياأبيبنبكرأبووقال

.)3(مراجل:لهايقالولدأمأمه؟خالخدهعلى،الجبينضيق،رقيقها،اللحيةطويل،أعين،صفرة

غيرالخلفاءمنأحدالقرآنيحفظلم:قال،عبادبنمحمدبنالقاسمعنالبغداديالخطيبوروى

.531(جدغريبوهذا؟)4(والمأمونعفانبنعثمان

حولهفاجتمعالحديثلإملاءيومأوجلس،ختمةوثلاثينئلائارمضانشهرفييتلووكان:قالوا

من،متعددةبعلومبصيرةلهوكانت.حديثأئلاثينحفظهمنعليهمفأملى،وجماعةأكثمابنالقاضي

ينسبوإليه؟النجوموعلم،وغريمب،وعربية،ونحو،وكلام،وفرائض،وشعر،وطب،فقه

.القدماءمنالأوائلوعملعملهفاختلف،سنجاروطأةفيالدرجةمقداراختبروقد.المأمونيالزيج)6(

امرأةفجاءت،والعلماءالأمراءمجلسهوفي،للناسيوماجلس!المأمونأنعساكر)7(ابنوروى

علىلهافقال.واحددينارسوىلهايحصلفلم،دينارستمئةوتركتوفيأخاهاأنفذكرت،إليهتتظلم

وأختا،أخاعشروائني،وزوجة،وأما،)8(بنتينتركقدأخاككأن،حقكإليكوصلقد:البديهة

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

هـ.402سنةحوادثفيتقذم

السابق.المصدر

.273(/51)النبلاءأعلامسير،922(93/الجزء)عساكرابنتاريخ،(51/184)بغدادتاريخ

.(93234/الجزء)عساكرابنوتاريخ،(01/091)بغدادتاريخ

.الخلفاءمنعدةالقرآنيحفظكانفقد،عليهيوافقلا:طفىبعدها

.معربفارسي.التقويميستخرجومنه،الكواكبسيرمنهيعرفجدولأوكتاب:"الزيج"

بالوفياتوالوافي،)01/277(النبلاءأعلامسيرفيوالخبر.(93/236الجزء)عساكرابنتاريخ

.331()للسيوطيالخلفاءوتاريخ،(1/042)الوفياتوفوات،(657/)17

.بناتأربع:عساكرابنفي
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مئةالسدسوللأم،دينارأربعمئةالثلثانللبنتين:فقال.المؤمنينأميريانعم:قالت؟أنتوهيواحدة

دينارانأخلكل،ديناراوعشرونخمسةويبقى،ديناراوسبعونخمسةالثمنوللزوجة،دينار

واحذ.دينارولك،(1،)دينارانا

بنعليعنالحكايةهذهرويتوقد.جوابهوسرعة،)2(ذهنهوحدةافطنتهمنالناسفعجب

طالب.أبي

موقعامنهيقعلمإياهأنشدهفلما،عظيمايراهبيتافيهقالوقدالمأمونعلىالشعراءبعضودخل

بهيرفعفلمالبيتهذاالمأمونأنشدت؟أعجبكألا:فقالآخرشاعرفلقيه،عندهمنفخرج،طائلا

:فيه)3(قلت:قال؟هووما:فقال.رأسا

مشاغيلبالدنياوالناسبالدينمشتغلاالمأمونالهدىإمامأضحى

فيجريرقالكماقلتفهلا.محرابهافيعجوزاجعلتهأنعلىزدتما:الشاعرذلكلهفقال

:الوليد)4(بنالعزيزعبد

شاغلهالدينعنالدنياعرضولانصيبهمضيغالدنيافيهوفلا

:)5(نواسأبيقول،أحالحقهمامالاثنينبيتان:جلسائهلبعضيوماالمأمونوقال

صديقثيابفيعدوعنلهتكشفتلبيمثالدنيااختبرإذا

:)6(شريحوقول

يلومهامناستصلاحهاعلىحريصإنهالملامةالذنياعلىتهون

رجلافرأيت)8(السوقخالطتحتىالموكبفيوأنايوماالزحامألجأنيوقد:،)7(المأموناقال

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.وطعساكرابنمنزيادة

.()عطمنزيادةحاصرتينبينما

،)248(الفصاحةوسر،(1)91والصناعتين،(93/238الجزء)عساكروابن،663()8/الطبريفيالبيت

.(171،133ص)حفصةأبيبنمروانوشعر

(مروانبنالعزيزعبد)طوفي)435(جريروديوان(93/923الجزء)عساكروابن،)8/663(الطبري

.()ع

.)287(نواسأبىوديوان(93923/الجزء)عساكرابن

.(93923/الجزء)عساكرابن

.طمنزيادة

السوقة.:طفي
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:)2(فقال،أمريمنيتعجبأويرحمنيمننظرإليفنظر،()1خلقةأثوابعليهدكانفي

قابلسلامةعائممضىماإذانفسهتمنيهمغروركلأرى

علىوصلى،عليهوأثنىاللهحمد؟الناسخطبعيديومالمأمونسمعت:أكثمبنيحيىوقال

فوالله،الفريقينمدةوطالت،العاملينجزاءوارتفع،الدارينأمرعظم!اللهعباد:قالثمع!ي!اللهرسول

والفصل،،والحساب،والبعث،الموتإلاهووما،الكذبلاللحقوإنه،اللعبلاللجدإنه

فيكلهالخير.خابفقديومئذهوىومن،فازفقديومئذنجافمن.والثواب،العقابثم،والصراط

.النار)3(فيكلهوالشر،الجنة

أصبحتكيف:فقال،المأمونعلىدخلت:قال،شميلبنالنضرطريقمنعساكر)4(ابنوروى

بهيصيبون؟الملوكيوافقدين:فقلت؟(الإرجاء)ما:فقال!المؤمنينأميريابخير:قلت!؟نضريا

هذاصبيحةفيقلتماأتدري!نضريا:قالثم.صدقت:قال.دينهممنوينقصوندنياهممن

:قلت)6(:فقال.الغيبأعلملمإني:قلت؟اليوم

معتذراالغداةمنهولستبهأدينالذيدينيأصبح

عمراولاصديقناأشتمولاالنبيبعدعليحب

مصطبراالقتيلذاكأبرارادمعالجنانفيعفانابنثم

غدراقائلقالإنطلحةولاالزبيرأشتمولا،لا،لا

برامنهفنحنيفتريهامنأشتمهالستالأموعائش

السلفبعضقالوقد.)8(عثمانعلىعليتفضيل)7(وفيه،التشيعمراتبثانيالمذهبوهذا

،أيامثلاثةاجتهادهمفييعني-والأنصاربالمهاجرينأزرىفقدعثمانعلىعليافضلمن:والدارقطني

فيمرتبةعشرةستذلكوبعد-عنهماللهرضي،عمرمقتلبعدعليعلىعثمانتقديمعلىاتفقواثم

الكفر.أكفرإلىينتهي،"الأعظموالناموس،الأكبرالبلاع"كتابصاحبذكرهماعلى،التشيع

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.وأخلاقخلقانوالجمع،بال:خلقثوب:يقال

.(93923/الجزء)عساكرابن

.(93482/الجزء)عساكرابن

.(942-93482/الجزء)عساكرابن

.بالإرجاء؟أتدري:عساكرابنفي

.(2238/)الأعيانووفيات،(01/282)النبلاءأعلاموسير،2(9394/الجزء)عساكرابنفيالأبيات

وقبله.:ظا،بفي

الصحابة.:طفي
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علىفضلنيبأحدأوتىلا:قالأنه،عنهاللهرضي،طالبأبيبنعليالمؤمنينأميرعنرويناوقد

عمرثمبكرأبوع!ج!اللهرسولبعدالناسخير:قالأنهعنهوتواتر.المفتريجلدجلدتهإلاوعمربكرأبي

.)1(عثمانثم

عنهم.اللهرضي،طالبأبيبنعليحتىكلهمالصحابةمذهبهفيالرشيدبنالمأمونخالففقد

ذلك،فيوخالفهم،والأنصارالمهاجرينعلىفيهاأزرىالتيهذهبدعتهإلىالمأمونأضافوقد

المسكرتعاطيعلىالانهماكمنفيهمامع،القرانبخلقالقولوهي،العظمىوالطامةالأخرىالبدعة

المنكر.فيهايعذرالتيالأفعالمنذلكوغير

الرومومصابرة،الأعداءوحصار،القتالفيهمةوله،جسيمةوقوة،عظيمةشهامةفيهكانولكن

وولدانهم.ذراريهموأسر،فرسانهموقتل،بلدانهمفيوحصرهم

.)2(بنفسيوأنا،بحجاجهالملكوعبد،بعمره،معاويةأ:يقولوكان

وهوالعباسابنهعلىفتظلمتضعيفةامرأةجاءته؟الفصلالناسبينبنفسهويتولى،العدليقصدوكان

واستحوذلهاضيعةأخذأنهعليهفادعت،يديهبينمعهافأجلسهبيدهفأخذالحاجبفأمر،رأسهعلىواقف

اسكت،:المأمونلهفقال،الحاضرينبعضفزجرها،صوتهعلىيعلوصوتهافجعلساعةفتناظرا،عليها

.)3(درهمالافبعشرةولدهلهاوأغرم،بحقهالهاحكمثم،أسكتهوالباطلأنطقهاالحقفإن

وجارك،عاروغريمك،وفضةذهبمنانيتكتكونأنالمروءةمنليس:الأمراءبعضإلىوكتب

.طاو)4(

تأن،المؤمنينأميريا:فقال!لأقتلنكوالله:المأمونلهفقال،المأمونيديبينرجلووقف

لأن،المؤمنينأميريا:فقال!لأقتلنكحلفتوقد!ويحك:فقال،العفونصفالرفقفإن،علي

.عنه)5(فعفا.قاتلاتلقاهأنمنلكخيزحانثاوجلعزاللهتلقى

السرورويدخل،عنهمالخوفيذهبحتىالعفوفيمذهبييعرفونالجرائمأهلليت:يقولوكان

.)6(قلوبهمإلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.ط،بفييردلمعثمانثم:قوله

.(656/)17بالوفياتوالوافي،(93552/الجزء)عساكروابن،(01/091)بغدادتاريخ

.(93256/الجزء)عساكروابن،(1/22)الفريدالعقد

.(93258/الجزء)عساكروابن،303()4/الفريدالعقد

.(93952/الجزء)عساكروابن،(01/191)بغدادتاريخ

.(32هص)للسيوطيالخلفاءوتاريخ،(576/)17بالوفياتوالوافي،(93952/الجزء)عساكرابن
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أخاهقتلوقد،عينيفيينبلالمأمونهذاأترون:يقول!ملاحافسمع،حراقةفييوماوركب

عينفيأنبلحتىالحيلةترونكيف:ويقوليتبسمالمأمونفجعل،الخليفةبمكانيشعرلاوهو؟الأمين

هدبةجعلالمائدةرفعتفلما،عندهفتغدى،يوماخالدبنهدبةعندهوحضر؟)1(الجليلالرجلهذا

بنحمادحدثنيولكن،بلى:فقال!؟!شيخياشبعتأما:المأمونلهفقال!،منهاتناثرمايلتقط

")2(قال!:الفقرمنأمنمائدتهتحتماأكلمن":قال!"!ي!اللهرسول!أن،أنسعن،ثابتعن،سلمة

.دينار)3(بألفالمأمونلهفأمر

أعطيتكقد!اللهعبدأبايا:المهلببنعبادبنلمحمديوماقال!المأمونأنعساكر)4(ابنوروى

سوءالموجودمنعإن:المؤمنينأميريا:فقال!!ديناعليكوإن،ألفوألف،ألفوألف،ألفألف

ألف.وألف،ألفوألف،ألفألفأعطوه!اللهعبدأباياأحسنت:فقال!.بالمعبودظن

النفيسة،الأشياءلأبيهايهدونالناسجعلسهلبنالحسنبنتببوران)5(يدخلأنالمأمونأرادولما

أشنان)7(فيهومزودا،طيبملحفيهمزودا)6(إليهفأهدى؟الأدباءمنرجلبهيعتزمنجملةمنوكان

ليمنهبهبالمبتدأإليكفوجهت،فيهاأذكرولاالبرأهلصحيفةتطوىأنكرهتإني:إليهوكتب،جيد

:)8(إليهوكتب.ونظافتهلطيبهبهوبالمختوم،وبركته

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

بالوفياتالوافي،)01/927(النبلاءأعلامسير،(93026/الجزء)عساكرابن،)15/918(بغدادتاريخ

.)326(للسيوطيالخلفاءتاريخ،(236)2/الوفياتفوات،(657)17/

بنهدبةعن،البغداديأي،الخطيبوأخرج:فقال)322(صفحةالخلفاءتاريخفيالسيوطيالحافظذكره

مائدةتحتماأكلمن":!ي!اللهرسولعن،عنهاللهرضيأنسعنالبنانيثابتعنسلمةبنحمادعن،خالد

."الفقرمنأمن

بنحمادعنخالدبنهدبةحديثمن(5824)1رقم252()15/العمالكنزفيالهنديالمتقيأيضاالحديثوذكر

والمتن،مسلمشرطعلىهدبةمنسنده:المختارةأطراففيحجرابنقال:وقال،أنسعنثابتعنسلمة

هدبة.دونفيمنفلينظر.منكر

.هريرةأبيحديثمنالغرائبفيالدارقطنيرواه"رزقمنسعةفييزللمالمائدةمنيسقطماأكلمن":روايةوفي

.بعمدةليس:الذهبيقال.الحرانيسليمانبنأحمدوفيه262()2/الشريعةتنزيهفيالكنانيعرا!تىابنقال

بنيوسفوفيه،الديلميعند"الفقرعنهنفيالمائدةمنيسقطماأكلمن":عباسابنحديثمنروايةوفي

.مجهولوهو،القاضييوسفأبي

.)327(للسيوطيالخلفاءوتاريخ،(93266/الجزء)عساكرابن

.()917والمستجاد،(1/172)الفريدوالعقد،(175)3/الأخباروعيون،(93267/الجزء)عساكرابن

هـ.512سنةحوادثفيبورانعرسعنالحديثتقدم

.مزاودجمع،الزادوعاء:"المزود"

.والأيديالثيابغسلفيرمادهأوهويستعمل،الرمليةالأرضفيينبتشجر:"والإشنانالأشنان"

.(-93267268/الجزء)عساكرابنفيوالخبرالبيتان
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ماليعنتقصروهمتيهمتيعنتقصربضاعتي

أمثالييهديهماأحسنسيديياوالأشنانفالملح

دنانير،وملئاففرغابالمزودينوأمر،ذلكفأعجبهالمأمونعلىسهلبنالحسنبهمافدخل:قال

الأديب.ذلكإلىبهماوبعث

،الشعراء)1(بعضودخل،التهانيبصنوفيهحئونهعليهالناسفدخل،جعفرابنهللمأمونوولد

:بولدهيهنيه:فقال

جداهذاابنكترىحتىمداالحياةاللهلكمد

تبدىإذاأنتكأنهتفدىمامثليفدىثم

مردا)2(بمجدهمؤزراوقداقامةمنكأشبه

درهم.الافبعشرةلهفأمر:قال

عليهفورد،ذلكالمعتصمأخيهإلىوشكا،أفلسقدكانبعدماجزيلمالبدمشقوهوعليهوقدم

ومعه،والأحمالالجمالزينتوقديستعرضهافخرج،درهمألفألفثلاثونخراسانمنخزائن

،ينظرونوالناسكلههذانحننحوزأنالمروءةمنليس:قالالبلددخلتفلما،القاضيأكثمبنيحيى

.)3(فرسهعنينزللمالركابفيورجله،درهمألفألفوعشرينأربعةمنهفزقثم

:)4(قولهشعرهلطيفومن

مذيعلسريثمومودمعيلأسراركمكتوملساني

دموعلييمنلمالهوىولولاالهوىكتمتدموعيفلولا

الجاريةوتمنعت،المكثعندها،)5(الخادمأفأطال،بجاريةليأتيهاللياليمنليلةخادمابعثوقد

:)6(يقولالمأمونفأنشأ،بنفسهالخليفةإليهايأتيحتىإليهالمجيءمن

الأغانيفيأيضاوالأبيات276(93/الجزء)عساكروابن،(1918/)0بغدادتاريخ،الأحنفبنالعباسهو()1

مختلفتين.ومناسبةبروايةإبراهيمبنإسحاقإلىمنسوبة(الكتبدار)323()5/

.الرداءمن:"مردىو"؟الإزارمن:"مؤزر"2()

.(433)6/الأثيرلابنوالكامل،652()8/الطبريتاريخ)3(

الخلفاءوتاريخ،)17/965(والوافي،)377(والمساوىءوالمحاسن،(93028/الجزء)عساكرابن)4(

.)333(للسيوطي

.طمنزيادة)5(

.(436)6/الأثيرلابنوالكامل،(93927،028/الجزء)عساكروابن،658()8/الطبري)6(
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الظنابكأسأتحتىوأغفلتنيبنظرةففزتمشتاقابعثتك

أغنىمادنوكعنشعريفياليتمقربافكنتأهوىمنوناجيت

أذنانغمتهاباستمتاعومتعتوجههامحاسنفيطرفاورذدت

حسناحسنهامنعيناكسرقتلقديكن)1(لمخدكصحنفيأثراأرى

المأمونشيخوكان-)2(المريسيبشربذلكفرح،والاعتزالالتشيعمنابتدعماالمأمونابتدعولما

:)3(يقولالمريسيفأنشأ-ذلكفي

تصديقالكتابفيلهقولاوسيدنامأمونناقالقد

)4(النوقبهأرقلتمنأفضلحسنأباأعنيعلياإن

مخلوقوالقران،أعمالنالناوإنالهدىنبيئبعد

:)5(فقالالسنةأهلمنالشعراءبعضفأجابه

مخلوقاللهكلام:يقوللمنعملولاقوللاالناسأيهايا

صديقيذكرهولمالنبيولاعمرولابكرأبوذاكقالما

زنديقاللهوعندالإلهعلىمبتدعكلإلاذاكيقلولم

ممحوقواللهدينهملأندينكمإمحاقبهأرادعمدا

)6(موثوقالأغلالفيويصبحيمسيخليفتكممنعقلاقومياأصبح

فقيهاكانلو!ويحك:فقال،ذلكعلىفيؤدبههذاقائليطلبأنالمأمونمنبشرسألوقد

له.أعرضفلستشاعرولكنه،لأدبته

وقديحبهاكانبجاريةاستدعى،طرسوسإلىسافرهاسفرةاخرفيللغزوالمأمونتجهزولما

بينا.بعينكمنهأثرأأرى:الأثيروابنوالطبريطفي(1)

قليل.بعدترجمتهالمؤلفوسيورد.إليهودعا،القرانبخلققال،الفقهاءكبارمن)2(

.(93282/الجزء)عساكرابن)3(

أسرعت.:"النوقبهأرقلت"(4)

.(93282/الجزء)عساكرابن()5

:طفيروايته)6(

موثوقالأغلالفيوهومقيدأخليفتكممنعقلأصبحقوميا
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أنشأتثم!بسفركالمؤمنينأميرياقتلتني:وقالتالجاريةفبكت،إليهفضمها،عمرهاخرفياشتراها

.)1(ا--

.لمور

ويستجيبالدعاءعلىيثيبرباالمضطردعوةسأدعو

القلوبتهوىكماويجمعناحربايكفيكأنالثهلعل

:متمثلا)2(:يقولوأنشأإليهفضمها

الأناملمنهاالدمعتذريهيوإذكحلهاالدمعيغسلإذحسنهافيا

تحاولهناكقالتبماوقتليقتلتنيالعتابفيقالتصبيحة

قالكمانحن:قالثم،يرجعحتىعليهاوالاحتفاظ،إليهابالإحسانمسروراالخادمأمرثم

:)3(الأخطل

بأطهارباتتولوالنساءدونمازرهمشدواحاربواإذاقوم

تنفستإليهانعيهجاءفلما،أيضاالمأمونومات،هذهغيبتهفيالجاريةفمرضتوسارودعهاثم

:)5(السياقفي(وهي)4تقولوأنشأت،الوفاةوحضرتهاالصعداء

فأرواناأنفاساالحلاوةبعدمرارتهمنسقاناالزمانإن

فأبكاناأخرىتارةانثنىثمفأضحكنامنهتارةلناأبدى

دنياناتلوينومنالقضاءمنلنايزاللافيمااللهإلىإنا

وأحزانامصافاةيدوملاماتصرفهامنترينانراهادنيا

موتانايبكونأحياؤنا)6(للعيشيزايلنالاكأنافيهاونحن

بقيتعشرةلثلاث،العصربعد:وقيل،الظهروقتالخميسيومفيبطرسوسالمأمونوفاةكانت

عشرين)7(خلافتهمدةوكانت.سنةوأربعينثمانمننحووله،ومئتينعشرةثمانيسنةمنرجبمن

خاقاندارفيبطرسوسودفن،بعدهمنالعهدوليوهوالمعتصمأخوهعليهوصلى،وأشهراسنة

.93()2/الذهبوشذرات،(93283/الجزء)عساكرابن(1)

السابق.المصدر(2)

.(93284/الجزء)عساكروابن،(521)ديوانه)3(

.الروحنزع:"السياقو".النزعفيأي:السياقفيهي()4

.(93284/الجزء)عساكرابن()5

عساكر.وابنبفيجاءماوأثبت:وماأحيا:ط،آفي)6(

يوما.عشروثلاثةأشهروخمسةسنةعشرينلهاستقامتالتيولايتهوكانت:عساكرابنفي)7(
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السنة.هذهمنرجبمنبقينلثمان،الأربىماءبفم:وقيل.الثلاثاءيوموفاتهكانت:وقيل.الخادم

فيذلكبعدنقلإنه:وقيل.بهادفنحتىإليهافحهل،مراحلبأربعطرسوسخارجماتإنه:وقيل

أعلم.والله،بهافدفن،أذنةإلىرمضان

:()1المخزوميسعيدأبوقالوقد

المأسوس)3(ملكهعزفيمونالمأعنأغنتالنجوم)2(رأيتما

بطوسأباهخلفوامثلماطرسوسبعرصتيخلفوه

والأمراءالقضاةوجماعةالعباسابنهبحضرةوصيتهوكتب،المعتصمأخيهإلىأوصىكانوقد

.والكتابوالوزراء

لمذلكعلىوهو،عملهوانقضى،أجلهأدركهحتىذلكمنيتبولم،القرانبخلقالقولوفيها

إسحاقأباأخاهوأوصى.خمساعليهيصليالذيعليهيكترأنوأوصى.منهيتبولمعنهيرجع

إلىوالدعاء،القرآنفيأخوهيعتقدهكانمايعتقدوأن،بالرعيةوالرفقوجلعزاللهبتقوىالمعتصم

فيشاوره:قال،(دواد)أبيبنوأحمد،إبراهيمبن)4(وإسحاق،طاهربناللهبعبدوأوصاه.ذلك

عني،الناسونفرخانني:وقال،وذمهعنهونهاه،أكثمبنيحيىمنوحذره،تفارقهولاأمورك

وأن،مسيئهمعنويتجاوز،محسنهممنيقبلأن؟خيرابالعلويينأوصاهثم.عنهراضغيرففارقته

سنة.كلفيبصلاتهميواصلهم

مععساكرابنالحافظيذكرهالمكثيرةأشياءفيهاأوردحافلةترجمةللمأمونجرير)6(ابنذكروقد

عليم.علمذيكلوفوق،يوردهماكثرة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

للسيوطيالخلفاءتاريخ،(طرسوس)البلدانمعجم،(93292/الجزء)عساكرابن،(655)8/الطبريتاريخ

9(31).

رأيت.هل:الخلفاءوتاريخالبلدانومعجم،والطبري،ط،بفي

ملكه.أوشيئا:والطبريطفي

الأمير،الخزاعيمصعببنإبراهيمبنإسحاقوهو.ب،ظافيجاءماوأثبت،إبراهيمبنأحمد:ط،افي

يطلبكانالذيوهو،حازماسائساصارماوكان،سنةعشرينمنأكثربغدادولي،الحسينبنطاهرعمابن

هـ،235سنةأحداثفيالمؤلفلهوسيترجمهـ.235سنةبغدادفيمات.المأمونبأمرويمتحنهمالفقهاء

.84()2/الذهبوشذرات،(1/542)العبرفيأيضاوترجمته

المشهورينالقضاةأحد،الإياديدوادأبيبنأحمد:وهو،ط،ظفيجاءماوأثبت،داودبنأحمد:ب،افي

هـ.042سنةأحداثفيالمؤلفلهوسيترجم،القرانبخلقالقولفتنةورأس،المعتزلةمن

.(222-93392/الجزء)عساكرابنوتاريخ،478-666()8/الطبريتاريخ
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الرشيد:!ارونبنمحمدإسحاقأبيباللهالمعتصمخلافة

ثمانيسنةمنرجبمنعشرالثانيالخميسيومبطرسوسالمأمونأخوهماتيومبالخلافةلهبويع

الجند،بعضشغبوقد،المأمونأخيهعلىصلىالذيوهو،مريضاذاكإذوكان،ومئتينعشرة

الحبهذاما:لهمفقال،المأمونبنالعباسعليهمفخرج،المأمونبنالعباسيولواأنفأرادوا

،الافاقإلىبالبيعةالبردوركبتالفتنوخمدت،الناسفسكن،المعتصمعفيبايعتقدأنا؟البارد

المعتصم.وولاية،بالمأمونوبالتعزية

إليهاحولكانماونقل،ذلكبإبطالوأمر،طوانةمدينةفيالمأمونبناهكانمابهدمالمعتصمفأمر

الجنودفيالمعتصمركبثم،وأقاليمهمبلدانهمإلىبالانصراف(للفعول)1وأذن،ذلكوغيرالسلاحمن

وتجملعظيمةأبهةفيرمضانمستهلالسبتيومفدخلها،المأمونبنالعباسوصحبتهبغدادقاصدأ

دينفيومهرجان،وماسبذان،وأصبهان،همذانأهلمنكثيرخلقدخلالسنةهذهوفي

بنإسحاقإليهمجهزمنآخر،كثيرةجيوشاالمعتصمإليهمفجهز،كثيربشرمنهمفتجمع،الخرمية

كتابهوقرئ،القعدةذيفيبغدادمنفخرج،الجبالعلىلهوعقد،عظيمجيشفيمصعببنإبراهيم

الحمدودله،الرومبلادإلىبقيتهموهرب،كثيراخلقامنهموقتل،الخرميةقهروأنه،الترويةيومبالفتح

والمنة.

ذلكبسطسيأتيكما،يديهبينوضرب،اللهرحمه،حنبلبنأحمدالإمامفتنةجرت)2(يديهوعلى

ومئتين.وأربعينإحدىسنةفيوفاتهذكرعندأحمدترجمةفي

:والأعمانالمشاهيرمنفيهاتوفيوممن

المتكلم،المريسيالرحمنعبدأبو،كريمةأبيبنغياثبنبشر(وهوأ:()3(المريسيبشرأ

.المأمونأضلمنوأحد،المعتزلةشيخ

عنه،الحديثوروى،يوسفأبيالقاضيعنوأخذ،الفقهمنشيءفينظرالرجلهذاكانوقد

وغيرهم.،عيينةبنوسفيان،سلمةبنحمادوعن

.يفعلونلأنهم،ونحوهماوالحفرالطينعملةعلىغالبةصفةوهي،الفعلة:طوفي،الأصولفيكذا(1)

.هذايديوعلى:طفي)2(

،373()1/والعبر،277()1/الأعيانووفيات،56()7/العبروتاريخ،()291الفردتىبينالفردتىفيترجمته)3(

.(44)2/الذهبوشذرات،(01/991)النبلاءأعلاموسير
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لأن:الشافعيوقال،منهيقبلفلمذلكتعاطيعنالشافعيئنهاهوقد،الكلامعلمعليهغلبثم

.الكلامبعلميلقاهأنمنإلي)1(أحبالشركعداماذنمببكلالعبداللهيلقى

.بغدادالشافعيقدمعندمابالشافعيبشراجتمعوقد

وإليه،مرجئاوكان،شنيعةأقوالعنهوحكي،القرآنبخلقالقولجرد:)2(خلكانابنالقاضيقال

هووإنما،بكفرليسوالقمرللشمسالسجودإن:يقولوكان،المرجئةمنالمريسيةالطائفةتنسب

فاحشا.لحنأيلحنوكان،النحويحسنلاوكان،الشافعيالإماميناظروكان،الكفرعلامة

.ببغدادالمريس)4(دربيسكنوكان،بالكوفةصباغأيهوديأكانأباهإن:ويقال:قال)3(

منتأتيالنوبةببلادناحيةومريس)5(:قال.والتمربالسمنيمرسالرقاقالخبزهوعندهموالمريس

.باردةري!الشتاءفينحوها

سوقهونفق،حضرتهفيوقدم،عندهوحظي،المأمونعندالمريسيبشرراجثم:قلت)6(

.الباردذهنهواستجيد،الكاسد

المحدثينمنرجلعليهصلى،قول)7(فيقبلهالذيأو،العامهذامنالحجةذيفيتوفيولما

صلاتيفيلهدعوتكيفتسمعونألا:لهمفقال،المحدثينبعضفلامه،الشونيزيعبيد:لهيقال

ينكروكان؟القبرعذابمنفأذقه!اللهم،القبرعذابينكركانهذاعبدكإن،اللهم:قلت؟عليه

عنه.الكريموجهكفاحجب،الاخرةالدارفيرؤيتكينكروكان؟أهلهامنتجعلهفلا،نبيكشفاعة

أصبت.:لهفقالوا

ينلها.لمبكرامةكذبمن:قالواحيث،السلفبعضبهنطقالذيوهذا

:العامهذافيوتوفي

.التنيسي)8(يوسفبناللهعبد

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

إليه.ظا:،بفي

.277(1/)الأعيانوفيات

بمصر.قريةوهي،مريسإلىنسبة:المريسي:(002)3/اللبابفي

السابق.المصدر

الرقيق.منهايجلبكبيرةالنوبةبلادفيجزيرة:المريسة؟(181)5/البلدانمعجمفي

.طفيساقطينلهالمبكرامةكذبمن:قولهحتىهناومن.ظا،بفيتردلم:قلت:لفظة

.آفيتردلمقوللفظة

حافظ.إمام.الموطأفيالناسأثبتمن،متقنثقة،الدمشقيالكلاعيمحمدأبو
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.)1(الدمشقيالغسانيمسهربنالأعلىعبدمسهروأبو

.البابلتي)2(اللهعبدبنويحمى

اللهعبدبنزيادعنالسيرةراوي:)3(المعافريالحميريأيوببنهشامبنالملكعبدمحمدوأبو

وزادهذبهالأنه،"هشامابنسيرة":فيقالإليهنسبتوإنما،مصنفهاإسحاقبنمحمدعن،البكائي

.أشياءواستدركأماكنوحرر،منهاونقصفيها

وردها،حينالشافعيبهواجتمع،مصربديارمقيماوكان.والعربيةوالنحواللغةفيإماماكانوقد

.كثيرةأشياءالعربأشعارمنوتناشدا

تاريخ"فييونسابنقاله؟السنةهذهمنالاخرربيعمنخلتعشرةلثلاثبمصروفاتهوكانت

أعلم.والله،عشرةثلاثسنةفيتوفيأنه)5(السهيليوزعم."مصر
)4(

ومئتيولمحشرةتسحسنةخلت5ث!

طالبأبيبنعليبنالحسينبنعليبنعمرعلي)6(بنبنالقاسمبنمحمدظهر:فيها

قوادوقاتله،كثيرخلقعليهواجتمع،محمدآلمنالرضاإلىيدعو،خراسانمنبالطالقان)7(

فبعثه،طاهربناللهعبدإلىبهبعثثمفأخذ،وهربعليهظهرواثم،متعددةمراتطاهربناللهعبد

مكانفيفحبسبهفأمر()8(السنةهذهمنأالاخرربيعمنالمنتصففيعليهفدخل،المعتصمإلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.(1/463)التهذيبوتقريب،357(/01)النبلاءأعلامسير

بسببمحبوسأمات.الدمشقيزرعةأبومنهوسمع،سلامبنالقاسمعبيدأبوعنهالقراءةروى،دمشقشيوخأحد

لابنالقراءوطبقات،228(1/)0النبلاءأعلامسير.الجماعةلهروى،فاضلثقة،بالعراقالقرآنبخلقالفتنة

.35(1/5)الجزري

سعيدأبو،بالجزيرةموضعبابلتإلىنسبة،البابلتيمولاهم،الأمويبابلتبنالضحاكبناللهعبدبنيحيى

.(1/101)واللباب،318(/01)النبلاءأعلامسير.الحديثفيضعيف.الحراني

.(511)2/الوعاةبغية،26()6/بالوفياتالوافي،(01/428)النبلاءأعلامسير،(177)3/الأعيانوفيات

.(177)3/الأعيانوفيات

.7(/1)الأنفالروض

النبلاءأعلاموسير،577()صالطالبينمقاتلفيترجمتهوينظر.تحريفوهو،"علي"بدل"محمد":طفي

(0/1191).

.ياقوت.وبلخالروذمروبين،بخراسانإحداهما،بلدتان

.ب،ظامنزيادة
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،رزقعليهوأجري،منهأوسعإلىحولثم،ثلاثافيهفمكث،ذراعينفيأذرعثلاثة)1(طوله،ضيق

كوةمنحبللهفدلي،بالعيدالناسفاشتغل،الفطرعيدليلةإلىهنالكمحبوسايزلفلم،يخدمهومن

.)2(الأرضمنصارأينإلىولا،ذهبكيفيدرفلمفذهب،منهاالضوءيأتيهكان

راجعابغدادإلىإبراهيمبنإسحاقدخلالأولىجمادىمنخلتليلةعشرةلإحدىالأحديوموفي

ودله،)3(منهممقاتلألفمئةالخرميةمنهذاحربهفيقتلوقد،منهمالأسرىومعه،الخرميةقتالمن

والمنة.الحمد

وقطعوا،البصرةبلادفيعاثواالذينالزطلقتالكثيفجيشفيعجيفاالمعتصمبعث:وفيها

خضراءهم.وأباد،شرهموقمع،فقهرهم،أشهرتسعةقتالهمفيفمكث،الغلاتونهبوا،الطريق

داهيتهمهو،سملق:لهيقالإنسانومعه،عثمانبنمحمد:لهيقالرجلبأمرهمالقائموكان

.)4(شرهمومنمنهمالمسلميناللهفأراح،وشيطانهم

:الأعيانمنتوفيوفيها

أحمد.الإمامشيخ،)5(الهاشميداودبنسليمان

")7(المسند"صاحب،)6(الحميديالزبيربناللهوعبد

.)8(عياشبنوعلي

.)9(البخاريشيخ،دكينبنالفضلنعيموأبو

فعي.الشاوتلميذ،

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.طول:ب،آفي

.(424)6/الأثيروابن،7()9/الطبري

.(454)6/الأثيروابن،8()9/الطبري

.(434)6/الأثيروابن،8()9/الطبري

بنأحمدالإمامأنروي،الأئمةكبارمن،أيوبأبو،العباسيالهاشميعليبنداودالأميربنداودبنسليمان

.(187)4/التهذيبتهذيب،655(5/1)النبلاءأعلامسير.للخلافةيصلح:وقالعليهأثنىحنبل

ثقة،الحديثفيإمام،الحرمشيخ،المكيالحميديالأسديالقرشيبكرأبو،عيسىبنالزبيربناللهعبد

.377(1/)والعبر،616(0/1)النبلاءأعلامسير.فقيهحافظ

.()عالأسدحسينالأستاذبتحقيقبدمشقأخرىمرةطغثم،الأعظمياللهحبيبالمحدثبتحقيقجزأينفيطغ

النبلاءأعلامسير.ثبت،ثقة،وعابدهاحمصمحدث،الحمصيالألهانيالحسنأبو،مسلمبنعياشبنعلي

.42()2/التهذيبوتقريب،338(5/1)

الملائي،نعيمأبو،الأحول،مولاهمالتيمي،زهيربنحمادبنعمرو:دكينواسم،الكوفيدكينبنالفضل

.(2011/)التهذيبوتقريب،(01/421)النبلاءأعلامسير.الكبيرالحافظ،البخاريشيوخكبارمن،ثبت،ثقة
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.()1النهديغسانوأبو

هـ022سنةأحدأث

اليجرةموومئتير!شريرسنة)2(خلت5ث!ا

بالأمانجاؤواقدألفاوعشرونسبعةالزطمنومعهبغدادإلىالسفنفيعجيفدخلعاشوراءيومفي

فاجتاحوهمالرومفأغارت،)3(زربةعينإلىالخليفةنفاهمثم،الشرقيالجانبفيفأنزلوا،الخليفةإلى

.بهم)4(العهداخروكان،أحدمنهميفلتفلم،اخرهمعن

بابكلقتال؟عظيبمجيشعلى،كاوسبنحيدر:واسمه،للأفشينالمعتصمعقد:وفيها

وماأذربيجانبلادفيأتباعهوانتشرت،شوكتهوقوتحما،جداأمرهاستفحلقدوكان.اللهلعنه،الخرمي

فسار.ه(رجيماوشيطانأ،كبيرازنديقاوكان،ومئتينإحدىسنةفيظهورهأؤلوكان،والاها

إليهوأرسل.المدد)6(واتصال،الحصونوعمارة،الأرصادفيالحربصناعةوأحكم،الأفشين

هذهفيوبابكهوالتقىوقد،والأتباعالجندمنمعهلمننفقةجزيلةأموالاالكبيربغامعالمعصتم

إلىهووانهزم،ألفمنأزيد)7(كئيراخلقابابكأصحابمنالأفشينفقتل،عظيماقتالافاقتتلا،السنة

حروببينهماوجرت.اللهلعنه،بابكأمرمنتضعضعماأولهذافكان،مكسوراإليهافأوى،مدينته

)8(
الله.رحمه،جريربنجعمرأبوالإماماستقصاهاوقد،وبسطهاذكرهايطول

بها.فأقامالقاطولفنزل،بغدادمنالمعتصمخرجالسنةهذهوفي

وأخذوحبسهالوزارةعنوعزله،العظيمةالمكانةبعدمروانبنالفضلعلىالمعتصمغضب:وفيها

.الزياتالملكعبدبنمحمدمكانهوجعل،أمواله

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

ظا.،بفيجاءماواثبت.الهنديبحارأبو:طوفي،النهديمحمارأبو:آفي

.الكتابصحيح،عابد،متقن،ثقة.الكوفي،مولاهمالنهديغسانأبو،درهمبنإسماعيلبنمالكوهو

.223(2/)التهذيبوتقريب،(01/043)النبلاءأعلامسير.الجماعةلهروى

.طمنزيادة

.ياقوت.المصيصةنواحيمنبالثغربلد

.(464)6/الأثيروابن،(01)9/الطبري

.مريداشيطانا:ظا،بفي

.المددوإيصال:ظا،بفي

.الطبريوتاريخالنسخمنهناوما،ألفمئةمنأزيد:طفي

.(-474478)6/الأثيروابن،(55-11)9/الطبري



هـ221سنةأحداث

الماضية.السنةأميرمحمدبن)1(عباسبنصالحالسنةهذهفيبالناسوحج

97

:الأعيانمنتوفي:وفيها

.)2(إياسأبيبنادم

.رجاء)3(بناللهوعبد

.)4(مسلمبنوعفان

.القراءمشاهيرأحد،وقالون)5(

.)6(النهديحذيفةوأبو

ومئتيرومحشويرإحرفىسنةخلت5ث!

فإنا،أصحابهمنخلقاوقتل،بغابابكفهزم،الخرميوبابكالكبيربغابينهائلةوقعةكانت:فيها

.راجعونإليهوإنالله

ابناستقصاهاقدطويلؤحروببعدأصحابهمنخلقاوقتلأفشينفهزمهوبابكالأفشيناقتتلثم

."تاريخه"فيجرير)7(

.عباسبناللهعبدبنعليبنمحمدبنموسىبنعيسىبنداودبنمحمدمكةنائببالناسوحج

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

الأثير.وابنالطبريمنصححتوقد،النساخمنسهوولعله،"محمدبنعليبنصالح":والمطبوعالنسخفي

مكة.أمير،عليبنمحمدبنعباسبنصالحوهو

شيخالرحمنعبد:وقيل،شعيببنناهيةأبيهواسم،ومحدثهاعسقلاننزيلالبغداديالخراسانيأبوالحسن

.937(/1)العبر،335(0/1)النبلاءأعلامسير.قانتأصالحاوكان،الكثيرروى،الشام

،)01/376(النبلاءأعلامسير.قليلايهم،صدوق،عمروأبو:كنيته:ويقال،البصريالغدانيعمرأبو

.(1/414)التهذيبوتقريب

بهاونشربغدادنزل.الحديثأركانأحد،البصريالحافظ،عثمانأبو،الصفاراللهعبدبنمسلمبنعفان

.038(/1)والعبر،(01/242)النبلاءأعلامسير.الثقاتالحديثحفاظمنوهو،الجماعةلهروى.علمه

نافع.تلميذ،المجودالإمام،ونحويهاالمدينةقارىء،بقالونالملقب،موسىأبو،وردانبنمينابنعيسىهو

والخطأ.اللحنعليهفيرد،القارئشفتيإلىينظروكان،القرآنعليهيقرأأصموكان

.(1/561)الجزريلابنالقراءوطبقات،326(/01)النبلاءأعلامسير

هذهفيمات.الحفظسيء،صدوق.الحافظالمحدث،حذيفةأبو،البصريالنهديمسعودبنموسىهو

.(288)2/التهذيبوتقريب،(01/137)النبلاءأعلامسير.التسعينجاوزوقد،بعدهاأو،السنة

.بعدها(وما23)9/الطبريوانظر.تاريخهفياللهرحمهجعفرأبو:افي



الخرميبابكمسكذكرهـ-222سنةأحداثهـ-221سنةوفيات08

:الأعيانمنتوفيوفيها

.)1(عليبنعاصم

القعنبي.)2(مسلمةبناللهوعبد

.2()وعبدان

.)4(الرازياللهعبيدبنوهشام

ومئتيروعلثلريرثنتيوسنةخلت5ث!

ألفألفثلاثينإليهوبعث،الخرميةمحاربةعلىللأفشينمدداكثيفاجيشاالمعتصموجه:فيها

.والأتباعللجندنفقةدرهم

واستباح،بابكمدينة،البذ)5(الأفشينوافتتح،عظيماقتالاوالخرمتةالأفشيناقتتل:وفيها

وحروب،عظيمةمحاصر؟بعدوذلك.رمضانمنبقينلعشرالجمعةيوموذلك.الحمدودله،فيهاما

البلد،افتتحأنهالأمروحاصل.جدابسطهجعفر)6(أبوأطال!وقد،جهيدوجهد،شديدوقتال!،هائلة

.الأموالمنعليهاحتوىماجميعوأخذ

وقتلهوأسرهالخرميبابكمسكذكر

أهلهمنمعهبمنهربسلطانهومقز،ملكهداروهي،بالبذالمسمىبلدهعلىالمسلموناحتوىلما

،بحراثفاجتاز،طعاممعهميبقولم،خدمهمنقليلةشرذمةفيفانفرد،وامرأتهأمهومعه،وولده

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

شعبة،أصحابمن،صدودتىحافظ.التيميالحسنأبوأو،الحسينأبو،الواسطيعاصمبنعليبنعاصم

ألف.بمئةمجلسهحزرحتى،مكانكلمنعليهفازدحموابغدادقدم

.(94)5/التهذيبوتهذيب،262()9/النبلاءأعلامسير

المدنيالحارثيقعنببنمسلمةبناللهعبدوهو.المصادرفيجاءماوأثبت،مسلم:والمطبوعالأصولفي

روىمنأوثقوهو،مكةثم،البصرةنزيل،الإسلامشيخ،القدوةالثبتالإمام،الرحمنعبدأبو،القعنبي

.(1154/)التهذيبوتقريب،382(/1)والعبر،257(/01)النبلاءأعلامسير.الموطأ

الإمام،عبدانالملقب،المروزيالرحمنعبدأبو،العتكي،روادأبيبنجبلةبنعثمانبناللهعبدهو

.(1/432)التهذيبوتقريب،027(/51)النبلاءأعلامسير.ثقة،مرومحدث،الحافظ

.(01/464)النبلاءأعلامسير.صدودتى،العلمبحورمنكان.السنةأئمةأحد،السنيالفقيه

.ياقوت.المعتصمأيامفيالخرميبابكمخرجكانبها،وأرانأذربيجانبينكورة:"البذ"

.5(92-أ)9/تاريخهفيالطبريجريرابن
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إليهفدفع،إليهفجاءأ،الخبزمنمعهماوخذ،الذهبأعطه:فقال،ذهبومعهإليهغلامهفبعث

الخبز،منيأخذوهوبعيدمنإليهالحراثشريكفنظر،،)1(الخبزمنمعهماالحراثوناوله،الدنانير

ليستعدي،سنباطبنسهل:لهيقالللخليفةنائبفيههناكحصنإلىفذهب،منهاغتصبهقدأنهفظن

أعطيتهإنما،شيءلا:فقال؟خبركما:فقال،الغلامفوجدوجاءبنفسهفركب،الغلامذلكعلى

من:فقال،عليهفألح،الخبرعليهيعميأنفأرادأنت؟ومن:فقال.الخبزهذامنهوأخذتدنانير

راهفلما،سنباطبنسهلإليهفسار.الغداءيريدجالسذاهاهو:فقال؟هووأين:فقال،بابكغلمان

منعندإلى:فقال،الرومبلادأدخلأنأريد:قال؟تريدأينسيدييا:وقال،يدهفقبلوجاءهترجل

فأنزله،الحصنإلىمعهوأخذهخدعهحتىبهزالوما؟خدمتكوفيغلامكوأناحصنيمنأحرزتذهب

إليهفأرسل،بذلكيعلمهالأفشينإلىوكتب،ذلكوغيروالتحفالكثيرةالنفقاتعليهوأجرى،عنده

يأتيكماحتىمكانكماأقيما:فقال،سنباطابنإلىوكتبا،الحصنمنقريبافنزلا،لقبضهأميرين

إلىاليومالخروجعلىعزمتوقد،الحصنهذامنوضيقغملكحصلقدإنك:لبابكوقال.أمري

إلىسنباطابنوبعثفخرجوا!نعم:قال؟لتنشرحمعناتخرجأنأحببتفإن،وكلاببزاةومعناالصيد

أقبلالموضعبذلككانوافلما،النهارمنوكذاكذاوقتفي،وكذاكذابمكانكوناأن:الأميرين

عنترجل:فقالواإليهجاؤوارأوهفلما،سنباطوبابن)2(ببابكفأحاطوا،الجنودمنمعهمابمنالأميران

،بيضاءدراعةوعليهدابتهعنحينئذفترجل،الأفشينعندمنأنهمالهفذكرا؟أنتماومن:فقال،دابتك

طلبتفهلا!اللهقبحك:وقال،سنباطابنإلىفنظر،بازيدهوفي،قصيروخف،بيضاء)3(وعمامة

اقتربوافلما،الأفشينإلىمعهماوأخذوهأركبوهثم!هؤلاءيعطيكمماأكثرأعطيتكفكنتالمالمنمني

وهوالناسبينفيدخل:بابكيترجلوأن،صفينيصطفواأنالناسوأمرفتلقاه،فرح)4(الأفشينبلدمن

فيوهوبهاحتفظثم،السنةهذهمنشوالفيذلكوكان.جدامشهودايومأوكان،ذلكففعل،ماش

.عندهالسجن

فكتب.أيضااللهعبدوأخاهاستحضرهوقد،أسرهفيبابكبأنيخبرهالمعتصمإلىالأفشينكتبثم

السنة.هذهتمامفيبغدادإلىبهمافتجهز،بغدادإلىعليهبهمايقدمأنيأمرهالمعتصمإليه

.ذكرهالمتقدمداودبنمحمدفيهابالناسوحج

)1(

)2(

)3(

.ب،ظامنزيادةقوسينبينما

.(94)9/والطبريظا،بفيجاءماوأثبت،سنباطابنوهرب،ببابك:ط،آفي

.صوفمنثوب:"الدراعةو"..والطبريظا،بمنوأثبت،ط،افيتردلمبيضاءوعمامة:قوله

خرص!.:طفي
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توفيوفيها

)1(نافعبنالحكم،اليمانأبو

.)2(غياثبنحفصبنوعمر

.)3(إبراهيمبنومسلم

الوحاظي)4(صالحبنويحى

هـ223سنةأحداتهـ-222سنةوفيات

ومئتيوولمحشريوث!اثسنةخلت5ث!

الخرميئبابكومعه،سامزاءالمعتصمعلىالأفشيندخلالسنةهذهمنصفرثالثالخميسيومفي

أخبارهوكانت،الأفشينيتلقىأنالواثقهارونابنهالمعتصمأمروقد،عظيمتجفلفي،اللهعبدوأخوه

بابكوصولقبلالمعتصمركبوقد،بابكبأمرالمعتصماعتناءشدةمنيومكلفيالمعهـتصمإلىتفد

تأهبعليهدخولهيومكانفلما،رجعثمإليهفنظر،يعرفهلاوهوبابكإلىدخلحتىالبريدعلىبيومين

قتاءوعليه،ويعرفوهأمرهليشهرفيلعلىيركبأنببابكوأمر،(سماطين)الناسواصطف،المعتصم

بهتليقالتيوالأمتعةالحريرمنوألبس!،أطرافهوخ!ضبت،الفيلهيئوقد،مدؤرةسموروقلنسوةديباج

:)6(بعض!مفيهقالوقد،كثيراشيئا

خراسانشيطانيحملكعاداتهالفيلخفسبقد

الشانمنشأنلذيإلاأعضاؤهتخضبلاوالفيل

إلىرأسهبحملأمرثم،بطنهوشق،رأسهوحز،ورجليهيديهبقطعأمرالخليفةيديبينأحضرولما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

وتقريب،31(01/9)النبلاءأعلامسير.ثبتثقة،بكنيتهمشهور،الحمصياليمانأبو،البهرانينافعبنالحكم

.(1/391)التهذيب

التهذيبوتقريب،963(/01)النبلاءأعلامسير.وهمربما،ثقة.الأثباتالعلماءمن،الكوفيحفصأبايكنى

/2(53).

.بأخرةأضر.حجةثقةوكان.البصرةمحدث.القطاب،البصريع!مروأبو،الفرا!يديإبراهيمبنمسلم

.385(/1)والعبر،31(01/4)النبلاءأعلامسير.قطحلالاولاحرامأأتيتما؟يقولوكان

،453(1/)0النبلاءأعلامسير.الريأهلمن،صدوق،الحمصي:وقيل،الدمشقي،الوحاظيزكرياأبو

*34(29/)التهذيسبوتقريب

بمعنى.وه!ا،صفن؟آفي

.(477)6/الأثيروابن،(53)9/الطبريف!كما،الزياتالملكعبدبنمحمدقالهما
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صباحهاأسفرليلةفيالخمرشربقد-اللهلعنه-بابكوكان.بسامراخشبةعلىجثتهوصلب،خراسان

السنة.هذهمنالآخرربهـيعمنخلتعشرةلثلاثالخميسليلةوذلك،قتلهعن

ألفمئتي-سنةعشرونو!ي-الثهلعثه،ظهورهمدةفيالمسلمينمنقتلقدالملعونهذاوكان

وكان،كثرة)3(يحصونلاخلماوألسر،جرير)2(ابنقاله؟،)1(إنسانأوخمسمئةألفاوخمسينوخمسمة

عشرسبعهـةأولادهمنوأسمر،إنسانوستمئةآلافسبعهـةمننحوأسمرهمنالأفشيناستنقذهمنجملةمن

الله-لعنه-بابكأصلكانوقد.الخوالين)4(منامرأةوعشرينثلاثاأبنائهوحلائلحلائلهومن،رجلا

بهافتتنبعدماسرهمنالمسملميناللهأراحثم،الحالهذهإلىالحالبهفال،جداالشكلزريةجاريةابن

،الطغام)5(منغفيروجمكثيزخلق

درهم،ألفألفعشرينلهوأطلق،جوهرمنوشاحينوقلدهالأفشينتوج)6(المعتصمقتلهولما

المسلمين،إلىالخيرمنفعلماعلىفيمدحوهعليهيدخلواأنالشعراءوأمر،السندبولايةلهوكئب

منوكان،فأحسنواذلكفيفقالوا.خرابايبابا)7(إياهاوتركه،البذلهـهايقالالتيبابكبلدتخريبهوعلى

في-الله-رحمهجريربنجعفرأبوالإمامبتمامهاقصيدتهأوردوقد،الطائيتمامأبوجملتهم

قوله:وهي،")8(تاريخه"

)12(دفينالوحوشإلابها)11(إنماقطينوهي)01(البذ)9(الجلادبذ

الدينهذاعزإلاهيجساءفيالصبرهذاالسيفهذايقرلم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

.والطبريطمنزيادة

.(45)9/الطبري

.يحصرونلا:افي

قريبعهدإلىالعراقفيمستعملةوهي،الأصلالعريقةالسيدةمعناهاتركيةلفظةوهي،خاتونجمع:الخواتين

.(بشار)

.سواءفيهوالجمعالواحد،الناسأوغاد:"الطغام"

.آمنسقطتالمعتصم:لفظة

قيعانأ.:طوفي.الليلجوففي،ساكنبهاليس

البداية.فينفسهاالأبياتوردتوإنما،اللهرحصهالمؤلفأشاركمابتمامهافيهالقصيدةتردولم(55)9/الطبري

.322(-316)3/ديوانهفيبيتاوثلاثينستةبلغتطويلةقصيدةمطلعوهي

إليك.:افي

دفهـين.فهو:والطبريوالديوانطفي

بها.:والطبري،به:الديوان

هذاالضرابغلبأي،الدارأهل:"القطينو".وغلبسبق:"بذو".قطين:والطبريوالديوانطفي

الخ!رمي.بابكموضعوهو،المكان
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)1(الأفشينالمشرقفحلبالسيففافتضهاسوددعذرةكانقد

عرينوهيبالأم!سترىولقدوسطهاالثعالبتعويفأعادها

وشؤونطلىأمارتهاديمأهلها)2(جماجممنعليهاهطلت

معينمنهوهيفأضحتعشرأمفاز"3(قبلالهيجاءمنكانت

الله-لعنه-ميخائيلبنتوفيلالرومملكأوقع،ومئتينوعشرينثلاثسنةأعني،السنةهذهوفي

يحصونلاماوأسر،كثيراخلقامنهمفيهاقتل،عظيمةملحمةوالاهاوماالمسلمينمن)4(ملطيةبأهل

فقطع،المسلمينمنأسرهفيوقعبمنومثل.المسلماتمنامرأةألفأسرمنجملةمنوكان،كثرة

.()اللهقبحه،أعينهموسمل،وانافهمآذانهم

كتب،حولهالجنودواستوسقت،البذمدينةفيبهأحيطلما-اللهلعنه-بابكأنذلكسببوكان

منبلادهأطراففييبقولم،جيشهجمهورإليجهزقدالعربملكإن:لهيقولالرومملكإلى

يمانعكأحداتجدلافإنك،فخذهابلادهمنحولكماإلىسريعافانهضالغنيمةتريدكنتفإن،يحفظها

.عنها)6(

،الجبالفيخرجواقدكانواالذينالمحمرةإليهوانضاف،ألفمئةفي-اللهلعنه-توفيلفركب

الرومملكقدمفلما،الجبالبتلكوتحصنوا،عليهميقدرفلم،مصعببنإبراهيمبنإسحاقوقاتلهم

أمةحريمهامنوأسروا،خلقارجالهامنفقتلوا،زبطرةإلىفوصلوا،المسلمينعلىمعهصاروا

بتعبئةفأمرفورهمنونهض،بالنفيرقصرهفيوصرخ،جدالذلكفانزعجالمعتصمذلكفبلغ،كثيرة

،لولدهوثلثه،دله)7(ثلثهالضياعمنيملكهماأنفأشهدهم،والعدولبالقاضيواستدعى،الجيوش

.لمواليه)8(وثلثه

يديهبينووجه،الأولىجمادىمنخلتالليلتينالإثنينيومدجلةغربيفعسكر،بغدادمنوخرج

ملكفوجدوا،السيرفأسرعوا.زبطرةلأهلإعانةالجيشمنخلق)9(ومعهم،الأمراءمنوطائفةعجيفا

الأفشين.ففتحهمحروسامحصناكانأي()1

عليها.جادت:الديوانفي2()

.مفازةذاكقبلالدممنكانت:الديوانوفي،المهجاتمنكانت:وطالطبريفي)3(

.الشامتتاخم،مشهورةالرومبلادمنبلدة(4)

.(55)9/الطبري(5)

.(947)6/الأثيروابن،(56)9/الطبري()6

صدقة.:طفي)7(

.56()9/الطبري)8(

.طفيجاءماوأثبت،واوبلا،معهم:ظا،بوفي،معه:افي)9(
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فرجعوا،فيهالاستدراكيمكنولمالحالوتفارط،بلادهإلىراجعاوانشمر)1(،فعلمافعلقدالروم

يعرضلم،عمورية:قالوا؟أمنعالرومبلادأي:للأمراءفقال،الأمرمنوقعبمالإعلامهالخليفةإلى

.)2(القسطنطينيةمنعندهمأشرفوهي،الإسلامكانمنذأحدلها

المعتصميدعلىعموريةفتحذكر

يديه،بينإلىبالجيوشاستدعى،بلادهوأخذ،وقتله،اللهلعنه،بابكشأنمنالمعتصمتفرغلما

والجمالوالأحمالالحربالاتمنمعهوأخذ،الخلفاءمنقبلهكانأحديتجهزهلمجهازاوتجهز

،كالجبالجحافلفيإليها)3(وسار،بمثلهيسمعلمشيئاوالبغالوالخيلوالنفطوالدوابوالقرب

وقدم،بمثلهايسمعلمتعبئةجيشهالخليفةوعبى،سروجناحيةمن)4(كاوسبنحيدرالأفشينوبعث

منقريبوهو،اللس)5(نهرإلىسيرهفيفانتهى،وخبرتهبالحربالمعروفينالأمراءيديهبين

المباركة.السنةهذهمنرجبفيوذلك،طرسوس

أربعةمننحوالجيشينبينكانحتىفتقاربا،المعتصمنحوفقصد،جيشهفيالرومملكركبوقد

،أمرهفيفحارا)6(الرومملكوراءمنفجاءاأخرىناحيةمنالرومبلادالأفشينودخل،فراسخ

إلىساروإن،فيهلكعليهفالتقياخلفهمنالأفشينجاءهالخليفةناجزهوإن،ذلكبسببذرعهوضاق

إليه،الجيشمنشرذمةفيفسار)7(الأفشينمنهاقتربثم.ورائهمنأخذهالاخروتركأحدهما

هذهمنشعبانمنبقينلخمسالخميسيومفيوالأفشينهوفالتقى،لهقريبابقيتهعلىواستخلف

،الرومملكفيه)8(وتغلب،اخرينوجرحخلقاالروممنوقتلالحالثانيفيالأفشينفثبت،السنة

قدالجيشنظامفإذاالأوبةفأسرع،عليهوتفرقواعنهوذهبواقرابتهعنشردواقدالجيشبقيةأنوبلغه

عنقه.وضربقرابتهعلىفغضب،انحل

ووافاه،أنقرةإلىوجاءفورهمنفركب،جداذلكفسرهالمعتصمإلىكلهبذلكالأخباروجاءت

وعلوفةبطعاممنهافتقووا،عنهاوتفرقوامنهاهربواقدأهلهافوجدوا،هنالكإلىمعهبمنالأفشين

تهيا.أي:"وتشمرللأمرانشمر"(1)

.(57)9/الطبري(2)

عمورثة.إلى:طفي)3(

.كاوسبنخيذر:الأخيرهذاوفي،الطبريمنوالمثبت،داوس:ظا،افي(4)

السن.نهر:(481)6/الأثيرلابنالكاملفي)5(

ظا.،بفيزيادة)6(

شرذمة.فيالرومملكإليهفسار:طفي)7(

على.:طفي)8(
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،أشناسعليهاوالميسرة،الأفشينعليهافالميمنة؟فرقثلاثجيشهالمعتصمفرقثم.كثيرة

لجيشهيجعلأنوأشناسالأفشينمنأميركلوأمر،فرسخانعسكرينكلوبين،القلبفيوالمعتصم

،وغنمواوأسرواوخربواحرقواالقرىمنعليهمروامهماوأنهم،وساقةومقدمةوقلباوميسرةميمنة

منإليهاوصلمنفأول،مراحلسبعأنقرةوبينبينهاوكان،عموريهإلىقاصداكذلكبهموسار

حولهافدار،السنةهذهمنرمضانمنخلونلخمسالخميسيومضحوةالميسرةأميرأشناسالجيوش

نزلثم،دورةحولهافدار،بعدهالجمعةيومصبيحةالمعتصمجاءثم.منهاميلينعلىنزلثم،دورة

وملؤواأهلهاتحصنوقد.منهاقريبانزلثم،دورةحولهافدار،السبتيومالأفشينقدمثم.منهاقريبا

.كبيرةعاليةوأبراجمنيعسورذاث،جداعظيمةمدينةوهي،والسلاحبالرجالأبراجها

ونزل،لهوعينهأقطعهالذيالموضعتجاهأميركلفنزل،الأمراءعلىالأبراجالمعتصموقسم

عندهمتنصرقدوكان،الأسراءالمسلمينمنفيهاكانمنبعضإليهأرشدهقدهناكمكانقبالةالمعتصم

فألمملمالخليفةإلىوخرجالإسلامإلىرجع،معهوالمسلمين،المؤمنينأميررأىفلما،منهموتزوج

المجانيقالمعتصمفنصب،أساسبلافاسدابناءوبني،السيلهدمهقدكانالسورفيبمكانوأعلمه

فبادر،الأسيرذلكفيهنصحالذيالموضعذلك()1(سورهامناانهدمموضعأولفكان،عموريهحول

البرادع)2(فوقهافجعلوا،فكسرهاالمنجنيقعليهافألح،المتلاصقةالكباربالخشبفسدوهالبلدأهل

الحجر.حدةليردوا

البلد)3(نائبفكتبوتفسخالجانبذلكمنالسوروانهدم،شيئاتغنلمالمنجنيقعليهاألحفلما

طريقهمفيبالجيشاجتازوافلما،قومهممنغلامينمعذلكوبعث،بذلكيعلمهالرومملكإلى

إلىفحملا،المسلمينمنلرجل؟فلانأصحابمن:فقالاأنتما؟من:فسألوهما،أمرهماأنكروا)4(

منلهمحصلبمايعلمهالرومهلكإلىعموريةنائبياطسكتابمعهمافماذافقررهما،المعتصم

فيكائنا،معهبمنالمسلمينفيناجز،بغتةمعهبمنالبلدأبوابمنالخروجعلىعازموأنه،الحصار

.كانماذلك)5(

،96(بدرمنهماواحوكليعطىوأن،عليهمافخلعبالغلامينأمرذلكعلىالمعتصموقففلما

.طفيزيادة(1)

.برادعأوبرادعجمعءللفرسكالسرح،عليهليركباليغلأوالحمارعلىيوضعما."البزدعة"أو"البزذعة"2()

بمعنى.وهما،لبلدةا:آفي)3(

.المسلمونأنكر:طفي(4)

.كانماالوقتذلكفي:آفي()5

درهم.لافآعشرة:"لبدرةا"(6)
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الحصنتحتيوقفاوأن،الجلعوعليهماالبلدحولبهماليطافأنالخليفةبهمافأمر،فورهمامنفأسلما

،الرومملكإلىياطسبهكتبالذيالكتابوصعهما،والخلعالدراهمعليه!افينثرياطس)1(فيهالذى

وتسبهما.تلعثهماالرومفجعلت

ذزعاالرومفضاقت،بغتةالرومخروجمنفيهوالاحتفاظالحوسبتجديدذلكعندالصحتصموأمر

وغيروالدباباتالكثيرةالمجانيقعليهاالمعتصمأعدوقد،الحصارفيالمسلمونعليهموألح،بذلك

الحوبية.الالاتمنذلمك

غنمقدوكان،سورهامقاومةفيالمجانيقعمل،سورهاوارتفاعخندقهاعمقالممعتصمرأىولفا

تراباجلدهبملءوليجيءالرأسالرجلليأكل:وقال،الناسفيففرقها،جداكثيراغثماالطريقمن

جلودمنفيهطرحماكثرةمنالأرضبوجهالخندقفتساوى،ذلكالناسففعل،الخند!فيفيطرحه

فلمفوقهتوضعأنبالدباباتوأمر،ممهدأطريقاصارحتىذلكفوقفوضعبالترأبأمرثم،الأخمنام

منالمعيبالموضعذلكالمنيجنيقهدمإذ()2(المردومأالجسرأفيالناسوبينما،ذلك!!ىالالهيحوج

علىخرجواقدالرومأنيرهالممنفظن!ا،عظيمةهدةالناسسمعالببرجينبيقماسقطفلما،ال!ع!وبى

فرحأبذلكالمسلمونففرح.السورسقوطذلكإنما؟الثاسفىيناديهنالمعتصمفبعث،بغتةأ،لنأس!

فجمعت،المتفرقةبالمجانيقالمعتصمفأمر،عثهملضيقهالجيشمنهيدخلأنيتمممعلمالكن،شديدأ

.والرجالالخيللدخولليتسع؟حولهمابهاليضرب؟سقطالذيالصوضعذلكحولوثصب!ثالك

ذلكانواتفق،يحفظهأميراالسورأبراجمنبرجيكلالروموكل!وقد،هنالكالحصاروقوي

فسألهياطسإلىفذهب،المسلمينمنيلقاهمامقاومةعنضعف،المسورمنعتد،ماأتهدمال!يالأمير

عينتقدالتيأماكنناحفظمنبصددهنحنماثتركلا:وقالوا،ينجدهأنالروممبئأحدفامتنعا!ثج!ة

لناه

يدخلواأنالمسلمينالخليفةأمر،إليهوصلفلما،بهإليجتصعالمعتصمإلىخوجمنهميئسفلما

الرومفجعلت،نحوهاالمسلمونفركب،المقاتلةمنوخلتأته!متقدالتيالمثغرةتل!منالبلد

عليهمتكاثرواثم،المسلمونإليهميلتفتفلم،دفاعهمعلىيقدرونولا،يجيؤونلا؟إليهبميشميرون

فييقتلونهمفجعلوا)3(أماكنهاعنالروموتمرقت،يكبرونإليهاالمسل!ونوتتايع،قهرأأليلدودخلوأ

منوقتلوا،قسراففتحوهاهاللةلهمكثيسةفىحشروهموقد،ثققوهموإينوجدوهمحيثمكانكل

.الطبريتاريخفيكماأثبتثاهوعا،ناطس:الأثيرلابقالكاملفي(1)

.طمنؤبأدة(2)

.المسلمونفجعل:طفي)3(
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الذيالمكانسوىمحصنموضغفيهايبقولم،آخرهمعنفأحرقواالكنيسةبابعليهموأحرقوا،فيها

فيهالذيالحصنبحذاءوقفحتىوجاءفرسهالمعتصمفركب،منيعحصنفيياطسوهو،النائبفيه

هاهنا،ياطسليس:فقال.تجاهكواقفالمؤمنينأميرهذا!ياطسياويحك:المناديفناداهياطس

الخليفةفرجع!ياطسهذا،ياطسهذا:ياطس)1(فنادى،وولىذلكمنالمعتصمفغضب.مرتين

المؤمنين.أميرحكمعلىانزل!ويحك:لهفقالوا،إليهالرسلوطلعت،الحصنعلىالسلالمونصب

المعتصميديبينأوقفحتىبهجيءثم،عنقهمنالسيففوضع،سيفامتقلدانزلثم،فتمنع

فيهالذيالوطاقإلىمهانافمشى،الخليفةمضربإلىيمشيأنبهأمرثم،رأسهعلىبالسوط)2(فضرب

.هناكفأوثق،نازلالخليفة

وأمر،حملهأمكنمافحملوا،توصفولاتحدلاوغنائمعظيمةأموالاعموريةمنالمسلمونوأخذ

لئلا،الحربوالاتوالدباباتالمجانيقمنهنالكماوبإحراق،ذلكمنبقيمابإحراقالمعتصم

فيطرسوسناحيةإلىراجعا()3(المعتصمأوانصرف.المسلمينحربمنشيءعلىالرومبهايتقوى

.يوما)5(وخمسين)4(خمسةعمورئةعلىإقامتهوكانت.السنةهذهمنشوالآخر

المأمونبنالعباسمقتلذكر

لمإذندمهقدعنبسةبنعجيفوكان،عموريةغزاةفيالمعتصمعمهمعالمأمونبنالعباسكان

حتىبهيزلولم،المعتصمعمهمبايعتهعلىولامه،بطرسوسماتحينالمأمونأبيهبعدالخلافةيأخذ

،السمرقنديالحارث:لهيقالرجلاوجهز،لهالأمراءمنالبيعةوأخذالمعتصمبعمهالفتكإلىأجابه

أنهإليهموتقدم،منهمواستوثق،الباطنفيالأمراءمنجماعةمنالبيعةلهفأخذ،للعباسنديماكان

)6(
كالأفشين،المعتصمأصحابرؤوسمنعليهيقدرمنمنهمواحدكلفليقتلبعفهفتكمامتى

أشار،عفوريةإلىومنهاأنقرةإلىقاصدونوهمالرومبدربكانوافلما.الكبارمنوغيرهموأشناس

إني:العباسفقال،بغدادإلىويرجعالبيعةلهويأخذالمضيقهذافيعفهيقتلأنالعباسعلىعجيف

يفتكأنعليهأشار،بالمغانمالناسواشتغل،عموريةفتحوافلما،الغزوةهذهالناسعلىأعطلأنأكره

.الرومصاخ:الطبريفي(1)

سوطا.فقنعه:الطبريوفي،فضربه:كفي2()

.طمنزيادة)3(

الأثير.وابن،والطبري،ظا،بفيجاءماوأثبت،يومأوعشرينخمسة:ط،آفي(4)

.(488-048)6/الأثيرلابنوالكامل،07(-57)9/الطبريتاريخفيعموريةفتحأخبار()5

ظا.،بفيجاءماوأثبت،فليسل،عفهقبلمايليأنه:افي)6(
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،الحرسوقوةبالاحتفاظفأمر،بالخبرالمعتصمفطنرجعوافلما،رجعواإذاالدربمضيقفوعده،به

أخذوأنه،الأمربجليةلهفأقرفاستقرهالسمرقنديبالحارثواستدعى،العزمفيواجتهد،بالحزموأخذ

أخيهبابنواستدعى،المعتصمفاستكثرهم،لهسماهمالأمراءمنجماعةمنالمأمونبنللعباسالبيعة

القيدمنفأرسله،عنهوعفاعنهرضيقدأنهلهأظهرثم،وأهانهعليهوغضبفقيدهالمأمونبنالعباس

،سقاهحتىواستخلاهشرابهمجلسفيحضرتهإلىاستدعاهالليلمنكانفلما،سراحهوأطلق

ذكركماالأمرفماذا،القصةلهوأنهى،القضيةلهفشرح،الأمرمندبرهقدكانالذيعنواستحكاه

.السمرقنديالحارث

فقال،مرةأولذكرهاكمالهفذكرها،ثانياالقضيةعنوسألهفأخلاهبالحارثاستدعىأصبحفلما

أمرثم.القصةهذهفيإيايبصدقكسبيلاذلكإلىأجدفلم،ذلكعلىحريصاكنتإني!ويحك:له

فاحتيطالأمراءمنذكرمنوبقيةبعجيفوأمر،الأفشينإلىوسلمفقيدالعباسأخيهبابنحينئذالمعتصم

،القتلاتمنبنوعمنهمإنسانكلفقتل،لهميقترحهاالنقماتأنواعفيأخذثم،بهمفأحيط،عليهم

كثيربأكلجيءثم،شديداجوعاجاعأنهموتهسببوكان،هناكفدفنبمنبجالمأمونبنالعباسومات

جماعةوقتل.اللعينوسماهالمنابرعلىبلعنهالمعتصموأمر.ماتحتىمنهفمنع،الماءوطلب،فأكل

.(أيضا)1المأمونولدمن

.تقدمكماعموريةفيهاوفتحت

.داودبنمحمدالسنةهذهفيبالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

مبسوطا.ذلكقدمناكماوصلبقتل،الخرميبابك

.)2(خداشبنوخالد

.()3(سعدبنأالليثكاتب،صالحبناللهوعبد

.(394-948)6/الأثيروابن،97(-71)9/الطبريفيوموتهالمأمونبنالعباسخروجخبر(1)

مروأهلعالم،بغدادنزيل،الصدوقالحافظالإمام،البصريالمهلبيالهيثمأبو،عجلانبنخداشبنخالد)2(

.386(/1)العبر،(01/488)النبلاءأعلامسير.ومحذثهم

شيخ،المحدث،المصريالجهنيصالحأبو،مسلمبنمحمدبنصالحبناللهعبدوهو.طمنزيادة)3(

التهذيبتقريب504()01/النبلاءأعلامسير.غفلةفيهوكانت،صدودتى.سعدبنالليثكاتب،المصريين

)1/423(.
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العوقي)1(سنانبنومحمد

.)2(إسماعيلبنوموسى
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ومئتيرومحشريوأربحللالنةخلت5ثي

يرفعأنيرضىلاوكان،هرمزوندابنقارنبنمازيار:لهيقالطبرستانبامل)3(رجلخرج:فيها

فبعث،منهليقبضهالخليفةإلىيبعثهبل،الحسينبنطاهربناللهعب!خراسانثائبإلى)4(الحمل

علىوثب)5(ثم،طاهربناللهعبدإلىيدفعهثم،منهفيقبضه"البلادبعح!إلىالحمليتلقىمنالخليفة

للمعتصم.المخالفةوأظهرالبلادتلك

هوالصازياررأسقوىالذيإن:ويقال.بالئصرويعدهالخرميبابكيكاتبممنهذ"االمازياركانوقد

محمدبهنالمعتصمإليهفبعث،مكانهخراسانبلادا؟لمعتصممفيوليهطاهربناللهعبدليعجز،الأفشين

أبنأستقصاهاطويلةحروببينهمفجرت،كثيفجيشفي،%لأبراهيمبهنإسحاقأخا،صصغببنإبراهيم

)6(
إليهبعثهاالتيالكتبعنفاستقره،طاهربناللهعبدإلىوحمل،المازياسرأسرذلكاخروكان،جرير

الذهب2من؟جداكثير!أشياءاصطفيت"التيأموالهمنوصعهالمؤمنينأميرنحوف!أرسله،بهافأقرالأفشين

قضرببهفأمر،فأنكرهاإليهالأفشينكتبعنسألهالخليفةيديبينأوقفف!لما.والثيابوالجواهر

وأتباعه.أصحابهعيونوقتل،بغدادجسرعلىالخرميبابكجاتبإلىوصملب،ماتحتىبالسياط

فيبسامراءالصعتصمقصرفيبهاودخلأشناسبنتبأترجةلاالأفشينبنالحسناتزوجالسنةهذهوفي

لحىيخضئونكانواإ/نهم:قيلحتى،بثفسهالمعتصمالمؤمنينأميروليه،عظيماعرسماوكان،جمادى

.)7(بالغاليةالعامة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

لممير.الأثباتأحد.الأزدمنبطنهـهم،فيهمنزلحيئ:"العوقةو".البصريبكرأبو،العوقيسنانبنمحمد

.388(/1)الحبر،038(/1)6النبلاءأعلام

عباسقال.الحديثكثير،ثبتثقة،العلمبحورمنكان،الحج!ةالإمام،المنقري،التبوذكيسلمةأبو

.388!/1)الحبر،36(1/0)"النبلاءأعلامسير.حديثألفوثلاثينخمسةعنهكتبت:الدوري

الصؤرخومنها،السهلفيبطبرشانمدينةأكبراسم:"املو".طفيجاءماوأثبت،بابلمن:الأصولفي

.ياقوت.اللهرحمه،الطبريجعفرأبو

.الخرا!:طفي

وثب.أنإلىأمرهالثم:طفي

.(01اه!،)9/الطبري

الطيب.مننوع:"الغالية"
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قدالأفمثمينكانأنهوذلك،الطاعةوخلع،أذربيجانبأرضالأفمثمينقرابةمنكجورخرجوفيها

بعضفيلبابكمخزونعظيمبمالمنكجورفظفر،بابكأمرمنفرغحينأذربيجانبلادعلىاستنابه

الرحمن،عبدبناللهعبد:لهيقالرجلذلكعلىوظهر،الخليفةعنوأخفاهلنفسهفاحتجبه،البلدان

تحققفلما.أردبيلأهلمنهفامتنعليقتلهبهوهم،ذلكفييكذبهمنكجورفكتب،بذلكالخليفةفكاتب

الخليفة.إلىبهوجاءبالأمانوأخذهفحاربهالكبيربغاإليهبعثمنكجوركذبالخليفة

حصنهمنونزلى،المعتصمفتحهاحينعموريةعلىنائباكانالذيالروميياطمسماتالسنةهذهوفي

.العامهذافيتوفيحتىبسامراءفاعتقلهأسيرامعهفأخذه،المعتصمحكمعلى

توفيمنهارمضانوفي

ضخمااللونأسودوكان،شكلة)1(بابنويعرف،الخليفةعم:المنصوربنالمهديبنإبراهيم

ابنالحافظترجمهوقد،لسوادهيعني،التنين:لهيقالوكان:ماكولا)3(ابنقال،فاضلافصيحا

ثم،سنتينمدةالرشيدأخيهعننيابةدمشقإمرةوليأنهوذكر،حافلةترجمةيا)3(تاريخه"فيعساكر

للناسأقاموأنه،حسنةأشياءوصرامتهعدلهمنوذكر.سنينأربعبهافأقامالثانيةإليهاأعيدثمعنهاعؤل

ئنتينسنةالمأمونخلافةأولىفيبغدادأهلبايعهقدوكان،دمشقإلىعادثم،وثمانينأربعسنةالحج

الطوسيحميدفقصده،هذاإبرأهيمفهزمه،بغدادنائبسهلبنالحسنقاتلهوقد،ذكرناكماومئتيق

فعفاعشرسنةالمأمونبهظفوثم،طويلةمدةالمأمونقدمهاحينببغدادإبراهيمواختفى،إبراهيمفهزم

وأكرمه.عنه

وخمسة:وقيلأيوماعشرواثنيشهراعشروأحدسنةومعاملتهابغدادعلىولايتهمدةوكانت

سنينستاختفائهمدةوكانت،ومئتيقثلاثسنةالحجةذيأواخرفياختفائهبدءوكان.ا)4(أيام

فيلهجرتوقد.ومئتينعشرسنةمنالأولربيععشرثالثفيبهالظفروكان،وع!ثراأشهروأربعة

بسطها.يطولعجيبةأمورهذااختفائه

)1(

)2(

)3(

)4(

إلىفحملت،شكلةبنتهصبيت،معهفقتل،المازيارأصحابهنأبوهاكان،مولدة،أمهوهي،والكسربالفتح

إئاهافأعطتهمحتاةهنفطلبها،فأعجبتهالمهديرآهاكبر!فلما.فربتهاولدهأممحئاةإلىفوهبها،المفصور

،142()6/بغدادوتاريخ،015(-59)01/الأغانيفيالمهديبنإبراهيموترجمة.إبراهيممنهفولدت

.(01/575)النبلاءأعلامودممير،93(/1)الأعيانووفيات

.(1/815)الإكمال

.(481-4/261)ومختصره228(-2226/)عممياكرابنتاريختهذيب

ظا.،بفيزيادة



هـ422سنةوفيات29

النفس،واسع،الأدبغزير،الفضلوافرالمهديبنإبراهيمكانوقد:)1(البغداديالخطيبقال

بها.حاذقا،الغناءبصنعةمعروفاوكان،الكفسخي

فيعليهالأعرابفألح،ببغدادخلافتهأيامفيالمهديبنإبراهيمعلىالمالقلأنه)2(الخطيبوذكر

بعضهم:فقال،اليومعندهماللاإنه:يقولرسولهإليهمفخرج،بهميسوففجعل،أعطياتهمأخذ

فيفقال.أصواتثلاثةالاخروللجانب،أصواتثلاثةالجانبهذالأهلفليغنإليناالخليفةفليخرج

:ذلك)3(فيالمهديبنإبراهيميذمالمأمونشاعرعليبندعبلذلك

تسخطواولاعطاياكمخذواتغلطوالاالأعرابمعشريا

تربطولاالكيستدخللاحنينية)4(يعطيكمفسوف

)5(يغبطأحدبهذاومالقوادكموالمعبديات

البربط)6(مصحفهخليفةأصحابهيرزقفهكذا

فيمحكمالثأرولي:الاختفاءعليهطالحينالمأمونأخيهابنإلىالمهديبنإبراهيموكتب

ذنبذيكلجعلكما،عفوذيكلفوقالمؤمنينأميراللهجعلوقد،للتقوىأقربوالعفو،القصاص

.فبحقه)7(عاقبوإن،فبفضلهعفافإن،دونه

كلأوسعمناللهوعفو،إنابةبالندموكفى،الحفيظةتذهبالقدرة:ذلكجوابفيالمأمونفوقع

)8(
سيء

:)9(يقولأنشأ،عليهإبراهيمدخلولما

أخطأفحظيمذنباأكنإن

!يلبنييوسفقالكماقل

تثريب.لا:المأمونفقال

التانيبكثرةعنكفدعت

تثريبلا:أتوهلما!وب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(441)6/بغدادتاريخ

.(441)6/بغدادتاريخ

الرواية.فييسيراختلافمع(17هص)ديوانه

المغني.الحيريحنينإلىنسبة:"حنينية"

يسر.:"يغبطو".المغنياليقطنيمعبدإلىنسبة:"المعبديات"

المزهر.:تسميهوالعرب.معرب،العود:"البربط"

.(126)4/عساكرابنومختصر،(441)6/بغدادتاريخ

السابق.المصدر

.(4133/)عساكرابنومختصر،(451)6/بغدادتاريخفيالبيتان
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علىيؤنمهشرعالمأمونيديبينأوقفلقاالمهديبنإبراهيمأن:البغدادي)1(الخطيبوروى

فأمر،ذنبيمنأعظمذنبهبرجلأتيوقد،جدكوهو،أبيحضرت،المؤمنينأميريا:فقال،فعلما

أحدثكحتىالرجلهذاقتلتؤخرأنرأيتإن،المؤمنينأميريا:)2(فضالةبنمباركفقال،بقتله

:قالع!اللهرسولأن:حصينبنعمرانعن،البصريالحسنحدثني:قال.قل:فقال،حديثا

فلا،الجزاءأكرمإلىالخلفاءمنالعافونليقمألا:العرشبطنان)3(منمنادنادىالقيامةيومكانإذا"

.")4(عفامنإلايقوم

عم.ياعنكوعفوت،بقبولهالحديثهذاقبلتقد:المأمونفقال

وقد.اللهسامحه،بليغةجيدةأشعارلهكانتوقد.هذاعلىزيادةومئتينأربعسنةفيذكرناوقد

.)5(كثيرةحسنةأشياء"تاريخه"فيعساكرابنالحافظذلكمنساق

لسبعالجمعةيوموتوفي،ومئةوستينثنتينسنةالقعدةذيمستهلفيالمهديبنإبراهيممولدكان

الله.رحمه،سنةوستينثنتينعنالسنةهذهمنرمضانمنخلون

أيضا:الأعيانمنالسنةهذهفيتوفيوممن

.)6!االمصريمريمأبيبنسعيد

)7(
حرببنن"و

.المقعد)8(معمروأبو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(541)6/بغدادتاريخ

الحسنوصحب،الصحابةأيامفيولد،البصرةعلماءكبارمن،العدويالقرشيفضالةأبو،أميةأبيبنفضالةبنمبارك

.28(/01)التهذيبتهذيب،281()7/النبلاءأعلامسيرهـ.أ65سنةتوفي.ضعففيه،صدودتى.البصري

من:يريد؟الأرضمنالغامضوهو،بطنجمع:البطنان:وقيل.أصله:وقيل،وسطه:"العرشبطنان"

.(1/137)النهاية.العرشدواخل

ابنتاريخمختصرفيوهو،تاريخهفيعساكرابنوأخرجه،145()6/تاريخهفيالبغداديالخطيبأخرجه

ضعيف.وإسناده،عنهاللهرضيحصينبنعمرانعنالحسنعنفضالةبنمباركحديثمن(126)4/عساكر

.(481-4126/)عساكرابنتاريخمختصر

لهخرج،الحديثأئمةمن،فقيهحافظ.محمدأبو،المصريالجمحيسالمبنمحمدبنالحكمبنسعيدهو

.327(0/1)النبلاءأعلامسير.الستةالكتبأصحاب

فيوتوفي،مكةقاضي،ثقةحافظإمام،البصريالأزديالواسحيأيوبأبو،بجيلبنحرببنسليمان

.033(/01)النبلاءأعلامسير.البصرة

.ميسرةالحجاجأبيجدهواسم،المقعد،البصريالمنقريمعمرأبو،الحخاجأبيبنعمروبناللهعبدهو

.(1/436)التهذيبتقريب،(01/622)النبلاءأعلامسير.بالقدررمي،ثقة،مجود،حافظ
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زمانه.فيالشأنهذاأئمةأحد،(الأخباري)1المدائثيمحمدبنوعلي

.امرأةألفالرجلهذاتزوجوقد،)2(البخاريشيخ،مرزوقبنوعمرو

وأياموالأخباروالقراءاتوالحديثوالفقهاللغةأئمةأحد:)3(البغداديسلامبنالقاسمعبيدوأبو

فيكتابهكتبأحمدالإمامإن:يقالحتى،العلماءبينالمنتشرةالمشهورةالمصنفاتوله.الناس

علىوأجراها،درهمخمسمئةشهركلفيلهرتبطاهربناللهعبدعليهوقفولما،بيده"الغريب"

،)4(
بعدهمندريته

هذاتصنيفعلىصاحبهبعث)6(لعقلينبغيما:وقال،استحسنهطاهر)5(ابنأنخلكانابنوذكر

.شهر)7(كلفيدرهمالافعشرةلهوأجرى،المعاشطلبإلىصاحبهيحوجألاحقيق،الكتاب

أربعينالكتابهذاتصنيففيمكثت:يقولعبيدأباسمعت:المسعريوهببنمحمدوقال

)8(-
سنه.

الحديث،فيتفقه،بالشافعي:الأربعةبهؤلاءالمسلمينعلىاللهمن:الرقيالعلاءبنهلالوقال

فسر،عبيدوبأبي،الحديثعنالكذبنفى.معينبنوبيحيى،المحنةفيثبت،حنبلبنوبأحمد

.الخطأ)9(فيالناسلاقتحمذلكولولا.الحديثغريب

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

،العربوأياموالأنسابوالمغازيالسيرمعرفةفيعجباوكان،التصانيفوصنف،بغدادنزل،أبوالحسن

فيالنديمابنكتبهوذكر.إليهمنقطعاوكان،الموصليإسحادتىدارفيمات.الإسنادعالي،ينقلهفيمامصذقا

والأعلام،4(100/)0النبلاءأعلامسير.(أ-92913)1/الأدباءمعجمفيوياقوت،(أ-117)13الفهرست

)4/323(.

النبلاءأعلامسير.باخرمقروناصحيحهفيالبخاريعنهحدث،أوهاملهثقه،البصرةمسند،الباهليعثمانأبو

.78()2/التهذيبوتقريب،(01/174)

بغدادتاريخ،)78(النديملابنالفهرست،)954(قتيبةلابنالمعارف،)7/355(سعدابنطبقات

القراءمعرفة،(0/1094)النبلاءأعلامسير،6(0)4/الأعيانوفيات،254()16/الأدباءمعجم،(304)12/

وغيرها.(45)2/الذهبشذرات،253()2/الوعاةبغية،(1141/)

.(01/594)النبلاءأعلاموسير،(604/)12بغدادتاريخ

الحسين.بنطاهرابن:آفي

لحقيق...صاحبهبعثعقلاإن:الأدباءمعجموفي.ط،ظافيجاءماوأثبت،تعب:ب،آفي

.(552/)16الأدباءومعجم،(61)4/الأعيانوفيات

.(61)4/الأعيانوفيات

.(01/994)النبلاءأعلاموسير،61()4/الأعيانووفيات،(014/)12بغدادتاريخ
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فيوالاجتهادالعبادةهنلهوذكر،سنةعشرةثمانيبطرسهـوسالقضاءوليأنهخلكانابنوذكر

.(كثيرأ11لمحسيحاالعبادة

وابن،،)2(المثنىبنمعمرأغبيدةوأبي،والأصمعي،الأنصاريزيدأبيعنالعربيةروىو!د

.)3(وغير!موالكشائيوالفزاء،الأعرايي

.إلينا)4(يحتاجلاوهوإليهتحتاجنحن:راهويه..ءسحاقوقال

.)5(تصانيفهمن،منهالناسوسمعبغدادوقدم

.شيء)6(كليحسن،روخفيهنفخجبلكأنهكان:الحزبيئإبراهيموقال

:الإسلامعلومأصناففيمتقنا،ربانيا،دينا،فاضلاعبيدأبوكالط:القاضيكاملبنأحمدوقال

منشيءفيعليهطعنأحداأعلملا،النقلصحيح،الروايةحسن،والأخباروالعربيةوالفقهالقرآنمن

*وكئبه)7(علمه

بها،المنتفعالكتبمنذلكوغير"معانيهو""القرآدطفضائل"وكتاب،"الأموال"كتاب:وله

.)8(اللهرحهـمه

وستودطسبعوله،بالمدينة:وقيلبمكةقبلهاالتيفي:وقيل.)9(البخاريقالهالسنةهذهفيتوفي

01(-)
أعلم.والله،السبعينجاوز:وقيل.اللهرحمه،سنه

.()12الحديثمشايخأحد،1(1الكفرسوسي)الدمشقيالجماهرأبوعثمانبنمحمد

.6-62(41/)الأعيانوفيات(1)

.طمنزيادة2()

.(01/394)النبلاءأعلاموسير،(61)4/الأعيانووفيات،(51/394)بذدادتاريخ)3(

.6(41/)الأعيانووفيات،(114/)12بذدادتاريخ(4)

.294(1/)0النبلاءأعلامسير)5(

.5(51/15)النبلاءأعلاموسير،(124)12/بغدادتاريخ)6(

.5(5/110)النبلاءأعلاموسير،4(11)12/بغدادتاريخ)7(

.(176)5/للزركليوالأعلام،26(0/)16الأدباءمعجم)8(

.(172)7/الكنيرالتاريخ)9(

.5(51/70)بغدادتاريخ(01)

.(531)3/اللباب.دمشقبغوطةقرية،كفرسوسيةإلىنسبة(11)

.(51/484)النبلاءأعلامسير.منهأفصحأحدارأيتما:حاتمأبوقال.ثبتحافظمحذثإمام()12
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.()1البخاريشيخ،بعارمالملقب،السدوسيالنعمانأبو،الفضلبنومحمد

.)2(الطباعبنعيسىبنومحمد

)3(زمانهفيشيخها،الحمصيالجرجسيربهعبدبنويزيد

ومئتيرولمحشريرخمللعسنةخلت5ثي

.بالأمانالطاعةأعطىقدمنكجورومعهالكبيربغادخل:فيها

.إيتاخاليمنعلىوولىعليه)4(وتغضباليمننيابةعنديناربنجعفرالمعتصمعزل:وفيها

يذمنخلونلخمسبإكاف)5(بغلعلىبغدادفدخل،بالمازيارطاهربناللهعبدوخه:وفيها

إلىبصلبهوأمر.مات)6(حتىالماءسقيثم،سوطاوخمسينأربعمئةيديهبينالمعتصمفضربه؟القعدة

المعتصمفغضب،الطاعةخلعلهويحسنيكاتبهكانالأفشينأنضربهفيوأقر،الخرميبابكجانب

فقط.مكانهيسعإنما،لؤلؤةتسمىالخلافةدارمنكالمنارةمكانلهفبني،بسجنهوأمرالأفشينعلى

الخزر)7(بلادإلىالذهابعلىيعزموأنه،عليهوالخروجمخالفتهيريدكانأنهالخليفةتحققحينوذلك

فيهمجلساالمعتصملهوعقد،كلهذلكقبلعليهبالقبضالخليفةفعاجله،المسلمينعلىبهمليستجيش

بنإبراهيمبنإسحاقونائبه،الزياتبنالملكعبدبنمحمدووزيره،المعتزليدواد)8(بنأحمدقاضيه

أنهوذلك؟الفرسمنأجدادهدينعلىباقأنهعلىتدلبأشياءالمجلسهذافيالأفشينفاتهم،مصعب

بينمنمناظرتهيتولىكانالذيوهو،الوزيرلهفقال،ذلكألممنيخافبأنهفاعتذر،مختونغير

قلفةقطعمنتخافأنكتزعموأنت،وقعهامنتخافولاالحروبفيبالرماحتطاعنفأنت:القوم

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

والقوةالشدة:"العرامةو".العرامةمنبعيدأكان:الذهليقال.عمرهاخرفيتغير،ثبتثقةحافظإمام

.2(00)2/التهذيبوتقريب،265(/01النبلاءأعلامسير.والشراسة

،الثغوربلادمنبأذنةورابط،الشامإلىتحول،البغدادي،الطباعبنجعفرأبو،نجيحبنعيسىبنمحمد

التهذيبوتقريب،)01/386(النبلاءأعلامسير.كيسلبيب:فقال،حنبلبنأحمدذكره،فقيه،ثقة

)2/891(.

ثبت،حافظإمام.إليهاالنسبةعليهفغلبت،بحمصجرجسكنيسةعندسكنكان،المؤذنالزبيديالفضلأبو

.667(0/1)النبلاءأعلامسير.ثقة

بمعنى.وهما،وغضب:طفي

أكف.جمع،البرذعة:"الإكاف"

ساعته.منفمات،فسقيماءوطلب:(401)9/الطبريفي

.التركبلادأي

هـ.042سنةحوادثفيالمؤلفلهوسيترجم.الأثيروابنالطبريفيجاءماوأثبت،داود:وطالأصولفي
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فاتخذاه،أصنامبيتهدمالكونهما،سوطألفواحدكل،ومؤذناإماما،رجلينضربوأنه!؟ببدنك

بأنهفاعتذر،والذهببالجواهرمحلىوهو،الكفروفيه،"ودمنةكليلة"كتابعندهوأنه.مسجدا

ذلك.علىيقرهموأنه،عبيدهمنالآلهةإلهإلى:فتقوليكاتبونه)1(الأعاجمبأنواتهم.أبيهمنورثه

فيتضعذلكبتركيأمرهمأنوخاف،وأجدادهآباءهبهيكاتبونكانواماعلىأجراهمإنمابأنهيعتذرفجعل

عندهم.

وأنه(24:النازعاتأ!والاشككرلبهمأنا!و:قالحين)2(لفرعونأبقيتفماذا!ويحك:الوزيرلهفقال

ويظهره،قديماكانالذيالمجوسدينينصرحتىحنقهوأنهالطاعةعنيخرجبأنالمازياريكاتبكان

أربعاءيومكلفيكانوأنه،المذبوحةعلىالمخنوقةيستطيبكانوأنه،والأتراكوالمغاربةالعربعلى

المعتصمأمركلهذلكفعند.يأكلهماثم،بينهماويمشي،نصفينبالسيففيضربهاسوداءبشاةيستدعي

ذلك.منكمأتوقعكنتأما)4(:يقولفجعل،ذليلامهاناسجنهإلى)3(فسحبهالكبيربغا

.سامراءإلىأشناسبنتآلرجةوزوجتهالأفشينبنالحسنطاهربناللهعبدحملالسنةهذهوفي

.داودبنمحمدفيهابالناسوحج

:الأعيانمنتوفيوفيها

.()الفرجبنأصبغ

.وسعدويه)6(

.البيكندي)7(سلامبقومحمد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

..الالهةإلهأنت:كتبهافيإليهوتكتب،يكاتبونه:طفي

.لقارون:آفي

.الصوابأثبتهماولعل،فسجنه:الأصولفيتقرأ

كنت.إني:طوفي،كنتما:ظا،بفي

المصريةالديارمفتي،الكبيرالإمام،المالكيالمصريالأموياللهعبدأبو،نافعبنسعيدبنالفرجبنأصبغ

واختفىفهرب،المحنةفيالمعتصمطلبه.مالكبرأياللهخلقأعلممنكانأنهمعينابنذكر.وعالمها

.658(0/1)النبلاءأعلامسير.بحلوان

العلم.بهاونشر،بغدادسكن.بسعدويهالملقب،البزازالواسطيئالضبيعثمانأبو،سليمانبنسعيدوهو"

سنة.مئةولهمات.حافظ.ثقة.ورجعناكفرنا:قالسئلوحين،المحنةفيأجابوقد،السنةأهلمنوكان

.892(1/)التهذيبوتقريب،(0/1481)النبلاءأعلامسير

ثقة،.الأثروأئمة،العلمأوعيةمنكان.البيكنديالبخاريالسلمياللهعبدأبو،الفرجبنسلامبنمحمد

.(168)2/التهذيبوتقريب،(01/628)النبلاءأعلاسير.ثبت
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.(1)الجرميعمروأبو

.()2(الحوضيعمروأبوا

.ا)3(الأجوادأحد،الأمير،التميميالعجليدلفوأبوأ

عنالنحوأخذ،النحويالبصريثم،البلخيالأوسطالأخفشالحسنأبو:)4(مسعدةبنوسعيد

وغير،النحوفي"الأوسط"وكتاب،"القرآنمعاني"فيكتابمنها؟كثيرةكتباوصنف،سيبويه

.)5(الخليلعلى"الخبب"بحرفيهزادالعروضفيكتابوله.ذلك

علىشفتيهيضم)6(لاالذيوهو،أجلعأيضاوكان،بصرهوضعفعينيهلصغر"الأخفش"وسمي

الخطابأبي،الكبيرالأخفشإلىبالنسبة"الصغيرالأخفش":لهيقالأولاوكان،أسنانه

ولقبسليمانبنعليظهرفلما،عبيدةوأبيسيبويهشيخ،الهجريالمجيدعبدبنالحميدعبد

الأصغر.سليمانبنوعلي،الأكبروالهجري،الأوسطهومسعدةبنسعيدصار،أيضابالأخفش

)7(
ومئتينوعشرينإحدىسنة:وقيل،السنةهذهفيوفاتهوكانت

.الفراء)9(بهاوناظربغدادقدم،البصريإسحاقبنصالحهو:)8(النحويالجرمي

،"الفرخ":منهاكتباوصنف.)01(والأصمعي،زيدوأبي،عبيدةأبيعنالنحوأخذقدوكان

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

أهلمن،واللغةبالنحوعالم،التصانيفصاحب،العربيةإمام،النحويالبصريالجرميإسحاقبنصالحهو

.8()2/الوعاةوبغية،561(/51)النبلاءأعلامسير.بغدادسكن،البصرة

المشهور،الأزديعمرأبو،سخبرةبنالحارثبنعمربنحفصوهو،فقطظامنزيادةقوسينبينما

.354(/51)النبلاءأعلامسير.فصيحأعرابي،صدوق،متقن،حافظإمام،بالحوضي

هـ.226سنةحوادثفيالمؤلفلهوسيترجم،ب،ظافييردلمقوسينبينما

الأعيانوفيات،(11/422)الأدباءمعجم،()58الفهرست،(05)البصريينالنحويينأخبار،(54)5المعارف

وغيرها.36()2/الذهبشذرات،(1/095)الوعاةبغية،(01/602)النبلاءأعلامسير،38(.)2/

عشر.ستةالخببببحرفأصبحت،عشرخمسةالبحورجعلقدالفراهيديأحمدبنالخليلكان

.شفتاهتنضملا:ظا،بفي

.381()2/الأعيانوفيات

الأعيانوفيات،(5/)12الأدباءمعجم،313()9/بغدادتاريخ،)72(البصريينأخبار،()46الزبيديطبقات

الذهبشذرات،)2/8(الوعاةبغية،)1/332(القراءطبقات،561()1/النبلاءأعلامسير،)2/485(

)2/57(.

.(01/563)النبلاءأعلامسير،6(/)12الأدباءمعجم

بنسعيدالحسنأبيوعن،العربيةحبيببنيونسعنوأخذ،اللغةهؤلاءعنأخذ:وفيه5()12/الأدباءمعجم

.(2485/)الأعيانوفيات.سيبويهكتابعليهوقرأ،الأخفشمسعدة
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ورعادينا،لهاحافظا،باللغةعالما،بارعا،نحويا،فاضلا،فقيهأوكان،سيبويهكتابفرخيعني

.()1خلكانابنكلهقاله.الحديثروى،الاعتقادصحيح،المذهبحسن

.المبرد)2(عنهوروى

.")3(أصبهانتاري!"فينعيمأبووذكره

ومئتيوولمحشريرستسنةخلت5ثي

فيرمادهوذريأحرقثم،فصلبالمعتصمبهفأمر،الحبسفيالأفشينتوفيمنهاشعبانفي

دينعنوكتب،وجواهربذهبمكللةأصنامفيهافوجد)4(،وحواصلهأموالهعلىواحتيط،دجلة

،المجوسآبائهدينإلىالانتماءمنعنهذكرمابسببهاويتحقق،بهايتهممماكثيرةوأشياء،المجوس

الله.لعنهم

الحسين.بنطاهربناللهعبدبنمحمد:توفيوفيها

.داودبنمحمدبالناسوحج

المحدثين:ساداتمنتوفيوفيها

،(الفروي)إسحاق

.)6(أويسأبيبنوإسماعيل

.التفسير)7(صاحب،داودبنوسنيد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(485-48)2/الأعيانوفيات

.562(0/1)النبلاءأعلامسير

.346(/1)أصبهانتاريخ

ظا.،بفيجاءماوأثبت...أصنامأفيهافوجدوا:آفي

كف،،صدوق.العالمالمحدثالإمام.يعقوبأبو،المدنيالفرويالأمويإسماعيلبنمحمدبنإسحاق

.6(1/0)التهذيبوتقريب،964(/01)النبلاءأعلامسير.حفظهفساء

،صدوق.المدنيالأصبحياللهعبدأبو،عامرأبيبنمالكبنأويسبناللهعبدبناللهعبدأويسأبيبنإسماعيل

التهذيبوتقريب،193()01/النبلاءأعلامسير.نافععلىوجودهالقرآنقرأ.حفظهمنأحاديثفيأخطأ

/1()71.

سنيد،ولقبه،عليأبو،داودبنحسينوهو.ظا،بفيجاءماوأثبت.داودبنمحمد:ظ،افي

ومعرفته.إمامتهمعضعيف.الثغرمحدث،الحافظالإمام،الكبيرالتفسيرصاحب،المحتسب،المصيصي

.335(/1)التهذيبوتقريب،627(/01)النبلاءأعلامسير.واحداحديثاماجهابنلهخرج
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.)1(الربيعبنوغسان

هـ226سنةوفيات

.)2(الحجاجبنمسلمشيخ،التميمييحىبنويحى

بنخزاعيبنمعاويةبنشيخبنعميربنمعقلبنإدريسبنعيسىبنالقاسم0)3(العجليدلفأبو

أحد.العجليدلفأبو،الأمير،لجيمبنعجلبنسعدبنقيسبنجشمبندلفبن)4(العزىعبد

."الإكمال"كتابصاحب،ماكولابننصرأبوالأميرينسبوإليه،والمعتصمالمأمونقواد

إليه.نسبهويذكر،سلالتهمنأنهيزعم()5(دمشقخطيبأالقزوينيالدينجلالالقاضيوكان

منجملةمنالطاليتمامأبووكان،أوبكلمنالشعراءقصده،ممدحاجوادأكريماهذادلفأبووكان

ومنها،"الملوكسياسة"منهاكتبأوصنف،والغناءالأدبفيفضيلةلديهوكانت،نداهويستمنحيغشاه

الشاعر:)6(النطاحبنبكرفيهقالماأحسنوما.ذلكوغير،السلاحوفي،والبزاةالصيدفي

الأعظمالكيمياءعيسىابنمدحوعلمهللكيمياءطالبايا

الدرهمذاكلأتاكومدحتهدرهئمإلاالأرضفييكنلملو

درهم.لافآعشرةذلكعلىأعطاهإنه:فيقال

فيشرعقدأبوهوكان،ويعطيذمتهعلىويستدين،العطاءمنيمللاومعطاء،فاتكاشجاعأوكان

.هذادلفأبوفأتمها،يتمهاولمفمات)7(الكرجمدينةبناء

دلف:ابنهلهفقال.زنىولدفهوالتشيعفيمغاليايكنلممن:يقولوكان،تشيعفيهوكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.31(1/1)العبر.بحجةليسلكن،القدركبير،ورعاكان،الموصلمحدث،الأزديالربيعبنغسان

وكان.خراسانعالم،الإسلامشيخ،النيسابوريالمنقريالتميميزكرياأبو،الرحمنعبدبنبكربنيحيىهو

النبلاءأعلامسير.الدنياأهلإماموهومات:راهويهابنقال.ثبت،ثقة.وقتهفيالمباركبابنيشبه

.793()1/والعبر،512(1/)5

أعلامسير،)4/73(الأعيانوفيات،)12/416(بغدادتاريخ،)8/248(الأغاني،5()4/الذهبمروج

.(57)2/الذهبشذرات،(01/563)النبلاء

تحريف.وهو،"العزيزعبد":طفي

.ط،ظا،بمنتكملة

دلفبأبياتصل.وائلأبو،الحنفيالنطاحبنبكروهو.ظا،بفيجاءماوأثبت،النطاع:ط،آفي

فيوالبيتان.(291سنةحوادث)فيالمؤلفلهترجمهـ.ا29سنةمات.توفيأنإلىرزقالهفجعل،العجلي

.74()4/الأعيانوفيات

،أقربهمذانوإلى،الطريقنصففيوأصبهانهمذانبينمدينة:الكرج:446()4/البلدانمعجمفيجاء

وهو"الكرخ":وطالأصولفيووقع.وطنهوجعلها،العجليعيسىبنالقاسمدلفأبومصرهامنوأول

خطأ.
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.ذاك)1(منفهذا،أشتريهاأنقبلأمكوطئتلقدوالله:لهفقال!أبتيامذهبكعلىلست

الأمير!أجب:فقال،أتاهاتياأنأبيهوفاةبعدالمنامفيرأىولدهأن:)2(خلكانابنالقاضيفذكر

،والأبوابالسقوفمغلقة،الحيطانسوداء،وعرة،وحشةدارافأدخلني،معهفقمت:قال

بأبيوإذا،الرمادأثرأرضهاوفي،النيرانأثرحيطانهافي،غرفةأدخلنيثم،منهادرجفيوأصعدني

:يقولفأنشأ.دلف:فقلت؟دلف:كالمستفهمليفقال،ركبتيهبينرأسهواضع،عريانوهوفيها

الخناقالبرزخفيلقيناماعنهمتخفولاأهلناأبلغن

ألاقيقدوماوحشتيفآرحموافعلناماقدكلعنسئلناقد

فأنشد:!نعم:قلت؟أفهمت:قالثم

حيكلراحةالموتلكانتركنامتناإذاأنافلو

شيكلعنبعدهونسألبعثنامتناإذاولكنا

وانتبهت..نعم:قلت؟أفهمت:قالثم

ومئتيرولمحشرفيسبحسنةخلت5ث!

ودعا،الطاعةفخلع،اليمانيالمبرقعحربأبو:لهيقالبالشامالغورأهلمنرجلخرج:فيها

.()3(السفيانيوسمي1،نفسهإلى

فمانعته،حربأبيغيبةفيوذلك،منزلهفيينزلأنأرادالجندمنرجلاأنخروجهسببوكان

معصمها.فيالضربةفأثرت،يدهافيالجنديفضربها،المرأة

الجبالرؤوسفيتحصنثم،فقتله،فضربهغافلوهوالجنديإلىفذهب،أخبرتهبعلهاجاءفلما

خلقفاتبعه،السلطانمنويذم،المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرإلىدعاهأحدجاءفإذا،مبرقعوهو

،جداأمرهواستفحل،الشاميملكأنهالمذكورالسفيانيهوهذا:وقالوا،وغيرهمالحراثينمنكثير

مقاتل.ألفمننحواجيشأموتهمرضفيوهوالمعتصمالخليفةإليهفنفذ،مقاتلألفمئةمننحوواتبعه

جاءحتىفانتظر،هذهوالحالةيناجزهأنفخشي،حولهاجتمعواقدكثيرةأمةوجدالأميرقدمفلما

فأسرهفناهضه،أصحابهمنقليلةشرذمةفيوبقي،أراضيهمإلىالناسعنهفتصرمالأراضيحرثوقت

)2(

)3(

.78()4/الأعيانوفيات

.الأبياتوفيه78()4/الأعيانوفيات

ظا.،بمنزيادة
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علىبهقدمحتى،أيوببنرجاءوهو،السريةأميروحمله،أصحابهعنهوتفرق،الخليفةجيش

حتىيطاولهيزلفلم،يزيدونأوألفمئةمعهكانبأنهفاعتذر،تأخرهفيالمعتصمفلامه،المعتصم

.ذلك)1(علىفشكره،منهذلكأمكنه

.()2(الكنىمنترجمتهفيعساكرابنالحافظمبسوطةقصتهذكروقدأ

المعتصموفاةذكر

أبيوفاةكانت،السنةهذهمنالأولربيعمنعشرالثامن،منهمضتالساعتينالخميسيوموفي

.المنصوربنالمهديبنالرشيدهارونبنالمعتصممحمدإسحاق

المؤمنينأميربنالمعتصممحمدإسحاقأبوالمؤمنينأميرهو:)3(المعتصمالخليفةترجمةوهذه

بنعليبنمحمدبنالمنصوراللهعبدجعفرأبيالمؤمنينأميربنمحمدالمؤمنينأميربنالرشيدهارون

ثامنأنه:ومنها؟العباسولدثامنأنه:منها،لوجوه؟المثمن:لهويقال،العباسبناللهعبد

بنفسه،وعفورية،الأفشينيديعلى،بابكبلادا؟فتوحاتثمانفتحأنه:ومنها؟ذريتهمنالخلفاء

بعدمصروفتح،والشارك،ربيعةدياروأعراب،الأجرافوقلعة،البصرةوبحر،بعجيفوالزط

الزنادقة،ورئيس،والأفشين،الروميوياطى،ومازيار،بابك؟أعداءثمانية:وقيل.عصيانها

وثمانيةأشهروثمانيةسنينثمانيالخلافةفيأقامأنه:ومنها:()4(الرافضةوقائد،وقارن،وعجيف

ولهتوفيأنه:ومنها؟الثامنالشهروهو،شعبانفيومئةثمانينسنةولدوأنه؟ويومين:وقيل،أيام

منبغداددخلأنه:ومنها؟بناتوثمانيبنينثمانيةخلفأنه:ومنها؟سنةوأربعون)5(ثمانيةالعمرمن

بعد،السنةمنأشهرثمانيةاستكمالبعد،ومئتينعشرةثمانيسنةرمضانمستهلفيخليفةوهوالشام

.تقدمكما،بطرطوسالمأمونأخيهموت

غلالم،الكتابإلىمعهيترددكانأنهذلكسببوكان،الكتابةيحسنلاأمياوكان:قالوا

الكتابإلىتذهبلا:الرشيدأبوهلهفقال،الكتابمنواستراحفلانمات:لأبيهفقال،فمات

.-523(522)6/الأثيروابن(1-16118)9/الطبريتاريخ(1)

.(ب/15ورقة/91ج)عساكرابنتاريخ.ظا،بمنزيادة)2(

النبلاءأعلامسير،(523و943)6/الأثيرلابنالكامل،342()3/بغدادتاريخ،(123-181)9/الطبريتاريخ)3(

شذرات،345(-)933الخلفاءتاريخ،(913)5/بالوفياتالوافي،)4/48(الوفياتفوات،092(1/)0

.63()2/الذهب

.03(01/2)النبلاءأعلاموسير343()3/بغدادتاريخفيوالخبر(ظا،ب)منزيادةقوسينبينما()4

.وأربعونثمان:وحقها،الأصولفيكذا()5
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.)1(ضعيفةكتابةيكتبكانبل:وقيل.أميافكانفتركوه،بعدها

منكرين؟حديثينآبائهعنطريقهمنالبغدادي)2(الخطيبأسندوقد

.الخلفاءمنالعباسبنيومدحأميةبنيذمفي:أحدهما

الخميس.يومالحجامةعنالنهيفي:والثاني

قد":اكتب:للكاتبفقال،فيهيتهددهكتاباإليهكتبالرومملكأن:المعتصمعن)3(بسندهوذكر

الدار!عقىلمنألكقروسيغلو!وتسمعمالاترىماوالجواب،خطابكوسمعتكتابكقرأت

."(42:الرعدأ

فيعظيمةنكايةفأنكى،ومئتينوعشرينثلاثسنةفيالرومبلادالمعتصمغزا:)4(الخطيبقال

ألفا،ثلاثين:فيهافقتل،ودخلهافتحهاحتىعليهاوأقام،المجانيقعموريةعلىونصب،العدو

وجاء،فأحرقها،نواحيهاسائرمنعموريةفيالناروطرح،بطريقاستونسبيهفيوكان،مثلهموسبى

فيالجامعالمسجديليمماالخلافةدارأبوابأحدعلىمنصوب،الانحتىباقوهو،العراقإلىببابها

القصر.

عض:ليوقال،إليساعدهالمعتصمأخرجربما:قالأنهالقاضيدوادأبيبنأحمدعنوروى

يضرني.لاإنه:فيقول!المؤمنينأميريانفسيتطيبلاإنه:فأقول،عليهتقدرمابكلاللهعبدأبايا

.يده)6(فيذلكيؤثرفلاعليهأقدرمابكلفأكدم)5(

فقالت:؟شأنكما:فقالابنيابني:تقولامرأةفإذا،الجندبمخيمأخيهخلافةفييومامر:وقال

علىفقبض،عليهفامتنع!الصبيهذاأطلق:لهفقال،المعتصمإليهفجاء،الخيمةهذهصاحبأخذه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.)933(الخلفاءوتاريخ،343()3/بغدادتاريخ

في933()صالخلفاءتاريخفيالسيوطيوالحافظ343()3/تاريخهفيالبغداديالخطيبأميةبنيذمحديثذكر

وهو،العلائيالخلفاءتاريخفي.الغلابيوآفته،موضوعالحديث:قلت:اخرهفيوقال،المعتصمترجمة

يضع:الدارقطنيوقالضعيفوهو،الأخباريالبصريالغلابيزكريابنمحمد:هوهذاوالغلابي.تصحيف

الجامعفيالسيوطيالحافظذكره.فيهماتفيهفمرض،الخميسيوماحتجممن:الآخروالحديث.الحديث

عساكرابنعن)933(صفحةالخلفاءتاريخفيالسيوطيوذكره،عباسابنعنعساكرابنروايةمنالصغير

ضعيف.هـاسناده،بسنده

.34(4)3/بغدادتاريخ

.34(4)3/بغدادتاريخ

ذلك.فأروم:بغدادتاريخوفي،العض:الكدم

.303(/01)النبلاءأعلامسير،346()3/بغدادتاريخ
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إلىالصبيبإخراجوأمر،ميتافسقط،أرسلهثم،يدهتحتمنعظامهصوتفسمع،بيدهجسده

.أمه)1(

إنما:بعضهموقال.جداعظيمةومهابة،عاليةهمةله،أيامهفيشهماكانالخلافةوليولما

.غيرهفيولاالبناءفيلاالحربفي()2(الإنفاقفيأهمتهكانت

ألفألفمئةقيمتهماوهب،يديعلىالمعتصمتصدق:دوادأبيبنأحمدالقاضيوقال

.)3(درهم

.فعل)4(ماولاقتلمنيباليلاغضبإذاالمعتصمكان:غيرهوقال

كيف:ليفقال،تغنيهلهقينةوعندهالمعتصمعلىيومادخلت:الموصليإبراهيمبنإسحاقوقال

أحسنإلىإلاشيءمنتخرجولا،برفؤوتختله،بحذقتقهرهأراها!المؤمنينأميريا:فقلت؟تراها

ومنمنهاأحسنلهالصفتكوالله:فقال.النحورعلىالدرنظممنأحسنشذورقطعصوتهاوفي،منه

.)5(الكلامهذااسمع:بعدهمنعهدهوليالواثقهارونلابنهقالثم،غنائها

الاتمنلهوتم.ألفاعشرينمنقريبالمماليكمنلهكان،عظيماخلقاالأتراكمناستخدموقد

.لغيرهيتفقلمماوالدوابالحرب

لو:وقال.(44:ا!نعامأ!هوبغتةأخذنهماولؤابمآفىحواإذاحى):يقولجعلالوفاةحضرتهولما

ذهبت:يقولوجعل.الخلقهذابينمنأوخذإني:وقال.فعلتمافعلتماقصيرعمريأنعلمت

حيلة.فليست،الحيل

منوأرجوك،قبلكمنأخافكولاقبلىمنأخافكإنياللهم:موتهمرضفيقالأنهعنهوروي

.)6(قبليمنأرجوكولا،قبلك

هذهمنالأولربيعمنخلتعشرةلسبعضحىالخميسيومفي"رأىمنبسر"وفاتهوكانت

ومئة،ثمانينسنةشعبانمنخلونلعشرالإثنينيوممولدهوكان،ومئتينوعشرينسبعسنةأعني،السنة

ومئتين.عشرةثمانيسنةرجبفيالخلافةوولى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

السابق.المصدر

.ط،ظا،بفيزيادة

.(123)9/الطبريتاريخ

.(526)6/الأثيروابن،(112)9/الطبري

.313(0/1)النبلاءأعلاموسير،(122)9/الطبريتاريخ

.03(0/16)النبلاءأعلامسير،346()3/بغدادتاريخ
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.اللونمشرب،مربوعا،طويلهااللحية(1أصهب)،أبيضالمعتصموكان

وهم:،محمداسمهمنهمكل،الرشيدأولادمنستةأولادأحدوهو.ماردةاسمهااولدأمأمه

؟أيوبوأبو،يعقوبوأبو،أحمدوأبو،عيسىوأبو،الأمينالعباسوأبو،المعتصمإسحاقأبو

.)2(الكلبيبنهشامقاله

الواثق.هارونولدهبعدهبالخلافةقاموقد

:)3(فقال،رثاهالزياتبنالملكعبدبنمحمدوزيرهأنجريرابنذكر

والطينالتراب)4(أيديعليكواصطفقتغيبوكإذقلتقد

للدينالظهيرونعم!نياادعلىكنتالحفيظفنعماذهب

هارونبمثلإلامثلكفقدتأمةاللهجبرلا

:)5(حفصةأبيبنمروانأخيابنوهو،الجنوبأبيبنمروانوقال

حيينابهارونوأمسينافمتناضحىماتإسحاقأبو

هوينابماالخميسجاءلقدكرهنابماالخميسجاءلئن

المعتصمبقباللهالواثقهارونخلافة

السنة،هذهمنالأولربيعمنخلونلثمانالأربعاءيومالمعتصمأبوهيموتأنقبلبالخلافةلهبويع

وقد،قراطيس:لهايقال،رومتةولدأتموأمه،جعفربأبيويكنى.ومئتينوعشرينسبعسنةأعني

وذلك،عيسىبنداوددارفيبالكوفةودفنت،بالحيرةفماتت،الحجقاصدةالسنةهذهفيخرجت

.)6(السنةهذهمنالقعدةذيمنخلونلأربع

.)7(المعتصمبنجعفرالسنةهذهفيالحبئللناسأقامالذيوكان

.والبياضالحمرةمنشيءإلىالضاربالأصفراللونذو:"الأصهب"(1)

.()23حزملابنالعربأنسابجمهرة)2(

.525()6/الأثيرلابنوالكامل،(911)9/الطبريتاريخ)3(

.بالتربأيد:الأثيروابنالطبريفي(4)

.(021)9/الطبريتاريخ()5

.(231)9/الطبريتاريخ)6(

السابق.المصدر)7(
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المشاهير:منالسنةهذهفيتوفيوممن

وكان،تدورةامرأتهبعدهفملكت،سنةعشرةثنتيملكهمدةوكانت،ميخائيلبنتوفيلالرومملك

.صغيرا!ا(توفيلبنميخائيلابنها

توفي:وفيها

بنماهانبنهلالبنعطاءبنالرحمنعبدبنالحارثبنبشروهو:المشهور)2(الزاهدالحافيبشر

.بغدادنزيل،بالحافيالمعروف،الزاهدنصرأبو،المروزياللهعبد

طالب.أبيبنعلييديعلىأسلم،الغيوراللهعبدجدهاسموكان:)3(خلكانابنقال

زيد،حمادبنمنكثيراشيئابهاوسمع،ومئةخمسينسنةببغداد)4(مولدهوكان:قلت

وغيرهم.،عيالشبنبكروأبي،)5(ومالك،مهديوابن،المباركبناللهوعبد

العظيم،عبدبنوالعباس،السقطيئوسري،حرببنزهيرخيثمةأبو:منهم،جماعةوعنه

حاتم.بنومحمد

.يحدثولم،الناسواعتزل،بالعبادةاشتغلثم،كثيراسمع:سعد)6(بنمحمدقال

وتقشفه.ونسكهوورعهوزهدهعبادتهفيالأئمةمنواحدغيرعليهوأثنى

.)7(أمرهتمقدلكانتزوجولو،قيسعبدبنعامرإلانظيرلهيكنلم:موتهبلغهيومأحمدالإماماقال

لمسلم،غيبةلهعرفما،منهللسانهأحفظولا،عقلاأتمبغدادأخرجتما:الحربيئإبراهيموقال

.شيء)9(عقلهمننقصوماعقلاءلصاروابغدادأهلعلىعقلهقسمولو.عقلمنه)8(شعرةكلفيوكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

السابق.المصدر

،)5/38(عساكرابنتاريخ،231()3/عساكرابنتهذيب،)7/67(بغدادتاريخ،336()8/الأولياءحلية

،99()4/الكمالتهذيب،(0/1946)النبلاءأعلامسير،274()1/الأعيانوفيات،325()2/الصفوةصفة

.6(0)2/الذهبشذرات(01)9الأولياءطبقات

ظا.،بفيتردولم،يعفور:بغدادتاريخوفي.بعبور:فيهجدهواسم،274(/1)الأعيانوفيات

(201)4/الكمالتهذيب"مرووهي،القريةهذهفيبشرولد":(الحافيبشرعمابنوهو)خشرمبنعليقال

."البغداديثمالمروزي":الذهبيوقال"بغدادنزيل":نفسهكثيرابنذكركماترجمتهفييقالولهذا

.(7547/بغدادتاريخ)نفسهبشرذكركماالحجفيمنهسمعهـانما،يصحلابغدادفيمالكمنبشرسماع

.342()7/سعدابنطبقات

-472)01/النبلاءأعلامسير،)94(صفحة،العاشرةالمجلدة،عساكرابنتاريخ،)7/73(بغدادتاريخ

مثله.بعدهتركماةقالأنهعنهروايةوفي؟المطبوعفيوبعدها،(501)4/الكمالتهذيب،(474

.طمنوالمثبت،عقلشعره:النسخفي

.(01/472،475)النبلاءأعلاموسير،(15/العاشرةالمجلدة)عساكروابن،73()7/بغدادتاريخ
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اللهاسمفيهارقعةوجدأنهتوبتهسببوأن،أمرهبدءفيشاطرا13(كانأنهواحدغيرعنوذكر

ثم!ملقىهاهنااسمك!سيدي:وقال،السماءإلىطرفهورفع،فرفعها،حمامأتونفيوجلعز

اللهفأحيى،تناللاحيثووضعها،منهاالرقعةتلكوضمخ)2(غاليةبدرهمفاشترىعطارإلىذهب

.والزهادة)3(العبادةمنإليهصارماإلىوصار،رشدهوألهمه،قلبه

:فقال؟تأتدمبماذا:لهفقيل،وحدهالخبزيأكلوكان.للذلفليتهياالدنياأحبمن:كلامهومن

أدما.فأجعلهاالعافيةأذكر

فقالت.الحافيبشر:فقال؟من:فقيل،بابايوماطرق،حافيايمشيبلنعلايلبسلاوكان

أنه:النعلتركهسببوكان:قالوا؟الاسمهذامنويستريحنعلأبهالهيشتريدانقين)4(وجدأماجارية

،يدهمنالنعلفطرح؟الناسعلى)6(كلفتكمأكثرما:لهفقال،لنعلهشراكأ)5(منهفطلبحذاءإلىجاء

.أبدأ)7(نعلايلبسلاوحلف،رجلهمنالأخرىوخلع

قلت:.بمرو:وقيل،ببغدادرمضانفي:وقيل،عاشوراءيوموفاتهوكانت:)8(خلكانابنقال

أعلم.والله،أصحوالأول،وعشرينستسنةفي:وقيل،السنةهذهفيببغدادالصحيح

يستقرفلم،الفجرصلاةبعدمنفأخرج،أبيهمبكرةعلى)9(بغدادأهلجنازتهفياجتمعماتوحين

:الجنازةفيصوتهبأعلىيصيحالحديثأئمةمنوغيرهالمدينيبنعليوكان؟العتمةبعدإلاقبرهفي

.(01)الاخرةشرفقبلالدنياشرفواللههذا

فقال،المنامفيبعضهمراهوأنه.فيهيسكنكانالذيبيتهفيعليهتنوحكانتالجنأن:وروي

.()11القيامةيومإلىأحبنيمنولكل،جنازتيشهدمنولكلليغفر:فقال؟بكاللهفعلما:له

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

.شطاروجمعها،الفاجرالخبيث:"الشاطر"

الطيب.:"الغالية"

.(4/301)الكمالوتهذيب،(191)5/ومختصره،(93/العاشرةالمجلدة)عساكرابنتاريخ

.معرب،درهمسدس:"الدانقو".دانقا:افي

.القدمظهرعلىالذيسيرها:"النعلشراك"

.275(1/)الأعيانوفياتولاالنسخفيوليست،"يافقراء":طفيهذابعد

وتهذيب،(291)5/منظورلابنومختصره،(14/العاشرةالمجلدة)عساكرابنوتاريخ،96()7/بغدادتاريخ

.(4201/)الكمال

.(1/276)الأعيانوفيات

.بكرةعن:النسخفي

.(4801/)الكمالوتهذيب،(452)5/ومختصره،97(/العاشرةالمجلدة)عساكرابن(

.(4/901)الكمالوتهذيب،(402،602)5/ومختصره،82(،08/العاشرةالمجلدة)عساكرابن(
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عابدةوكلهن؟وزبدة،ومضغة،مخة:وهن،ثلالثأخواتلهكانأنه(1)البغداديالخطيبوذكر

إني:فقالت،اللهرحمهحنبلبنأحمدعلىفاستأذنتإحداهنذهبت،أيضاورعاوأشد،مثلهزاهدة

؟وهذاهذابينأميزأنالبيععندفعلي،فيهغزلتقمرضوءكانفإذا،أغزلوأناعليالسراجطفىءربما

فيفغزلت،بمشعلليلةالحرسمر:له)2(وقالت.المشتريبهفأعلميفرقبينهماكانإن:لهافقال

ذلك(عينأمعرفةعليهاشتبهلماكلهالغزلبذلكتتصدقأنفأمرها.ذلكمنفخلصني،طاقاتضوئه

ثم.وجلعزاللهإلىشكوىهوإنما،لا:قال؟شكوىأفيه:المريضأنينعنوسألته.المقدار

فذهبت:اللهعبدقال؟المرأةهذهمنليفاعلماذهب،بنييا:()3(اللهعبدلابنهأفقال،خرجت

مخة.:روايةوفي،أختههيوإذا،الحافيبشرداردخلتقدهيفإذا،وراءها

وبقيت،الدارفيبرجلهفدخل،بشرأخيليلةجاء:قالت،زبدةعنالبغدادي)4(الخطيبوروى

فيتفكرت:قال؟ليلتكتفكرتفيم:لهفقيل،أصبححتىليلتهكذلكفاستمر،خارجمنالأخرى

نفسي:فيفقلت،بشرواسمي،نفسيوفي،المجوسيوبشر،اليهوديوبشر،النصرانيبشر

نأعلىوحمدته،عليتفضلهفيفتفكرت؟بينهممنبالإسلامخصكحتى،إليهأمنكسبقالذيما

أحبابه.لباسوألبسني،خاصتهمنجعلني

أشعاراعساكرابنذكروقد.ملالغيرمنوأطال،وأطيب،فأطنب(عساكر)ابنترجمهوقد

:)6(الأبياتبهذهيتمثلكانأنهوذكر،حسنة

فتشربالذنوبحوضفيوتكرعلاتستطيعهالماءفيالقذىتعاف

)7(يكسبأينمنالمختارتذكرولاألذهالطعامأكلمنوتؤثر

تلهبعليكنارحشوهاوفي)8(نمارقفوقمسكينياوترقد

تلعببدينكسبعينابنوأنتجهالةتستفيقلامتىفحتى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(1/436)4بغدادتاريخ

والطاقينالطاقفنغزل،نغزلونحنالليلفيطاهربنيمشاعلبناتمرربما:إحداهنمرةلهوقالت:طفي

..فخلصني،والطاقات

.طمنزيادة

الصفوةوصفة،)5/791(ومختصره،61(/العاشرةالمجلدة)عساكرابنتاريخ،)14/438(بغدادتاريخ

.بغدادتاريخمنزيادةقوسينبينوما،331()2/

.2(70-191)5/منظورلابنومختصره،(86-35/العاشرةالمجلدة)عساكرابنتاريخ

.75(/العاشرةالمجلدة)عساكرابنتاريخ

تكسب.أينومنالمجنىتذكرولا:ظا،بفي

.الصغيرةالوسادةوهي،نمرقمفردها:"النمارق"
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فيهاتوفيوممن

.)1(اليربوعييونسبنأحمد

.)2(البجليعمروبنوإسماعيل

)3(القليلإلامثلهافييشاركهلاالتيالمشهورة"السنن"صاحب،منصوربنوسعيد

.أيضا)4("سنن"وله،الدولابيالصباحبنومحمد

.()5الطيالسيالوليدوأبو

.)6(المعتزليالمتكلم،العلافالهذيلوأبو

901

ومنتيروعشويوثيا،سنةخلت5ث!

جوهر.منوشاحينوألبسه،وتوجه،الأميرأشناسعلىالواثقالخليفةخلعرمضانهافي

الأمير.داودبنمحمدالسنةهذهفيبالناسوحج

ومطرشديدبردثم،بعرفةوهمشديدحروأصابهم،جدامكةطريقفيالناسعلىالسعروغلا

جمرةعندالجبلمنقطعةوسقطت،مثلهيرلممطوبمنىوهمعليهمونزل،واحدةساعةفيعظيم

.الحجاجمنجماعةفقتلتالعقبة

حجة،،إمام.تخفيفأجدهإلىينسب.اللهعبدأبو،الكوفياليربوعيالتميمييونسبناللهعبدبنأحمدهو)1(

.(0/1457)النبلاءأعلامسير.متقن،ثقة

أبناءمنوهو،الضعفاءفيعديابنذكره.ومسندهاأصبهانشيخ،الكوفيالبجلينجيحبنعمروبنإسماعيل)2(

.(0/1435)النبلاءأعلامسير.التسعين

المجاور،المكيثم،البلخيثم،الطالقاني:ويقال،المروزيالخراسانيعثمانأبو،شعبةبنمنصوربنسعيد)3(

.(01/586)النبلاءأعلامسير.الثمانينأبناءمنوهو.الحرمشيخ،وصنفجمعممنوهو،متقن،ثقة

سبععنبالكرخمات.ويعظمهيجلهحنبلبنأحمدكان.حديثصاحب،ثقة.البغدادي،المزنيجعفرأبوهو)4(

.067(0/1)النبلاءأعلامسير.سنةوسبعين

أمير،الإسلامشيخ،الناقدالحافظالإمام،الطيالسي،البصري،الباهليالوليدأبو،الملكعبدبنهشامهو)5(

التهذيبوتقريب،)01/341(النبلاءأعلامسير.سنةوتسعينأربععنمات.ثبت،ثقة،المحدثين

.)2/931(

وكان،بالتقييكنلم.المعتزلةورأس،التصانيفصاحب،الهذيلأبو،العلافالبصريالهذيلبنمحمدهو)6(

أعلامسير.التسعينوجاوز،عمرهطالوقد.عطاءبنواصلتلميذالطويلخالدبنعثمانعنالاعتزالأخذقد

.542(1/)0النبلاء
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الموصلي،إبراهيمبنإسحاقمنزلفيالمدائنيالحسنأبوماتوفيها:جرير)1(ابنقال

الشاعر.تمامأبوالطائيأوسبنوحبيب

فيالأخباريينوإمام،الشأنهذاأئمةأحد،المدائنيمحمدبنعلي،الحسنأبوأما:قلت

أعلم.والله،السنةهذهقبلوفاتهذكر)2(فتقدم،زمانه

دارفي،بهمذانالشتاءفصلفيجمعهاالتيالحماسةصاحب:الشاعر)3(الطائيتمامأبووأما

بنخلجانبنسهمبنمرينابنيحيىبنالأشجبنقيسبنالحارثبنأوسبنحبيبفهو،وزيرها

وهو،طيىءبنالحارثبنعمروبنعديبنعمروبنكاهلبنسعدبنمربندفافةبنمروان

،)4(قحطانبنيعرببنيشجببنسبأبنكهلانبنزيدبنعريببنيشجببنزيدبنأددبنجلهمة

.المشهورالأديبالشاعرالطائيتمامأبو

تمامأبو:قالواأنهمالناسبعضعنحكيأنه:الصولييحيىبنمحمدعن)5(الخطيبونقل

.تدوسبدلأوس)6(تمامأبوفسماه،النصرانيتدوسبنحبيب

يعملبدمشقوكان.طبريةمنبالقربالجيدورعملمنجاسمقريةمنوأصله:)7(خلكانابنقال

شبيبته.فيمصرإلىصار)8(ثم.حائكعند

حسنة.ترجمةتمامأباترجموقد،عساكر)9(ابنالحافظتاريخمنذلكأخذخلكانوابن

المسجدفيالماءيسقيحداثتهفيبمصروكان،الأصلشاميوهو:البغدادي)01(الخطيبوقال

يزلفلم،الشعريحبوكان،فهمافطناوكان.منهموتعلم،عنهمفأخذالأدباءجالسثم،الجامع

بسروهو،إليهفحمله،خبرهالمعتصموبلغ،شعرهوسار،ذكرهوشاع،فأجادالشعرقالحتىيعانيه

،الأدباءفجالسبغدادفقدم،وقتهشعراءعلىوقدمه،المعتصمفأجازه،قصائدفيهفعمل،رأىمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.(412)9/الطبريتاريخ

.هـ()224سنةوفياتفيتقدم

سير،(11)2/الأعيانوفيات،(178)6/عساكرابنمختصر،248()8/بغدادتاريخ،383()16/الأغاني

.38(/1)التنصيصمعاهد،(418/)عساكرابنتهذيب،72()2/الذهبشذرات،63(/11)النبلاءأعلام

.(11)2/الأعيانووفيات،993()صحزملابنالجمهرة

.بدوسبنحبيب:وفيه924()8/بغدادتاريخ

ظا.،بمنأثبتهوما،حبيبأبو:آفي

.العبارةفياختلافمع(11،17)2/الأعيانوفيات

بمصر.ونشأ:الوفياتوفي.ظا،بفيجاءماوأثبت،بهسار:طوفي،سار:افي

.(182-178)6/منظورلابنومختصره،(الظاهريةنسخة)بعدهاوماأ(477/)عساكرابنتاريخ

.(178)6/عساكرابنومختصر،(482)8/بغدادتاريخ
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بنأحمدعنهروىوقد.النفسوكرم،الأخلاقوحسن،بالظرفموصوفاوكان،العلماءوعاشر

.مسندةأخباراوغيرهطاهرأبي

والمقاطيعالقصائدغير،للعربأرجوزةألفعشر)2(أربعةيحفظكان:)1(خلكانابنالقاضيقال

ذلك.وغير

.شعرهفيتماموأبو،زهدهفي)3(الطائيوداود،كرمهفيحاتم:ثلاثةطيىءفي:يقالوكان

وابن،عليبنودعبل،()4الشيصأبو:مشاهيرهمفمن،جماعةزمانهفيالشعراءكانوقد:قلت

)6(--
شعرهرديىومن.وأخلاقاوأدباديناخيارهممنتمامأبوكانوقد،دننبي

.)5(

القريضا8حويتمنخيرويادالجو)7(معدنوياالندىياحليف

المريضاوكنتتشتكيفلا-الأبلكوكانبيحماكليت

ومئتين،وعشرينثمانسنةتوفيتمامأباأن:عرفةبنمحمدبنإبراهيمعن)9(الخطيبذكروقد

.(1جرير)0ابنقالوكذا

.(1)1وثلاثينإحدىسنةفيتوفي:قالأنهبعضهمعنوحكي

أعلم.الله،ومئتين()12وثلاثينثنتينسنة:وقيل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

12(

.(21)2/الأعيانوفيات

.عشرةأربع:الأعيانووفياتالنسخفي

المتصوفة.أئمةمن،الأولياءأحد،الزاهدالقدوة،الفقيهالإمام.سليمانأبو،الكوفيالطائينصيربنداودهو

.(422)7/النبلاءأعلاموسير،335()7/الأولياءحليةهـ.ا65سنةمات

علىغلبه،الكوفةأهلمن،مطبوعشاعر،دعبلعمابن،الخزاعيرزينبناللهعبدبنعليبنمحمدوهو

لابنالشعراءطبقاتاهـ.69سنةالرقةفيجعفربنعقبةخادمقتله،نواسوأبوالغوانيصريعصاحباهالشهرة

.(451)7/والأعلام،72()المعتز

المعتزابنطبقات.ومدحهطاهربناللهعبدبنبمحمداتصل،مطبوعمفلقشاعر،صالحبنأحمد،اللهعبدأبو

)693(.

.252()8/بغدادتاريخ،08(4/)عساكرابن

.تؤمياعساكروابنبغدادتاريخفي

.حبوت:عساكروابنبغدادتاريخفي

.252()8/بغدادتاريخ

.(421)9/الطبريتاريخ

.1/67()1النبلاءأعلامسير

.67(1/)1النبلاءأعلامسيرفيكما،الموصليمخلدقاله
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بنالملكعبدبنمحمدالوزيرعنالصوليوحكى.قبةقبرهعلىوبنيت،بالموصلوفاتهوكانت

:()1يرثيهقالأنهالزيات

الأحشاءمقلقلألملماالأنباءأعظممنأتىنبأ

الطائيتجعلوهلاناشدمممفأجبتهمثوىقدحبيئاقالوا

".)2(
:عيرهولمحال

الطائيحبيبروضتهاوغديرالشعراءبخاتمالقريضفجع

الأحياءفيقبلكاناوكذاكحفرةفيفتجاورامعاماتا

امتدحوقد:)3(خلكانابنالقاضيقال.المعجمحروفعلىتمامأبيشعرالصوليجمعوقد

فيها:يقولالتيبقصيدته،المأمونأبن:ويقال،المعتصمبنأحمد

إياسذكاءفيأحنفحلمفيحاتمسماحةفيعمروإقدام

ثم،ساعةفأطرق؟هؤلاء)5(منقدراأكبروهوللأميرهذاأتقول:)4(الحاضرينبعضلهفقال

:قال

والباسالندىفيشرودامثلادونهمنلهضربيتنكروالا

والنبراسالمشكاةمنمثلالنورهالأقلضربقدفالله

:،بعضهمأفقال.ارتجالاقالهماوإنما،البيتينهذينفيهايجدوالمالقصيدةمنهأخذوافلما

كذلك.فكان،قليلاإلاهذابعدهذايعيشلا

فأقطعه،الخلفاءبعضبهاامتدحالقصيدةهذهأنبعضهمزعموقد:)6(خلكانابنالقاضيقال

،الناسبعضبهلهجقدكانوإن،لهأصلولا،بصحيحهذاوليس،يوماأربعينبهافأقام،الموصل

.وغيرهكالزمخشري

.لغيرهأيضاونسبا(11/67)النبلاءأعلاموسير،(18)2/الأعيانوفيات،253()8/بغدادتاريخ(1)

أعلاموسير،(182)6/عساكرابنومختصر،(18)2/الأعيانوفياتفيوالبيتان،الوزيروهببنالحسنهو)2(

.67(1/1)النبلاء

.(2942/)ديوانهفيوهي،الثلاثةالأبياتوفيه،(251/)الأعيانوفيات)3(

.25(0)2/ديوانهفيكما،الكنديإسحاقبنيعقوبهو()4

.البواديالعربمنبأجلافشبهتهأنعلىزدتمافإنك:طفيبعدها()5

.(51)2/الأعيانوفيات)6(
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:)2(قولهذلكفمن،الفائقونظمهالرائقشعرهمنمستظرفةأشياء(عساكر)1ابنالحافظلهأوردوقد

البهائمجهلهنمنإذاهلكنالحجاعلىتجرىالأرزاقكانتولو

والدراهمامرىءكففيالمجدولالقاصدوغربشرقيجتمعولم

)3(ا"
!وله:ومنه

العلمعلىغيورأأصبحلمأناإذا)4(عرسهدونمنبالعراقأناوما

)6(للغموالمفرجهميومذهبحجه53(ثلاثونمذفؤاديطبيب

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.التمار)7(نصرأبو

.والعيشي)8(

.()9الجهموأبو

(01)!و

ومسدد

.(1)1الضبيعمروبنوداود

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

الظاهرية.نسخةأ(08/)4/عساكرابنتاريخ

.(781)3/ديوانه

سهل.بنالحسنبنالقاسمأبافيهايعاتبقصيدةمن594()4/ديوانه

عرسه.دونمنبالغيرانأناوما:عساكروابنطوفي،جارهدونمنبالغيرانأناوما:الديوانفي

حجة.ثلاثينمذفؤاديطبيب:طوفي،حجةثلاثونمذفؤاديلصيق:الديوانفي

هفي.عنوالمروحذهنيوصيقل:الديوانفي

تقيةفأجابالقرآنخلقبمسألةامتحن.بغدادنزيل.زاهدثقةإمام.ذكوانبنالعزيزعبدبنالملكعبدهو

.(01/571)النبلاءأعلامسير.بحالهثقةوهو،النكالمنوخوفا

القرشيالرحمنعبدأبو،عمربنحفصبنمحمدبناللهعبيدوهو،العبسي:طوفي،إعجامبغيرالنسخفي

ثقة،إماموهو.اللهعبيدبنطلحةبنتعائشةولدمنلأنه،وبالعيشي،عائشةبابنويعرف،البصريالتيمي

سخيا.كريمأ،الناسوأيامبالعربيةعالما،للحديثطلاباكان،صادقأخباري

.(0/1564)النبلاءأعلامسير،936()2/اللباب،31(01/4)بغدادتاريخ

الثمانين.أبناءمن،صدوق.الثقةالمحدثالشيخ.الجهمأبو،البغداديالباهليئعطيةبنموسىبنالعلاءهو

.(0/1525)النبلاءأعلامسير،24(0)12/بغدادتاريخ

إنه:يقال.حافظ،ثقة.الحديثأعلامأحد.الحسنأبو،البصري،السدي،مسربلبنمسرهدبنمسددهو

.242()2/التهذيبتقريب،195(0/1)النبلاءأعلامسير.بالبصرةالمسندصنفمنأول

مسلم.شيوخكبارمن،ثقة،البغداديالضئيسليمانأبو،عمروبنزهيربنعمروبنداود

.233(1/)التهذيبتقريب،(1/1013)النبلاءأعلامسير
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ومئتيروعشويرتسمسنةخلت5ث!

ضربمنفمنهم،)3(منهمالأموالواستخلاص)2(الدواوينبضربباللهالواثقأمرالسنةهذهفي

لسائرالملكعبدبنمحمدالوزيروجاهر.ذلكودون،دينارألفألفمنهأخذمنومنهم،سوطألف

أمرهم،فيللنظرإبراهيمبنإسحاقوجلس.عظيماجهداولقواوحبسوافكشفوا،بالعداوةالشرطولاة

بليغة.فضيحةوافتضحوا،للناسوأقيموا

سببيعلمأحدمنكمهل:فقال،عندهيسمرالخلافةدارفيليلةجلسالواثقأنذلكسببوكان

الرشيدأن:ذلكسببكان!المؤمنينأميريانعم:الحاضرينبعضفقال؟للبرامكةالرشيدجديعقوبة

بكلأأقسمتإني!ألمؤمنينأميريا:فقال،فيهاسيدهافساوم،جمالهافأعجبه،جاريةعليهعرضت

)4(،? بهاليبعثالوزيرخالدبنيحيىإلىوبحث،بهامنهفاشتراها،دينارألفمئةمنبأقلابيعهاالايمين

ألفمئةماليبيتفيأليس:ويقول،يؤنبهالرشيدفأرسل،عندهليستبأنهافاعتل،المالبيتمنإليه

الجارية،يردولعله،ذلكليستكثردراهمإليهأرسلوها:خالدبنيحيىفقال،طلبهافيوألح؟دينار

عندبخزنهاوأمر،ذلكفاستكثر،الجاريةثمن:قالوا؟هذاما:فقال،دراهمدينارألفبمئةفبعثوا

حواصله.فيالمالجمعوأعجبه،الخلافةدارفيخدمهبعض

ويحجم،تارةبأخذهميهمفجعل،استهلكوهقدالبرامكةفإذا،المالبيتأموالتتبعفيشرعثم

ألفثلاثينلهفأطلق،العودأبو:لهيقالرجلعندهسمراللياليبعضفيكانحتى،أخرى

اللياليبعضفيكانفلما.طويلةمدةبهافماطله،برمكبنخالدبنيحيىالوزيرإلى،فذهبدرهم

:()ربيعةأبيبنعمربقولللرشيدذلكالعودأبوعرض

تعدماأنجزتناهنداليتتعدكانتوماهنذوعدت

يستبدلامنالعاجزإنماواحدةمرةواستبدت

أنهمإلا،حافظ.الكوفيالحفانيزكرياأبو،الرحمنعبدبنميمونبنالرحمنعبدبنالحميدعبدبنيحيى)1(

.352()2/التهذيبتقريب،(01/526)النبلاءأعلامسير.الحديثبسرقةاتهموه

.الكتاب:الأثيروابنالطبريفي)2(

أمورهم.فيوإسرافهمخيانتهملظهور:طفيبعده)3(

.ط،ظا،بفيزيادة(4)

الرواية.فيخلافمع،صادر.ط(01)صاديوانه(5)
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عليهدخلالصباحكانفلما.ذلكويعجبه،يستبدلامنالعاجزإنما:قولهيكررالرشيدفجعل

وسألوخافخالدبنيحيىذلكففهم،يستحسنهماوهوالبيتينهذينالرشيدفأنشدهخالدبنيحيى

عشرينعندهمنوأعطاه،ألفاالثلاثينلهفأنجزإليهفبعث.العودأبو:لهفقيل؟للرشيدذلكأنشدعمن

أمرهمنوكان،البرامكةالرشيدأخذحتىقريبعنكانفما،وجعفرالفضلولداهوكذلك،ألفا

.كانماوأمرهم

بطشثم،يستبدلامنالعاجزإنما:الشاعرقوليكرروجعلذلكأعجبهالواثقكلهذلكسمعفلما

.(اجدا!عظيمةأموالامنهموأخذ،ذلكإثرعلىبالكتاب

الماضية.السنينفيالحجيجأميرداودبنمحمدالسنةهذهفيبالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

القراء)2(مشاهيرأحد،البزارهشامبنخلف

.المسندي)3(محمدبناللهوعبد

المشهورةالمصنفاتوله،الجهميةأكابرمنكانأنبعدالشنةأئمةأحد،الخزاعيحمادبنونعيم

.وغيرها)4(الفتنفي

()اللهعبدبندينارالسنةهذهفيتوفيوممن

موضوعة.ولكنها،إليهالإسنادعالية

ولكنها،منهأوعنهالمكذوبةالنسخةإليهالمنسوب،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(11-01)7/الأثيرلابنوالكامل،(128-125)9/الطبريتاريخ

القراءأحد،الإسلامشيخ،الحجة،الحافظ،المقرىء،البزارالبغداديمحمدأبو،ثعلببنهشامبنخلف

غاية،576(5/1)النبلاءأعلامسير.عالماعابدازاهداكبيراثقةكان.سنينعشرابنوهوالقرانحفظ،العشرة

.(1/272)النهاية

اعتنائهلكثره،بالمسنديالمعروف،جعفرأبو،الجعفييمانبنجعفربنعبداللهمحمدبنبنعبدالله

أبناءمنوهو.البخاريأستاذوهو،النهروراءبماعصرهفيالحديثإمام:الحاكمقال.المسندةبالأحاديث

.658(0/1)النبلاءأعلامسير.التسعين

فحبس،يجبفلمالقرآنبخلقوامتحن،روىماكثرةفيمغمورةومناكيرغلطاتوله،الأثرعلماءأحدوهو

.(1504/)العبر،595(0/1)النبلاءأعلامسير.الحبسفيوماتوقيد

مالك.بنأنسخادمأنهيزعمكان.الحديثمنكر.المعمرالأسودالحبشيمكيسأبو،اللهعبدبندينارهو

.03(2/)الاعتدالوميزان،381()8/بغدادوتاريخ،(1/592)والضعفاءالمجروحينكتاب
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ومئتيرث!اثيوسنة

السبيل،وأخافوا،فساداالأرضفيفعاثوا،النبويةالمدينةحولسليمبنوخرجتمنها()1جمادىفي

.والقرىالمناهلوتلكومكةالمدينةبينماعلىواستحوذوا،أهلهافهزموا،المدينةأهلوقاتلهم

خمسينمنهمفقتل،شعبانفيفقاتلهم،جيشفيالتركيموسىأباالكبيربغاالواثقإليهمفبعث

فاجتمع،المؤمنينأميرحكمعلىيكونواوأنالأمانإلىفدعاهم،بقيتهموانهزم،مثلهموأسر،فارسأ

فيالحجإلىوخرج.معاويةبنيزيددارفيرؤوسهموسجن،المدينةبهمفدخل،كثيزخلقمنهمإليه

.العراقنائبمصعببنإبراهيمبنإسحاقالموسممعهوشهد،السنةهذه

الأمير.داودبنمحمدبالناسوحج

توفي:السنةهذهوفي

ثمانيةيدهتحتماخراجوكان.البلدانمنوالاهاوماخراساننائب:)2(الحسينبنطاهربناللهعبد

موتبعدالأميرطاهربناللهعبدوفاةوكانت.مكانهطاهراابنهالخليفةفولى،درهمألفألفوأربعين

السنة.هذهمنالأولربيعشهرمنخلتليلةعشرةلإحدىالإثنينيوموذلك،أيامبتسعةالتركيأشناس

وكان.بنيسابور:وقيل،بمرووعشرينثمانسنةتوفيأنه:)3(خلكانابنالقاضيحكىوقد

منه.لهأورد،حسنشعرله،ممدحاجواداكريما

ومئتين.العشرينبعدمصرنيابةوليوقد:قال)4(

طاهربناللهعبدإلىمنسول!بمصرالذيالعبدلاويالبطيخأن:المغربيبنالقاسمأبوالوزيروذكر

.هذا

شعرهومن.أعلموالله،هناكزرعهمنأوللأنهأو،يستطيبهكانأنهإما:()خلكانابنالقاضيقال

أجرييفوتكولامني!رالش!فضللتحرززلتياغتفر

.)6(

.الاخرةجمادىفي:الطبري(1)

،83()3/الأعيانوفيات،(41)7/الأثيرلابنالكامل،227(-502)3/عساكرابن،(483)9/بغدادتاريخ)2(

.(258)2/الزاهرةالنجوم،(01/684)النبلاءأعلامسير

هنا.المصنفذكرهولذلك،ذلكورجحومئتينثلاثينسنةتوفيأنهأيضاوحكى88()3/الأعيانوفيات)3(

ومئتين.عشرةإحدىسنةإليهادخولهكان:وفيه87()3/الأعيانوفيات()4

.88()3/الأعيانوفيات()5

.86()3/الأعيانوفيات)6(
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بعذري)1(أقومألالعليربالعذالتوسلإلىتكلنيلا

:أيضا)2(شعرهومن

الحديدانلينأناعلى!الن!الحدقتلينناقومنحن

الأسودا)4(بالطعانونقتادصالعبتصيدنا)3(الظباأيديطوع

وخدوداأعيناالمضيئات)5(!الببتملكناثمالصيدنملك

الصدوداتبديحين)6(الخشفسخطونخشىالأسودسخطناتتقي

عبيداللغوانيالسلموفيراأحراالكريهةيومفترانا

تمامأبوكانوقد،)8(الخزاعيالطلحاتطلحةمواليمنخزاعياوكان:)7(خلكانابنقال

وروى.رؤسائهابعضعند"الحماسة"كتابفصنف،بهمذانالثلجفاعتاقه،إليهمرةفرحل،يمدحه

فيبمالهرسموقد،إليهاسار،مصروديارالشامبلادنيابةالمأمونولاهلماأنهعساكر)9(ابنالحافظ

مجلسفيكلهاففرقها،دينارألفالافثلاثةالطريقأثناءفيوهوإليهفحمل،الحواصلمنمصرديار

همتهوأضعفأخسهكانما!فرعوناللهقبح:وقال،فاحتقرهاإليهانظرمصرواجهلماوأنه.واحد

.،)11(أدخلها)01(لاوالله:طاهربناللهعبدقالثما!الأعلىربكمأنا:وقال،القريةهذهملكحين

فيها:توفيوممن

1)12(الجوهريالجعدبنعلي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

.والوفيات(ط)فيجاءماوأثبت،أقوملا:النسخفي

بالوفياتالوافيفيوكذلك؟تمامأبيممدوح،حميدبنلأصرمإنها:وقيل:وفيه86(-85)3/الأعيانوفيات

17(/0)22.

تقتادنا.:الوفياتفي

.الأسودانصيدشأنناومن:طفي

.المصونات:الوفياتفي

.القاموس.وتشردتأولادهامننفرتالتيالظبي:الخشف

.88()3/الأعيانوفيات

نحومات.زمانهفيالبصرةأهلأجودكان،المقدمينالأجوادأحد،الخزاعيخلفبناللهعبدبنطلحةهو

.(922)3/الأعلامهـ.56

.(483)9/بغدادتاريخ،2(80)34/عساكرابنتاريخ

لادخلتها.:عساكروابن،لأدخلها:بفي

ظا.،بنسختيمنزيادة

ثبت،،ثقة.عصرهفيبغدادشيخ.هاشمبنيمولى،الجوهريالبغداديالحسنأبو،عبيدبنالجعدبنعلي

.33()2/التهذيبتقريب،(01/945)النبلاءأعلامسير.سنةوتسعينستعنمات.بالتشيعرمي
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.المصنفاتمنوغيرها"الطبقات"كتابوله،الواقديكاتب،(1سعد)بنومحمد

.)2(الجرميمحمدبنوسعيد

ومئتيووث!اثيوإحر؟لمسنةخلت5ث!

،الخادمخاقانالأميريديعلى،الرومبأيديكانواالمسلمينمنلجماعؤمفاداةوقعت:فيها

وثلاثمئةالافأربعةالكفارأيديمناستنقذواالذينالأسارىعدةوكان،السنةهذهمنالمحرمفيوذلك

والمنة.الحمدودله،أسيراوستينواثنين

مقتل:كانوفيها

.مثواهوأكرماللهرحمه:)3(الخزاعينصربنأحمد

بنمالكوجده؟الخزاعيالهيثمبنمالكبننصربنأحمدوهو،الرجلهذاأنذلكسببوكان

بننصرأبوهوكان؟ورياسةوجاهةلهوكانت،)4(العباسبنيدولةإلىالناسفيالدعاةأكبرمنالهيثم

عنوالنهيبالمعروفبالأمرالقيامعلىومئتينإحدىسنةفيالعامةبايعهوقد،الحديثأهليغشاهمالك

بسطقدمناكما،بغدادعنالمأمونغيبةزمانفيبغدادأرجاءفي(والشطار)الدعاركثرتحينالمنكر

.ببغدادنصبرسويقه!6(تعرفوبه،ذلك

الامرينالسنةأئمةومن،الخيرفيوالاجتهادوالعملوالديانةالعلمأهلمنهذاأحمدوكان

مخلودتى،غيرمنزل،اللهكلامالقرانبأنالقولإلىيدعوممنوكان،المنكرعنوالناهينبالمعروف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

،بغدادوسكن،البصرةفيولد،الحديثحفاظمن،ثقةمؤرخ.البغدادياللهعبدأبو،منيعبنسعدبنمحمد

كتابمؤلفاتهأشهرمن.الواقديبكاتبوعرف،عنهوروىلهوكتب،المؤرخالواقديصحب.فيهاوتوفي

.(136)6/الأعلام،664(0/1)النبلاءأعلامسير.سعدابنبطبقاتويعرف،الصحابةطبقات

البخاريعنهحدث،بالتشيعرمي،صدوق،محدث.اللهعبيدأبو،الكوفيالجرميسعيدبنمحمدبنسعيد

.637(/01)النبلاءأعلامسير.ومسلم

لابنالكامل،08()1/الحنابلةطبقات،(176-173)5/بغدادتاريخ،(91و.913-135)9/الطبريتاريخ

،2(11)8/بالوفياتالوافي،514(-505)1/الكمالتهذيب،(1/1166)النبلاءأعلامسير،2(0)7/الأثير

.(296/)الذهبشذرات

..ورياسةوجاهةلههذانصربنأحمدوكان،هذاولدهقتلواالذين:طفيبعده

الماكر.الخبيثوهو،الشاطرمفرده:"الشطارو".المفسدالخبيثوهو،الداعرمفرده:"الدعار"

معجم.المهديإياهاأقطعهبغدادبشرقي:"نصرسويقةو".كثيرةمواضعوهي،ساقتصغير:"سويقة"

.البلدان
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اعتمادا،وجهاراوسرا،ونهارأليلاإليهيدعو،القرآنبخلقالقولفيالناسأشدمنهارونالواثقوكان

،بيانولاحجةولا،برهانولادليلغيرمن،ذلكفيالمأمونوعمهالمعتصمأبوهعليهكانماعلى

منعليهوالتف،بغدادأهلمنجماعةنصربنأحمدالرجلهذاعلىفاجتمع.)1(قرانولاسنةولا

أهليدعوالسراجهارونأبووهما،رجلانهذانصربنأحمدإلىللدعوةوانتصب.أعدادالألوف

البيعةانتظمتالسنةهذهمنشعبانكانولما.الغربيالجانبأهليدعو)2(وطالب،الشرقيالجانب

علىوالخروج،المنكرعنوالنهيبالمعروفبالأمرالقيامعلىالسرفيالخزاعينصربنلأحمد

،شعبانمنالثالثةالليلةفيأنهعلىفتواعدوا..)3(القرانبخلقالقولإلىودعوتهلبدعته،السلطان

طالحثوأنفق،عليهاتفقوامكانفيبايعواالذينالناسفيجتمع،الليلفيطبليضرب،الجمعةليلةوهي

يتعاطيانوكانا،أشرسبنيمنرجلانأعطوهمنجملةفيفكان،ديناراديناراأصحابهفيهارونوأبو

الوعد،ليلةهيالليلةتلكأنواعتقدا،أصحابهممنقومفيشرباالخميسليلةكانتفلما،الشراب

أحد،يجيءفلم،الناسإليهماليجتمع؟الليلفيطبلعلىيضربانفقاما،بليلةقبلهذلكوكان

مصعب،بنإبراهيمبنمحمدوهو،السلطنةنائبفأعلموا،الليلفيالحرسوسمع،النظاموانخرم

علىالسلطنةنائبواجتهد،متخبطينالناسفأصبح،بغدادعنلغيبته؟إبراهيمبنإسحاقأخيهنائب

فاستقرهلهخادماوأخذ،نصربنأحمدفتطلب،الحالفيعليهفأقرا،فعاقبهما،الرجلينذينكإحضار

الخليفةإلىبهموأرسل،معهنصربنأحمدأصحابرؤوسمنجماعةفجمع،الرجلانبهأقربمافأقر

السنة.هذهمنشعبان()4(منيومااخرفيوذلك،رأىمنبسر

علىمنهيظهرولم،المعتزليدوادأبيبنأحمدالقاضيوحضر،الأعيانمنجماعةلهفأحضر

نصرعتب.بنأحمد

مبايعةأمرفيمنهكانمماشيءعلىيعاتبهفلمالواثقالخليفةيديبيننصربنأحمدأوقففلما

؟القرانفيتقولما:لهوقال،ذلكعنفأعرض،المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرعلىلهالعامة

)5(استقبلقدنصربنأحمدوكان.اللهكلامهو:قال؟هوأمخلون:قال.اللهكلامهو:فقال

أميريا:فقال؟القيامةيومأتراه،ربكفيتقولفما:الواثقلهفقالوتنور)6(تحنطوقد،وحضر

بأنوالقول،المنكرعنوالنهي،بالمعروفالأمروإلى،اللهإلىيدعوهذانصربنأحمدفقام:طفيبعدها()1

إليها.الناسدعاكثيرةأشياءفي،مخلوقغيرمنزلاللهكلامالقران

..طالب:لهيقالوآخر:طفي)2(

وغيرها.والفواحشالمعاصيمنوحاشيتهوأمراؤهعليههوولما:طفيبعدها)3(

ظا.،بمنزيادة()4

وحضر.نفسهوباعاستقتل:طوفي.استقل:آفي()5

يسترها.ماعورتهعلىوشد:طفيبعدها)6(
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القمرهذاترونكماالقيامةيومربكمترون":قالأنهع!ي!اللهرسولعنالأخبارجاءت!)1(المؤمنين

الخبر.علىفنحن،")2(رؤيتهفيتضامونلا

مكانويحويه؟المتجسمالمحدوديرىكماأيرى!ويحك:الواثقفقال،إيرادهفي)3(الخطيبزاد

صفته.هذهبربأكفرأنا؟الناظرويحصره

والله،الصحيحالخبرهذامثلبهيردولا،يلزمولا،يردلاالواثقالخليفةقالهالذيوهذا:قلت

أعلم.

بينادمابنقلبإن":يرفعهبحديثسفيانوحدثني:للواثقالخزاعينصربنأحمدقالثم

علىقلبيثبت،القلوبمقلبيا":يقولالنبيوكان."يشاءكيفيقلبهاللهأصابعمنإصبعين

فأشفق.بذلكأمرتنيأنت:فقال؟تقولماانظر!ويلك:إبراهيمبنإسحاقلهفقال")4(دينك

له.أنصحأنأمرتنيأنت،نعم:قال!؟بذلكأمرتكأنا:وقال،ذلكمنإسحاق

إسحاقبنالرحمنعبدفقال.فيهالقولفأكثروا؟هذافيتقولونما:حولهلمنالواثقفقال

هو،المؤمنينأميريا:ذلكقبلنصربنلأحمدمواداوكان،فعزلالغربيالجانبعلىقاضياوكان-

!الدمحلال

الواثق:فقال!المؤمنينأميريادمهاسقني:دوادأبيبنأحمدصاحب،الأرمنياللهعبدأبووقال

")5(ء

تريد.ماعلىتاتي

عقل!نقصأوعاهةبهلعل،يستتابكافرهو،المؤمنينأميريا:دوادأبيبنأحمدالقاضيوقال

إليهنهضثم.خطايأحتسبفإني،معيأحديقومنفلاإليهقمترأيتمونيإذا:الواثقفقال

خلافته،أيامفيالهاديلموسىأهديت،الزبيديمعديكرببنلعمروسيفاكانتوقد-بالصمصامة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

اللهرسولوقال،!هوناظزهربهاإكيؤبذئاضر؟!وصه):تعالىاللهقال،بذلكوالأخبارالقرآنجاءقد:طفيبعدها

."..ترونإنكم":!ي!

سورةتفسيروفي،الفجرصلاةفضلوباب،العصرصلاةفضلباب،الصلاةمواقيتفي27()2/البخاريرواه

فضلباب،المساجدفي)633(رقمومسلم،!ناض؟يؤيذوصة):تعالىاللهقولباب،التوحيدوفي،!تى

رقموالترمذي؟الرؤيةفيباب،السنةفي)9472(رقمداودوأبو،عليهماوالمحافظة،والعصرالصبحصلاتي

وتعالى.تباركاللهرؤيةفيجاءماباب،الجنةصفةفي)2554(

.(176)5/بغدادتاريخ

عنها،اللهرضيسلمةأمحديثمن315(و)6/عنهااللهرضيعائشةحديثمن251()6/المسندفيأحمدرواه

سمعانبنالنواسحديثمن()991رقمماجهوابن،عنهاللهرضيأنسحديثمن214()0رقمالترمذيورواه

.()عصحيححديثوهو،عنهاللهرضي

تريد.ماعلىياتيالقتل:الطبريوفي،تريدمايأتيأنبدلا:طفي
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وهو،عاتقهعلىبهاضربهإليهانتهىفلما-مسامير)1(بثلاثةمسمورةأسفلهافيموصولةصفيحةوكانت

فسقط،بطنهفيبالصمصامةطعنهثم،رأسهعلىأخرىضربهثم،نطععلىأوقفقدبحبلمربوط

عنقه،فضربسيفهالدمشقيسيماانتضىثم.راجعونإليهوإناللهفإنا،ميتاالنطععلىصريعأاللهرحمه

رجليهوفي،فيهافصلب،الخرميبابكفيهاالتيالحظيرةابهأأتيحتىمعترضأوحمل،رأسهوحز

وفي،أياماالشرقيالجانبفيفنصب،بغدادإلىرأسهوحمل،وقميصسراويلوعليه،قيودزوج

الكافررأسهذا:فيهامكتوص!رقعةأذنهوفي،والنهارالليلفيالحرسوعنده،أياماالغربيالجانب

بعد،المؤمنينأميرباللهالواثقالإمامهاروناللهعبديديعلىقتلممن،نصربنأحمدالضالالمشرك

الحق،إلىالرجوعمنومكنه،التوبةعليهوعرض،التشبيهونفي،القرانخلقفيالحجةعليهأقامأن

أميربذلكفاستحل،بالكفرعقابهوأليمنارهإلىعجلهالذيدلهفالحمد،والتصريحالمعاندةإلافأبى

ولعنه.،دمهالمؤمنين

فيفأودعوا،رجلاوعشرينسبعةمننحوامنهمفأخذ،أصحابهرؤوسبتتبعالخليفةأمرثم

الأرزاقمنشيءعليهميجرولم،بالحديدوقيدوا،أحديزورهمأنومنعوا،الظلمةوسفوا،السجون

عظيم.ظلموهذا،المحبوسينعلىتجريكانتالتي

،)2(اللهرحمه،جريرابنأوردهماملخصهذاأ

بالأمرقائماكانوممن،العاملينالعلماءأكابرمن-الله-رحمههذانصربنأحمدكانوقد

بشير،بنوهشيم،عيينةبنوسفيان،زيدبنحمادمنالحديثوسمع،المنكرعنوالنهيبالمعروف

منبكثيريحدثولم،جيدةأحاديثأنسبنمالكالإماممنوسمع،كلهامصنفاتهعندهوكانت

حديثه.

يوماوذكره؟معينبنويحيى،إبراهيمبنيعقوبوأخوه،الدورفيإبراهيمبنأحمدعنهوحدث

وأحسن.ذاكأهللستإني:يقول!؟يحدثلاكانوقد،بالشهادةلهاللهختمقد:وقال!،عليهفترحم

.)3(عليهالثناءمعينبنيحيى

دلهبنفسهجادلقد!أسخاهكانما!اللهرحمه:فقال!،يوماحنبلبنأحمدالإماموذكره

)4(ا.

وجل.عر

.والطبريبفيجاءماوأثبت،مقروءةغيرظا،آفي(1)

.(913-135)9/الطبريتاريخفيوكذلك،ظا،بفيزيادة)2(

.(1/705)الكمالتهذيب)3(

.(1051/)الكمالوتهذيب،(1/1168)النبلاءأعلامسير()4
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نصربنأحمد،فصمتاوإلاأذنيوسمع،فعميتاوإلاعينيبصر:الصائغمحمدبنجعفروقال

.()1اللهإلاإلهلا:رأسهيقولعنقهضربتحينالخزاعي

يقولوآأنيتركوآأنالناسأحسبهالرمالو:يقرأالجذععلىمصلوبورأسهالناسبعضسمعهوقد

.2()جلديفاقشعر:قال،(2-أ:العنكبوتأ!يفتنونلاءامئاوهتم

وجل،عزاللهلقيتحتىغفوةإلاكانتما:فقال؟ربكبكفعلما:لهفقالالنومفيبعضهموراه

الجذععلىمرواوقد،وعمربكرأبوومعه!ي!اللهرسولالمنامفيالناسبعضورأى.إليفضحك

له:فقيل،عنهالكريمبوجهه!اللهرسولأعرضجاوزهفلما،نصربنأحمدرأسعليهالذي

.)3(بيتيأهلمنرجلقتلهحينمنهاستحياء:فقال؟نصربنأحمدعنأعرضتلكما!اللهرسوليا

هذهمنشعبانمنوالعشرين)4(الثامنالخميسيوممنببغدادمنصوبانصربنأحمدرأسيزلولم

ومئتين،وثلاثينسبعسنةمنيومينأوبيومالفطرعيدبعدإلى،ومئتينوثلاثينإحدىسنةأعني،السنة

الله.رحمه،)5(بالمالكيةالمعروفةبالمقبرة،بغدادمنالشرقيبالجانبودفن،وجثتهرأسهبينفجمع

بالله.الواثقأخيهبعدالخلافةوليالذياللهعلىالمتوكلبأمروذلك

علىالمتوكلالمؤمنينأميرعلى،الحيدةكتابصاحب،)6(الكنانييحيىبنالعزيزعبددخلوقد

وعمهالمعتصموأبيهالواثقأخيهبخلاف،السنةأهلإلىصنيعاوأحسن،الخلفاءخيارمنوكان،الله

موضعه.فيبيانهسيأتيكما،جدأزائداإكرامأحنبلبنأحمدالإماميكرموكان.)7(المأمون

الواثق،أمرمنأعجبرئيما!المؤمنينأميريا:للمتوكلقالالكنانيالعزيزعبدأنوالمقصود

أخيهفيسمعماوساءهذلكمنالمتوكلفوجد.دفنأنإلىالقرآنيقرألسانهوكاننصربنأحمدقتل

بنأحمدقتلمنشيءقلبيفي:لهقال،الزياتبنالملكعبدبنمحمدالوزيرعليهدخلفلما،الواثق

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(1/905)الكمالتهذيب

.(1512/)الكمالتهذيب،364()2/الصفوةصفة

.(1512/)الكمالتهذيب،(917)5/بغدادتاريخ

والعشرين.الثاني:ظا،بفي

.(1/135)الكمالوتهذيب،(018)5/بغدادتاريخ

فيمناظرةالمريسيبشروبينبينهفجرت،المأمونأيامبغدادقدم.الشافعيالإمامتلاميذمن،مناظرفقيه

ميزانصاحبونفى،المريسيلبشرمناظرةفيرسالة،"الحيدة"منها:قيل،عديدةتصانيفله،القرآن

.(492/)الأعلام.إليهنسبته(2141/)الاعتدال

جثةينزلأنفأمره،وغيرهمالمعتزلةمنوالضلالالبدعأهلوقربوا،السنةأهلإلىأساؤوافإنهم:طفيبعده

..يكرمالمتوكلكانوقد،ففعلويدفنهنصربنمحمد
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عليهودخل!كافراإلاالواثقالمؤمنينأميرقتلهإن،بالناراللهأحرقني،المؤمنينأميريا:فقال،نصر

!كافراإلاالواثققتلهإن،إرباإربااللهقطعني،المؤمنينأميريا:فقال،ذلكفيلهفقال،هرثمة

الواثققتلهإن،بالفالجاللهضربني:فقال،ذلكمثللهفقال،دوادأبيبنأحمدالقاضيعليهودخل

!كافراإلا

بقبيلةفاجتاز،وتبدىهربفإنههرثمةوأما.بالنارأحرقتهفأناالزياتابنفأما:المتوكلقال

نصر،بنأحمدعمكمابنقتلالذيهذا،خزاعةمعشريا:فقال،الحيمنرجلفعرف،خزاعة

بأربعموتهقبلبهاللهضربه،بالفالجيعني،جلدهفياللهسجنهفقد،دوادأبيابنوأما.إرباإربافقطعوه

.()1موضعهفيذلكبيانسيأتيكماجداجزيلبمالمالهصلبمنوصودر،سنين

:قال،نصربنأحمدعن،الدورقيإبراهيمبنأحمدعن"المسائل"كتابفيداودأبووروى

.")3(الأسواقفييذكرهممنيضحكاللهإنو"،")2(إصبعينبينالقلوب":عيينةبنسفيانسألت

.كيف)4(بلاجاءتكماارووها:فقال

فترك،قليلبالطريقالماءأنلهفذكر،لذلكواستعد،الحجعلىعزمقدالواثقكانهذهوفي

عامئذ.الحج

.فارسآلافأربعةفيإليهافساراليمننيابةدينار)6(بنجعفر()تولى:وفيها

.وسجنوافأخذوا،والفضةالذهبمنشيئامنهفأخذوا،المالبيتعلىالعامةمنقومعدا:وفيها

أصحابه.بقيةوانهزم،فكسرهالموصلنائبفقاتله،ربيعةببلادخارجيظهر:وفيها

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.51(10/)الكمالتهذيب،(177)5/بغدادتاريخ

العاصبنعمروبناللهعبدحديثمنالقدرفي)2654(رقمومسلم،)2/168(المسندفيأحمدبنحوهرواه

عنوبنحوه،"يشاءحيثيصرفهواحدكقلبالرحمنأصابعمنأصبعينبينكلهاادمبنيقلوبإن":بلفظ

سلمةأموعن،سمعانبنالنواسحديثمن()991رقمماجهابنوعند،أنسحديثمن214(0)رقمالترمذي

.25(وا525)6/أحمدعندعائشةوعن31(وه203)6/وأحمد)3522(رقمالترمذيعند

إلىالضحكإسنادوردوقد،غيرهعندأجدهولم(941)7/"التمهيد"في،البرعبدبنعمرأبواللفظبهذاذكره

في)5918(رقمومسلم،الجهادفيو.3()6/92البخاريرواهمامنها،صحيححديثماغيرفيتعالىالله

الآخر،أحدهمايقتلرجلينإلىاللهيضحك":قال!اللهرسولأنعنهاللهرضيهريرةأبيحديثمنالإمارة

تعالىاللهإلىعلمهنكلولكن"فيستشهدالقاتلعلىاللهيتوبثم،فيقتلاللهسبيلفيهذايقاتل،الجنةيدخلان

.()ع

.51(14/)الكمالتهذيب

الأثير.وابنوالطبريظافيجاءماوأثبت،توفي:ب،افي

ظا.،بفيجاءماوأثبت،نائب:افي
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فيأفسدواقدكانوا،القيودفيخمسمئةمننحوالأكرادمنبجماعةالخادموصيفقدم:وفيها

عليه.وخلع،دينارألفوسبعينخمسةلوصيفالخليفةفأطلق،وقطعوهاالطرقات

وقدم،الروموبينبينهوالمفاداةالصلحتموقد،الرومبلادمنالخادمخاقانقدمالسنةهذهوفي

فييرىلااللهوأن،القرانبخلقالقول!فيبامتحانهمالواثقفأمر،الثغورأهلرؤوسمنجماعةمعه

وأمر.بقيتهمبهأجابمابمثليجيبوالمإنأعناقهمبضربالواثقفأمر،أربعةإلا،فأجابوا،الاخرة

وأنالقرانبخلقالقول!إلىأجابفمن،بذلكعنهمفوديالذينالمسلمينالأسارىبامتحانأيضاالواثق

،عمياء،شنعاء،صلعاء)1(بدعةوهذه.الكفارأيديفيتركوإلا،فوديالاخرةفييرىلاالله

والسنةالكتاببل،()2(صريحنقلولا1،صحيحعقلولا،سنةولاكتابمنلهامستندلا،صماء

.المستعانوبالله،موضعهفيمقروهوكما،بخلافهاالصحيحوالعقل

وأمسلمكلبدل!،طرسوسمنبالقربسلوقيةعند،اللامس:لهيقال!نهرعندالمفاداةوقوعوكان

ممنالمسلمينبأيديكانالروممنأسيرالمسلمينعقدتحتكانذميةأوذميأو،الرومأيديفيمسلمة

المسلمينإلىفانتهىجسرهمفيامرأةأورجلاالرومأرسلفإذا،النهرعلىجسرينفنصبوا،يسلملم

يشبهبكلامتكلمإليهمانتهىفإذا،جسرهمعلىالروممنأسيراالمسلمونويرسل،المسلمونوكبركبر

الأسارىمنجماعةخاقانمعبقيثم،نفسنفسكلبدل!أيابمأربعةمدةكذلكيزالواولم.أيضاالتكبير

عليهم.الفضللهيكونحتىللرومفأطلقهم

شهرفيبطبرستانالحسينبنطاهرأخوالحسينبنالحسنماتالسنةهذهوفي:جرير)3(ابنقال!

.رمضان

الفلس.وجهبنالخطابمات:وفيها

وهو،شعبانمنخلتعشرةلثلاثالأربعاءيوم،الراوية)4(الأعرابيابناللهعبدأبومات:وفيها

سنة.ثمانينابن

الرضا.موسىبنعليأختموسىبثتأبيهاأم)5(ماتت:وفيها

الشديد.والأمرالداهية:"الصلعاء"!1)

ظا.،بمنزيادة)2!

.(541)9/الطبريتاريخ)3!

منعددولهالعربلسانمعرفةفيالمنتهىكانوإليه،اللغةإمام،اللهعبدأبو،الأعرابيبنزيادبنمحمدهو)4(

.687(/01)النبلاءأعلامسير،(918/)18الأدباءمعجم.المصنفات

الأثير.وابنوالطبريطفيجاءماوأثبت،ابنهاأممات:ظا،بوفي،أمهاأممات:آفي!)5
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.(1)المغنيمخارقمات:وفيها

الأصمعيراوية،حاتمبنأحمدنصروأبو

.)3(الشيبانيعمروأبيبنوعمرو

.)4(النحويسعدانبنومحمد

)2(

125

أيضا:الأعيانمنفيهاتوفيوممن:قلت

.تقدمكما،الخزاعينصربنأحمد

.)1،(عرعرةبنمحمدبنوإبراهيم

.)6(بسطامبنوأميه

)7(تقدمماوالمشهور،قولفي،الشاعرالطائيتماموأبو

.)8(طلحةبنوكامل

.(1)0الرحمنعبدوأخوه.)9(الجمحيسلامبنومحمد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

بهيعجبالرشيدكان.صوتاالناسأطيبومن،الغناءفنفيعصرهإمام،الجزاريحيىابن،المهناأبو،مخارق

.(191)7/الأعلام.الإعرابيقيملا،لحاناوكان.درهمألفثلاثينوأعطاه،معهالسريرعلىمرةأقعدهحتى

فيمطبوع"الرمةذيديوانشرح":منها،كتبعدةله،كلهاكتبهالأصمعيعنروى.البصرةأهلمن،أديب

.(1/901)الأعلام،(4411/)بغدادتاريخ.ثعلبالعباسأبيبرواية،أجزاءثلاثة

الشيباني.عمروأبيأبيهعنروى

،)252(الهميانبمت.والقراءاتالنحوفيكتبله،ضريرمقرئنحوي.جعفرأبو،الكوفيسعدانبنمحمد

.(137)6/والأعلام،32(54/)بغدادوتاريخ

أولادمنوهو،العلمبهاونشر،بغدادنزل،المجودالكبيرالحافظ،البصريالشاميالقرشيإسحاقأبو

.(1584/)والعبر،(1/1947)النبلاءأعلامسير.صدوق.القدماءالبخارىشيوخمنوالدهكان؟المحدثين

العبر،)11/9(النبلاءأعلامسير.الثقةالحافظ،البصريالعيشيبكرأبو،المنتشربنبسطامبنأمية

)1/904(.

هـ.228سنةحوادثفيووفاتهترجمتهتقدمت

أعلامسير.الثقاتفيحبانابنذكره،صدوقإمام.بغدادنزيل،وقتهفيالبصرةشيخ،الجحدرييحيىأبو

(11/701)النبلاء

منها:،كتبله،بارعاأديبأ،أخبارياعالماكان.ببغدادمات،البصرةأهلمن،الأدبفيإمام،اللهعبدأبو

.(641)6/الأعلام،(01/165)النبلاءأعلامسير.والإسلاميينالجاهليينالشعراءطبقات

سير.كأخيهالتسعينأبناءمنوهو،بالبصرةمات،صدوقثقةإمام.الجمحيسلامبنمحمدأخو،حربأبو

.(01/065)النبلاءأعلام
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.الضرير)1(منهالبنومحمد

.)2(حجاجأخو،منهالبنومحمد

.)3(معروفبنوهارون

ذلك،منفامتنع،القرآنبخلقيقولحتىمقيداالسجنفيمات،الشافعيصاحب،والبويطي)4(

الله.رحمه

مالك.عن"الموطأ"راوي،(بكير)بنويحى

ومئتيروث!أثيوثنتيرسنةخلت5ث!

وهوالكبيربغاإلىالواثقفكتب،فساداالأرضفيباليمامةنميربنو:لهميقالقبيلةعاثت:فيها

بثيمعالتقىثم،بقيتهموهزم،آخرينمنهموأسر،جماعةمنهمفقتلفحاربهم،الحجازبأرضمقيم

عليهملهالظفركانثم،طويلةحروببينهمفكانت،الافثلاثةفيوهمفارسألف)6(فيوهوتميم

.الآخرةجمادىمنالنصففيوذلك،آخرا

أشرافهممنقتلوقد،والقيودالأسرفيالعربرؤوسأعيانمنومعهبغدادإلىكلهذلكبعدعادثم

،وفزارة،ومرة،وكلاب،ونمير،سليمبنيمنرجلألفيعلى)7(ينيفماذكرهاالمتقدمالوقائعفي

وغيرهم.وتميم،وطيىء،وثعلبة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

يرحل،لم،ثقةمجود،حافظ.وراويتهزريعبنيزيدصاحب،البصريالتميمياللهعبدأبو:وقيل،جعفرأبو

.642(0/1)النبلاءأعلامسير.يحفظكانبل،كتبولا

المنهال!بنمحمدكسميهوهو،الأنماطيمنهال!بنحجاجالثقةالحافظأخو،العطارالبصريالمنهال!بنمحمد

.(01/564)النبلاءأعلامسير.نفسهاالسنةفيمثلهومات،وأكيسأحفظوالضرير،ثقة

النبلاءأعلامسير.سنةصاحب،الوقتحفاظمن،القدوةالإمام،الضريرالخزازالبغداديالمروزيعليأبو

.041()1/العبر،)11/912(

،مجتهداعابداكان،بهوتخزج،مدةلزمه،الشافعيالإمامصاحب،يعقوبأبو،البويطييحيىبنيوسفهو

العبر،)12/58(النبلاءأعلامسير.سنةصاحبثقة.والفقهالعلمفيإماما،القدركبير،الذكردائم

)1/411(.

الليث،فيثقة.الحافظالمحدثالإمام،المصري،المخزوميالقرشيزكرياأبو،بكيربناللهعبدبنيحيىهو

،612()01/النبلاءأعلامسير.مرةعشرةسبعمالكالإماممنالموطأسمع.مالكمنسماعهفيوتكلموا

.351()2/التهذيبتقريب

الأثير.وابنوالطبريظا،بفيجاءماوأثبت،فارسألفي:ط،افي

.طفيجاءماوأثبت،عن:النسخفي
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ومات،الكثيرةبالدنانيرالشربةبيعتحتىشديدعطشنالرجوعفيالحجيجأصابالسنةهذهوفي

الله.رحمهم،العطشمنكثيرخلق

البحر.سفنأعشارجبايةبتركالواثقأمر:وفيها

المعتصممحمدبنالواثقهارونجعفرأبيالخليفةوفاة

بنالإماممحمدبنالدوانيقذياللهعبدالمنصورجعفرأبيبنالمهديمحمدبنالرشيدهارونابن

هذهمنالحجةذيفيهلاكهكان.العباسيالهاشميالمطلبعبدبنعباسبناللهعبدبنالسجادعلي

بنأحمدقاضيهبالناسالصلاةفيفاستناب،عامئذالعيدحضورعلىيقدرفلم،الاستسقاءبعلةالسنة

فيفأقعد،الاستسقاءبهقويأنهوذلك،الشهرمنبقينلستوفاتهوكانت.المعتزليالإياديدوادأبي

الغدمنكانفلما،الشيءبعضأمرهعليهفلان،وجعهليسكنفيهإجلاسهيمكنبحيثلهأحميقدتنور

أمراؤهوحولهفيهافحمل،محفةفيفوضعأخرجثم،فيهفأجلس،العادةمنأكثريحمىبأنأمر

ميت،وهو()1(المحفةعلىجبينهسقطحتىشعروافما،محمولوهوفماتأ،وقاضيهووزراؤه

الهاروني.القصرفيودفنهعليهوالصلاةغسلهوليالذيوهو،ذلكبعدعينيهالقاضيفغمض

نكتةفيها،اليسرىالعينقائم،الجسمحسن،ربعةجميلا،حمرةمشربا،اللونأبيضوكان

.بياض

مدةوكانت،سنةوثلاثينسثابنوهوفمات،مكةبطريقومئةوتسعينستسنةمولدهوكان

.)2(ساعةعشرةواثنتيأياموسبعة:وقيل،أياموخمسة،أشهروتسعة،سنينخمسخلافته

تقتضيهوما،مولدهفيلينظروا،)4(علتهاشتدتحين،)3(زمانهفيأالنجومأصحابجمعكانوقد

سهل،بنالحسن:منهم؟جماعةرؤوسهممنعندهفاجتمع،دولتهأيامتدومكمالنجومصناعة

والمجوسيالخوارزميموسىبنومحمد،نوبختبنوإسماعيل،الهاشميإسحاقبنوالفضل

يقتضيهومامولدهفيفنظروا.النجومفيينظرمنوعامة،الهيثمبنمحمدصاحبوسند،القطرئلي

فلم،مستقبلةسنةخمسينلهوقدروا،طويلادهرايعي!شأنهعلىأجمعواثم،()عندهمالحال

.بنسخةمنتكملة()1

.قصيرةقليلةوالبدعوالفسادالظلمأهلأيامفهكذا:طفيبعدها2()

.ط،ظا،بفيزيادة)3(

نأأمرهمجمعهمفلما.اللهيديبينإلىليلحقه،الخزاعينصربنأحمدقتلهبعداشتدتوإنما:طفيبعدها)4(

..ينظروا

.عنده:آفي(5)
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الله.رحمه،()1الطبريجريربنجعفرأبوالإمامذكره.ماتحتىأيامعشرةإلاقولهمبعديلبث

قعدوقد،بأيامالمعتصمماتأنبعدالواثقشهدأنهالضحاكبنالحسينوذكر:جرير)2(ابنقال

بنإبراهيمجاريةشارية)3(تغنتأنالمجلسذلكفيتغنىمنأولوكان.قعدهمجلسأولكانمجلسا

:المهدي

للقاء)4(أمللثواءنعشهاستقلوايومالحاملوندرىما

مساءكلوعندصباحاصشفماباكياتكفيكفليقل

:)5(يغنيبعضهماندفعثم.فيهكناماجميععنالبكاءشغلناحتىوبكينافبكى:قال

الرجل!أيهاوداعاتطيقوهلمرتحلالركبإنهريرةودع

المجلس.ذلكارفضثم،نفسونعيبأبتعزيةقطكاليومسمعتما:وقال،بكاؤهواللهفازداد

فيهفكتبطومار)7(إلىعمدالواثقتولىلماالشاعرعليبندعبلأن:البغدادي)6(الخطيبوروى

أبياتهذه:وقل،السلامالمؤمنينأميرأقرئ:وقال،إليهفدفعهالحاجبإلىجاءثم،شعرأبيات

:فيها)8(إذاالواثقفضهافلما،دعبلبهاامتدحك

رقدوا)9(الهوىأهلإذارقادولاجلدولاصبرلادلهالحمد

أحدبهيفرحلمقامواخرأحدلهيحزنلمماتخليفة

والنكدالويلفقامهذاوقاميتبعهالشؤمومرهذافمر

الواثق.ماتحتىعليهيقدرفلم،يمكنهمابكلالخليفةفتطلبه:قال

ء(1)0

:فقال،إليهفرجعالعيديومفيالصلاةعلىدوادأبيابنالواثقاستخلفلماأنه:ايضاوروى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.(15ا-ا05)9/الطبريتاريخ

.31()7/الأثيرابن،(511)9/الطبريتاريخ

.الطبريفيجاءماوأثبت،واضحةغيرالنسخفي

.للغناء:الطبريفي

.صادر.ط(441)ديوانه:للأعشى

.(1/61)4بغدادتاريغ

طوامير.وجمعها،الصحيفةوهي،الطامور:"الطومار"

.(1/17)4بغدادوتاريخ،(11ص)5ديوانه

.رقدواالبلاأهلإذاعزاءولاالديوان

.(1/18)4بغدادتاريخ
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أنا،اللهعبدأبايا:وقال،فضحك.فيهشمس!لانهارفيكنا:فقال؟اللهعبدأباياعيدكمكانكيف

بك.مؤيد

المحنة،فيالتشديدعلىوحمله،الواثقعلىاستولىقددوادأبيابنوكان:)1(الخطيبقال

فأخبرنيموتهقبلذلكعنرجعالواثقإن:ويقال:قال.القرانبخلقالقولإلىالناسودعا

حدثني،عرفةبنمحمدبنإبراهيمحدثنا،الحسنبنإبراهيمبنأحمدأنبأنا،الفتحأبيبناللهعبيد

.القرانبخلقالقولعنتابوقدماتالواثقأن،المهديعن،رجلعن،العباسبنحامد

منأولهذا:فقال،ذلكفيلهفقيل،كثيرااكرامافأكرمهمؤدلهيوماعليهدخلاثق11انوروى لو.أ)2(

الله.رحمةمنوأدناني،اللهبذكرلسانيفتق

:الشعراء)3(بعضإليهوكتب

النزرالطلبعنعفيلهاوقلتالغنىطلبعنالنفسدواعيجذبت

تجريدائبةالأرزاقرحىمداربكفهالمؤمنينأميرفإن

لهوأجزل،هيناطلبتهمافخذ،صونهاإلىودعتك،امتهانهاعننفسكجذبتك:رقعتهفيلهفوقع

.العطاء

-ا)4(
لمحوله:شعرهومن

حالعلىصبملهافليسفاصبرأعنتهافيتجريالمقاديرهي

:،)5(قولهاالواثقشعرومن

فزدهحسناأوليتهومنتردهولاالقبيحعنتنح

تكدهولمالعدؤكادإذاكيدكلعدوكمنستكفى

أحسنماطالبأبيالإلىالعباسبنيخلفاءمنأحدأحسنما:)6(أكثمبنيحمروالقاضيوقال

فقيم.وفيهمماتما:الواثقإليهم

السابق.المصدر(1)

.34(9)صللسيوطيالخلفاءوتاريخ،بغدادتاريخفيكما،زيادبنهارونهوومؤدبه،(41/17)بغدادتاريخ(2)

.(4/117)بغدادتاريخفيوالبيتان،حمادبنمحمدهو)3(

.(1/18)4بغدادتاريخ(4)

السابق.المصدر()5

.703(0/1)النبلاءأعلامسير،(191/)4بغدادتاريخ)6(
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باللهالمعتصمبنالمتوكلخلافة

:()1البيتينهذينيرددجعلالواثقاحتضرولما

ملكولايبقىمنهمسوقةلامشترذالخلقجميعفيهالموت

ملكواماالأملاكعنيغنيوليستفاقرهمفيقليلأهلضرما

قدمنارحم،ملكهيزوللامنيا:يقولوجعل،بالأرضخدهألصقثم،فطويتبالبسطأمرثم

ملكه.زال

قضىهلانظروا:لبعضبعضنافقال،عليهغشي،حولهونحنالواثقاحتضرلما:بعضهموقال

خوفاالقهقرىفرجعت،بعينهإليفلحظفأفاق،نفسههدأهللأنظرإليهبينهممنفدنوت:قال؟نحبه

البابعليهوأغلق،ماتحتىقريبعنكانفما،أهلكأنفكدت،بشيءسيفيقائمةفتعلقت،منه

أحرسأناوجلست،المتوكلجعفرلأخيهبالبيعةتجهيزهعنواشتغلوا،وحدهفيهوبقي،فيههوالذي

بينكانوما،بهاإليلحظالتيعينهأكلقدجرذفإذا،فدخلت،البيتداخلمنحركةفسمعت،الباب

.اليسير)2(إلاالحالين

يذمنبقينلستالأربعاءيومفي،الهارونيالقصرفييسكنهاكانالتيرأىمنبسروفاتهوكانت

وثلاثينثنتينعن:وقيل،سنةوثلاثينستعن-ومئتينوثلاثينثنتينسنةأعني-السنةهذهمنالحجة

،وشهران،سنينخمس:وقيل.أياموخمسة،أشهروتسعة،سنينخمسخلافتهمدةوكانت.سنة

المتوكل.جعفرأخوهعليهوصلى،يومأوعشرونوأحد

باللهالمعتصمبنجعفراللهعلىالمتوكلخلافة

بقينلستالأربعاءيوممنالشمسزوالوقتبيعتهوكانت،هارونالواثقأخيهبعدبالخلافةلهبويع

جعفرإلىوعدلوافتركوهفاستصغروهالواثقبنمحمدتوليةعلىعزمواقدالأتراكوكانت،الحجةذيمن

القاضي،دوادأبيبنأحمدالخلافةخلعةألبسهالذيوكان،سنةوعشرينستاذاكإذعمرهوكان،هذا

إلىبالمنتصرتسميتهعلىاتفقواقدوكانوا.العامةثمالخاصةوبايعه،بالخلافةعليهسلممنأولوهو

فاتفقوا،اللهعلىبالمتوكلالمؤمنينأميريلقبأنرأيت:دوادأبيبنأحمدفقال،الجمعةيومصبيحة

،شهورأربعةوللمغاربة،شهورثمانيةالجندمنالشاكريةبإعطاءوأمر،الافاقإلىبهوكتب،ذلكعلى

به.الناسواستبشر،شهورثلاثةولغيرهم

.313(5/1)النبلاءأعلامسير،92()7/الأثيرلابنالكامل،(191/)4بغدادتاريخ(1)

.313(/01)النبلاءأعلامسير،03()7/الأثيرلابنالكامل،(1/91)4بغدادتاريخ)2(
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فيهمكتوبالسماءمنعليهنزل)1(شيئاكأنالواثقأخيهحياةفيمنامهفيرأىالمتوكلكانوقد

ثمحينافسجنهالواثقأخاهذلكفبلغ،الخلافةهي:لهفقيل،فعبرها،"اللهعلىالمتوكلجعفر"

.)2(أرسله

الله.شرفها،مكةأمير،داودبنمحمدالسنةهذهفيبالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.)3(موسىبنالحكم

.الناقد)4(محمدبنوعمرو

ومئتيروث!ثيرث!ثسنةخلت5ث!

بنالملكعبدبنمحمدعلىبالقبضاللهعلىالمتوكلالخليفةأمرمنهاصفرسابعالأربعاءيومفي

بعضفيعليهتغضبالواثقأخاهأنمنها،لأموريبغضهالمتوكلوكان،الواثقوزير،الزيات

استرضىالذيكانثم،منهنفسهفيذلكفبقي،أخيهعلىغضباالواثقيزيدالزياتابنوكان،الأوقات

أشارقدكانالزياتابنأنذلكومن؟ملكهأيامفيعندهبذلكفحظي،دوادأبيبنأحمدعليهالواثق

يتمفلم،الخلافةدارجنبفيالمتوكلوجعفر،الناسعليهولف،أبيهبعدالواثقبنمحمدبخلافة

فركب)5(فطلبه،سريعاعليهبالقبضأمرفلهذا.الزياتابنأنفرغمعلى،المتوكللجعفرإلاالأمر

وقيد،،عليهفاحتيط،الشرطةأميرإيتاخدارإلىالرسلبهفأتت،إليهبعثالخليفةأنيظنغدائهبعد

،والأثاثوالحواصلوالجواهروالجواريالأموالمنفيهاكانماجميعفأخذدارهإلىالحالفيوبعثوا

.الشرابآلاتبهالخاصمجلسهفيووجدوا

منفمنع؟يعذبأنبهوأمر،عليهافاحتيطالأماكنبسائروضياعهحواصلهإلىالخليفةوبعث

عليه.دلي:ظا،بفي(1)

أطلقه.:ظا،بفي)2(

أعلامسير.معينابنوثقه،الحجةالقدوةالمحدثالإمام،العبادأحد،الزاهدالقنطريالبغداديصالحأبو)3(

.5(1/)1النبلاء

الحفاظمن،حديثصاحب،ثقة.الرقةنزيل،عثمانأبو،الناقدالبغداديسابوربنبكيربنمحمدبنعمرو)4(

.(1/1471)النبلاءأعلامسير.المعدودين

فطلب.:آفي)5(
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خشبمنتنورفيكلهذلكبعدوضعثم،بالحديدنخسالزقادأرادكلمايساهرونهوجعلوا،)1(الكلام

ماتحتىأياماكذلكفمكث،الرقادمنيمنعهمنبهووكل،عليهافأقيم،أسفلهفيقائمةمساميرفيه

كذلك.وهو

تحتوهوماتحتىظهرهعلىثم،بطنهعلىفضرب،رمقوفيهالتنورمنأخرجإنه:ويقال

.الضرب

لحمهفأكلت،الكلابعليهفنبشت،فدفنوهأولادهإلىجثتهدفعتثم،أحردتىإنه:ويقال

الله.سامحه،وجلده

منها.الأولربيعمنعشرةلإحدىوفاتهوكانت

عنسألهالمتوكلأنقدمناوقد،دينارألفألفتسعينمننحواالحواصلمنلهوجدماقيمةوكان

قتلهيومقتلهالواثقكانإنبالناراللهأحرقني،المؤمنينأميريا:لهفقال،نصربنأحمدالواثقأخيهقتل

كافر.وهوإلا

بعدماتحتىكذلكيزلفلم،المعتزليالقاضيدوادأبيبنأحمدفلجمنهاالأولىجمادىوفي

.تقدمكمانفسهعلىدعاكما،كذلكوهوسنينأربع

.جداجزيلةأموالامنهموأخذ،والعمالالكتابمنجماعةعلىالمتوكلغضبثم

رمضانفيكلهذلكعلىلهوعقد،واليمنالحجازالمنتصرمحمداابنه()2(المتوكلأولى:وفيها

منها.

الدير،وألزمها،)3(الشمسفيفأقامهاتدورةأمهإلىتوفيلبنميخائيلالرومملكعمد:وفيها

سنين.ستملكهاوكان،بهاتهمهاالذيالرجلوقتل

وشرفها.تعالىاللهحرسها،مكةأميرداودبنمحمدالسنةهذهفيبالناسوحج

توفي:وفيها

.)4(الساميالحجاجبنإبراهيم

.الطعام:ظا،بفي(1)

.طفيزيادة)2(

فشفسها.:الطبري)3(

.93(1/)1النبلاءأعلاموسير،96()2/الكمالتهذيبفيجاءماوأثبت،الشامي:والمطبوعالنسخفي()4

إسحادتىأبو،الناجيالشاميزيدبنالحجاجبنإبراهيموهو.لؤيبنسامةإلىنسبة:المهملةبالسين،والسامي

.الثقاتفيحبانابنذكره،المحدث،البصرفي
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.)1(العربيموسىبنوحبان
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.)2(الدمشقيالرحمنعبدبنوسليمان

.)3(العسكريعثمانبنوسهل

.)4(القاضيسماعةبنومحمد

.()المغازيصاحب،الدمشقيعائذبنومحمد

.المقابري)6(ويحى

زمانه.فيالحديثصناعةأهلوأستاذ،والتعديلالجرحأئمةأحد،معينبنويحى
)7(

ومئتيروث!ثيرأربمسنةخلت5ث!

المتوكلأنوأظهر،أذربيجانفي،بلادهفيالطاعةعن)8(الجليسبنالبعيثبنمحمدخرج:فيها

فحصنها،مرند)01(مدينةإلىولجأ،الزساتيق)9(تلكأهلمنجماعةعليهواقف،مماتقد

المروزيمحمدأبو،السلميسواربنموسىبنحئانوهو.المغربي:ظا،بوفي.العربي:ط،افيكذا()1

.34(4)5/الكمالتهذيب.الثقاتفيحبانابنذكره،مشهورمحدث.الكشميهني

بنشرحبيلجذه،شرحبيلبنتابن،الدمشقيالتميميأيوبأبو،ميمونبنعيسىبنالرحمنعبدبنسليمان)2(

.(1/1136)النبلاءأعلامسير.ثقةحافظ،دمشقمحدث.الخولانيمسلم

النبلاءأعلامسير.حدودهافيأو،السنةهذهفيتوفي.الأئمةأحد،الثبتالمجودالحافظ،مسعودأبو)3(

.4(14)1/والعبر،454(1/1)

جاوزوقد،ومحمد،يوسفأبيعلىتفقه،للرشيدالقضاءولي،التصانيفصنف،بغدادقاضي،اللهعبدأبو)4(

.646(/01)النبلاءأعلامسير.المئة

تولى،المفيدةالمصنفاتمنذلكوغير،والصوائف،والفتوحالمغازيصاحب،الكاتبالدمشقياللهعبدأبو)5(

.(1/414)العبر،(11/451)النبلاءأعلامسير.صاددتىمؤرخ،المأمونزمنبالشامالخراجديوان

وسبعونستولهمات،ثقة،والسنةالحديثأئمةأحد،العابدالبغداديزكرياأبو،المقابريأيوببنيحيىهو)6(

.(154)1/العبر،386(1/)1النبلاءأعلامسير.سنة

التاريخكتابله،الحفاظبسيدالذهبينعته.المحدثينشيخ،الإسلاموحجة،الأعلامأحد،البغداديزكرياأبو)7(

.(172)8/الأعلام،71(/11)النبلاءأعلامسير.حاجابالمدينةتوفي.الرجالفيوالعلل

.(14)7/الأثيرلابنالكاملفيكماوماهنا.حلبس:والطبريطفي)8(

،معرب:الرستاق:المنيرالمصباحوفي.معرب،رساتيقوجمعها،مجتمعةبيوتأو،قرى:"الرستاق")9(

الإقليم.طرفهيالتيالناحيةفيويستعمل

.ياقوت.يومانتبريزوبينبينها،أذربيجانمدنمشاهيرمن:"مرند"(01)
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المجانيقبلدهعلىفنصبوا،بعضابعضهايتبعجيوشاالمتوكلإليهوأرسل،جانبكلمنالبعوثوجاءته

بليغا.صبراوأصحابههووصبر،هائلةمقاتلةوقاتلهم،جداعظيمةمحاصرةوحاصروه،جانبكلمن

منخلقاوقتل،وحرمهأموالهواستباح)1(أسرهحتىبهيزلفلم،لمحاصرتهالشرابيبغاوقدم

الحمد.ودله،البعيثابنمادةوانحسمت،سائرهموأسر،أصحابهرؤوس

المدائن.إلىاللهعلىالمتوكلخرجمنهاالأولىجمادىفيالسنةهذهوفي

المنابر.علىلهودعي،والموسموالمدينةمكةواليوهو،الكبارالأمراءأحدإيتاخحبئ:وفيها

المعتصممنهفاشتراه،الأبرشسلام:لهيقاللرجلوكان،طباخاخزرياغلاماهذاإيتاخكانوقد

أعمالاإليهضم،أبيهبعدمنالواثقوكذلك،عندهوحظيمنزلتهفرفع،ومئةوتسعينتسعسنةفي

هذهفيكانولما.ونهضتهوشهامتهإيتاخلرجلة)2(وذلك،أيضااللهعلىالمتوكلعاملهوكذلك،كثيرة

المتوكلاعتذرالصباحكانفلما،بقتلهإيتاخفهئم،المتوكلعليهفعربد،المتوكلمعليلةشربالسنة

فأذن،فاستأذن،للحجيستأذنبأنعليهيشيرمنإليهدسثم،ربيتنيوأنت،أبيأنت:وقال،إليه

المتوكلوولى،خرجحينالحجطريقإلىخدمتهفيالقؤادوخرج،بهايحلبلدةكلعلىوأمره،له

.إيتاخعنعوضاالخادملوصيفالحجابة

متقدمة.سنينمنالحجيجأميروهو،مكةأميرداودبنمحمدفيهابالناسوحج

:الأعيانمنتوفيوفيها

.حرب)3(بنزهير،خيثمةأبو

.)4(الحفاظأحد،الشاذكونيداودبنوسليمان

.(النميلي)محمدبناللهوعبد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ظا.،بفىجاءماوأثبت،حصره:افي

الرجولية.:"الرجلة"

سير.متقن،ثبت،ثقة،الحديثأعلامأحد،الحجة،الحافظ،البغداديالحرشيشدادبنحرببنزهير

.(1948/)1النبلاءأعلام

متروكولكنه،الحفظكثرةفيايةكان،أيوبأبو،الشاذكونيالبصريالمنقريبشربنداودبنسليمان

.(1/164)العبر،967(/01)النبلاءأعلامسير.الحديث

رألم:داودأبوقال.الأعلامأحد،الحرانيالنفيليثمالقضاعيجعفرأبو،نفيلبنعليبنمحمدبناللهعبد

.634(/01)النبلاءأعلامسير.التسعينأبناءمن،مأمون،ثقة،منهأحفظ



هـ235سنةأحداث

.(1)الزهرانيالربيعوأبو

135

الحديث.صناعةفيالبخاريشيخ،)2(المدينيجعفربناللهعبدبنوعليئ

نمير)3(بناللهعبدبنومحمد

.)4"المقدميبكرأبيبنومحمد

.(الرسعني)وا!معافى

أنسبنمالكالإمامعنللمغاربة"الموطأ"راوي،الليثييحىبنويحى
)6(

ومئتيووثهـاثيركهثكعسنةخلت5ث!

الخليفة،هدايافتلقتهالحجمنرجعأنهوذلك،السجنفيإيتاخهلاككانمنهاالاخرةجمادىفي

أمرعنبغدادنائبإبراهيمبنإسحاقإليهبعث،المؤمنينأميرفيهاالتيسامرادخوليريداقتربولما

إبراهيم،بنإسحاقعليهفقبض،عظيمةأبهةفيفدخلها،هاشمبنيوجوهليتلقاهإليهايستدعيهالخليفة

العقوبة،تحتفأسلم،النصرانيزيادبنوقدامةوهببنسليمانوكاتبيه،ومنصورمظفرابنيهوعلى

ليلةفمات،يسقفلمالماءاستسقىثم،شديدجوعبعدكثيراشيئاأكلأنهوذلك،بالعطشهلاكهوكان

وليفلما،المتوكلخلافةمدةالسجنفيولداهومكث،منهاالاخرةجمادىمنخلونلخمسالأربعاء

أخرجهما.ولدهالمنتصر

الكبير.المحدث،الثقاتأحد،المقرىءالحافظ،البصريالزهرانيالربيعأبو،العتكيالأزديداودبنسليمان(1)

.313(1/)القراءطبقات،676(/01)النبلاءأعلامسير

عندإلاأحدعندنفسياستصغرتما:البخاريقال.التصانيفصاحب،الحديثفيالمؤمنينأمير،الحسنأبو)2(

والأعلام،41()11/النبلاءأعلامسير.الحديثباختلافأحمدالإماممنأعلموكان.المدينيبنعلي

)4/303(.

يحتج،ثقة.والعملالعلمفيرأسأوكان.الجماعةعنهحدث.الأئمةأحد،الكوفيالهمذانيالرحمنعبدأبو)3(

.(1/184)والعبر،(11/455)النبلاءأعلامسير.بحديثه

زرعةوأبومعينبنيحيىوثقه.البصريالمقدمياللهعبدأبو،الثقفيمقدمبنعطاءبنعليبنبكرأبيبنمحمد)4(

.(01/066)النبلاءأعلامسير.الثمانينأبناءمن

.(11/112)النبلاءأعلامسير.صدوقحافظ،العينرأسمحدث،الرسعنيسليمانبنالمعافى)5(

أيامأواخرفيالمشرقإلىارتحل.القرطبيالأندلسيالفقيه،البربريالليثيمحمدأبو،كثيربنيحىبنيحيى)6(

الرئاسةمننال،الهيبةعظيم،الجلالةوافر،الشأنكبيركان.أبوابسوى"الموطأ"منهفسمع،الإماممالك

.951(1/)0النبلاءأعلامسير.أحديبلغهلمماوالحرمة
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ومعه،العلاءونائبه،وخالدصقروأخواه،البعيثبنمحمدومعهسامراءبغاقدممنهاشوالوفي

ابنأوقففلما،الناسليراهمالجمالعلىفأدخلوا،إنساناوثمانينمئةمننحوأصحابهرؤوسمن

فقال،حولهفوقفواالستافونوجاء،والنطعالسيففأحضر،عنقهبضربأمرالمتوكليديبينالبعيث

الممدودالحبلوأنت!المؤمنينأميريا،الشقوة:فقال؟صنعتماإلىدعاكما!ويلك:المتوكلله

يقولاندفعثم.العفووهو،بكأولاهما،قلبيإلىأسبقهما؟لظنينفيكليوإن،خلقهوبيناللهبين

:)1(ابديهةفيهأ

أجملبالمرءوالضفحالهدىإمامقاتلياليومأنكإلاالناسأبى

يجبلالنبهوةنورمنوعفوكخطيئةمنجبلةإلاأناوهل

تفعلالفعالينخيرأنشكولاالعلاإلىالشابقينخيرفإنك

فيه،فشفعهالمتوكلبنالمعتزفيهشفعبل:ويقال.عنهعفاثم،لأدبأمعهإن:المتوكلفقال

حينقالوقد،ذلكبعدهربحتىفيهيزلفلم،)2(ثقيلةقيودفيالسجنفيأودعبل:ويقال

)3(
:هرب

)4(بالكرمالإفلاسأخذوقدغيريأهملهاكانأموراقضيتقدكم

بالقلمالمقدارجرىعنيإليكينفعنيليس!فيماتعذلينيلا

العدمعلىيعطيالذيالجوادإنيسروفيعسرفيالمالسأتلف

عمائمهمفي،لباسهمفيالمسلمينعنيتميزوابأنالذمةأهلاللهعلىالمتوكلأمرالسنةهذهوفي

خلفهممنثيابهمللونمخالفةرقاعغلمانهمعلىيكونوأن،)5(بالقليبالمصبوغيتطيلسواوأن،وثيابهم

رقابهمفييحملواوأن،اليومالفلاحينكزنانيرثيابهمالخاصرةبالزنانيريلزمو"اوأن،أيديهموبين

الأمورمنذلكغيرإلى،خشبمنركبهمولتكن،خيلايركبواوألا،كثيرةخشبمن،كرات

مسلم،علىحكمفيهالهميكونالتيالدواوينمنشيءفييستعملواوألا،اللهقبحهم،لهم)6(الفظيعة

منكانمايعملوأن،العشرمنهافيؤخذ،المتسعةمنازلهموبتضييق،المحدثةكنائسهمبتخريبوأمر

.(48)7/الأثيروابن،(017)9/الطبريتاريخ(1)

ظا.،بفيجاءماوأثبت،قبلهقيودهفي:افي)2(

.(48)7/الأثيروابن،(171)9/الطبريتاريخ)3(

الغيظ.واجتراعالسكوتوهو،بالكظم:الأثيروابنوالطبريطفي(4)

العصفر.فيالصباغيستعملهالذيوهو،القلوفيلغةوالقلي.بالعلي:ظا،بفي)5(

...يستعملواوألا،لنفوسهمالمهينة،لهمالمذلة:طفي)6(
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وإلى،والافاقالأقاليمسائرإلىبذلكوكتب،بالأرضقبورهمبتسويةوأمر،مسجدأكبيرامتسعاذلك

.ورستاق)1(بلدكل

)3(بابكجذع)2(إلىيترددكانممن،النيسابوريالفرجبنمحمود:لهيقالرجلخرج:وفيها

علىاتبعهوقد،القرنينذووأنه،نبيأنهفادعى،رأىمنبسرالخلافةداربقربوذلك،منهقريبافيقعد

كلامالهمنظموقد،رجلاوعشرون()سبعةوهم،أقلون)4(جماعةالجهالةهذهفيووافقهالضلالةهذه

إلىأمرهفرفع،فأخذ،اللهمنبهجاءهالسلامعليهجبريلأن-اللهلعنه-زعم،اللهقبحه،لهمصحففي

منالتوبةوأظهر،عليهمعولهووماإليهنسببمافاعترف،بالسياطيديهبينفضرببهفأمرالمتوكل

لعنةوعليهمفعليه،صفعاتعشر)6(بصفعهأتباعهمنواحدكلالخليفةفأمر،ذلكعنوالرجوع،ذلك

السنة.هذهمنالحجةذيمنخلونلثلاثالأربعاءيومفيموتهاتفقثم.والسمواتالأرضرب

اللهعلىالمتوكلالخليفةأخذ،المباركةالسنةهذهمنالحجةذيمنبقينلثلاثالسبتيوموفي

محمد،واسمه،باللهالمعتزاللهعبدأبوثم،المنتصرمحمد:وهم،بعدهمنالثلاثةلأولادهالعهد

طائفةمنهمواحدكلوأعطى.الخلافةهذاينلولم،باللهالمؤيدوسماه،لإبراهيمثم،الزبير:وقيل

لكلماجريرول(ابنعينوقد.بهاالسكةلهويضرب،فيها)7(ونوابه،عليهانائبايكونالبلادمن

ولواء،للعهدأسودلواء،لواءينمنهمواحدلكلوعقد،والرساتيقوالأقاليمالبلدانمنمنهمواحد

يوماوكان،ذلكعلىلهموالكبراءالأمراءوبمبايعةمنهمبالرضاكتاببينهموكتب.للعمالةأبيض

.مشهودا

)9(ففزع،المدودماءلونفيصارثم،أيامثلاثةالصفرةإلىدجلةماءتغيرالحجةذيشهروفي

لذلك.الناس

طالبأبيبنعليبنالحسينبنعليبنزيدبنيحيىبنعمربنبيحيىالمتوكلأتيالسنةهذهوفي

.(175-171)9/الطبريتاريخفيذلكتفصيل(1)

خشبة.:والطبريطفي2()

.مصلوبوهو:طفيبعدها)3(

.قليلون:طفي)4(

الأثير.وابنوالطبريظا،بفيجاءماوأثبت،تسعة:ط،آفي()5

.صفعاتفصفعه:افي)6(

ويستنيب.:طفي)7(

بعدها.وما(176)9/الطبريتاريخ)8(

المؤلفعبارةوفي.المدودماءلونفيصارثم:قولهعلىالأثيروابنالطبريفيتقدم،لذلكالناسففزع:قوله)9(

بعد.-اللهرحمه-
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ثم،مقرعةعشرةثمانيفضرببضربهفأمر،الشيعةمنقومإليهاجتمعقدوكان،النواحيبعضمن

المطبق.فيحبس

.داودبنمحمدبالناسوحج

يومفي،بغدادنائبيعني،الجسرصاحب،إبراهيمبنإسحاقتوفيوفيها:جرير)1(ابنقال

سيفا.وقلده،خلعخمسعليهوخلع،مكانهمحمدابنهوصيرالحجةذيمنبقينلسبعالثلاثاء

لسادتهتبعأالدعاةا)2(أكبرأمنوهو،المأمونزمنمنوالعراقبغدادنيابةفيلهكانوقد:قلت

.)3(القرآنبخلقالقولإلىوكبرائه

توفي:وفيها

وقته،فيالشكلالنادرالأديبابنالأديبالنديمالموصلي:)4(ماهانبنإبراهيمبنإسحاق

والشعر،واللغةوالكلاموالجدلوالحديثالفقهفي؟عصرهأبناءيعرفهفنكلمنالفضائلالمجموع

فيه.نظيرالدنيافيلهيكنلملأنهبالغناءاشتهروإنما

.)5(ملكيفيزيدقدأنهإليتخيلغنانيإذاإسحاقكان:المعتصمقال

وأمانته.ونزاهتهعفتهمنأعلملما،القضاءلوليتهبالغناءاشتهارهلولا:المأمونوقال

.)6(كثيرةكتبعندهوكانت،كبيروديوانحسنشعروله

،ا)8(بعدهاالتيفي:وقيل1،قبلهاالتيفي:وقيل:)7(خلكانابنقال،السنةهذهفيوتوفي

رائقة،،بديعةوأشعارا،حسنةأشياءعنهوذكر،حافلةترجمةعساكر)9(ابنالحافظترجمهوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(181)9/الطبريتاريخ

ظا.،بمنزيادة

يمتحنكانالذيوهو.الآية!السبيلاكبرآءنافاضحلوناتااءطغناساإناربا):فيهمتعالىاللهقالالذي:طفيبعده

.المأمونإلىويرسلهمالناس

،171()11/النبلاءأعلاموسير،السابعالجزءالأثيرلابنوالكامل،التاسعالجزءالطبريتاريخفيترجمته

،435(-)5/268(الكتبدار.ط)والأغانى،84()2/الذهبوشذرات،693()8/بالوفياتوالوافي

.(1/202)الأعيانووفيات،338()6/بغدادوتاريخ

.2(1/45)الأعيانوفيات.قلبي:ظا،بفي

.2(45-1/302)الأعيانوفيات.فنكلصي:طفيبعدها

قبلها.مايذكرولمهـ،235سنةوفاتهرجحوقد2(140/)الأعيانوفيات

قبلها.التيفي:وقيل:عبارةفيهماتردولم،ظا،بفيزيادة

.281(-4273/)عساكرابنمختصر
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لهفوقعبرمكبنخالدبنليحيىيوماغنىأنه:ذلكغريبفمن،استقصاؤهايطولمدهشةوحكايات

طويلة.حكايةفي،بمثلهاوالفضل،بمثلهاجعفرابنهلهووقع،ألفبألف

أيضا:الأعيانمنالسنةهذهفيتوفيوممن

)1(.و5و

يوس!بنسريج

.)2(فروخبنوشيبان

.القواريري)3(عمربناللهوعبيد

أحديصنفلمالذي"المصنف"وصاحب،الإسلاموأئمةالأعلامأحد،)4(شيبةأبيبنبكروأبو

.بعدهولاقبلهلاقطمثله

ومئتيووث!اثيوستسنةخلت5ث!

:الناسفيونودي،والدورالمنازلمنحولهوما،عليبنالحسينقبربهدمالمتوكلأمر:فيها

تحرثمزرعةالموضعذلكواتخذ،بشوهناكيبقفلم؟المطبقإلى(رفعأأيامثلاثةبعدهاهناوجدمن

وتستغل.

المتوكل.بن(المنتصر)محمدبالناسحج:وفيها

وكان،إبراهيمبنإسحاقبنمحمدأخيهابنسمه،مصعببنإبراهيمبنمحمدتوفي:وفيها

.الكبارالأمراءمنهذاإبراهيمبنمحمد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الأئمةمن،البغداديالمروزيالحارثأبو،إبراهيمبنيونسبنسريجوهو،شريحإلىالمطبوعفيصحف

.(11/461)النبلاءأعلامسير.صدوق،السنةفيرأساوكان،العابدين

يرىكان،عصرهمسند،الصدوقالحافظ،البصريالأبليمولاهمالحبطيمحمدأبو،شيبةأبيبنشيبانهو

.(11/101)النبلاءأعلامسير.العاليةبالأسانيدتفردأنهغير،القدر

.الإسلاممحدث.بغدادنزيل،الزجاجالقواريريالبصريمولاهمالجشميسعيدأبو،ميسرةبنعمربناللهعبيد

.442(1/)1النبلاءأعلامسير.الحديثكثيرثقة

بنأحمدأقرانمنوهو،الكوفيالعبسيبكرأبو،عثمانبنإبراهيمشيبةأبيالقاضيبنمحمدبناللهعبدهو

صاحب،الحفاظسيد،العلمالإمام.والحفظوالمولدالسنفيالمدينيبنوعلي،راهويهبنوإسحاق،حنبل

.(11/221)النبلاءأعلامسير.والأحكاموالتفسيروالمصنفوالمسند.الكبارالكتب

خطأ."المنتصربنمحمد":طفي
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(1)ساداتمنوكان،ذكرهاتقدمالتيالمأمونزوجةبورانوالدالوزيرسهلبنالحسنتوفي:وفيها

ورؤسائهم.الناس

أعلم.والله،السنةهذهفيتوفيإبراهيمبنإسحاقإن:ويقال

أرمينية.نيابةعلىمكانهيوسفابنهفولى،فجأةالمروزييوسفبنمحمدسعيدأبوتوفي:وفيها

.)2(الحزاميالمنذربنإبراهيمتوفي:وفيها

.)3(الزبيرياللهعبدبنومصعب

.)4(القيسيخالدبنوهدبة

.الضعفاء)5(أحد،الهرويالصلتوأبو

ومنتيروث!اثيرسبمسنةخلت5ث!

نائبإلىوبعثه،بهاالكبيرالبطريقعلىأرمينيةنائبيوسفبنمحمدبنيوسفقبض:فيها

وجاؤوا،البطريقذلكأهلفتحزب،البلادتلكعلىعظيمثلجسقطأنإياهبعثهبعدواتفق،الخليفة

المسلمينمنكثيرةوطائفةفقتلوه،ليقاتلهمإليهمفخرج،محمدبنيوسففيهاالتيالبلدةفحاصروا

الفظيعالأمرهذامنوقعماالمتوكلبلغولما.البردشدةمنالثلجفيالناسمنكثيروهلك،معهالذين

حاصرممنالناحيةتلكأهلمنبغافقتل،جداكثيفجيشفيالكبيربغاالناحيةتلكأهلإلىأرسل

كورمنالباقبلادإلىسارثم،كثيرةطائفةمنهموأسر،ألفا)7(ثلاثينمننحوأالأميروقتل)6(المدينة

والنواحي.البلادووطد،الممالكومهد،كباركثيرةمدنإلىوسلك،البسفرجان)8(

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.سراة:ظا،بفي

النبلاءأعلامسير.صدودتى،المدينةمحدث،الحافظ،المدنيالحزاميالأسديالقرسيإسحاقأبو

.422()1/والعبر،)01/968(

الرجالنبلاءمن،الإخباريالنسابة،بغدادنزيل،المدنيالزبيريالأسديالقرشياليمنأميرابن،اللهعبدأبو

.(1/423)والعبر،03(/11)النبلاءأعلامسير.سنةثمانينعاش،قريشنسابةكان،وأفرادهم

،(1/179)النبلاءأعلامسير.صدوق،وقتهمسند.البصريالقيسيخالدأبو،هدبةبنأسودبنخالدبنهدبة

.(1/423)والعبر

يكنلم:حاتمأبوقال.وجلالةفضلله،الشيعةشيخ،العابدالعالمالشيخ،الهرويصالحبنالسلامعبدهو

.(11/464)النبلاءأعلامسير.منكرةأحاديثعدةوله،بصدوقعندي

البلد.:ظا،بفي

.رأسألفثلاثين:آفي

الأثير.وابن،والطبري،طفيجاءماوأثبت،السيرجانكورة:النسخفي
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فعزله،المظالمعلىوكان،القاضيدوادأبيبنأحمدعلىالمتوكلغضبالسنةهذهمنصفروفي

أيضا.والمظالم،القضاةقضاءفولاهأكثمبنبيحيىواستدعى،عنها

بنمحمدالوليدأباابنهوأخذ،دوادأبيابنضياععلىبالاحتياطالخليفةأمرالأولربيعوفي

ألفمئةفحملبمصادرتهوأمر،الآخرربيعمنخلونلثلاثالسبتيومفيفحبسه،دوادأبيبنأحمد

عشرستةعلىصولحثم،دينارألفعشرينيقاومماالنفيسةالجواهرومن،دينارألفوعشريندينار

درهم.ألفألف

ابنقال.مهانينبغدادإلىسامراءمنأهلهنفيثم،ذكرناكماالفالجأصابهقددوادأبيابنوكان

)1(-
العتاهية:أبوذلكفيفمال:جرير

توفيقفيهعزماعزمكوكانرشدإلىمنسوباالرأيفيكنتلو

مخلوقاللهكتاب:تقولأنعنبهقنعتلوشغلالفقهفيلكان

والموق)2(الجهللولاالفرعفيكانمايجمعهمالدينوأصلعليكماذا

وأن،جسدهوبينبينهوالجمع،الخزاعينصربنأحمدرأس)3(بإنزالالمتوكلأمرالفطرعيدوفي

يتمسحونوجعلوا،جنازتهفيكثيرخلقالعامةمنواجتمع،بذلكالناسففرح،أوليائهإلىيسلم

إلى()5(المتوكلأفكتب،ذلكفيالعامةوأرهج)4(،فوقهمصلوباكانالذيوبالجذع،للبركةبأعواده

،الكلاممسألةفيالكلاممنبالمنعالآفاقإلىبهوكتب،ذلكمثلتعاطيعنبردعهميأمرهالنائب

.)6(القرانبخلقالقولعنوالكف

سنيةبجائزةلهوأمر،وأكرمهبهفاجتمع،إليهبغدادمنواستدعاهحنبلبنأحمدالإمامإكراموأظهر

كانالذيالموضعإلىفلبسهاكثيرامنهفاستحيا،ملابسهمنسنيةخلعةعليهوخلع،شيئامنهايقبلفلم

الله.رحمه،يبكيوهوعنيفانزعانزعهاثم،فيهنازلأ

الإماموكان.منهيأكلأنهيظن،الخاصطعامهمنإليهيرسليومكلفي()7(المتوكلأوجعل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(981)9/الطبري

.غباوةفيالحمق:"الموق"

ظا.فيجاءماوأثبت،جثة:ب،آفي

لشغب.ا:"الزهج"

.(ط)منزيادة

إلاأحديشتغلألاالناسوأمر.يموتأنإلىمأواهفالمطبقفيهتكلملو،الكلامعلمتعلممنوأن:طفيبعده

غير.لاوالسنةبالكتاب

.(ط)منزيادة
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يرضىشيءلهيتيسرلالأنه؟كلهاالأيامتلكيطويمواصلاصائماكانبل،طعامالهميأكللاأحمد

قالا.ذلكمنبشيءيشعرلاوهوالجوائزتلكيقبلاناللهوعبدصالح)1(ابنهكانولكن،أكله

.)3(الجوعمنالشيخيموتأنلخشيتبغدادإلىالأوبةأسرعنافلولا:()2(صالح

حنبل؟بنأحمدالإماممشورةبعدإلاأحدايوليلاوكان،المتوكلأيامفيجداالسنةوارتفعت

السنة،أئمةمنهذاأكثمبنيحيىكانوقد،مشورتهعن)4(القضاةقضاءأكثمبنيحيىولايةوكانت

جهتهمنولىقدوكان،الأثرواتباعوالحديثوللفقهوالسنةللكتابالمعظمينومن،الناسوعلماء

،أعوركانكلاهما،)5(الغربيالجانبقضاءالعنبرياللهعبدبنوسوار،الشرقيةقضاءبشربنحيان

:دواد)6(أبيابنأصحاببعضذلكفيفقال

الخافقينفيأحدوثةهماقاضيينالكبائرمنرأيت

الجانبينقضاءاقتسماكماقدانصفينالعمىاقتسماهما

ودينمواريثفيلينظررأساهزمنمنهماوتحسب

عينفردمنبزاله)7(فتحتدناعليهوضعتقدكأنك

بأعورينالقضاءافتتحإذيحيىبهلكالزمانفألهما

الأرمني.يحيىبنعليئالسنةهذهفيالصائفةوغزا

.الحجازأمير،المنصورجعفرأبيبنجعفربنعيسىبنعليفيهابالناسوحج

توفي:وفيها

.)8(الأصمحاتم

.ابناه:ظا.بفي(1)

ظا.،بمنزيادة)2(

ظا.،بفييردلم،الجوعمن:قوله)3(

.دوادأبيابنموضع:طفيبعدها)4(

الأثير.وابنوالطبريظامنوالمثبت،الشرقيالجانب:ب،آفي()5

.الجمازإلىفيهماونسبت،(06)7/الأثيرلابنوالكامل،(918)9/الطبريتاريخفيالأبيات)6(

.الإناءمنالثقبموضع:"البرال")7(

كلامله،بالحكمةالناطق،الربانيالزاهدالواعظ،الرحمنعبدأبو،الأصمالبلخييوسفبنعنوانبنحاتمهو)8(

النبلاءأعلامسير،73()8/الأولياءحلية.الأمةهذهلقمان:لهيقالكان،والحكموالمواعظالزهدفيجليل

1(/1484).
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.حماد)1(بنالأعلىوعبد

.)2(العنبريمعاذبناللهوعبيد

)3(الجحدريالحسينبنالفضيل،كاملوأبو
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ومئتيروثهـاثيرثما!3سنةخلت5ث!

تفليسصاحبفخرج،التركيزيركمقدمتهوعلى)4(تفليسمدينةبغاحاصرمنهاالأولربيعفي

إلىالنفطفيالناربإلقاءوأمر،وصلبهعنقهبضرببغافأمر،إسحاقفأسرفقاتلهإسماعيلبنإسحاق

خمسينمننحواأهلهامنوأحرق،أكثرهافأحرق،الصنوبرخشبمنبنائهاأكثروكان،المدينةنحو

لها.بقاءلاالصنوبرنارلأن؟يومينبعدالناروطفئت،إنسانألف

.)5(الموتىاستلبواحتى،واستلبوهمأهلهامنبقيمنفأسرواالجندودخل

بنمحمدبنيوسفأرمينيةنائبقتلمنمعأهلهايمالئكانممنأخرىمدنإلىبغاسارثم

عليه.تجرألمنوعقوبةبثأرهآخذأ،يوسف

،دمياطناحيةمنمصرديارقاصدينمركبثلاثمئةمننحوفيالفرنججاءتالسنةهذهوفي

مننحواالنساءمنوأسروا،والمنبرالجامعالمسجدوحرقوا،كثيرأخلقأأهلهامنفقتلوافجأةفدخلوها

الأمتعةمنوأخذوا،القبطنساءمنوالباقيات،امرأةوعشرونوخمسمئةالمسلماتمن؟امرأةستمئة

أكثرتنيسبحيرةفيغرقمنفكان،جهةكلفيمنهمالناسوفز،جداكثيراشيئاوالمغانموالأسلحة

اللهلعنهم،بلادهمإلىعادواحتىأحدلهميعرضولم،)6(حميةعلىرجعواثم،أسروهممن

وقبحهم.

الأرمني.يحيىبنعليالصائفةغزاالسنةهذهوفي

.بمالفوصلهالمتوكلعلىقدمممنكان.وغيرهحاتمأبووثقه.المحدثالحافظ،البصريالنرسييحيىأبو)1(

.(1424/)والعبر،28(1/)1النبلاءأعلامسير

النبلاءأعلامسير.حديثآلافعشرةمننحوايحفظكان.الثقة،الحافظ،البصريالعنبريعمروأبو)2(

)11/384(.

.(1/542)والعبر(926)23/الكمالتهذيب.ومعرفةحفظلهوكان،والكبارسلمةبنحفادسمع)3(

.ياقوت.أزليةقديمةمدينةوهي،بأران:يقولوبعض،الأولىبأرمينيةبلد:"تفليس"(4)

الأثير.وابنوالطبريظا،بفيجاءماوأثبت،المواشي:ط،افي)5(

وسرعة.بشدةأي)6(
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لأمرا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(
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قبلها.التيالسنةأميربالناسوحج

)1(راهويهبنإسحاقالإمامتوفيوفيها

.)2(الحنفيالفقيه،الوليدبنوبشر

.عباد)3(بنوطالوت

.)4(الريانبنبكاربنومحمد

.البزجلاني)5(بنومحمد

.)6(العسقلانيالسريأبيبنومحمد

.الأناممنوالمجتهدين،الإسلاموعلماءالأعلامأحد،

ومئتيروث!اثيوتسحسنةخلت5ثي

وأكد،المسلمينعناللباسفيالتمييزفيالذمةأهلعلىالتغليظفيالمتوكلزادمنهاالمحرمفي

.الإسلامفيالمحدثةالكنائسبتخريب

.خراسانإلىالجهمبنعليالمتوكلنفى:وفيها

يذمنالعشرين،الأحديوموذلك،واحديومفيوالنوروز)7(النصارىشعانيناتفق:وفيها

أعلملا:أحمدالإمامقال.التصانيفصاحب.المشرقوشيخ،الحفاظسيد،المروزيالحنظلي،يعقوبأبو

.(1426/)والعبر،358(/11)النبلاءأعلامسير.سنةوسبعينسبعاعاش،نظيرالهبالعراق

محمودكان.وطبقتهمالكمنوسمع،يوسفأبيعلىتفقه.العراققاضي،الوليدأبو،الكنديالوليدبنبشر

،)01/673(النبلاءأعلامسير.سنةوتسعونسبعولهمات،صادقامحدثا،والنوافلالعبادةكثير،الأحكام

.427()1/العبر

سير.وطبقتهسلمةبنحمادعنروى.مشهورةعاليةمشيخةله،الثقة،المعمر،البصريالصيرفيعثمانأبو

.(1427/)والعبر،25(1/1)النبلاءأعلام

البغدادياللهعبدأبو،الريانبنبكاربنمحمدوهو.والمصادربفيجاءماوأثبت،الزيات:ط،ظا،آفي

،(1121/)1النبلاءأعلامسير.سنةوتسعينثلاثاعاش.صدوقحافظمحدث،هاشمبنيمولى،الزصافي

.)1/428(العبر

شيخأبيبنالحسينبنمحمدوهو.البرجلانيةمحلةإلىنسبةأو،واسطقرىمنقرية،برجلانقرقيإلىنسبة

العبر،112()11/النبلاءأعلامسير.كثيراالدنياأبيابنوعنه،الرقائقفيالتواليفصاحب،البرجلاني

.(134)1/اللباب،428()1/

الحديث.أوعيةمن،الصادقالعالمالحافظ،اللهعبدأبو

.(1942/)العبر،(1/1161)النبلاءأعلامسير.الغلطكثيركان:عديابنقال

الشمسية=السنةمنيومأولوهو،الجديداليومبالفارسيةومعناهما.النيروزيوم:طوفي.والنيروز:ظافي
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.العامهذافيإلاالإسلامفيمثلهيتفقلمشيءهذاأنالنصارىوزعمت،القعدة

بنعيسىبنداودبنمحمدبناللهعبدبالناسوحج.المذكور)1(يحيىبنعليالصائفةوغزا

مكة.واليوهو،عليبنمحمدبنموسى

المعتزلي.الإياديدوادأبيبنأحمدالقاضيبنمحمدالوليدأبوتوفيوفيها:جرير)2(ابنقال

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن:قلت

.رشيد)3(بنداود

دمشق.أهلمؤذن،)4(صالحبنوصفوان

المشاهير.أحد،المالكيالفقيه،()حبيببنالملكوعبد

.المشهور)6("المسندو""التفسير"صاحب،شيبةأبيبنوعثمان

.)7(الرازيمهرانبنومحمد

)8(ه.
عيلانبنومحمود

ص"ص)9(5ص

بميهبنووهب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.الفرسأعيادأكبرالنيروزأوالنوروزوعيد.الميلاديةالسنةمنآذارشهرمنوالعشرينالحادياليومويوافق،الإيرانية

الأرمني.يحيىبنعلي:الطبريفي

.(691)9/الطبريتاريخ

أبناءمن،ثقة،حافظ،حديثصاحب،جوالرحال،هاشمبنيمولى،البغداديالخوارزميالفضلأبو

.942()1/والعبر،(1133/)1النبلاءأعلامسير.الثمانين

أعلامسير.الثقةالمحدثالحافظ،المذهبحنفيكان،دمشقجامعمؤذن،الدمشقيالثقفيالملكعبدأبو

.(1043/)العبر،(1/1475)النبلاء

كبير،الفقهفيبالحذقموصوفاكان.الأعلاموأحد،الأندلسفقيه،المالكيالقرطبيالأندلسي،مروانأبو

كتابمصنفاتهمن.بحجةفيهوليس،بالحديثعلملهيكنلمأنهإلا،التصانيفكثير،الصيتبعيد،الشأن

.(427)1/العبر،(201)12/النبلاءأعلامسير.ذلكوغيرالواضحة

وصنف،وطوف،رحل،الكوفيالعبسيالحسنأبو،عثمانبنإبراهيمشيبةأبيالقاضيبنمحمدبنعثمانهو

.(1043/)العبر،(1/1151)النبلاءأعلامسير.دعابةصاحب،مأمونأثقةوكان،والمسندالتفسير

النبلاءأعلامسير.كثيروخلقعياضبنفضيلعنروى،جوال،حافظثقة،الرازيالجمالجعفرأبو

.043()1/العبر،)11/143(

النبلاءأعلامسير.النسائيوثقه.سنةصاحب،الحجةالحافظ،مرومحدث،المروزيأحمدأبو

.العبر)1/431(،)12/223(

بها.وحدثبغدادقدم،ثقةكان.وهبان:لهويقال،الواسطيمحمدأبو،سابوربنعثمانبنبقيةبنوهب

.(431)1/العبر،462(1/)1النبلاءأعلامسير
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ومعاملاتالزهدفيحسنكلامله،العبادأحدالزاهدالواعظعليأبو:()1الأنطاكيعاصمبنأحمد

وكان.الحافيوبشر،المحاسبيالحارثطبقةمنكان،السلميالرحمنعبدأبوقال،القلوب

فراسته.لحدة،القلوبجاسوسيسميهالدارانيسليمانأبو

وطبقته.الضريرمعاويةأبيعنروى

وغيرهم.،الدمشقيزرعةوأبو،خالدبنومحمود،الحواريأبيبنأحمد:وعنه

مررت:قال،حسانبنهشامعن،الحسينبنمخلدعن،الحواريأبيبنأحمدعنهوروى

:قال؟الوقتهذافييجلسمثلك،سعيدأبايا:فقلت،السحروقتجالسوهوالبصريبالحسن

عليها.فأبيتتنامأنعلىوأرادتني)3(،عليفأبت،فتصليتقومأنفأردتها)2(،توضأتقدإني

.)4(لسانكبحفظعليهفاستعنقلبكصلاحأردتإذا:كلامهمستجادومن

منه.مضىمالكفيغفرعمركمنبقيماتصلحأنالباردةالغنيمةمن:وقال

منه.كلهاليقينيخرجالشكويسير،القلبمنكلهالشكيخرجاليقينيسير:أيضاوقال

.أخوفمنهكانأعرفباللهكانمن:وقال

.)د(الاخرةإلىويوصلكالدنياعنيقطعك،الهمدنياكفيلكصاحمبخير:وقال

)6(
الله:رحمهسعرهومن

شديدالفطامولكنعزمتصادقأكنتولوأعزمولمهممت

أحيدالطريققصدعنكنتلماموقنوإيقانعقلليكانولو

أحيدكيفالأقدارعنولكنمطامعي)7(اليقينشكفيكانولا

أيضا:شعرهومن

النبلاءأعلامسير،(127)3/عساكرابنمختصر،277()4/الصفوةصفة،028()9/الأولياءحليةفيترجمته()1

.1/904(وا)01/487

.الصلاةعلىنفسيوأردت:طفي)2(

.وأرادت:افي)3(

جوارحك.:طفي(4)

.(12ا!ا27)3/عساكرابنمختصرفيالأقوال()5

.(013)3/عساكرابنمختصر)6(

الطريق.:افي)7(
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عليناتخفالهوىداعيات

حتىالأماكنفي)1(الصدقفقد

الخوفيلزمناخائفا)2(لانرى

حيارىمذبذبينفبقينا

ثقيلعليناالهوىوخلاف

دليلعليهمااليوموصفه

يقولقدبماصادقاولاف

)3(وصولإليهماالصدقنطلب

147

أيضأ:وله

يندفعالهم)4(عنانعنكوخلينقطعالأمرفكلعليكهؤن

يتسعضاقماإذاكربوكلفرفيبعدهمنلههمفكل

ينقطعسوفأويقطعهالموتبهالزمانطالوإنالبلاءإن

أعلم.والله،تقريبأهاهناذكرتهوإنما،وفاتهيؤرخولمترجمته(عساكر)فىابنالحافظأطالوقد

النبويةاليجرةمرومنتيرأربميرسنة

رجلاقتلقدوكان،الرافقي)7(إبراهيمبنموسى)6(المغيثأبيعاملهمعلىحمصأهلعدا:فيها

عليهم،أميراالمتوكلإليهمفبعث،أظهرهمبينمنوأخرجوه،أصحابهمنجماعةفقتلوا،أشرافهممن

الإهانة.غايةوأهانهم،الأعاجيبفيهمفعمل،فقبلوه،فأعلمنيوإلا)8(قبلوهإن:معهللسفيروقال

ألفثمانونمبلغهبماوصادره،)9(القضاةقضاءعنأكثمبنيحيىالقاضيالمتوكلعزل:وفيها

بنجعفربنالواحدعبدبنجعفرمكانهوولى،البصرةأرضفيكثيرةأراضيمنهوأخذ،دينار

.)01(القضاةقضاءعلىعليبنسليمان

الصبر..آفي(1)

.الخوف:افي2()

سبيل.:ط،ظا،بفي)3(

.ضباب:طفي)4(

وما(127)3/منظورلابنعساكرابنمختصرفيوهي،الظاهريةالكتبدارنسخفيناقصةعساكرابنفيترجمته)5(

بعد.

.388(0/6)دمشقتاريخفيترجمتهوتنظر.خطأ"الغيث":طفي)6(

خطأ.،الرافعي:الأثيروابنالطبريفي)7(

.فقتلوه..قتلوه:افي)8(

.البصرة:افي()9

.البصرة:افي(01)
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يوما.بعشرينابنهبعددوادأبيبنأحمدتوفيمنهاالمحرموفي:جرير)1(ابنقال

دعمي،:وقيل،الفرجواسمه-دوادأبيبنأحمد:)2(القاضيدوادأبيبنأحمدترجمةوهذه

المعتزلي.الإيادياللهعبدأبو،القاضيجريربن-كنيتهاسمهأنوالصحيح

بناللهعبدبنمالكبنجريربنفرجدوادأبيبنأحمداللهعبدأبوهو:نسبهفي)3(خلكانابنقال

بندوسبنبرجانبنمنعةبنقنصبنمالكبنلخمعبدبنهندعبدبنامالكبنأسلامبنعباد

.عدنانبنمعدبننزاربنإيادبنزهربنحذافةبنأميةبنالدئل)4(

موصوفاوكان،للوائقثم،للمعتصمالقضاةقضاءدوادأبيابنولي:البغدادي)5(الخطيبقال

)6(السلطانوحمل،الجهميةبمذهبأعلنأنهغير،الأدبووفور،الخلقوحسن،والسخاءبالجود

.)7(القرانبخلقالناسامتحانعلى

لاجتمعتالمحنةمحبةمننفسهمنوضعمافلولا،منهأكرمالبرامكةبعديكنلم:)8(الصوليقال

الألسن.عليه

سنة.)9(بعشرينأكثمبنيحيىمنأسنوكان،ومئةستينسنةفيمولدهوكان:قالوا

معهولدهأخذثم،الشامإلىيفدتاجراأبوهوكان،)11(قنسرينبلادمنوأصله:1()0خلكانابنقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

.(791)9/الطبريتاريخ

النبلاءأعلامسير،66()3/عساكرابنمختصر،81()1/الأعيانوفيات،141()4/بغدادتاريخفيترجمته

.(39)2/الذهبشذرات،281()7/بالوفياتالوافي،(11/916)

.81(/1)الأعيانوفيات

.الأعيانووفيات،)328(الجمهرةفيجاءماوأثبت،مقروءةغيرالنسخفي

.66()3/عساكرابنومختصر،(421)4/بغدادتاريخ

الخليفة.:ظا،بفي

.الاخرةفييرىلااللهوأن:طفيبعدها

.07()3/عساكرابنومختصر،(421)4/بغدادتاريخ

سنةنحوأيضأولدأنهالمصادرأجمعتإذ،أكثمبنيحيىولادةعنذكرلمامخالفوهو(142)4/بغدادتاريخ

.98(1/)الأعيانوفياتهـ.أ95

.81(/1)الأعيانوفيات

،واحداشيئاوحمصكانت.مهملةسينثم،قومكسرهوفد.وتشديدهثانيهوفتح،أولهبكسر:"قنسرين"

.ياقوتهـ.أ7سنةعنهاللهرضي،الجراحبنعبيدةأبييدعلىفتحت
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فأخذ،عطاءبنواصلأصحابأحد،السلميالعلاءبنهياجوصحب،بالعلمفاشتغل،العراقإلى

.الاعتزالعنه

.)1(
كتابفيطويلةترجمةلهسردثم.العلمعنهوياخذالقاضيأكثمبنيحيىيصحبكانأنهودكر

:)3(فقالالشعراءبعضامتدحهوقد.)2(الوفيات

دوادألىلنأحمدومنامناالخلفاءالله)4( "..وسول

:فقالالشعراء)5(بعضعليهفرد

العبادساداتالأرضفيوهمنزارعلىللفاخرينفقل

إيادبنيدعيمنونبرأمناوالخلفاءاللهرسول

دوادأبيبنأحمدبدعوةأقرتإذإيادمناوما

فعلهاماعقوبةالشاعرهذالعاقبتالعقوبةأكرهأنيلولا:قال،دوادأبيبنأحمدذلكبلغفلما

عنه.وعفا،أحد

بنعليبنالحسنبنعمرحدثنا،الواعظأحمدبنعمرحدثنا،الأزهريحدثني:)6(الخطيبقال

رفعصلىإذادواد-أبيبنأحمديعني-أبيكان:قال،مالكأبوأحمدبنجريرحدثني،مالك

:)8(يقولوأنشأ،ربهوخاطبالسماءإلى)7(يديه

الأسباببقوةالأمورنجحوإنماالضعيفبالسببأنتما

الأوصاب)9(لساعةالطبيبيدعىوإنماإليكحاجتناواليوم

.84(/1)الأعيانوفيات(1)

.(19-1/81)الأعيانوفيات2()

ابنمختصر،(143)4/بغدادتاريخ،الجنوبأبيبنمروانقالهاخمسةأبياتضمن86()1/الأعيانوفيات)3(

.)3/67(عساكر

.آفيساقطالعبادسادات:قولهحتى(4)

عساكرابنومختصر،)4/143(بغدادوتاريخ،)1/87(الأعيانوفياتفيكما،المهزميهفانأبوهو)5(

)3/67(.

.(4431/)بغدادتاريخ)6(

.يده:بغدادوتاريخظا،بفي)7(

.07()3/عساكرابنتاريخومختصر،(4431/)بغدادتاريخ)8(

الوصب.:مفردها،لأمراضا:الأوصاب()9
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عاتباأحسبك:لهفقال،دوادأبيابنعلىيومادخلتمامأباأن:)1(الخطيبروىثم

:فقال؟هذهلكأنى:لهفقال.جميعاالناسوأنتواحدعلىيعتبإنما:فقال؟()2(تمامأباياأ

ء.-)3(

:نواسابي!ولمن

واحدفيالعالميجمعأنبمستنكردله)4(وليس

:)5(فقاليوماتمامأبووامتدحه

دوادأبيبنأحمدمحاسندهركلمساوئأنستلقد

وزاديراحلتيجدواكومنإلاالآفاقفيسافرتوما

البلادفيركابيقلقتوإنوالأمانيعندكالظنيقيم

بقول)6(ألممتأنيغير،ليهو:فقال؟غيركمنأخذتهأوبهتفردتالمعنىهذا:لهفقال

:)7(نواسأبي

نعنيالذيفأنتإنسانالغيركبمدحةيوماالألفاظجرتوإن

:)8(قولهدوادأبيبنلأحمدتمامأبيمديحمختارومن:الصولييحيىبنمحمدوقال

نظيرالكرامعدإنلكوماكثيرالحاسدينإنأحمدأ

فخور)11(القديموالفخر،المجدمنمتقادما)01(فاضلا)9(محلأحللت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

.07()3/عساكرابنتاريخمختصر،(4441/)بغدادتاريخ

عساكر.ابنتاريخومختصربغدادتاريخمنزيادة

الربيع.بنللفضل-نواسأبايعني-الحاذققولمن:عساكرابنومختصربغدادتاريخفي

يظهركما،الخطيبتاريخمنالخطيةالنسخلجميعالموافقوهو،النسخمنوماهنا،"اللهعلىوليس":طفي

الخطيب.تاريخمنينقلوالمصنف،السريعمنوالبيت237()5/منهطبعتهعلىعوادبشارالدكتورتعليقمن

.71()3/عساكرابنومختصر،(4541/)بغدادوتاريخ،374(/1)ديوانه

.قولأتممت:ظا،بوفي،ألمحت:طفي

.(4541/)بغدادتاريخ

.(4541/)بغدادتاريخ،(2182/)ديوانه

.والديوانطفيجاءماوأثبت،قاضيأ:النسخفي

متقدما.:الديوان

إذاالإنسانأنأرادفتحهاومن،الكثيرةالفخورمقاميقومالقديمالفخرأن:ومعناه،الفاءبضم،فخورويروى

()2/218الديوان.الفحدثاتمنأفضلالماثرمنقدمماأنفياختلافلالأنه،يفخرفكأنهقديمشرفلهكان

.)3(حاشية
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فقيرالسماءنالوإنإليك)1(فإنهفقيرأوغنيفكل

يصير)2(حيثيعدوكفمايصيروجهةكلمنالمجدتناهىإليك

بدورللأنامإيادكذاكينكرونهلاأنتإيادوبدر

أمير)3(الأميريدعىلمنوأنتتواضعاالأميرتدعىأنتجنبت

تشير)4(إليكإلارفعةومامحلهإليكإلاندىمنفما

.(كثيرا!هالمبالغةفيوأفحش،كبيراخطأهذافيالشاعرأخطأوقد:قلت

ثمن)6(أعطيتكسألتكلولأني:لهفقال؟تسألنيلالم:لبعضهميومادوادأبيبنأحمدوقال

.)7(درهمالافبخمسةإليهوأرسل،صدقت:لهفقال،تعطينيما

:فقال،عير)9(علىيحملهأندوادأبيابن،)8(أصحابأمنرجلسأل:الأعرابيابنوقال

هذاغيرمركوباأعلملو:لهقالثم،وجاريةوفرساوبرذونا)01(وبغلاعيراأعطه،غلاميا

كرمه،علىتدلأخبارفيالناسمنجماعةعنبأسانيده)12(الخطيبأوردثم.لأعطيتك)11(

.الخلفاءعندمنزلته()13وعظم،الحاجاتقضاءإلىومبادرته،وحلمه،وأدبه،وفصاحته

عليهيردفلم،فسلم،الواثقعلىيومادخلشيخاأن:الواثقبنالمهتديمحمدعن14ودكر

تعالى:اللهقال،معلمكأدبكمابشى!المؤمنينأميريا:فقال.عليكاللهسلملا:قالبل،الخليفة

فقال.رددتهاولامنهابأحسنحييتنيفلاأ86:النساءأ!هوردوهآأؤمنهابأخسنفحيرابئحيةحييغوإذا)

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

فإنه.غنيأوقويفكل:الديوان

.يعدوكفماتصيرحينيصير:تقديره:شرحهفيالتبريزيوقال،تصيرحين:الديوان

تاريخفيوردكماهناوترتيبه.عمايليهالديوانفيتأخروقد،ظا،بمنواستدركآنسخةمنالبيتهذاسقط

.بغداد

.والديوانظا،بفيجاءماوأثبت،تشير:بغدادوتاريخآفي

.مصيراوساءتجهنملهيكونأن،مضلضالمسكينضعيفمخلوقفيهذااعتقدإنولعله:طفيبعده

صلتك.ثمن:طفي

.71()3/عساكرابنتاريخومختصر،(451)4/بغدادتاريخ

ظا.،بمنتكملة

.الحمار:"العير"

براذين.وجمعها،الأعضاءغليظ،الخلقةعظيم،العرابالخيليخالفالدوابمنضرب:"البرذون"

.73()3/عساكرابنتاريخمختصر

.(461)4/بغدادتاريخ

عظيم.:طوفي،عظمة:ظا،بفي

.77()3/عساكرابنتاريخومختصر،(521-151)4/بغدادتاريخ
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القاضي:لهفقال.ناظره:فقال.متكلمالرجل،المؤمنينأميريا:دوادأبيبنأحمدالقاضي

قل.:فقال.ليالمسألة،تنصفنيلم)1(:الشيخلهفقال؟هوأمخلوق،القرانفيشيخياتقولما

لم:فقال؟علموهماأووعليوعثمانوعمربكروأبوع!حواللهرسولعلمهتقولهالذيهذا:فقال

فلم:قال،علموهبل،أقلني:قالثم.وسكتفخجل؟يعلموالمماعلمتفأنت:قال.يعلموه

لهالواثقوأمر.دوادأبيابنفسكت؟وسعهمماوسعكأما،أنتدعوتهمكماالناسإليهدعوالا

.دينارأربعمئةمننحوبجائزة

نفسه،علىالشيخقوليكرروجعل،)2(قفاهعلىواستلقىالمنزلأبيفدخل:المهتديقال

منوسقط،بلادهإلىورده،دينارأربعمئةوأعطاهالرجل)3(أطلقثم؟وسعهمماوسعكأما:ويقول

فيهبإسناد"تاريخه"فيالبغدادي)4(الخطيبرواه.أحدابعدهيمتحنولم،دوادأبيبنأحمدعينه

.نكارةوفيهامطؤلةوساقها،أعرفهلامنبعض

:دوادأبيابنفيقالأنه،الأعرابيالحجاجأبيعنثعلبأنشدوقد

ارتدادفيأطاعكمنفأصبحدوادأبيبنياالذيننكست

معادمنربكعندلكأماخلقاكانربككلامزعمت

العبادخيرعلىوأنزلهبعلمأنزلهاللهكلام

زادبغيرالفلاةحلكمنمستضيفاببابكأمسىومن

إياديرجلإننيبقولكدوادأبيبنياأطرفتلقد

بنالمعافىأنشدنا:قال،الطبرياللهعبدبنطاهرالطيبأبوالقاضيأنبأ:()الخطيبقالثم

:دوادأبيبنأحمديهجو،لبعضهمالصولييحيىبنمحمدعن،الجريريزكريا

توفيقفيهعزماعزمكوكانرشدإلىمنسوباالرأيفيكنتلو

مخلوقاللهكتاب:تقولأنعنبهقنعتلوشغلالفقهفيلكان

والموقالجهللولا،الفرعفيكانمايجمعهمالدينوأصلعليكماذا

.الأبياتهذه)6(تقدمتوقد

تنصفني.لالم:افي)1(

الخطيب.وتاريخ،ظا،بمنهناوما،"ظهره":طفي)2(

وإعطائه.الرجلبإطلاقأمرثم:ظا،بفي)3(

.(152)4/بغدادتاريخ()4

السابق.المصدر()5

العتاهية.أبيإلىونسبهاالطبريجريرابنرواها،)237(سنةحوادثفيتقدمت)6(



153هـ042سنةأحدأث

خلقفيالواقفية)2(منرجلناظرني:قالأنهالموفقبنأحمدأوالجلاءيحيىعن()1الخطيبوروى

شيئا.منهأنالأنأقدرفلمالعشاءليفوضعت،امرأتيأتيتأمسيتفلما،أكرهمامنهفنالني،القران

وحلقة1،وأصحابهحنبلبنأحمدفيهاحلقةوهناك،الجامعالمسجدفيع!ي!اللهرسولفرأيتونمت

ويشيربهافؤلاء!هويكفز!ان!و:الايةهذهيقرأ!لمجيماللهرسولفجعل،()3(وأصحابهدوادأبيبنأحمدفيها

حنبلبنأحمدإلىويشير.918:ا!نعامأ!وببهفريىبهاليسوابهاقؤمافقذوممنا!و،دوادأبيابنحلقةإلى

الله.رحمهم،وأصحابه

الليلةهلك:يقولقائلاكأن،()4(دوادأبيبنأحمدماتليلةأالمنامفيرأيت:بعضهموقال

سبعفوقمنعليهفغضبعليهاللهأغضب:فقال؟هلاكهسببوما:فقلت.دوادأبيبنأحمد

.سماوات

فقلت:،اللهبمنهافخرجعظيمةزفرةزفرتالناركأنالليلةتلكفيرأيت:بعضهموقال

.دوادأبيلابنأعذتهذه:فقيل؟هذاما

،العباسابنهعليهوصلى،السنةهذهمنالمحرممنبقيت)5(لسبعالسبتيومفيموتهكانوقد

فيطريحاوبقي،سنينبأربعموتهقبل،فلجقدوكان.سنةئمانونيومئذوعمرهببغداددارهفيودفن

.)6(جسدهمنشيئايحركأنيقدرلافراشه

نأعلىوجلعزاللهلأحمدجئتكولكن،عائداجئتكماوالله:لهفقالبعضهمعليهدخلوقد

.)7(جسدكفيسجنك

بيانه.)9(تقدمكما،جدا)8(جزيلةبأموالالماضيالعامفيصودروقد

ومئة.ستينسنةفيمولدهكانوقد:)01(خلكانابنقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.الأصولبخلافالموفقبنعلي:وفيهما.76()3/عساكرابنتاريخومختصر،(4531/)بغدادتاريخ

والمبطلة.المتصوفةمنفرقة:"الواقفية"

ظا.،بفيزيادة

ظا.،بمنزيادة

.09(1/)الأعيانوفيات،لتسع:ظافي

ذلك.وغيروالنكاحوالشرابالطعاملذةوحرم:طفيبعدها

هومماينقصهولااللهيزيدهبأنعليهداعياعنهخرجثم،سجنكلمنعقوبةعليكأشدهوالذي:طفيبعدها

مرضه.إلىمرضافازداد،فيه

المتوكل.عليهلوضعهاالعقوبةيحملكانولو:طفيبعدها

.)237(سنةحوادثفيتقدم

.98(/1)الأعيانوفيات



هـ042سنةوفيات154

كانأنهخلكانابنذكرالذيأكثمبنيحيىومن،حنبلبنأحمدمنأسنيكونهذافعلى:قلت

المعتصمفولاه،المعتصمأخيهإلىبهأوصىإنهبحيثعندهفحظي،يديهعلىبالمأموناتصالهسبب

وكان.والمظالمالقضاءولاه،خصيصاعندهفكان،فىونهأمرايقطعلاوكان.أثحمابنوعزل،القضاء

.تقدمكما(وهجو)1منافساتوبينهما،يبغضهالوزيرالزياتابن

وما،وأكثرفأطنب،ومحاسنهماثرهمنوذكرهوقرظهومدحهترجمتهفي)2(خلكانابنبالغوقد

الأنامل؟بأطرافموجزاذكراحنبلبنأحمدللإمامامتحانهذكربل،مساوئهمنشيئايذكرولم.أطيب

الفتن.أبوابالناسعلىفتحتالتيوالفتنة،المحنمنبعدهاماأس)3(هيالتيالمحنةوهي

محمداالوليدأباابنهوأن،المالمنبهصودروما،الفالجمنبهضربما،)4(خلكانابنأوذكر

بشهر.أبيهقبلماتوأنه،دينارألفومئتيدينارألفبألفصودر

مليحا.شرحاوشرحهاترجمتهفيالقولبسطفإنهعساكر)5(ابنالحافظوأما

الجمع،علىوالتفرقة،المنععلىالعطاءيؤثر،ممدحاجواداكريمافصيحاأديباالرجلكانوقد

)7(فقال،الواثقخروجينتظرونأصحابهمعيوماجلسأنه:بإسناده،)6(عساكرابنأروىوقد

:البيتانهذانليعجبنيإنه:القاضي

منيحبلتلقدأنثىبنظرتهناظريحبلكانلونظرم!ولي

مني)9(ابنهافإنإبنانظريإلىأشهرتسعةبين)8(ماولدتفإن

:الأعيانمنالسنةهذهفيتوفيوممن

فيعندناهو:أحمدالإمامقال؟المشاهيرالفقهاءأحد،)01(الكلبيخالدبنإبراهيم،ثورأبو

ب،ظا:هجر.)1(في

.(19-1/81)الأعيانوفيات2()

أصله.:الشيءوأس.رأس:ظا،بفي)3(

.(09-1/98)الأعيانوفيات:(ط)منزيادة(4)

.-78(66)3/منظورلابنعساكرابنمختصر)5(

.البيتانوفيه75()3/عساكرابنمختصر،طمنزيادة)6(

.دوادأبيابنفقال:طفي)7(

بعد.من:ظا،بفي)8(

ابني.ابنهافإنأنثىنظريإلى:عساكرابنمختصروفي،نظرإلى:آفي()9

سمع.أحدايقلدولمبالعلموبرع،بالشافعيتفقه،الأعلامأحد،العراقمفتي،البغدادياللهعبدأباأيضاويكنى(01)

.(431)1/العبر،72()12/النبلاءأعلامسير.وغيرهعيينةبنسفيانمن
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.يلثورا(1)مسلاخ

)2(التاريخأئمةأحد،خياطبنوخليفة

.الحدثاني)3(سعيدبنوسويد

.4لصربنوسويد

155

المشهورين.المالكيةفقهاءأحد،بسحنونالملقب،سعيدبنالسلاموعبد

.()غياثبنالواحدوعبد

.)6(الستةالأئمةشيخ،سعيدبنوقتيبة

فيهاولهباللغةعالماكان،وشاعرهطاهربناللهعبدكاتب،خليد)8(بناللهعبد:العميثل)7(وأبو

:طاهر)9(بناللهعبديمدحشعرهومن.جملةخلكانابنالقاضيمنهاأوردعديدةمصنفات

واسمعأنصتعبداللهكصفاتصفاتهممونأنيحاوليامن

دعأوفاسمعإليهالحجيجحجوالذيخصالفيفلأنصحنك

فيأكونأنإليأحمثامرأةرأيتما:عائشةحديثوفي.الجلد:والمسلاخ.وطريقتهوهديههيئتهعلىأي()1

.938()2/والنهاية.سلخ:التاج.وطريقتهاهديهامثلفيتكونأنتمنت،سودةمنمسلاخها

منفخذ:وعصفر.ذلكوغيروالطبقاتالتاريخصاحب،بشبابالمعروف،البصريالعصفرممنعمروأبو)2(

والعبر،)8/314(الكمالتهذيب.الثمانينأبناءمن،الناسوأياموالسيربالنسبعالماكان.العرب

)1/432(.

بليدة،(النورةحديثة)الفراتحديثةنزيل،الحدثانيالهرويمحمدأبو،شهرياربنسهلبنسعيدبنسويد)3(

حاتم:أبوقال،جوالرخال،الشأنبهذاوعنايةحديثصاحب،مكثرمحدث.الأنباروفودتى،عانةتحت

.(1432/)والعبر،(1/1014)النبلاءأعلامسير.سنةمئةبلغ.التدليسكثير،صدوق

عيينة.وابنالمباركابنعنحدث،محدث،إمام،بالشاهويعرف،المروزيالفضلأبو(4)

.432()1/والعبر،4(180/)1النبلاءأعلامسير

التهذيبتهذيب.الثقاتفيحبانابنذكره.الصيرفيبحرأبو،البصريالمربديغياثالواحدبنعبد)5(

)6/438(.

طريفبنجميلبنسعيدبنقتيبةوهو.ظا،بمنأثبتهوما،والسنةالأئمة:طوفي،السنةأئمة:افي)6(

،والكباروالليثمالكاسمع.لقبهوقتيبة،علي:وقيل:يحيىاسمه.رجاءأبو،البغلاني،البلخي،الثقفي

.(1/433)والعبر،(11/13)النبلاءأعلامسير.ثقة،خراسانمحدثوكان.الأوطانمنإليهالعلماءورحل

.2(404/)للزركليوالأعلام،3()80اللاليوسمط،98()3/الأعيانوفياتفيترجمته)7(

.محرف،"خالد":طفي)8(

.(513)2/الجنانومراة،98()3/الأعيانوفيات)9(



هـ241سنةأحداث156

واشجعواحلمودار)1(وكافواصفحواحتملواصبروبروعفاصدق

وادفعواحملوحاموجدواحزمواتئد)2(وارفقوتأنولنوالطف

المهيع)3(الأسدللنهجوهديتنصيحتيقبلتإنمحضتكفلقد

بنحسانبنحبيببنسعيدبنالسلامعبدسعيدأبوهو:)4(المدونةصاحبالمالكيسحنون

فأقامالمغرببلادجندهامعأبوهبهفدخل،حمصمدينةمنأصله،التنوخيربيعةبنبكاربنهلال

هنالك.مالكمذهبرياسةإليهوانتهت،هنالك

بلادإلىالعراقبلادمنالمالكيالفراتبنأسدقدمأنهوسببه،القاسمابنعلىتفقهقدوكان

عنه،فعقلها،عنهافأجابهكثيرةأسئلةعنمالكالإمامصاحبالقاسمبنالرحمنعبدفسأل،مصر

فيهافزاد،عنهاسؤلهفأعادمصرالقاسمابنعلىقدمثم،سحنونمنهفانتسخهاالمغرببلادفيهاودخل

القاسمابنمعهوكتب،المغرببلادإلىبهاورجع،سحنونورتبها،منهاأشياءعنورجع،ونقص

ابنعليهفدعا)6(،يقبلفلمبهاويصلحهاسحنوننسخةعلى)5(نسختهيعرضأنالفراتبنأسدإلى

أهلوساد،"المدونة"عنهوانتشرت،سحنونإلىالرحلةوصارت،بكتابهولابهينتفعفلم،القاسم

الله.رحمه،عاماثمانينعنالسنةهذهفيتوفيأنإلىبالقيروانالقضاءوتولى؟الزمانذلك

ومنتيروأربميوإحرفىسنةخلت5ث!

فأرادوا،عبدويهبنمحمدعاملهمعلىأيضاحمصأهلوثبالسنةهذهمنالاخرةجمادىفي

يأمرهإليهفكتب،بذلكيعلمهالخليفةإلىفكتب،عليهأيضاأهلهنصارىوساعدهم،قتله

إليهوكتب،حمصأهلعلىليساعده"عندهمنبجيشيمدهأندمشقمتوليإلىوكتب،بمناهضتهم

يضربوأن،البلدأبوابعلىيصلبهمثم،يموتواحتىبالسياطبالشرمعروفينمنهمثلاثةيضربأن

.داروكافىء:طفي(1)

تمهل.:"اتئد"(2)

البين.الواضح:"المهيع")3(

المداركوترتيب،)1/432(والعبر،)12/63(النبلاءأعلاموسير،018()3/الأعيانوفياتفيترجمته)4(

.(131)2/الجنانمراة،2(1/94)النفوسرياض،3(0)2/المذهبوالديباج،(585)2/

بفتحوهو،والتحرزبالفطنةيوصف،بالمغربطائراسمبأنه"سحنون"تفسيرالنبلاءأعلامسيرفيالذهبيوذكر

وضمها.السين

الأسدية.المسماةوهي()5

المسائلوخبر،المالكيةعندمرفوضةفهي،الأسديةفيتباركلااللهم:قال:226(1/)0النبلاءأعلامسيرفي)6(

بعدها.وما(2964/)عياضللقاضيالمداركترتيبفيالأسدية
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وأن،الحديدفيمقيدينسامراإلىيرسلهموأن،ثلاثمئةثلاثمئةمنهمواحدكل،منهماخرينعشرين

وأمر،إليهويضيفها،الجامعالمسجدجانبإلىالتيالعظمىكنيستهايهدموأن،بهانصرانيكليخرج

أهلفيالخليفةبهأمرهمافامتثل،سنيةبصلاتساعدوهالذينوللأمراء،درهمألفبخمسينله

حمص.

شديداضربا،)1(عاصمبنمحمدبنجعفربنعيسى:لهيقالببغدادرجلضربالسنةهذهوفي

الشرقيةقاضيعندرجلاعشرسبعةعليهشهدلأنهوذلك،ماتحتىسوطألفضربإنه:يقال،مبرحا

إلىأمرهفرفع.أجمعينعنهماللهرضي،وحفصةوعائشةوعمربكرأبا)2(يشتمأنهالزياديحسانأبي

هذايضربأنيأمرهبغدادنائبالحسينبنطاهربناللهعبدبنمحمدإلىالخليفةكتابفجاء،الخليفة

ليرتدع،عليهيصلىولادجلةفيويلقى،يموتحتىبالسياطويضرب،السبحدالناسبينالرجل

عائشةقذفقدكانإنيكفرهذاومثل.ولعنهاللهقبحه،ذلكمعهففعل،والمعاندةالإلحادأهلبذلك

أيضا،يكفرأنهوالصحيح،قولانالمؤمنينأمهاتمنسواهامنقذفومن)3(،بالإجماعالمؤمنينأم

ووص.اللهرسولأزواص!لأنهن

خلتلليلةالخميسليلةوذلك،وتناثرتببغدادالكواكبانقضتالسنةهذهوفي:جرير)4(ابنقال

.الاخرةجمادىمن

.جداشديدأ6(مطراآبفيالناسمطر:وفيها:(قال)

والبقر.الدوابمنكثيرشيءماتوفيها:قال)7(

وذراريهمنساءهموأخذوا،الزطمنبهامنفأسروازربى)9(عينعلىالرومأغارتوفيها:قال)8(

ودوابهم.

.ببغدادعاصمخاقانصاحب:بعدهالطبريأضاف(1)

شتم.:والطبريظا،بفي)2(

وفيمن.:طوفي،قذفوفي:ظا،بفي)3(

.2(15)9/الطبريتاريخ()4

.(002)9/الطبريتاريخ()5

يد.شدمطر:ظا،آفي(6)

والبقر.الدوابفنفقتالصدامبهاوقعوفيها:فيهونصه2(10)9/الطبريتاريخ)7(

.(152)9/الطبري)8(

.ياقوت.المصيصةنواحيمنبالثغربلد:زربىعين()9
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القضاةقاضيبحضرةطرسوسببلادذلكوكان،والرومالمسلمينبينالفداءكانوفيها:قال)1(

منالأسرىعدةفكان.الشواربأبيابنواستنابته،ذلكفيلهالخليفةإذنعن،الواحدعبدبنجعفر

الملكأمكانتوقد،امرأةوعشرينوخمسامئةالنساءومن،رجلاوثمانينوخمسةسبعمئةالمسلمين

ألفأ،عشرينمننحواوكانوا،الأسرىمنيدهافيكانمنعلىالنصرانيةعرضت-اللهلعنها-تدورة

الذينهؤلاءمنهموبقي،بعضهموتنصرألفاعشراثنيفقتلت،قتلتهوإلاالنصرانيةإلىأجابهافمن

.4ونسارجالاالتسعمئةمنقريحبوهم،ذكرناهم

،هذاقبلالمسلمينيغزونلاالبجةكانتوقد،مصرأرضمنحرسعلىالبجةأغارت:وفيها

بلادسودانمنطائفةوالبجة.بالمخالفةوصارحواالهدنةفنقضوا.المسلمينمنلهمكانتلهدنة

وفي.خلقهمالذيإلايعلمهملاكثيرونوأمم،وبكسوموزعريروثنيونوالفرويةالنوبةوكذا،المغرب

.المعادنهذهمنمصرديارإلىسنةكلفيحملعليهموكان،والجوهرالذهبمعادنهؤلاءبلاد

بنيعقوبوهو-مصرنائبفكتب،متعددةسنينعليهمماأداءمنامتنعواالمتوكلدولةكانتفلما

منالخليفةفغضب،المتوكلإلىكلهبذلك-بقوصرةالمعروفوهو،الهاديمولىالباذغيسيإبراهيم

وإن،وباديةإبلأهلقومإنهم!المؤمنينأميريا:لهفقيل،البجةأمرفيوشاور،شديدأغضباذلك

ذلكفصده؟وماءطعامابهالمقامهميتزودواأنإليهاالذاهبونالجيشويحتاج،ومعطشةبعيدةبلادهم

إليهم.البعثعن

لحربهمفجهز،منهمأنفسهمعلىمصرأهلوخشي،الصعيدأطرافعلىيغيرونأنهمبلغهثم

نأمصرعمالإلىوكتب،لأرضهمالمتاخمةكلهاالبلادتلكنيابةإليهوجعل،القميالنهعبدبنمحمد

تلكمنإليهانضافواالذينالجيوشمنمعهفتخلص،ذلكوغيرالطعاممنإليهيحتاجمابجميعيعينوه

سبعؤ،مراكبفيوالإدامالطعاممعهوحمل،وراجلفارسألفعشرينفيبلادهمدخلحتىالبلاد

دخلحتىسارثم،البجةبلادتوسطإذابهايوافوهثم،البحرفيبهايلجواأنبهاهمالذينوأمر

معمنأضعافعظيمجمعفي-باباعليواسمه-البجىملكإليهوأقبل،معادنهموجاوز،بلادهم

فيالمسلمينيطاولالملكفجعل،الأصناميعبدونمشركونقوموهم،القمياللهعبدبنمحمد

اللهيسرالسودانفيهموطمع،المسلمينعندمانفدفلما،بالأيديفيأخذونهمأزوادهمتنفدلعله،القتال

كثيرشيءإليهيحتاجونمماذلكوغيروالزيتوالتمرالطعاممنوفيها،المراكبتلكبوصولالحمدوله

،بالجوعالمسلمينهلاكمنالسودانفيئس،حاجاتهمبحسبالمسلمينبينالأميرفقسمه،جدا

.(352-202/)9الطبري(1)
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كثيرة،جدازعرة)1(،بالهجنشبيهةإبلعلىيركبونوكانوا،المسلمينلقتالالتأهبفيفشرعوا

منه.جفلتإلا()2(شيئاتسمعولاأشيئاترىتكادلا،النفار

الخيل،رقابفيفجعلهاالجيشفيمعهمالتيالأجراسجميعإلىالأميرعمدالحربيومكانفلما

كلفيالأجراستلكأصواتمنإبلهمونفرت،واحد)3(رجلحملةالمسلمونحملالوقعةكانتفلما

منعدديعلمفلا،أحدمنهميمتنعلا،شاؤوامنيقتلونالمسلمونوأتبعهم،مذرشذروتفرقوا،وجه

فقتل،يشعرونلاحيثمنالقميفكبسهمرجالةاجتمعواوقدأصبحواثم.وجلعزاللهإلامنهمقتلوا

الخليفة.إلىأسيرامعهوأخذه،الحملمنعليهكانماوأدى،بالأمانالملكوأخذ،بقيمنعامة

فولاه،السنةهذهأواخرفيالخليفةإلىوصولهوكان،السنةهذهمنيومأولفيالوقعةهذهوكانت

والمنة.الحمدودله،أمرهافيوالنظر،الناحيةتلكأمرالقميابنإلىوجعل،كانكمابلادهعلىالخليفة

.الآخرةجمادىفيبقوصرةالمعروفإبراهيمبنيعقوبالسنةهذهفيومات:جرير)4(ابنقال

الله.علىالمتوكلجهةمنالمصريةالديارعلىنائباكانالرجلوهذا:قلت

وهو،فيهاديناربنجعفروحج،داودبنمحمدبناللهعبدالسنةهذهفيبالناسوحج:(قال)

الموسم.وأحداثمكةطريقوالي

السنة.هذهفيالمحدثينمنأحدلوفاةجريرابنيتعرضولم

:الأعيانمنفيهاتوفيوقد

حنبل.بنأحمدالإمام

.)6(الحمانيالمغلسبنوجبارة

.)7(الحلبيتوبةوأبو

الشعر.قليلة:"زعرةو".هجننوقمن،اللونالخالصةالبيضاء:"الإبلمنالهجان"(1)

.طمنزيادة)2(

واحد.رجلفرارالسودانوهرب:ظا،بفيبعدها)3(

.2(60)9/الطبريتاريخ()4

السابق.الدمصدر(5)

النبلاءأعلامسير.مضطربحديثه:البخاريقال،المحدثالمعفرالشيخ،الكوفي،الحمانيمحمدأبو)6(

.(948)4/الكمالوتهذيب،(1/1015)

منوهو.والكبارالقاضيوشريكاسلامبنمعاويةسمع،حافظ،ثقة،طرسوسنزيل،نافعبنالربيعواسمه)7(

.(1/436)والعبر،653(/01)النبلاءأعلامسير.التسعينأبناء
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.سجادةحمادبن(1)والحسن

حنبلبنأحمدالإمام

.)2(كالسببنحميدبنويعقوب

:أخبارمنشيئأولنذكر

اللهرحمه)3(حنبلبنأحمدالإمام

بنأحمد:المستعانوباللهفنقول:()4(الاختصارسبيلعلى،ومآثره،ومناقبه،فضائلهأ

بنقاسطبنعوفبنأنسبناللهعبدبنحيانبناللهعبدبنإدريسبنأسدبنهلالبنحنبلبنمحمد

بنأفصىبنهنببهقاسطبنوائلبنبكربنعليبنصعببنعكابةبنثعلبةبنذهلبنشيبانبنمازن

بن)6(النبتبنالهميسع)5(بنأددبنأدبنعدنانبنمعدبننزاربنربيعةبنأسدبنجديلةبندعمي

،البغداديثمالمروزيالشيبانياللهعبدأبو،()7(السلامعليهماأالخليلإبراهيمبنإسماعيلبنقيذار

أحمدالإماممناقبفيجمعهالذيالكتابفياللهرحمه،البيهقيبكرأبوالكبيرالحافظنسبهساقهكذا

.")8(المستدرك"صاحب،الحاكماللهعبدأبيالحافظشيخهعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

بنحمادبنالحسنوهو.النساخمنسهوولعله،وسخادةحمادبنعيسى:ظاوفي،عيسى:النسخفي

وثقاتهمالعلماءجلةمنكان.سنةوصاحبثقةكان،بسجادةالمعروف،البغداديعليأبو،الحضرميكسيب

بنعيسىوأما.)6/912(الكمالوتهذيب،435()1/والعبر،293()11/النبلاءأعلامسير.زمانهمفي

ومئتين.وأربعينثمانسنةتوفيوقد،بزغبةالمعروففهو،حماد

وتقريب،(1/1158)النبلاءأعلامسير.وهمربما،صدودتى،الكبيرالمحدث،مكةنزيل،المدنيالفضلأبو

.(116)9/الأولياءحلية،375()2/التهذيب

السابعالجزء،عساكرلابندمشقوتاريخ،(412)4/بغدادوتاريخ،التراجمكتبمؤلفيمنكبيرعددلهترجم

والأعلام،)11/177(النبلاءأعلاموسير،257(-024)3/منظورلابنومختصره،692(-ص)218

)1/302(.

ظا.،بمنزيادة

دمشقتاريخفيعساكرابنالحافظنقلهفيماولا،النسخمنشيءفيولي!،"حملبن":طفيهذابعد

ترجمته.مصادرفيينظراختلافنسبهعمودوفي،الطريقهذاغيرفيذكرهوجاء،256()5/

.والمصادرطفيجاءماوأثبت،ثابت:النسخفي

.طمنزيادة

النبلاءأعلاموسير،بعدهاوما218()صالسابعالجزء،عساكرلابندمشقتاريخ،)4/413(بغدادتاريخ

)11/178(.
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؟بهذايصنعوما:فقال،ليكتابفيالنسبهذاأبيرأى:قالأحمدالإمامابنصالحعنوروي

.)1(النسبينكرولم

وستينأربعسنةمنالأولربيعفيببغدادأمهفوضعته،حملوهومرومنأبوهبهوقدم:قالوا

أمه.فكفلته،سنينثلاثابنوهوأبوهوتوفي،ومئة

بثلاثينفبعتهماإليدفعتهماكبرتفلما،لؤلؤتينفيها)2(وجعلتأذنيفثقبت:أبيهعنصالحقال

درهما.

وأربعينإحدىسنةمنالأولربيعمنعشرالثانيالجمعةيومفيحنبلبنأحمداللهعبدأبووتوفي

)3(2."

الله.رحمه،سنهوسبعودسبعالعمرمنوده،ومئتين

سماععلىوأقبلذلكتركثم،يوسفأبيالقاضيمجلسإلىيختلف)4(حداثتهفيكانوقد

العمرمنوله،ومئةوسبعينتسعسنةفيمشايخهمنسماعهوأولالحديثطلبهأولفكان،الحديث

وتسعين؟إحدىسنةفيثم،ومئةوثمانينسبعسنةفيحجهاحجةأولوحج،،سنةاعشرةست

سنةفيحجثم،وتسعينسبعسنةفيوجاور،وتسعينستسنةفيثم،مسلمبنالوليدحجوفيها

معين.بنويحيىهوعنهفكتب،باليمنالرزاقعبدعندوتسعينتسعسنةإلىوجاوروتسعينثمان

راهويه.بنوإسحاق

الحججهذهإحدىفيأنفقت،راجلاثلاثمنها،حججخمسحججت:أحمد)5(الإمامقال

درهما.ثلاثين

علىدلونااللهعباديا:أقولفجعلت،ماشرأناالطريقعنالحججهذهبعضفيضللتوقد:قال

الطريق.على)6(وقفتحتىذلكأقولأزلفلم،الطريق

درهما)7(خمسونعنديكانولو،لبنةرأسيتحتبيتفيفكنت،الكوفةإلىوخرجت:قال

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(122/السابعالجزء)عساكرابن

.()عالصوابوهو،فيهما:النبلاءأعلامسيروفي،فيه:افي

.حربببابودفن،بغدادأمير،طاهربناللهعبدبنمحمدعليهصفى:عساكرابنفيبعده

يته.ابد:آفي

.(023-922/السابقالجزء)عساكرابنتاريخ

قال.فقطاللهيناديوإنما،اللهعباديناديأن،أحمدالإمامعادةمنيكنلم،وقعت:ظا،بفي

.()عباللهفاستعناستعنتوإذا،اللهفاسألسالتإذا:!لخيواللهرسول

.تسعون:طوفي،تسعين:افي
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لملأنه؟الخروجيمكنيولمأصحابنابعضوخرج،الريإلىالحميدعبدبنجريرإلىرحلتكنت

.عندييكن

حنبلبنأحمدوعدني:يقولالشافعيسمعت:قال،حرملةعن،أبيهعن،حاتمأبيابنوقال

مصر.علييقدمأن

.بالعدةالوفاءوبينبينهحالتاليدذاتخفةتكونأنيشبه:حاتمأبيابنقال

ويحترمونه،يجلونهوكانوا،العصرمشايخمنوسمع،والآفاقالبلادفيحنبلبنأحمدطافوقد

المعجم،حروفعلىمرتبينشيوخهأسماء")1(تهذيبه"فيشيخناسردوقد،منهمسماعهحالفي

عنه.الرواةوكذلك

فيحنبلبنأحمدأكثروقد:أحمدالإمامشيوخمنجماعةذكرأنبعدالبيهقيبكرأبوالحافظقال

الفقهمنعنهوأخذ،قريشأنسابفيكلامهمنجملةعنهوأخذ،الشافعيعنالروايةوغيره"المسند"

.)2(والجديدةالقديمةالشافعيرسالتيتركتهفيوجدواأحمدتوفيوحين،مشهورهوما

أحسنومن؟حديثاعشرينتبلغلاأحاديثوهي،الشافعيعنأحمدالإمامرواهماأفردقد:قلت

عن،الزهريعن،أنسبنمالكالإمامعن،الشافعيالإمامعن،أحمد)3(الإمامعنرويناهما

فييعلقطائرالمؤمننسمة":ع!ي!اللهرسولقال:قال،أبيهعن،مالكبنكعببنالرحمنعبد

الثانيةالرحلةفيبهاجتمعلماالشافعيلهقالوقد.")4(يبعثهيومجسدهإلىاللهيرجعهحتىالجنةشجر

صحإذا،اللهعبدأبايا:لهقال؟سنةوثلاثوننيفذاكإذأحمدوعمر،ومئةتسعينسنةبعدبغدادإلى

بقوليقوللاأنهيعني.يمنياأو،عراقياأوشامياأو،كانحجازيا،إليهأذهبفأعلمنيالحديثعندكم

أهلأحاديثمنزلةسواهممنأحاديثوينزلون،الحجازيينروايةإلايقبلونلاالذينالحجازفقهاء

وأصححإذاالمثابةبهذهعندهوأنه،لهوإجلاللأحمدتعظيمالمقالةهذهلهالشافعيوقول.الكتاب

ذلك.فيإليهيرجعضغف

لهواعترافهم،عليهالأئمةثناءسيأتيكما،والعلماءالأئمةعندالمثابةبهذهأحمدالإمامكانوقد

)2(

)3(

)4(

.(442-1437/)المزيللحافظالكمالتهذيب

بعدها.وما(486)1/للبيهقيالشافعيمناقب

.(455)3/مسندهفي

الموطأوفي،)6/386(مسندهفيأحمدوالإمام،)4/801(المؤمنينأرواحباب،الجنائزفيالنسائيرواه

والبلى،القبرذكرباب،الزهدفي(4271)رقمماجهابنأيضاورواه.الجنائزجامعباب،الجنائزفي2(104/)

صحيح.حديثوهو
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شبيبتهفياسمهواشتهر،زمانهفيصيتهبعدوقد.اللهرحمهم،العلمفيالمنزلةوارتفاعالمكانةبعلو

.الافاقفي

اللهكلامالقرانأنفيوكلامه،وينقصيزيدوعملقولوأنهالإيمانفيأحمدكلامالبيهقيحكىثم

.القرانبهيريدمخلوقبالقرانلفظهإن:يقولمنعلىوإنكاره،مخلوقغير

اللفظ:قالأنهأحمدعنالسراجشيخناأحمدأنبأ)2(،جعفروأبوعمارةأبوحكىوفيها)1(:قال

الادميين.كلامفاللفظ:قال.(18:هط1!وعتيدرقيمثلديهإلاقولمنيقفظما):بقولهواستدل،محدث

مخلوقة.فهيأفعالناوأما،مخلوقغيرتصرفماكيفالقران:قالأنهأحمدعنغيرهماوروى

بقولهواستدل،الصحيحفيأيضأوذكره"العبادأفعال"فيالمعنىهذاالبخاريقرروقد:قلت

والكلام،القاريصوتالصوت:الأئمةمنواحدغيرقالولهذا،")3(بأصواتكمالقرانزينوا":!يم

.4(أيضاذلكالبيهقيقرروقد.الباريكلام

الروميصهيببحديثواحتج،الاخرةالدارفياللهرؤيةإثباتفيأحمدالإمامكلامالبيهقيذكرثم

فيوردبماوالتمسك،الكلامفيالخوضوترك،التشبيهنفيفيوكلامه،الزيادةوهي()الرؤيةفي

وأصحابه.ع!ي!النبيعنالاثارمنوالسنةالكتاب

)1(

)2(

)ص!(

)4(

)5(

وفيما.:ظاوفي،طفيكذا

.حكاه:ظا،بفي

فيالترتيلاستحبابباب،الصلاةفي(1)468رقمداودوأبو34(و33)صالعبادأفعالخلقفيالبخاريأخرجه

وأحمد،474()2/والدارمي،بالصوتالقرانتزيينباب،الصلاةفي(917،018)2/والنسائي،القراءة

منصحيححديثوهو،والحاكمحبانابنوصححه()1342رقمماجهوابن،03(283،285،692،4)4/

.()ععازببنالبراءحديث

،بالقرآنأصواتكمزينوا:الحديثأئمةمنواحدغيرف!رهقد"بأصواتكمالقرانزينوا":قولهفيالخطابيقال

.المقلوببابمنهذا:وقالوا

نصه:ماالبيهقيعنالمطبوعفيزيد

فهومحدثالقرآن:قالمن:قالأنهأحمدعن،السلميإسماعيلبنمحمدبنإسماعيلطريقمنالبيهقيوروى

منيآنيهمما):تعالىبقولهعليهاحتجواحينالجهميةأجابأنهأحمدعنالميمونيالحسنأبيطريقومن.كافر

،المحدثهوإليناتنزيلهيكونأنيحتمل:قال.(2:ا!نبياءأ!يقعبونوهئماشتمعوهإ،محتدثربهممنذتحر

ذكروهو،القرانغيرآخرذكريكونأنيحتمل:قالأنه،احمدعن،حنبلوعن.المحدثهونفسهالذكرلا

إياهم.وعظهأو،!يواللهرسول

:قال،الجنةالجنةأهلدخلإذا":()181رقمصحيحهفيومسلم،(615/و332)4/مسندهفيأحمدرواه

النار؟منوتنجناالجنةتدخلناألم؟وجوهناتبيضألم:فيقولون؟أزيدكمشيئاتريدون:وتعالىتباركاللهيقول

."وجلعزربهمإلىالنظرمنإليهمأحبشيئاأعطوافما،الحجابفيكشف:قال
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ابنوهو-اللهعبدعن،زرعن،عاصمحدثنا،عياشبنبكرأبوحدثنا:أحمدالإماموقال

رأىوقد.سيئ)1(اللهعندفهوسيئارأوهوما،حسناللهعندفهوحسناالمسلمونرآهما:قال-مسعود

.)2(صحيحإسناد،عنهاللهرضي،بكرأبايستخلفواأنجميعاالصحابة

قالهكماوالأمر.عنهاللهرضي،الصديقتقديمفيالصحابةعنإجماعحكايةفيهالأثروهذا:قلت

الأئمة.منواحدغيرذلكعلىنصوقد،عنهاللهرضي،مسعودابن

عليهودخل،المحنةزمنفيالمأمونإلىحملوقد،بحمصاجتازحينحنبلبنأحمدالإمامقال

ثم،عمرثم،بكرأبو:أحمدالإمامفقال؟الخلافةفيتقولما:لهفقال،الحمصيعثمانبنعمرو

اللهرضيعثمانقدموالأنهم،الشورىبأصحابأزرىفقدعثمانعلىعلياقدمومن،عليثم،عثمان

)3(
عنه

عنهورضياللهرحمهوتقشفهوزهدهورعهفيفصل

فقال،قاضإلىتحتاجاليمنإن:للرشيدقالأنه،الشافعيعن،المزنيطريقمنالبيهقيروى

،عنه)4(يأخذمنجملةفيإليهيترددوهوحنبلبنلأحمدقالالشافعيوأن.إياهنولهمناختر:له

فاستحيا؟القضاءأليأنأفتأمرني،للعلمإليكأختلفإنماإني:وقال،شديداذلكمنفامتنع

.)5(الشافعي

لأنهم،أيضايكلمهمولا،بنيهخلفولا،حنبلبنإسحاقعمهخلفيصليلاكانأنهوروى

.السلطانجائزةأخذوا

دقيقا،منهفاستقرضأصحابهبعضإلىبعثحتى،يأكلهمالهيحصللمأيامثلاثةمرةومكث

خبزتمكيف!العجلةهذهما:فقال،سريعالهوخبزواوعجنوافعجلوا،الطعامإلىحاجتهأهلهفعرف

وأمر،يأكلولم،ارفعوا:فقال.فيهلكفخبزنا،مسجورا)6(صالحبيتتنوروجدنا:فقالوا؟سريعا

صالح.دارإلىبابهبسد

نعيموأبووالطبرانيالبزارورواه)33(صفحةالطيالسيداودوأبو36(00)رقم،937(/1)المسندفيأحمدرواه(1)

.()ع،عنهاللهرضيمسعودابنعلىموقوفأ،الحليةفي

.(بشار)الصحيحمراتبإلىحديثهيرتقيلاالحديثحسنالنجودأبيبنعاصملكن،اللهرحمهاجتهادههذا)2(

عنهم.:ظا،ب)3(

.؟اليمنقضاءتقبلألا:طفيبعده)4(

.(7237/)عساكرابنتاريخ()5

ابنه.:(7126/)تاريخهفيعساكرابنزاد)6(
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الله.علىالمتوكلجائزةأخذصالحالأن:البيهقيقال

يفطر،سويقامدربعإلافيهايأكللميوماعشرستةالخليفةعندبالعسكرأبيمكث:اللهعبدوقال

رأيت،أشهرستةبعدإلانفسهإليهترجعولم،بيتهإلىرجعحتىمنهسفة)1(علىليالثلاثكلبعد

حدقتيه.فيدخلا)2(موقيه

طعامهمنيتناوللاأحمدوكان،كثيراشيئا)3(مائدتهمنيبعثالخليفةكانوقد:البيهقيقال

بنأحمدإلاأحدمنهمبقيفما،الحديثأصحابعلىليقسمذهبامرةالمأمونالخليفةوبعث.شيئأ

اممربى.فإنه،حنبل

بفكاكهجاءهفلما،باليمنفامي)4(عندلهسطلارهنوقدأحمدحضرت:الشاذكونيسليمانوقال

ومنمنهحلفيأنت:لهفقال،لهالذيأيهماعليهفاشتبه،متاعكخذ:فقال،سطلينإليهأخرج

.)5(وتركه،الفكاك

أربعةعنديإن:أبيإلىرجلفكتب،شديدضيقفيالواثقزمنفيكنا:قال،اللهعبدوحكى

وكرر،ذلكمنفامتنع؟منيتقبلهاأنرأيتفإن،زكاةولاصدقةوليست،أبيمنورثتهادرهمالاف

.)6(ذهبتقدكانتقبلناهاكنالو:فقالذلكذكرناحينبعدكانفلما،فأبىعليه

يقبلها،أنعنفأبى،باسمهجعلهابضاعةمنربحهادرهمالافعشرةالتجاربعضعليهوعرض

.خيرأقصدكعناللهوجزاك،كفايةفينحن:وقال

وتركه.وقام،قبولهامنفامتنع،دينارالافثلاثةاخرتاجرعليهوعرض

فينحن:فقال،دنانيركفهملءالرزاقعبدشيخهعليهفعرضاليمنفيوهوأحمدنفقةونفدت

يقبلها.لمو،كفاية

فسألوهإليهفجاؤواأصحابهوفقده،البابعليهورد،بيتهفيفجلس،باليمنوهوثيابهوسرقت

لهمفكتب،بهلهمليكتب؟واحدادينارأإلامنهميأخذولميقبلهفلمذهبأعليهفعرضوا،فأخبرهم

الله.رحمه،بالأجر

منه.وقبضةحبةأي:"سويقمنسفة"()1

.(026/السابعالجزء)عساكرابنتاريخ.ط،بمنوالمثبت.دخل:ظوفي،دخلتا:آفي(2)

لمائدته.:افي)3(

.(فوم)اللسان.شاميةلغة،الحمصبائعوهو.فوميعنمغير،الفومبائع:"الفامي"(4)

.2(1/130)النبلاءأعلامسير،(261/السابعالجزء)عساكرابنتاريخ)5(

وأكلناها.ذهبت:طفي)6(
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رأيتما،الدنياأمرمنشيءفيهايذكرلاالآخرةمجالسأحمد)1(مجالسكانت:داودأبووقال

قط.الدنياذكرحنبلبنأحمد

،الناسمنباليأسالاستشرافقطعهو:فقال،التوكلعنسئلأنهأحمدالإمامعنالبيهقيوروى

جبريل،لهعرضالمنجنيقمنبهرمي)2(لماإبراهيمإن!نعم:قال؟هذاعلىحجةمنهل:فقيل

الأمرينأحب:قال؟الحاجةإليهلكمنفسل:قال،فلا)3(إليكأما:قال؟حاجةمنلكهل:فقال

.)4(إليهأحبهماإلي

ادع:فقلنا،رأىمنبسرحنبلبنأحمدمعكنا:قال،الصفاريعقوببنمحمدجعفرأبيوعن

ثم،دائماتحبماعلىفاجعلنا،نحبمماأكثرعلىلناأنكنعلمأناتعلمإنك،اللهم:فقال،لناالله

أؤأئتياطؤعا!و:والأرضللسماواتقلتالتيبالقدرةنسألكإنا،اللهم:فقال،زدنا:فقلنا.سكت

إلاالفقر!نبكنعوذإنا،اللهم،لمرضاتكوفقنا،اللهم0(11:فصلتأ!طدلعينأنيناقالخاها

رحمتكمنلناوهب،فننسىعليناتقلولافنطغىتكثرلا،اللهم،لكإلاالذلمنبكونعوذ،إليك

فضلك.منوغنى،)5(دنياكفيبلاغأيكونمارزقكوسعة

من،اللهم:السجودفيدعاؤهوكان:أحمدعن،التميميالفضلأبيحكايةوفي:البيهقيقال

وكان.الحقأهلمنليكون؟الحقإلىفردهالحقعلىأنهيظنوهوالحقغيرعلىالأئمةهذهمنكان

لهم.فداءفاجعلني،فداء!ومحمدأمةعصاةمنقبلتإن،اللهم:يقول

ذلكيليكانبل،للوضوءالماءلهيستقيأحدايدعلاأبيكان:أحمدالإمامبنصالحوقال

بني،يا:فقال؟ذلكفيالفائدةما،أبةيا:فقلت.دلهالحمد:قال،ملا)6(الدلوخرجفإذا،بنفسه

والأخبار.(.3:ا!كأ!معينيآتي!!آءفنغورامآؤكؤأضبحإنأرءتغقل):وجلعزاللهقولسمعتأما

.جداكثيرةالبابهذافيعنه

،والمظنون.فيهأحديلحقهولم،مثلهإلىيسبقلمعظيماحافلاكتاباالزهدفيأحمدصنفوقد

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.طفيجاءماوأثبت،مجالسةأحمدمجالسةبك،افي

المنجنيق.فيالنارفيبهرمي:طفي

منوهو،الأحباركعبعنمثلهوروي،وضعفهالأنبياءسورةتفسيرفيالبغويالمعنىهذاذكرلقد

.()عتعالىدلهعبوديةوفيه،مشروعالدعاءلأن،مخالفهوبلالسنةفيأصللهوليس،الإسرائيليات

(267/السابعالجزء)عساكرابنتاريخ

دنيانا.:طفي

فخفف.ملآنأراد
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منقلبهالفردوسجناتوجعل،مثواهوأكرم،اللهرحمهذلكمنأمكنهبمايأخذأنه:بهالمقطوعبل

.ومأواه

الحارثترينيأنتستطيعهل:حنبلبنأحمدليقال:السراجإسحاقبنإسماعيلوقال

أحبإني:لهفقلت،الحارثإلىذهبتثم،بذلكوفرحت!نعم:فقلت؟منزلكجاءإذاالمحاسبي

العشاءينبينكانفلما.)1(والكسبالتمرلهمفأحضركثيرإنهم:فقال.وأصحابكأنتالليلةتحضرأن

شيئا،بعدهايصلوالمالعشاءصلوافلما،)2(غرفةفيفجلس!،سبقهمقدأحمدالإماموكان،جاؤوا

نصفمنقريبا)4(كانحتى،الطيررؤوسهمعلىكأنماسكوتا)3(الحارثيديبينفجلسواجاؤواحتى

يبكي،هذافجعل،والوعظبالزهديتعلقفيمايتكلمالحارثفشرع،مسألةعنرجلسألهثم،الليل

يغشىكادحتى،يبكيحنبلبنأحمدالإمامفإذا،الغرفةفصعدت:قال.يزعقوهذا،يئنوهذا

الله؟عبدأباياهؤلاءرأيتكيف:قلتالانصرافأرادفلما.الصباححتىكذلكيزالوالمثم،عليه

نألكأرىفلاهذاومع،هؤلاءمثلرأيتوما،الرجلهذامثلالزهدفييتكلمأحدارأيتما:فقال

بهم.تجتمع

عندهكانلكنه،زاهداكانوإن،أسدبنالحارثلأن؟صحبتهملهكرهأنهيحتمل:البيهقيقال

أعلم.والله،شأوهميدركولايصحبهمأنلهكرهلعلهأو.ذلكيكرهأحمدوكان،الكلامعلممنشيء

والتدقيقالشرعبهيردلمالذيالتقشفمنهؤلاءبعضكلامفيلأنذلككرهإنمابل:قلت

بنالحارثكتابعلىالرازيزرعةأبووقفلماولهذا،أمربهيأتلمماالبليغةوالمحاسبة(والتنقير)

مالكعليهكانبماعليك:بهجاءالذيللرجلقالثم؟بدعةهذا:قال،"الرعاية"بالمسمىأسد

بدعة.فإنه،هذاودع،سعدبنوالليثوالأوزاعيوالثوري

علىلهفدمتحمثماعلىلكاللهيدومأنأحببتإن:يقولأحمدسمعت:الحربيإبراهيموقال

الأكابر.إلاينالهالامرتبةالفقرعلىالصبر:يقولكان.يحبما

منحالاأعظموانزعاجه،مرارةأعظمعليهالصبرفإن،الغنىمنأشرفالفقر:يقولوكان

.الشكر)6(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

عصرها.بعدوالسمسموالكتانالقطنبزوروثفل،الدهنعصارة:"الكسب"

يرونه.ولاكلامهمويسمعيراهمبحيث:طفيبعدها

.الرؤوسمطرقى:طفيبعدها

.ط،ظافيجاءماوأثبت،قريب:ب،آفي

عنه.البحث:"الأمرعنالتنقير"

شيئا.الفقربفضلأعدللا:وقال:طفيبعده
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التقلليحبوكان.طمع)1(تقدمهإذايقبلهولا،اليأسبعدالرزقيقبلأنالعبدعلى:يقولوكان

.الحسابلخفةطلبأ)2(

إليحببولكن،شديدشرطهذا:فقال؟دلهتعلمتهالعلمهذا:لأحمدرجلقال:إبراهيموقال

)3(-.!ث

لمحجمعمهسىء

وقد،سنةعشرينمنذمقعد!زمنة)4(أميإن:فقال،أحمدإلىجاءرجلاأن:البيهقيئوروى

اللهدعاثم،لناهيتدعوأنأحوجنحن:وقال،ذلكمنغضبفكأنه.لهااللهلتدعوإليكبعثتني

اللهوهبنيقد:وقالت،رجليهاعلىإليهفخرجتالبابفدقأمهإلىالرجلفرجع.لهاوجلعز

.()العافية

هذههبني:فقال،السائلإلىرجلفقام،قطعةأحمدالإمامفأعطاه،سألسائلاأن:وروى

إني:وقال،يأبىوهو،خمسينإلىفرقاه،فأبى،درهمايساويما،عوضهاأعطيكحتىالقطعة

.بركتها)6(منأنتترجوهمابركتهامنأرجو

الله:رحمهالبيهقيقال

اللهرحمه،حنبلبنأحمداللهعبدأبيمحنةفيجاءماذكرباب

والضرب،الطويلالحبسمنأصابهوما،القرانبسببالواثقثمالمعتصمثمالمأمونأيامفي

وصبره،إليهذلكمنمنهمكانبمامبالاتهوقلة،العقابوأليمالعذاببسوءبالقتلوالتهديد،الشديد

مثلفيوردماسمعقداللهرحمهوكان،المستقيموالصراطالقويمالدينمنعليهكانبماوتمسكه،عليه

إيماناوسفمفرضيواليقظةالمنامفيبهأوصيماوبلغه،المأثورةوالاثار)7(،المتلوةالاياتمنحاله

اللهفيالبلاءأهلمنازلأعلىببلوغذلكمناتاهبمااللههناه،الآخرةونعيمالذنيابخيروفاز،واحتسابا

التوفيقوبالله،بليةغيرمناللهشاءإنتعالىاللهكرامةمننالفيمامحبيهبهوألحق،اللهأولياءمن

والعصمة.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.استشرافأوطمع:طفي

.بمنوالمثبت،الحسابخفةلأجلالدنيامن:طوفي،الحسابخفةلطلب:آفي

فجمعته.شيءإليحببولكن،فعزيزللهأما:قالأنهروايةوفي:طفيبعده

دائمة.بعلةمبتلاةأي

.934()2/الصفوةوصفة،(925/السابعالجزء)عساكرابنوتاريخ،(186)9/الحلية

.(258/السابعالجزء)عساكرابنتاريخ

.والأخبار:طفي
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!يفتنونلاوهتمءامئايقولوآأنيتركوآأنلناساأحسب!الر*-الرحيمآلرخمناللهبسو):تعالىاللهقال

فيتعالىاللهوقال!.(3-ا:العشكبوتأ!هوائبهذبينوليعلمنصدقواائذجمتاللهفليغدنقئلهئممنائذينفتناولقذ

عزممقذلكإنأصحابكقآعكالصبهرواصحبزعنوانهبآتمغروفوآمرألصلؤهأقويبنى!و:لابنهلقمانوصية

كتبنا.مامعنىفيسواهاآيفي.،17:!مانأألأمور!

عن،شعبةعن،جعفربنمحمدحدثنا:فيهقائلا")1(مسنده"فيالممتحنأحمدالإمامروىوقد

أقي:!ي!اللهرسول!سألت:قال!،سعدعنيحدثسعدبنمصعبسمعت:،قال!أبهدلةبنعاصم

رقيقكانفإن،دينهحسبعلىالزجليبتلى،فالأمثلالأمثلثم،الأنبياء":فقال؟بلاءأشدالناس

حتىبالزجلالبلاءيزال!وما،ذلكحسبعلىابتليالدينصلبكانوإن،ذلكحسبعلىابتليالدين

."خطيئةعليهوماالأرضعلىيمشي

.")2(صحيحه"فيمسلمرواهوقد

قال:قال،أنسعن،قلابةأبيعن،أيوبحذثنا،الثقفيالوهابعبدحدثنا:)3(وقال

سواهما،مماإليهأحبورسولهاللهكانمن:الإيمانحلاوةوجدفقدفيهكنمنثلاث":مج!ي!اللهرسول!

اللهأنقذهأنبعدالكفرإلىيرجعأنمنإليهأحبالنارفييقذفوأن،للهإلايحبهلاالمرءيحبوأن

."منه

.)4(الصحيحينفيوأخرجاه

:البغويالقاسمأبووقال

قيسبنعمروحدثنا،السكسكيعمروبنصفوانحدثنا،المغيرةأبوحدثنا،حنبلبنأحمدحدثنا

بلاءإلاالدنيامنتروالنإنكم":يقولجبلبنمعاذسمعت:قال،حميدبنعاصمحدثنا،السكوني

."(ا)شحاإلاالأنفسولا1،شدةإلاالأمريزدادولن،وفتنة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

والترمذي32(0)2/والدارمي،(18وه18و.1/172)أيضاأحمدوأخرجه،(1/174)المسندفيأحمدرواه

صحيح.حديثوهو،عنهاللهرضيوقاصأبيبنسعدحديثمن،وغيرهم(04)23رقمماجهوابن،)8923(

تحفةمنأبيهعنسعدبنمصعبمسندفيكما،أخرجهمسلماأنالمزيذكرولا،صحيحهفيعليهأقفلم

.(بشار)طبعتنامن)3493(حديث3285/الأشراف

.(301)3/مسندهفيوهو،أحمدأي

باب،الأدبوفي،الكفرفييعودأنكرهمنوباب،الإيمانحلاوةباب،الإيمانفي،56(1/)البخاريرواه

الكفر.علىوالهوانوالضربالقتلاختارمنباب،الإكراهوفي،اللهفيالحب

عنه.اللهرضيأنسحديثمن،الإيمانخصالباب،الإيمانفي()43رقممسلمورواه

.طمنزيادة



والمحنةالفتنةملخص017

بعدهحضرإلاعليكمويشتديهولكم)1(أمراترواولن،غلظةإلاالأئمةمنتروالن":معاذقالوبه

."منهأشدهوما

.()2(صوتهبهايمدأرضينااللهم:يقولأحمدسمعت:البغويقال

وقدفأتيته،حنبلبنأحمدإلىمصرمنبكتابالشافعيبعثني:قال،الربيععن،البيهقيوروى

،عيناهفدمعتفقرأهفأخذه!لا:فقلت؟أقرأته:فقال،الكتابإليهفدفعتالفجرصلاةمنانفتل

إلىاكتب:(لهأفقال،المنامفي!ي!اللهرسولرأىأنهيذكر:فقال؟فيهوما،اللهعبدأبايا:فقلت

بخلقالقولإلىوتدعى،ستمتحنإنك:ويقول،السلاممنيعليهواقرأحنبلبنأحمداللهعبدأبي

القيامة.يومإلىعلمالكاللهفسيرفع،تجبهمفلا،القران

الشافعيإلىرجحتفلما،فأعطانيهجلدهيليالذيقميصهفخلع.البشارة:فقلت:الربيعقال

به.أتبركحتىوأعطنيهبالماءبلهولكن،فيهأفجعكلستإني:فقال،أخبرته

السنةأئمةكلاممنمجموعاوالمحنةالفتنةملخصذكر

الجنةوأثابهماللهرحمهم

عنفأزاغوهالمعتزلةمنجماعةعليهواستحوذبهاجتمعقدكانالمأمونأن:تقدمفيماذكرناقد

وجل.عزاللهعنالصفاتونفيالقرآنبخلقالقوللهوزئنوا،الباطلإلىالحقطريق

علىإلاخليفةالعباسبنيمنولاأميةبنيمنلا؟قبلهالخلفاءفييكنولم:البيهقيالحافظقال

إلىخروجهواتفق:قالوا.ذلكعلىفحملوههؤلاءبهفاجتمع،الخلافةهووليحتى،السلفمنهج

يدعوأنيأمرهمصعببنإبراهيمبنإسحاقبغدادنائبإلىيكتبأنلهفعن،الرومبلادلغزوطرسوس

عشرةثمانيسنةمن،بشهورموتهقبل،عمرهآخرفيذلكواتفق،القرانبخلقالقولإلىالناس

ومئتين.

،فامتنعواذلكإلىفدعاهمالحديثأئمةمنجماعةاستدعى-ذكرنا-كماالكتابوصلفلما

بنأحمدذلكفيالامتناععلىواستمر.مكرهينأكثرهمفأجاب،الأرزاقوقطعبالضربفتهددهم

وهما،بذلكأمرهعنالخليفةإلىوسيرهما)3(بعيرعلىفحملا،الجنديسابورينوحبنومحمد،حنبل

)1(

)2(

)3(

يهولنكم.:ظا،بفي

.ط،افييردلمقوسينبينما

.وسيرا:طفي
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منالأعرابمنرجلجاء)1(الرحبةببلادكانوافلما،واحدبعيرعلىمحملفيمتعادلانمقيدان

فلا،الناسوافدإنك،هذايا:لهوقال،أحمدالإمامعلىفسلم،عامربنجابر:لهيقال،عبادهم

فاصبراللهتحبكنتوإن،فيجيبوا)2(تجيبأنفإياك،اليومالناسرأسوإنك،عليهممشؤوماتكن

.حميداعشتعشتوإن،تمتتقتللمإنوإنك،تقتلأنالجنةوبينبينكفإنما،فيهأنتماعلى

ذلك.منالامتناعمنفيهأناماعلىعزميقوىمماذلكفكان:أحمدالإمامقال

قبائه،بطرفدموعهيمسحوهوخادمجاء،بمرحلةدونهونزلوا،المأمونجيشمناقتربوافلما

منبقرابتهيقسموأنه،ذلك)3(قبليسلهلمسيفاسلقدالمأمونأناللهعبدأباياعلييعز:يقولوهو

السيف.بذلكليقتلنكالقرآنبخلقالقولإلىتجبهلملئن!يماللهرسول

الفاجرهذاغر!سيدي:قالثم،السماءإلىبطرفهورمق،ركبتيهعلىأحمدالإمامفجثى:قال

فاكفنامخلوقغيركلامكالقرانيكنفإناللهم،والقتلبالضربأوليائكعلىتجرأ)4(حتىحلمك

ففرحت:أحمدالإمامقال.الليلمنالأخيرالثلثفيالمأمونبموتالصريخفجاءهم:قال.مؤونته

الأمروأن،دوادأبيبنأحمدإليهانضتموقد،الخلافةوليقدالمعتصمبأنالخبرجاءثم،بذلك

،القيودرجليهفيوكان،كثيرأذىمنهمونالني،الأسارىبعضمعسفينةفيبغدادإلىفردونا،شديد

وهودخلهابغدادإلىأحمدرجعفلما،أحمدعليهوصلى،الطريقفينوحبنمحمدصاحبهومات

،شهراوثلاثيننيفا:وقيل،شهراوعشرينثمانيةمننحواالسجنفأودع،رمضانفيوذلك،مريض

أحمدالإمامكانوقد.الثقةوبه،تعالىاللهشاءإنسيأتيكما،المعتصميديبينالضربإلىأخرجثم

رجليه.فيقيودهوعليهالسجنأهلفييصليالذيهو

المعتصميديبينعنهاللهرضيضربهذكر

فيفربطتها،بهاأمشيأنأستطعفلم:أحمدقال،قيودهفيزيدالسجنمنالمعتصمأحضرهلما

،القيودثقلمنوجهيعلىأسقطأنفكدت،عليهافحملتبدابةجاؤونيثم،بيديوحملتهاالتكة

عنديوليسعليوأغلقبيتفيفأدخلت،الخلافةدارجئناحتىاللهفسلم،يمسكنيأحدمعيوليس

فلما،القبلةأعرفولاقمتثم،منهفتوضأتماءفيهإناءفإذايديفمددت،الوضوءفأردت،سراج

الحمد.ودله،القبلةعلىأناإذاأصبحت

)2(

)3(

)4(

.ياقوت.الفراتشاطىءعلىوبغدادالرقةبينوهي،طوقبنمالكرحبةهي

القيامة.يومأوزارهمفتحمل،فيجيبوا،إليهيدعونكماإلىتجيبهمأن:طفي

ذلك.قبليبسطهلمنطعاوبسط:ظا،بفيبعده

تجتر.:آفي



المعتصميديبينضربهذكر172

زعمتمقدأليس:قال،دوادأبيابنوعندهإلينظرفلما،المعتصمعلىفأدخلتدعيتثم:قال

قربتحتىيدنينييزلفلم،ادنه:ليقال،وسلمتمنهدنوتفلما؟مكتهلشيخوهذاالسنحدثأنه

إلام!المؤمنينأميريا:قلتثم،ساعةفمكثت،الحديدأثقلنيوقدفجلست!اجلس:قالثم،منه

الله.إلاإلهلاأنأشهدفإني:قلت.اللهإلاإلهلاأنشهادةإلى:قال؟!ي!اللهرسولعمكابنإليهدعا

ع!ي!.اللهرسولإليهدعاالذيفهذا:قلتثم،)1(القيسعبدوفدفيعباسابنحديثلهذكرتثم:قال

لولا:المعتصمقالثم،كلامهأتفقهلملأنيوذلك،أفهمهلمبكلامدوادأبيابنتكلمثم:قال

المحنة؟ترفعأنامركألم،الرحمنعبديا:قالثم،لكأعرضلمقبليكانمنيدفيكنتأنك

ليفقال.كلمه،الرحمنعبديا،ناظروه:قالثم.للمسلمينفرجهذا،أكبرالله:فقلت:قال

العلم؟فيتقولما:فقلت،أجبه:المعتصمفقال،أجبهفلم؟القرآنفيتقولما:الرحمنعبد

فيمافقالوا،فسكت،باللهكفرفقدمخلوقاللهعلمأنزعمومن،اللهعلممنالقرآن:فقلت،فسكت

ولااللهكان:الرحمنعبدفقال،ذلكإلىيلتفتفلم،وأكفرناأكفرك،المؤمنينأميريا:بينهم

أميريا:فقلت،وهاهناهاهنامنيتكلمونفجعلوا.فسكت؟علمولااللهأكان:فقلت،قران

وأنت:دوادأبيابنفقال.بهأقولحتىع!جواللهرسولسنةأواللهكتابمنشيئأأعطوني،المؤمنين

واحتجوا،طويلةمناظراتبينهماوجرت.بهماإلاالإسلاميقوموهل:فقلت؟وهذابهذاإلاتقوللا

!ولثئءكلخدقأدله!و:وبقوله،(2:الأنبجاءأ!تحدثربهممنذتحرمنليهميةما):بقولهعليه

فقال.(25:أ!حقافأ!هوشئءمصتدمر!الو:بقولهمخصوصعامأنهحاصلهبما)2(وأجاب.(16:الرعدأ

لهم:فقال،فسلهموالفقهاءقضاتكوهؤلاء،مبتدعمضلضالالمؤمنينأميرياواللههو:دوادأبيابن

فيثم،أيضافناظروه،الثانياليومفيأحضروهثم،دوادأبيابنقالمابمثلفأجابوا؟فيهتقولونما

عليهم.وحجتهصوتهيعلوكلهذلكوفي،أيضافناظروهالثالثاليوم

وقد،والكلامبالعلمالناسأجهلمنوكان،دوادأبيابنعليهمالكلامفتحسكتوافإذا:قال

الاحتجاجويردونالاثارينكرونفجعلوا،بالنقللهمعلمولا،المجادلةفي)3(المسائلبهمتنوعت

بها.

)1(

)2(

)3(

فيأيضاعندهوهو125(-012)1/الخمسأداءباب،الإيمانفيالبخاريرواه،هذاالقيسعبدوفدحديث

القيس؟عبدوفدباب،المغازيوفي،الإيمانيحفظواأنعلىالقيسعبدوفدغ!يهمالنبيتحريضباب،العلم

عنهما.اللهرضيعباسبناللهعبدحديثمن()17رقمتعالىباللهبالإيمانالأمرباب،الإيمانفيمسلموأخرجه

ذىواتقرةانصى):بقولههذاورشح.تقدمكما،محدثالقرانغيرذكرأو،إنزالهيحدثذلكفيوعنه:بفي

.القرآنغيرفإنه،النكرةبخلاف،القرآنبهيعني.،ا:صقأ!والذكر

المسالك.:ظا،بفي
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بكلام)1(برغوثمعيتكلموقد.يقولهاأحدأأنأظنأكنلممقالاتمنهموسمعت:أحمدقال

صمد،أحداللهأنأعلمأنيإلا،تقولماأدريلا:فقلت،فيهفائدةلابماوغيرهالجسمفيهذكرطويل

يضعفواأنفحاولوا،الاخرةالدارفي)2(الرؤيةحديثلهمأوردتوقد.عنهفسكت،شيءكمثلهليس

منألتناوشالموأق)،وهيهات،فيهالطعنإلىبهيتسلقونكلامأالمحدثينبعضعنويلفقواإسناده

إلىأجبني،أحمديا:ويقول،الخليفةبهيتلطفكلهذلكغبون)4(وفي،(52:سبأأ!هو)3(بعيدم!ني

اللهكتابمنباية)5(يأتوني،المؤمنينأميريا:فأقول.بساطييطأوممنخاصتيمنأجعلكحتىهذا

إليها.أجيبهمحتى!يواللهرسولعنسنؤأو

تغبدلميأتجا!و:إبراهيمعنحكايةتعالىبقوله،بالاثارالاحتجاجأنكرواحينعليهمأحمدواحتج

،1641:ادنساءا!هوتليماموسىأدله3"!و:وبقوله،421:مريمأمهوشثاعنكيغنىولايتصرولايستمعلاما

كنلهنقولأنأردنهإذآلمثىءقؤلاإتما!و:وبقوله،(41:طهأ!فآغبذقأنالآإإلهلآاللهأناإننى):وبقوله

جاهاستعمالإلىعدلوا،حجةمعهلهميقملمفلما.الاياتمنذلكغيرإلى1"4:النحلأ!هوفي!ن

نائبإبراهيمبنإسحاقلهوقال.مضلضالكافزهذا،المؤمنينأميريا:فقالوا،ذلكفيالخليفة

حميذلكفعند،خليفتينويغلبسبيلهتخليأنالخلافةتدبيرمنليس!المؤمنينأميريا:بغداد

قالذلكفعند:أحمدقال.شيءعلىأنهميظنوهو،عريكةألينهموكان،غضبهواشتدا)6(الخليفةا

وسحبتفأخذت:قال.اسحبوه،خلعوه،خذوه:قالثم.تجيبنيأنفيكطمعت!اللهلعنك:لي

أنظر.وأناوالسياطبالعقابين)7(وجيء

فقلت:،العقابينبينوصرتمنهفجردوني،ثوبيفيمصروز!ي!النبيشعرمنشعرمعيوكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

ظا.،بفيجاءماوأثبت،غوثابن:ط،آفي

عددله.المحنةوقتأحمدالإماميناظركانمنوأحد،البدعةرأس،اللهعبدأبو،الجهميعيسىبنمحمدوهو

.(0/1554)النبلاءأعلامسيرهـ.124أو024سنةتوفي:قيل.المصنفاتمن

العصر،صلاةفضلباب،الصلاةفي،)2/27(البخاريرواه،الآخرةفيتعالىاللهرؤيةأي،الرؤيةحديث

!هو"ناظزهرئهاإك!ناضر"يؤبذوصة!و:تعالىاللهقولباب357()13/التوحيدوفي،الفجرفضلباب(43و)2/

اللهعبدبنجريرحديثمن،والعصرالصبحصلاتيفضلباب،الصلاةومواضعالمساجدفي)633(رقمومسلم

عنه.اللهرضي،البجلي

مقبولالهممبذولاكانأنبعدوامتنعالإيمانمنعنهمبعدمايتناولواأنلهمكيف:وأراد.التناول:"التناوش"

منهم.

أثنائه.فيأي،ذلكغضونفيجاء:يقال،غضون:والمستعمل.والمطبوعالنسخفيكذا

تأمرني.:افي

ظا.،بمنزيادة

ليجلد.الرجلبينهمايشبحخشبتانهما
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إلااللهإلاإلهلاأنيشهدمسلمامرئد!يحللا":قال،غ!ي!اللهرسولإن،اللهالله،المؤمنينأميريا

إلهلايقولواحتىالناسأقاتلأنأمرت":قال،!ي!اللهرسولوأن،()1الحديثوتلوت"ثلاثبإحدى

أميريا؟هذامنشيئاآتولمدميتستحلففيم.")2(وأموالهمدماءهممنيعصمواقالوهافإذا،اللهإلا

له:يقولونيزالوالمثم.أمسكفكأنه؟يديكبينكوقوفيتعالىاللهيديبينوقوفكاذكر،المؤمنين

،السياطومعهمبالضرابينوجيء،العقابينبينفأقمتبيفأمر،كافرمضلضالإنه،المؤمنينأميريا

ثم،سوطينفيضربنيالآخرويجيء!يديكاللهقطع،شد:لهويقولسوطينيضربنيأحدهمفجعل

علييعودالضربسكنفإذا،مراراعقليوذهب،عليفأغمي،أسواطافضربوني،كذلكالآخر

علىالخليفة!ويحك:يقولونوجعلوا،أجبهفلم،قولهمإلىيدعونيإليالمعتصموقام،عقلي

الثالثة،إليجاءثم،الضربفأعاد،أجبهفلمإليعادثم،الضربوأعادوا،أقبلفلم،رأسك

منذلكوأرعبه،بهأحسفلمعقليفذهبالضربأعادواثم،الضربشدةمنقالماأعقلفلمفدعاني

وكان،رجليمنالأقيادأطلقتوقد،حجرةمنبيتفيوأناإلاأشعرولم،فأطلقتبيوأمر،أمري

إلىبإطلاقهالخليفةأمرثم.ومئتينوعشرينإحدىسنةمنرمضانمنوالعشرينالخامساليومفيذلك

شديدامبرحاضرباكانلكن،سوطاثمانين:وقيل،سوطاوثلاثيننيفاضربماجملةوكان.أهله

وأ!معنهورضياللهرحمه،التواضعكثير،اللونأسمر،رقجقاطوالارجلاأحمدايل!!امنىوقد.ج!ا

.مثواه

منليفطروماءبسويقأتوه،صائموهوإبراهيمبنإسحاقدارإلىالخلافةدارمنحملولما

سماعةابنلهفقال،معهمصلىالظهرصلاةحضرتوحين،صومهوأتمذلكمنفامتنع،الضعف

فسكت.،دما"3(يثعبوجرحهعمرصلىقد:أحمدلهفقال!دمكفيصليت:القاضي

)1(

)2(

)3(

رقمومسلم،الدياتفي176()12/البخاريرواه"..ثلاثبإحدىإلامسلمامرىءدميحللا":حديث

عنه.اللهرضيمسعودبناللهعبدحديثمن،القسامةفي()1676

اللهرضيعفانبنعثمانحديثمن،الدمتحريمفي29()7/والنسائي،الفتنفي)9215(رقمداودأبوورواه

صحيح.حديثوهو،عنه

البخاريورواه،عمرابنحديثمن،الإيمانفي)22(رقمومسلم،الإيمانفي7(وا07)1/البخاريرواه

؟الصلاةفي(174)1/والبخاري،هريرةأبيحديثمن،الإيمانفي21()رقمومسلم؟الزكاةفي21(1)3/

عنه.اللهرضيأنسحديثمن75()7/والنسائي،الإيمانفي26()80رقموالترمذي

،عروةبنهشامطريقمن،رعافأوجرحمنالدمغلبهفيمنالعملباب،)97(رقم"الموطأ"فيمالكأخرجه

لصلاةعمرفأيقظ،فيهاطعنالتيالليلةمنالخطاببنعمرعلىدخلأنهأخبرهمخرمةبنالمسورأن:أبيهعن

يجري:أي،دمايثعبوجرحهعمرفصلى،الصلاةتركلمنالإسلامفيحظولا،نعم:عمرفقال،الصبح

صحيح.حديثوهو،الدممنهويتفجر
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شفتيهفحرك،عورتهفتتكشفتسقطأنفخشي،سراويلهتكةانقطعتليضربأقيملماأنهويروى

تعلمكنتإن،العالمينإلهيا،المستغيثينغياثيا:قالأنهويروى.كانكماسراويلهفعاد،بدعاء

.عور"ا(ليتهتكفلابحقلكقائمأني

يبعثأوالنائب،يداويهوجعل،جسدهمنميتالحمافقطعالجرائحي)2(جاءهمنزلهإلىرجعولما

وجعل،كثيراندماأحمدإلىمنهكانماعلىندمالمعتصمأنوذلك،عنهيسألوقتكلفي()3(كثيرا

بذلك.والمسلمونالمعتصمفرحعوفيفلما،خبرهيستعلموالنائب،عنهالنائبيسأل

أهلإلاحلفيأمرهفيسعىمنكلوجعل،البرديؤذيهماوإبهاماهمدةبقيبالعافيةاللهشفاهولما

مهورحيئغفورواللهلكؤأللهيغفرانتحبونألاوليضفحواوتيغفوا):تعالىقولهذلكفييتلووكان،البدعة

.،22:النورأ

فاخرهوعلىوأضلحعضافمن!و:تعالىاللهقالوقد؟بسببكالمسلمأخوكيعذبأنينفعكماذا:ويقول

عفا.منإلايقومفلااللهعلىأجرهمنليقم:القيامةيوموينادي.(4.:الشورى1مهو)4(الله

عليهن:أقسمثلاث":!يواللهرسولقال:قالعنهاللهرضيهريرةأبيعنمسلمصحيحوفي
)5(

."اللهرفعهللهتواضعومن،عزاإلابعفوعبدااللهزادوما،صدقةمنمالنقصما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

عرفة.بنداودطريقمن،255(1/1)النبلاءأعلامسيرفيهذامنبأطولالخبرروي

وضعها.داوديكونأنأخاف،منكرةحكايةهذه:بقولهذلكعلىالذهبيوعلق

الجراحة.يعالجالذيالطبيب:"الجرائحي"

ظا.،بمنزيادة

حلفيالميتجعلتلقد:يقولأبيسمعت":قال،أحمدبناللهعبدعن:)11/257(النبلاءأعلامسيرفي

هوفإذا،تفسيرهفيفنظرت،!هواللهعلىفأتجرهووأضلحعفافمن!ه:الايةبهذهمررت:قالثم.إيايضربهمن

يومكانإذا:يقول،الحسنسمعمنأخبرني:قال،فضالةبنالمباركأخبرنا،القاسمبنهاشمأخبرناما

فيعفامنإلايقومفلا،اللهعلىأجرهمينإلايقومألانوديثم،العالمينرباللهيديبينكلهاالأممجثتالقيامة

عساكرابنتاريخ."أحدابسببهاللهيعذبألارجلعلىوما:قالثم.حلفيالميتفجعلت:قال.الدنيا

.(2772/السابعالجزء)

عنهاللهرضيهريرةأبيعن:والتواضعالعفواستحبابباب،والصلةالبرفي)2588(رقممسلمصحيحفيلفظه

."اللهرفعهإلاللهأحدتواضعوما،عزاإلابعفوعبدااللهزادوما،مالمنصدقةنقصتما":!سي!اللهرسولعن

المؤلفذكرهالذيباللفظوأما،التواضعفيجاءماباب،والصلةالبرفي)9202(رقمالترمذيكذلكورواه

حديثمن023()4/المسندفيوأحمد،)2325(رقمالترمذيرواهفقد"عليهنأقسمثلاث":اللهرحمه

ولا،صدقةمنعبدمالنقصما:قالفاحفظوهحديثأوأحدثكمعليهنأقسمثلاثة":بلفظالأنماريكبشةأبي

الحديث."..فقربابعليهاللهفتحإلامسألةبابعبدفتحولا،عزااللهزادهإلاعنهافصبرمظلمةعبدظلم

.قالكماوهو،صحيححسنحديثهذا:الترمذيوقال
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:)1(أربعةبالكليةيجيبوافلمالمحنةعلىثبتواالذينوكان

ومقدمهم.رئيسهموهو،حنبلبنأحمد

.المأمونإلىوأحمدهوذهبحينالطريقفيومات،الجنديسابوريميمونبننوحبنومحمد

السجن.فيماتوقد،الخزاعيحمادبنونعيم

وكان،إليهيجبهملم،القرانبخلقالقولعلىالواثقسجنفيمات،البويطييعقوبأبووكذلك

فيها.يدفنأنوأوصى،بالحديدمثقلا

الواثق.أيامفياللهرحمه)2(مقتلهكيفيةذكرناوقدالخزاعينصربنوأحمد

)3(حنبلبنأحمدالإمامعلىالأئمةثناءذكر

كانلو:يقولالطيالسىالوليدأبافسمعت،بالبصرةكناحنبلبنأحمدضربلما:البخاريقال

أحدوثة.لكانإسرائيلبنيفيهذا

عجبا.لكانإسرائيلبنيفيحنبلبنأحمدكانلو:الخليلبنإسماعيلوقال

يوموعثمان،السقيفةيوموعمر،الردةيومبكروأبو،المحنةيومحنبلبنأحمد:المزنيوقال

صفين.يوموعلي،الدار

ولاأعلمولاأفضلرجلابها)4(رأيتفماالعراقمنخرجت:يقولالشافعيئسمعت:حزملةوقال

حنبل.بنأحمدمنأتقىولاأورع

حنبل.بنأحمدمنإليأحبأحدبغدادمنعليقدمما:القطانسعيدبنيحيىشيخهوقال

بنأحمدويموت،السننوماتتالشافعيومات،الورعوماتالثوريسفيانمات:قتيبةوقال

.البدعوتظهرحنبل

صبرهفييعني:البيهقيقال.النبوةمقامالأمةفيقامحنبلبنأحمدإن:قتيبةقال:روايةوفي

وجل.عزاللهذاتفيالأذىمنأصابهماعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

سيأتي.كماخمسةهم

منالواثقأيامفي..نصربنوأحمد:قولهسقطكما.طمنالواثقأيامفياللهرحمه:قولهوسقط،قتله:افي

أولا.ذكركما،أربعةذلكعلىالمحنةفيثبتمنعددفيكون،ظا،بنسختي

المبجل.المعظم:افيبعدها

تركت.:طوفي،بهاخلفت:ظا،بفي
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،أصبره)1(كانماالدينفي،اللهرحمه:فقال،يوماأحمدوذكرالنحاسبنعمرأبووقال

فنفاها.والبدع،فأباهاالدنيالهعرضت،أشبههكانماوبالماضين،ألحقه،كانأماوبالصالحين

أحمر.ذهبافخرجالكيرأدخل:حنبلبنأحمدضرببعدماالحافيالحارثبنبشروقال

قامما،ميمونييا:يمتحنأنوقبلأحمدامتحنبعدماالمدينيبنعليليقال:الميمونيوقال

بنالقاسمعبيدأبيإلىوذهبت،شديداعجباهذامنفعجبت.حنبلبنأحمدقامماالإسلامفيأحذ

أنصاراالردةيوموجدالصديقبكرأباإن،صدق:فقال،المدينيبنعليمقالةلهفحكيت،سلام

لست:ويقول،أحمديطريعبيدأبوأخذثم.أنصاراولاأعوانايجدلمحنبلبنأحمدوإن،وأعوانا

مثله.الإسلامفيأعلم

أرضه.فيعبيدهوبيناللهبينحجةحنبلبنأحمد:راهويهبنإسحاقوقال

.كانكيفربيلقيتإذاأباللمحنبلبنأحمدفأفتانيبشيءابتليتإذا:المدينيبنعليوقال

علىيقوىومن:قالثم.وجلعزاللهوبينبينيفيماحجةأحمداتخذت:أيضاعليوقال

.؟اللهعبدأبوعليهيقوىما

وكان،محدثاكان،قطعالمفيرأيتهاماخصالحنبلبنأحمدفيكان:معينبنيحىوقال

عاقلا.وكان،زاهداوكان،ورعاوكان،عالماوكان،حافظا

مثلنكونأننقوىماوالله،حنبلبنأحمدمثلنكونأنمناالناسأراد:أيضامعينبنيحيىوقال

أحمد.طريقفيولا،أحمد

وجل.عزاللهوبينبينيفيماحجةحنبلبنأحمداتخذت:الذهلي،)2(يحيىبنمحمدأوقال

وفسرهاالأحاديثفهم؟بالشافعي:بأربعةالأمةهذهعلىاللهمن:)3(الرقيالملكبنهلالوقال

عرفعبيدوبأبي؟المنسوخمنوالناسخ،والعاموالخاص،المفسر)4(منالمجملوبين،للناس

المحنة؟فيثبت،حنبلبنوبأحمد؟الأحاديثمنالكذبنفى،معينبنوبيحيى؟وفسرهالغريب

.الناسلهلكالأربعةهؤلاءلولا

في:يعني،ومحبرةقلمابيدهحملمنكلعلىمقدمحنبلبنأحمد:داودأبيبنبكرأبووقال

.عصره

)2(

)3(

)4(

.أخبرهكانماالزهدوفي،أصبرهكانماالدنياوعن:طفيبعدها

الذهلي.عنوقال:اوفي.ظا،بمنزيادة

الرقى.المعلىبنهلال:طفي

مفصلها.منمجملها:طفي
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مثله.رأىمنرأيتولا،حنبلبنأحمدمثلرأيتما:رجاء)1(بنمحمدبكرأبووقال

منه.أفقهالرأسأسودأصحابنافيأعرفما:الرازيزرعةأبووقال

فيالبوشنجياللهعبدأبوأنشدنا:قال،العنبريمحمدبنيحيىعن،الحاكمعنالبيهميوروى

:)2(اللهرحمهحنبلبنأحمد

تمسكواالأنامفيالأئمةوبهإمامناسألتإنحنبلابنإن

واستهلكوابعدهالخلائفكانواالألىبعدمحمداالنبيخلف

المتمسكمثالهالمثاليحذووإنماالشراكعلى)3(الشراكحذو

الحقعلىظاهرينأمتيمنطائفةتزاللا":قالأنه:ع!يواللهرسولعنالصحيحفيثبتوقد

.")4(كذلكوهماللهأمريأتيحتى،خالفهممنولا،خذلهممنيضزهملا

الحديث.أهلهم:وغيرهماحنبلبنوأحمدالمباركبناللهعبدقال

الربيعأبيعن،البغويالقاسمأبيعن،عديابنعن،الماليني)5(سعدأبيعن،البيهقيوروى

الرحمنعبدبنإبراهيمعن،رفاعةبنمعانعن،الوليدبنبقيةعن،زيدبنحمادعن،الزهراني

الرحمنعبدبنإبراهيمعن،معانعن،مبشرحدثنا،أيوببنزيادوحدثني:البغويقال.حالعذري

تحريفعنهينفون،عدولهخلفكلمنالعلمهذايحمل":مج!ي!اللهرسولقال:قال،العذري

.")6(الجاهلينوتأويل،المبطلينوانتحال،الغالين

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.رجاءبنمحمدبنمحمد:ظا،بفي

.(028/السابعالجزء)عساكرابنتاريخ

.القدمظهرعلىالنعلسير:"الشراك"

منطائفةتزاللا":بلفظعنهاللهرضيثوبانحديثمن،الإمارةفي(017)()2591رقمصحيحهفيمسلمرواه

."كذلكوهماللهأمريأتيحتى،خذلهممنيضرهملاالحقعلىظاهرينأمتي

بنمعاويةحديثمنالإمارةفي)174()3701(رقمومسلم،الاعتصامفي255()123/البخاريورواه

يأتيحتىخالفهمأوخذلهممنيضرهملااللهبأمرقائمةأمتيمنطائفةتزاللا":بلفظعنهمااللهرضيسفيانأبي

."الناسعلىظاهرونوهماللهأمر

المالينيمحمدبنأحمدوهو،المالينيسعدأبووالصحيح،خطأوهو،المالينيسعيدأبو:النسخوبقيةطفي

.(هـ)ع(4)12سنةالمتوفىالهروي

فيوضاحوابن،)92(صفحة"الحديثأصحابشرف"فيالبغداديالخطيبرواه،مشهورالحديثهذا

،256()4/الضعفاءفيوالعقيلي(17)2/والتعديلالجرحفيحاتمأبيوابن،(1)صفحة"عنهاوالنهيالبدع"

قومرواهوقد":العقيليوقال،العذريالرحمنعبدبنإبراهيمحديثمن،.(153)1/الكاملفيعديوابن

-.)بشار(تعالىاللهشاءإنالصوابوهو،مرفوعاالحديثهذاتضعيفعلىوالمصنف."تثبتلاجهةمنمرفوعا
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كلعدالةعلىبهواحتجصححهالبرعبدابنأنوالعجب.ضعففيهوإسنادهمرسلالحديثوهذا

.مثواهوأكرماللهرحمه،العلمأهلأئمةمنأحمدوالإمام،العلمحملإلىنسبمن

المحنةبعدأحمدالإمامأمرمنكانماذكر

ولزم،والمنةالحمدودله،برأحتىفدوويمنزلهإلىصارالضرببعدالخلافةدارمنخرجحين

شهركلفيلهملكمنغلتهكانت،التحديثمنوامتنع،جمعةولاجماعةإلىلا،منهيخرجفلامنزله

مدةكذلكيزلولم.محتسباصابرا-الله-رحمهبذلك)1(ويتقنععيالهعلىينفقهادرهماعشرسبعة

باللهالمعتصمبنجعفراللهعلىالمتوكلوليفلما،الواثقمحمدابنهأيامفيوكذلك،المعتصمخلافة

ألاالافاقإلىوكتب،الناسعنالمحنةورفع،وأهلهاللسنةمحباكانفإنه،بولايتهالناساستبشر

يبعثأن،إبراهيمبنإسحاقوهو،ببغدادنائبهإلىكتبثم،القرآنبخلقالقولفيأحديتكلم

لهالخليفةإعظاممنيعلملما،وعظمهإسحاقفأكرمهإليهبالإمامفاستدعى،إليهحنبلبنبأحمد

بل:فقال؟استرشادأوتعنتسؤال:أحمدالإماملهفقال،القرانعنوبينهبينهفيماوسأله،وإجلاله

إلىجهزهثم،ذلكفيقولهإلىفسكن،ا)2(مخلوقغيرمنزلاللهكلامهو:فقالا0استرشادسؤال

إليه.وسبقه،رأىمنبسرالخليفة

بنإسحاقفغضب،عليهيسلمولميأتهفلمإسحاقبنمحمد)3(بابنهاجتازحنبلبنأحمدأنوبلغه

أحمدالإمامفرجع،بساطيوطئقدكانوإنيرد:المتوكلفقال،الخليفةإلىوشكاهذلكمنإبراهيم

؟الناسمنكثيرعلىذلكيهنلمولكن؟لذلكمتكرهاأحمدالإمامكانوقد.بغدادإلىالطريقمن

ضربه.فيالسببهوكانالذيإبراهيمبنإسحاققولعنرجوعهكانوإنما

يزعمأنهوهو،شيئاالخليفةإلىوشى،)4(الثلجيابن:لهيقال،المبتدعةمنرجلاإنثم

)1(

)2(

)3(

)4(

وقد،وشواهدهطرقهجمعفإنه(313-1803/)اليمانيالوزيرإبراهيمبنلمحمد"والقواصمالعواصم"وانظر

.()ع.مرفوعأموقوفاوشواهدهبطرقهلغيرهالحسندرجةإلىالحديثيصل

القناعة.يتكلف:يتقئعومعنى.يقتنع:ظا،بفي

.آفييردلمقوسينبينما

بنائبه.:افي

.(ظا،ب)منوالمثبت،البلخيابن:ط،افي

ووصفه،واشتغلصنف،الحنفيةوشيخ،العراقفقيه،الثلجيبابنيعرف،اللهعبدأبو،شجاعبنمحمدوهو

غيرأومخلوقالقران:يقولفلا،القرآنمسألةفييقفكانأنهإلا،وتلاوةوتهجدتعبدصاحبكانبأنهالذهبي

سنة.وثمانينخمسهـعن266سنةساجدوهوتوفي.حديثهتركوقد،مخلوق

.(022)9/التهذيبوتهذيب،937(/و)26712(/11)النبلاءأعلاموسير،33()2/العبرفيترجم
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الباطن.فيالناسلهيبايعوهوحنبلبنأحمدمنزلإلى(ضوى)1قدالعلويينمنرجلاأن

أحاطتقدبالمشاعلإلايشعروافلم،الليلمنأحمدالإماممنزليكبسأنبغدادنائبالخليفةفأمر

عمافسألوه،عيالهمعدارهفيجالساأحمدالإمامفوجدوا،الأسطحةفوقمنحتىمكانكلمنبالدار

السرفيالمؤمنينأميرطاعةلأرىوإني،شيءهذامنوليس،علمهذامنعنديليس:فقال،عنهذكر

بالتسديدلهاللهلأدعووإني،عليوأثرة،ومكرهي)2(ومنشطي،ويسريعسريوفي،والعلانية

،النساءوبيوت،الكتبمكانحتى،منزلهففتشوا:قال.كثيركلامفي،والنهارالليلفي؟والتوفيق

.شيئا)3(يروافلم،والأسطحة

إليهفبعث،كثيراعليهيكذبونأنهمعلم،إليهنسبممابراءتهوعلم،ذلكالمتوكلبلغفلما

هو:وقال،الخليفةمندرهمآلافبعشرة-الحجبةأحدوهو-بقوصرةالمعروفإبراهيمبنيعقوب

منأخشىإني،اللهعبدأبايا:فقال.قبولهامنفامتنع،هذهانتفق)4(:ويقول،السلامعليكيقرأ

آخرمنكانفلما،ذهبثمعندهفوضعها،قبولهالكوالمصلحة،وبينهبينكوحشةيقعأنإياهارذك

أسماءوكتبوافجلسوه،الليلةهذهأنملم:وقال،وعيالهعمهوبنيأهلهأحمدالإماماستدعىالليل

الناسفيففرقهاأصبحثم،والبصرةبغدادأهلمنوغيرهمالحديثأهلمنالمحتاجينمنجماعؤ

سعيدوأبي،()كريبلأبيمنهاوأعطى،درهمامنهايبقفلم،والمئتينالمئةإلىالخمسينبينما

والحاجة،الفقرغايةفيوهمشيئالأهلهمنهايعطولم،فيهكانت)6(الذيبالكيسوتصدق،الأشج

الصبي،فأعطاهاقطعةصالحفتناول،صالحابنهإلىأحمدفنظر.درهماأعطني:فقال،ابنهبنيوجاء

تصدققدوأنه،شيئامنهايبقلمحتىكلهابالجائزةتصدقأنهالخليفةوبلغ.اللهرحمه،أحمدفسكت

أحمديصنعوماذا،عنكبهاوتصدقمنكقبلهاقدإنه،المؤمنينأميريا:الجهمبنعليفقال،بكيسها

صدقت.:فقال.رغيفثيكفيهإنما؟بالمال

بناللهعبدبغدادنيابةوتوئى،القريبإلابينهمايكنولم،محمدوابنهإبراهيمبنإسحاقماتفلما

كبيرشيخإني:فقال،ذلكفيلأحمدفقال،أحمدالإمامإليهيحملأنإليهالمتوكلكتب،إسحاق

)2(

)3(

)4(

)6(

.أوى:طفي

بايعت:عبادةحديثومن.عليهويشقالإنسانيكرههما:"المكرهو".فعلهويؤثرإليهيخفما:"المنشط"

.(4681/)النهاية.مصدرانوهما،والمكروهالمحبوبيعني،والمكرهالمنشطعلى!شيكاللهرسول

.-267(1/1265)النبلاءأعلامسير

ظا.،بمنوالمثبت،هذهاستنفق:طوفي.هذهمنانتفق:افي

المحدثين.شيخ،الكوفيالهمدانيكريببنالعلاءبنمحمدوهو.ظا،بمنوالمثبت،أيوب:ط،افي

.493(1/)1النبلاءأعلامسيرهـ.248سنةنحومات

التي.:النسخفي
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إني:لهيقولأحمدإلىوكتب،ليأتينعليهيعزمفأرسل،بذلكالخليفةعلىالجوابفرد،وضعيف

دعائك.بركةليويحصل،(1)بقربكآنسأنأحب

فيالخادموصيفتلقاهالعسكرقاربفلما،أهلهوبعضبنيهفي)2(-عليلوهو-أحمدالإمامفسار

ابنعدوكمناللهأمكنكقد:وصيفلهقالثم،السلامفردأحمدالإمامعلىفسلم،عظيمموكب

منبسرالعسكرإلىوصلوافلما.ولوصيفللخليفةاللهيدعوابنهوجعل،جواباعليهيردفلم،دوادأبي

غيرها.دارلهيستكرىأنوأمر،منهاارتحلبذلكعلمفلما،إيتاخدارفيأنزل،رأى

عليهيدخلونولا،السلامالخليفةعنويبلغونهعندهيحضرونيومكلفيالأمراءرؤوسوكانت

التيالالاتمنوغيرهاالطريةبالمفارشالخليفةإليهوبعث.والسلاحالزينةمنعليهممايقلعوا)3(حتى

أيامفيمنهفاتهمعماعوضاالناسليحدثهناكيقيمأنالخليفةمنهوأراد،العظيمةالداربتلكتليق

أيضا،جمعةولا،جماعةإلىيخرجلادارهفيمحجوبوهوالمتطاولةالسنينمنبعدهاوماالمحنة

ضعيف.وهوتتحركوأسنانه،عليلبأنهإليهمفاعتذر

وعشرينمئةيقاومما،والثلجوالفاكهةالأطعمةألوانفيهامائدةيومكلفيالخليفةإليهويبعث

شيئاذلكمنيطعمأحمديكنولم،ذلكمنيأكلأحمدأنيحسبوالخليفة،يومكلفيدرهما

عليهأقسمثم.عليلهوذلكومع،بطعاميستطعملمأيامثمانيةفمكث،يطويصائماكانبل،بالكلية

.أيامثمانيةبعدالسويقمنقليلاشربحتىولده

فألح،قبولهامنفامتنع،لهجائزةالخليفةمنجزيلبمالخاقانبنيحيىبناللهعبيدوجاءه

الخليفةعلىتردأنيمكنلاإنه:وقال،وأهلهبنيهعلىففرقهاالأميرفأخذها.يقبلفلمالأميرعليه

ذلك،فياللهعبدأبوفمانع،درهمآلافبأربعةشهركلفيوأولادهلأهلهالخليفةوكتب.جائزته

وبنيأهلهيلومأخذثم،اللهعبدأبوفأمسك.لولدكإلاهذاوما،ذلكمنبدلا:الخليفةفقال

في؟نار)4(إلىوإماجنةإلىفإما؟الموتبنانزلوقدوكأننا،قلائلأياملنابقيإنما:وقال،عمه

غيروهوشيءالمالهذامنجاءهمن":الصحيحبالحديثعليهفاحتجوا.بهيعظهمطويلكلام

هذاما:فقال.السلطانجوائزقبلاعباسوابنعمرابنوبأن.")5(فليقبلهمستشرفولاسائل

)1(

)2(

)3(

)4(

إليك.وبالنظر:طفيبعده

وأهله.بنيهبعضفي:آفي

.يقلعون:ط:ظا،بفي

.هؤلاءمالمنأخذتقدوبطونناالدنيامنفنخرج:طفيبعدها

عمربناللهعبدحديثمن،الزكاةفي(01)45رقمومسلم،الأحكامفي(134)13/البخاريرواهالحديثهذا

وإذا-،خذه:فقال:قال،منيإليهأفقرهومنأعطه:فأقول،العطاءيعطينيغ!ي!اللهرسولكان:قالعمرأن
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.)1(أباللمجورولاظلمفيهوليسحقهمنأخذالمالهذاأنأعلمولو،سواءوذاك

فرجع،مرضهفيلينظرالمتطئبماسويهابنإليهيبعثالمتوكلجعلاللهعبدأبيضعفاستمرولما

وكثرةالطعامقلةمنعلتهإنما،بدنهفيعلةبهليسحنبلبنأحمدإن،المؤمنينأميريا:فقالإليه

المتوكل.فسكت،والعبادةالصيام

بابنهيجتمعأنيسألهإليهالمتوكلفبعث،حنبلبنأحمدالإمامترىأنمنهالخليفةأمسألتثم

أهلهإلىبرجوعه)2(يعجلأنرجاءإليهأجابثم،ذلكمنفتمنع.حجرهفيويكون،لهويدعوالمعتز

.ببغداد

94(ميثرعليهلكونركوبهمنفامتنع،مراكبهمن)3(ومركوب،سنيةبخلعةإليهالخليفةوبعث

منناحيةفيوأمهالخليفةجلسوقد،المعتزمجلسإلىوجاء،فركبه،التجارلبعضببغلفجاء.نمور

عليهيسلمولم،وجلس،عليكمالسلام:قال،أحمدجاءفلما.رقيقستروراءمن،المجلسذلك

أنتممايريدممنليسهذافإن،أهلهإلىترده،الرجلهذافيبنييااللهالله:الخليفةأمفقالت،بالإمرة

مبطنةسنيةخلعةومعهالخادموجاء.الدارأنارتقد،أمهيا:لأمهقالأحمدالمتوكلرأىوحين.فيه

بالكلية.يتحركلاوأحمد،بيدهأحمدالإمامفألبسها،وطيلسانوقلنسوةوثولث

نأالخليفةأمرالذيهذا!الأميراللهأصلح:مؤدبهقالالمعتزإلىجلستلما:أحمدالإمامقال

أحمدخرجثم.صغرهفيذكائهمنفتعجبت:أحمدقال.تعلمتهشيئاعلمنيإن:فقال.مؤدبكيكون

ينحدرأنيفعلفلمحراقة)6(لهوهيا،الانصراففيالخليفةلهأذنأيامبعدثم،الله"ه(يستغفروهو

الفقراءعلىبثمنهاجمسصدقوأنالخلعةتلكتباعأنوأمر،مختفيابغدادودخل،زورقفيركببل،فيها

والمساكين.

وكاد،آخرهفيبهمابتليتثم،عمريطولمنهمسلمت:ويقول،بهماجتماعهمنيتألموجعل

.الجوعمنيهلك

تتبعهفلالاوما،بهتصدقشئتوإن،كلهشئتفإن،فتمولهفخذهسائلولامشرفغيروأنتشيءجاءك

المعنى.بهذاأخرىرواياتوله،نفسك

.271(-1926/)1النبلاءأعلامسير(1)

يطلق.أن:النبلاءأعلامسير)2(

ومركب.:ظا،بفي)3(

.السرجفييكونجلد:"الميثرة"(4)

وغضبه.مقتهمنباللهويستعيذ:طفيبعدها)5(

.حزاقاتجمع،المرخفيفةسفينة:"الحزاقة")6(
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لكيأكللاحنبلبنأحمدإن،المؤمنينأميريا:الخليفةاللهعلىللمتوكلالأمراءبعضقالوقد

نشرلووالله:لهمفقال.تشربهماويحرم،فرشكعلىيجلسولا،شرابالكيشربولا،طعاما

منه.أقبللمأحمدفيوكلمنيالمعتصم

أموالفييستفتيهوجعل.حالهوكيفأخبارهعنتستعلميومكلفيإليهتفدالمتوكلرسلوجعلت

ببيعنفسهعلىأشهدبعدمابغدادإلىسامراءمندوادأبيابنأحدرثم.بشيءيجيبولادوادأبيابن

أموا!هـ!وأخذت،ضياعه

إلانفسهإليهرجعتوما،موقيهفيعيناهدخلتبغدادإلىسامراءمنأبيرجعوحين:اللهعبدقال

أموالقبولهملأجل،فيههمممابشيءينتفعأو،قرابتهببيتيستقرأنمن)1(وامتنع،أشهرستةبعد

.)2(السلطان

إلايوئمقل،وفاتهسنةإلىمكثثم،ومئتينوثلاثينسبعسنةفيالمتوكلإلىأحمدمسيروكان

.ويستشيره،فيهايشاورهأمويىفيإليهتفدالمتوكلورسالة

منفامتنع،يرىمنعلىليفرقهادينارألفومعهخاقانابنإليهبعثبغدادالمتوكلقدمولما

فردها.،أكرهمماأعفانيقدالمؤمنينأميرإن:وقال،قبولها

آباءكيشتمحنبلبنأحمدإن،المؤمنينأميريا:فيهايقول،المتوكلإلىرقعةرجلوكتب

بالزندقة.ويرميهم

كانفإنهالمعتصمأبيوأما؟نفسهعلىالناسفسلط،خلطفإنهالمأمونأما:المتوكلفيهافكتب

هذايضربأنأمرثم.فيهقيلمااستحقفإنهالواثقأخيوأما؟بالكلامبصرلهيكنولمحربرجل

لهفقال،سوطخمسمئةفضربهإبراهيمبنإسحاقبناللهعبدفأخذه،سوطمئتيالرقعة)3(الرافعالرجل

لكونهومئة،ورسولهاللهلطاعةومئتين،لطاعتكمئتين:فقال؟سوطخمسمئةضربتهلم:الخليفة

حنبل.بنأحمدالصالحالرجل،الشيخهذاقذف

ولاامتحانولاتعنتلااسترشادسؤالالقرآنفيالقولعنيسألهأحمدالإمامإلىالخليفةكتبوقد

مرفوعة.وأحاديث،وغيرهمالصحابةعنآثارفيهاحسنةرسالة-اللهرحمه-أحمدإليهفكتب.عناد

.الحفاظمنواحدغيرونقلها،عنهمرويةوهي،ساقهاالتيالمحنةفيصالحابنهأوردهاوقد

)2(

)3(

ينتفع.أو،فيههمبيتايدخلأوقرابتهبيتيدخلأنوامتنع:طفي

.الأموالقبولهم:ظا،بفي

الرقعة.إليهرفعالذي:طفي
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اللهرحمهأحمدالإماموفاةذكر

يومعليهدخلت،ومئتينوأربعينإحدىسنةمنالأولربيعشهرأولفيمرضهكان:صالحابنهقال

؟غداؤككانما،أبتيا:فقلت،ضعيفوهو،الصعداءيتنفسمحموموهوالأولربيعثانيالأربعاء

الناسجزع)1(وكئرة،لعيادتهالناسوعمومالأكابرمنالناسمجيءكثرةذكرثم.الباقلاماء:فقال

ملكه،سكانيطالبأناللهعبدولدهأمروقد،منهانفسهعلىينفققطيعاتفيهاخريقةمعهوكان،عليه

ئلاثة)2(ذلكمنوفضل،أبيهعنوكفر،تمرافاشترىالأجرةمنشيئافأخذ.يمينكفارةعنهيكفروأن

دراهم.

وصيته:أحمدالإماموكتب

إلاإلهلاأنيشهدأنهأوصى؟حنبلبنمحمدبنأحمدبه)3(أوصىماهذا،الرحيمالرحمناللهبسم

ولوكلهالدينعلىليظهرهالحقودينبالهدىأرسله،ورسولهعبدهمحمداوأن،لهشريكلاوحدهالله

فييحمدوهوأن،العابدينفياللهيعبدواأنوقرابتهأهلهمنأطاعهمنوأوصى.المشركونكره

وبمحمد،ديناوبالإسلام،رباباللهرضيتقدأنيوأوصى.المسلمينلجماعةينصحواوأن،الحامدين

)5(مصدقوهو،ديناراخمسينمننحواعلي)4(بفورانالمعروفمحمدبناللهلعبدأنوأوصى.نبيا

وأنثىذكركل،صالحولد)6(أعطياستوفىفإذا.اللهشاءإن،الدارغلةمنعليمالهفيقضى،قالفيما

دراهم.عشرة،دراهمعشرة

يوما،بخمسينموتهقبلصبيلهولدقدوكان،لهميدعوفجعل،)7(ورثتهمنبالصبياناستدعىثم

ثم،وقبلهفالتزمهفدعاه،أحمدالإماممرضحينمشىقدمحمداسمهاخرولدلهوكان،سعيدافسماه

وجعل،وذاك:قال،لكيدعونبعدكتكونذرية:لهفقيل؟السنكبرعلىبالولدأصنعكنتما:قال

وجل.عزاللهيحمد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

آ،ط:حر!.في

.ثلاث:النسخفي

.طمنبه

.281(/11)النبلاءأعلاموسير،ظا،بمنوالمثبت،ببوران:ط،افي

ظا.،بمنوالمئبت،يقضي:قال،فيهامصذدتى:ط،افي

وصالح.اللهعبدولد:النبلاءأعلامسيرفي

ذريته.:ظا،بفي
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كانتحتىيئنفلم،الأنينفترك،المرضفيالأنينكرهأنهطاووسعن)1(مرضهفيبلغهوقد

حينفأن،السنةهذهمنالأولربيعمنعشرالثاني،الجمعةليلةوكانت،صبيحتهافيتوفيالتيالليلة

الوجع.عليهاشتد

نأيكثرجعلاللهرحمهبياحتضرلما:قالأنه،أيضاصالحعنويروى،الثهعبدابنهعنرويوقد

:فقال؟الساعةهذهفيبهالهجتالتياللفظةهذهما،أبةيا:فقلت،بعد،لا،بعد،لا:يقول

:فأقول؟أحمديافتني:يقولوهو،أصبعهعلىعاضوهو،البيتزاويةفيواقفإبليسإن،بنيئيا

بعضفيجاءكما.التوحيدعلىجسدهمنروحهتخرجحتىيفوتهلايعني.بعد،لا،بعد،لا

:فقال.أجسادهمفيأرواحهمدامتماأغويهمأزاللاوعزتك،ربيا:إبليسقال،الأحاديث

.استغفروني)2(مالهمأغفرأزالولا،وجلاليوعزتي

خللواأنإليهميشيروهويوضئونهفجعلوا،يوضئوهأنأهلهإلىأشارأنهأمرهمنكانماوأحمسن

عنه.ورضي،اللهرحمه،توفيالوضوءأكملوافلما،ذلكجميعفيوجلعزاللهيذكروهوأصابعي

منساعتينمننحومضىحين،الجمعةيومصبيحة-الله-رحمهأحمدالإماموفاةكانتوقد

يحملونغلمانومعهحاجبهطاهربناللهعبدبنمحمدوبعث،الشوارعفيالناسفاجتمع.النهار

أولادهفأرسل.بهذالبعثحاضراكانلوفإنه،الخليفةعننيابةهذا:يقولوأرسل،أكفانفيهامناديل

تلكفييكفنوهأنوأبوا،يكرههمماوهذا،يكرهمماحياتهفيأعفاهقدكانالمؤمنينأميرإن:يقولون

لهواشتروا،وحنوطالفافةعوزمعهواشتروا،فيهفكفنوهجاريتهغزلتهقدكانبثوبوأتوا،الأثواب

يستعيرمنولا،منهايأكلفلا،بيوتهمهجرقدكانلأنه؟بيوتهممنبماءيغسلوهأنوامتنعوا،ماءراوية

شهركلفي؟المالبيتعلىلهمرتبمايتناولونكانوالكون!م،عليهممتغضبايزاللاوكان،أمتعتهم

فجعلوا،هاشمبنيمنالخلافةبيتمنمئةنحوغسلهوحضر.وفقراء)3(عالةوكانوا.درهمالافأربعة

.ا)4(عنهويترضون1،عليهويترحمون،لهويدعون،عينيهبينيقبلون

البلدةونائب،اللهإلاعددهميعلملاماوالنساءالرجالمنحولهوالخلائق،بنعشهالناسوخرج

)1(

)2(

)3(

)4(

موته.مرض:ظا،بفي

سعيدأبيحديثمن261()4/المستدركفيوالحاكم،)11178(رقم4(وا)3/92المسندفيأحمدرواه

عبادكأغويأبرحلا،ربياوعزتك:قالالشيطانإن":!ه!اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيالخدري

استغفروني"مالهمأغفرأزاللاوجلاليوعزتي:وتعالىتباركالربفقال،أجسامهمفيأرواحهمدامتما

حسن.بهافهو،طرقهلهولكن،ضعيفوإسناده

عائل.جمع،الفقراء:العالة

ظا.،بمنالزيادة
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هووكان،فيهأحمدالإمامأولادفعزىخطواتوتقدم،الناسفيواقفطاهربناللهعبدبنمحمد

ذلك،أجلمنالدفنبعدالقبرعلىالصلاةالناسمنجماعةأعادوقد،عليهالصلاةفيالناسأمالذي

الخلق.لكثرةوذلك،العصرصلاةبعدإلا-اللهرحمه-قبرهفييستقرولم

ألففوجدواالناسبحزرأمرطاهربناللهعبدبنمحمدالأميرأن:واحدوغيرالبيهقيروىوقد

قيل:ماوأقل.)1(السفنفيكانمنسوى،إنسان(ألفأوسبعمئة:روايةوفي،ألفوثلثمئةألف

ألف.سبعمئة

وقفالذيالموضعيمسحأنأمرالمتوكلأنبلغني:يقول،زرعةأباسمعت:حاتمأبيابنوقال

.ألف)2(وخمسمئةألفألفيمقامفبلغ،حنبلبنأحمدعلىصليحيثعليهالناس

سمعت:يقول،القاضيكاملبنأحمدبكرأباسمعت:الحاكمعنالبيهقيبكرأبوالحافظوقال

والإسلامالجاهليةفيجمعاأنبلغناما:يقول،الوراقالوهابعبدسمعتالزنجانييحيىبنمحمد

الله.عبدأبيجنازةعلىالجمعمنأكثركان

الوركاني،سمعت،المكيالعباسبنمحمدحدثني:حاتمأبيبنالرحمنعبد،محمدأبووقال

.والمجوس،والنصارى،اليهودمنألفاعشرونأحمدماتيومأسلم:قال،حنبلبنأحمدجار

الافعشرةأسلم:النسخبعضوفي.()3(والمجوسوالنصارىواليهودالمسلمينفيالمأتمووقعا

.)4(أعلموالله،ألفاعشرينبدل

سمعت:يقول،أحمدبناللهعبدسمعت:يقول،زيادبنسهلأباسمعت:الدارقطنيوقال

رحمه-فإنه،هذافيقولهاللهصدقوقد.الجنائزيوموبينكمبيننا:البدعلأهلقولوا:يقول،أبي

ولا،بموتهأحديحتفللم)5(القاضيدوادأبيبنأحمدمخالفيهوعيون،زمانهفيالسنةإمامكان-الله

نفسهومحاسبتهوتنقيرهوورعهزهدهمع،المحاسبيأسدبنالحارثوكذلك.القليلإلاالناسمنشيعه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.34(10/)1النبلاءأعلامسير

السابق.المصدر

ظا.،بمنزيادة

ولا،الوركانيهذاعنالمكيهذابنقلهاتفرد،منكرةحكايةهذه:1/343()1النبلاءأعلامسيرفيالذهبيقال

قالالذيوهو،سنةعشرةبثلاثحنبلبنأحمدقبلماتالذيجعفربنمحمدالمشهوربالوركانيوماذا،يعرف

وليلموتألوفإسلاموهوهذا؟مثلوقوعتحيلوالعقلالعادةثم.حنبلبنلأحمدجارأكان:زرعةأبوفيه

بل.مثلهنقلعلىوالدواعي؟الهمملتوفرولتواتر؟لاشتهرذلكوقعولو؟يعرفلامجهولإلاذلكينقلولا،لله

.؟!ظنكفما،العجبذلكمنلقضينفسيىمئةلموتهأسلملو

الدنيا.قضاةقاضيوهو:طفي
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بعد.ومنقبلمنالأمرفلله.)1(الناسمنأربعةأوثلاثةإلاعليهيصللم،وحركاتهخطراتهفي

ولماللهسبيلفيأقتلأنأحبكنتما:قالأنه:الشاعرمحمدبنحجاجعن،البيهقيروىوقد

أحمد.الإمامعلىأصل

وهم:،خمسةسادساليومدفن:أحمددفنيومقالأنه:العلمأهلمنرجلعنوروى

رحمه-توفييومعمرهوكان.اللهرحمهم،العزيزعبدبنوعمر،وعلي،وعثمان،وعمر،بكرأبو

شهر.منأقلوأياماسنةوسبعينسبعا-الله

لهورئيتأحمدالإمامراهاالتيالصالحةالمناماتمنرئيماذكر

الرؤياإلا":روايةوفي01")2(المبشراتإلاالنبهوةمنيبقلم":الحديثفيصحوقد

."لهترىأوالمؤمنيراها،)3(الصالحة

سمعت،الحسينبنمحمدبنجعفرسمعت،حمشاذبنعليسمعت،الحاكمعنالبيهقيوروى

من:فقال،وجلسفسلمعكازةومعهشيخوجاءه،حنبلبنأحمدعندكنا:يقول،شبيببنسلمة

أريت،فرسخمئةأربعمنإليك)4(ضربت:قال؟حاجتكما،أنا:أحمدفقال؟حنبلبنأحمدمنكم

والملائكةالعرشساكنإن:لهوقل،عنهوسل،حنبلبنأحمدإلىسر)5(:فقال،المنامفيالخضر

.وجل)6(عزللهنفسكصبرتبماعنكراضون

فرأيته،شديداغمااغتممتأحمدماتلفا:قال،الإسكندرانيخزيمةبنمحمداللهعبدأبيوعن

دارفيالخداممشية:فقال؟هذهمشيةأي،اللهعبدأبايا:لهفقلت،مشيتهفييتبختروهوالمنامفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.جدايسيرةطائفةإلاعليهيصللم،المريسيغياثبنبشروكذلك:طفيبعدها

سمعت:قال،عنهاللهرضيهريرةأبيعن،المبشراتباب،التعبيرفي331()12/صحيحهفيالبخاريرواه

."الصالحةالرؤية:قال؟المبشراتوما:قالوا،المبشراتإلاالنبوةمنيبقلم":يقولغ!ييهاللهرسول

يبقى.لا:أي،الاستقبالوالمراد،لوقوعهتحقيقأالمضيعلىالدالباللفظذكرهكذا:الفتحفيالحافظقال

بالرؤيا.فسرهاثم،المبشراتإلابيالمختصةالنبوةبعديبقلم:والمعنى

وابن،)876(رقمداودوأبي،)947(رقمومسلم،921()1/أحمدعندعباسابنحديثمنالحديثوجاء

ترىأوالمسلميراهاالصالحةالرؤياإلاالنبوةمبشراتمنيبقلمإنه،الناسأيها":بلفظ)9938(رقمماجه

!ي!.موتهمرضفيقالهطويلحديثمنجزءوهو."له

.طمنزيادة

إليك.صرت:351(/1)1النبلاءأعلامسيرفي

وصر.قم:ظا،بفي

.(27وه274/السابعالجزء)تاريخهفيعساكرابنأخرجه
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لي:وقال،ذهبمننعلينوألبسني،وتوجني،ليغفر:قال؟بكاللهفعلما:فقلت،السلام

سفيانعنبلغتكالتيالدعواتبتلكادعني،أحمديا:قالثم،كلاميالقرآن:بقولكهذا،أحمديا

اغفر،شيءكلعلىبقدرتك،شيءكلربيا:قلت:قال.الدنيادارفيبهنتدعوكنت،الثوري

فإذافدخلت،إليهاادخلقمالجنةهذه،أحمديا:ليفقال.شيءعنتسألنيلاحتى،شيءكللي

الذىللهاتحضد):يقولوهو،نخلةإلىنخلةمنبهمايطير،أخضرانجناحانولهالثوريبسفيانأنا

له:فقلت:قال.(74:الزمرأ!الفملينأخرهنغمنشآحتثالجنة!فنتبماالأرض!وأؤزشاوغدلمصدقنا

منمائدةيديهوبين،الجليليديبينتركته؟!بشرمثلومن!بخبخ:فقال؟الحافيبشرفعلما

منياوانعم،يشربلممنيااشرب،يأكللممن)1(ياكل:يقولوهو،عليهمقبلوالجليل،الطعام

.قال)2(كماأو،ينعملم

فيرأيتهزرعةأبوماتلما:قال،وارةبنمسلمبنمحمدعن،حاتمأبيبنمحمدأبووقال

الله،عبدوأبي،اللهعبدبأبيألحقوه:الجبارليقال:فقال؟بكالثهفعلما:فقلت،المنام

حنبل.بنوأحمدوالشافعيمالك؟اللهعبدوأبي

لفصلالرببرزوقدقامتقدالقيامةكأنالمنامفيرأيت:الأنطاكيخرزادبن)3(عثمانوقال

الله،عبدوأبا،اللهعبدوأبا،اللهعبدأباأدخلوا:العرشبطنانتحتمنيناديمنادياوكأن،القضاء

،والثوري،مالك:فقال؟هؤلاءمن:جانبيإلىلملكفقلت:قال.الجنةا)4(اللهعبدوأباأ

حنبل.بنوأحمد،والشافعي

وهوالنومفياللهرسولرأيت:قال،المقدسيأيوببنيحيىعن،خيثمةأبيبنبكرأبووقال

عنه.يذبانمعينبنويحيىحنبلبنوأحمد،مغطىثوبوعليهنائم

حلقةفيحنبلبنأحمدكأنرأىأنه،الجلاءيحيىعندوادأبيبنأحمدترجمةفي)5(تقدموقد

يتلووهوالحلقتينبينواقف!!ك!ي!اللهرسولوكأن،أخرىحلقةفيدوادأبيبنوأحمدالجامعبالمسجد

ابنحلقةإلىويشير(98:أ!نعامأ!هوفؤلاءبهايكفزلمحإنوالنبؤهوالحكلالكنفءاتتنهمأئذينأول!ك!و:الايةهذه

)1(

)2(

)3(

)4(

.ط،ظامنوالمثبت،أكللامنيا:ب،ا

،ص)85((الحافيبشرترجمة)العاشرةوالمجلدة.92(وأ092/السابعالجزء)تاريخهفيعساكرابنأخرجه

النبلاءأعلاموسير،335()2/الصفوةصفةفيوبعضه/602(وه255)3/منظورلابنمختصرهوفي

)11/348(.

أحمد.:إلىالمطبوعفيتحرفت

.افييردلمقوسينبينما

.24(0)سنةحوادثفيتقدم
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حنبلبنأحمدإلىويشير،(98:ا!نعامأ!هوببهفرجمتبهاليسواقؤمابهاممنافقذ!،وأصحابهدوادأبي

وأصحابه.

ومنتيووأربحيوثنتيرسنةكين5ث!

كثيرم!،دوومنهاتهدم،)1(قومسبمدينةكانماذلكفمن؟البلادفيهائلةزلازلكانت:فيها

نفسا.)2(وتسعينوستةألفاوأربعينخمسةمننحوأهلهامنومات

.منكر!زلازلالبلادمنوغيرهاوالشاموفارسوخراسانباليمنوكانت

منالافعشرةمننحواوأسروا،كثيراشيئافانتهبوا،الجزيرةبلادعلىالرومأغارت:وفيها

.راجعونإليهوإناللهفإنا؟الذراري

مكة.نائب،عليبنمحمدبنالإمامإبراهيمبنمحمدبنموسىبنالصمدعبدفيهابالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.المنصور)3(مدينةقاضي،الجعدبنعليبنالحسن

بنحسانبنحمادبنعثمانبنالحسن)5(واسمه،الشرميةقاضي:)4(الزياديحسانوأبو

سواهم.وخلقا،والواقدي،الجراحبنووكيع،مسلمبنالوليدسمع.البغدادييزيدبنالرحمنعبد

وجماعة.،بطفكالمعروفالحافظالفرغانياللهعبدبنوعلي،الدنياأبيبنبكرأبو:وعنه

بعضتزوجإنما،أبيهبنزيادسلالةمنهووليس:قال")6(تاريخه"فيعساكرابنالحافظترجمه

.الزيادي:لهفقيل،لزيادولدبأمأجداده

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

المشهورةوقصبتها،طبرستانجبالذيلفيوهي،ومزارعوقرىمدنعلىتشتملكبيرةكورة:"قومس"

.(ياقوت).ونيسابورالريبينوهي،دامغان

.وتسعون:النسخفي

،العراقأهلبمذهبالعلماءمنوكان.المنصورمدينةقضاءولي.الجوهريعبيدبنالجعدبنعليبنالحسن

.364()7/بغدادتاريخ.أبيهحياةفيالقضاءوولي،أبيهعنأخذ

،437()1/والعبر،347()6/عساكرابنتاريخومختصر،356()7/بغدادوتاريخ،(18)9/الأدباءمعجم

.(1/1694)النبلاءأعلاموسير

.طمنوالمثبت،..الحسنالزياديحسانأبيواسم:ب،آفي

.347()6/عساكرابنومختصر،أ(236)4/عساكرابنتاريخ
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الحديث.000(")1بينوالحرام،بينالحلال":جابرعنبسندهحديثهمنأوردثم

ولي،والأمانةوالثقةالمعرفةأهلمن،الأفاضلالعلماءمنكان:قالأنه)2(الخطيبعنوروي

كثير.حديثوله،السنينعلىتاريخوله؟المتوكلخلافةفيالشرقيةقضاء

تاريخوله،الناسبأيامجيدةمعرفةلهوكانت،الكتبعملقدديناصالحاكان:)3(غيرهوقال

مفضالا.كريماوكان،حسن

ضائقةأصابتهقدأنهيذكرأصحابهبعضإليهأنفذأنه:منها؟حسنةأشياءعنهعساكر)4(ابنذكروقد

لهصاحبالرجلذلكسألثم،إليهبصرتهافأرسلها،دينارمئةغيرعندهيكنولم،الأعيادمنعيدفي

يستقرضالمئةأخذالذيالرجلذلكإلىحسانأبووكتب،إليهبهافأرسل،الحالتلكمثليشكوأيضا

إليهوركب،أمرهامنتعجبرآهافلما،صرتهافيبالمئةإليهفأرسل،بالأمريشعرلاوهوشيئامنه

وجزاهماللهرحمهم؟دينارالمئةواقتسموا،الثلاثةفاجتمع؟إليهأرسلهافلاناأنفذكر،ذلكعنيسأله

.خيرامروءتهمعن

.)5(مالكعن"الموطأ"رواةأحد،الزهريمصعبأبوتوفيوفيها

.المشاهير)6(القراءأحد،ذكوانبناللهوعبد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.347()6/منظورلابنعساكرابنتاريخمختصرفيوهو،تاريخهفيعساكرابنرواههذاجابرحديث

بينالحلالباب،البيوعوفي،لدينهاستبرأمنفضلباب،الإيمانفي(171/)1صحيحهفيالبخاريرواهوقد

رقمداودوأبو،الشبهاتوتركالحلالأخذباب،المساقاةفي()9915رقمصحيحهفيومسلم؟بينوالحرام

عنهما"اللهرضيبشيربنالنعمانحديثمن241()7/والنسائي،)5012(رقموالترمذيو)0333()9332(

صحتهعلىمتفقصحيحالحديثهذا:)63(صفحة"والحكمالعلومجامع"فيالحنبليرجبابنالحافظقال

بشير.بنالنعمانروايةمن

،عباسوابن،مسعودوابن،اللهعبدبنوجابر،ياسربنوعمار،عمرابنحديثمن!والنبيعنرويوقد

.البابأحاديثأصحالنعمانوحديث

فانظرها.،المشتبهاتعنالشبهاتكشفسماها،الحديثهذاحولرسالةاليمانيالقطرإمامالشوكانيألفوقد

.347()6/عساكرابنومختصر،356()7/بغدادتاريخ

عساكر.ابنتاريخفيترجمتهتطبعلم،347()6/عساكرابنمختصر

.(1/1794)النبلاءأعلامسير،934()6/عساكرابنتاريخمختصر

منهوسمع،مالكعلىتفقه.ومفتيهاالمدينةقاضي،الفقيه،الحارثبقالقاسم،الزهريبكرأبيبنأحمدهو

أعلامسير.سنةوتسعيناثنتينعن،مدافعغيرالمدينةفقيهوهومات:بكاربنالزبيرقال.مدةولزمه،الموطأ

.(1/436)والعبر،(11/436)النبلاء

وإمام،بالشامالإقراءشيخ،المقرئ،محمدأبو:ويقال،عمروأبو،ذكوانبنبشيربنأحمدبناللهعبدهو

.(1/454)النهايةغاية.تميمبنأيوبعلىقرأ،دمشقجامع



هـ243سنةوفياتهـ-243سنةأحداث

.)1(الطوسيأسلمبنومحمد

)2(وه
رمحبنومحمد

)3(والتعديلالجرحأئمةأحد،الموصليعماربناللهعبدبنومحمد

.)4(أكثمبنيحىوالقاضي

191

ومئتيووأربميرث!ثسنةخلت5ث!

إقامته،دارليجعلها،دمشقمدينةقاصداالعراقمناللهعلىالمتوكلتوجهمنهاالقعدةذيفي

فقال،ذلكعلىالعراقأهلوتأسف،بهافضحى،بلدبمدينةوهوالأضحىعيدفأدركه،إمامتهومحل

:المهلبيئ)5(محمدبنيزيدذلكفي

انطلاقعلىالإمامعزمإذابالعراقتشمتالشامأظن

بالطلاقالمليحةتبلىفقدوساكنيهاالعراقتدعفإن

مكة.نائبوهو،قبلهاالتيفيالمذكور،الصمدعبدبالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

توفي:وفيها:جريرابنقال

تكينصولبنمحمدبنالعباسبنإبراهيم:قلت.الضياعديوان)7(متولي:)6(العباسبنإبراهيم

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

إمام،خزيمةابنالأئمةإمامعنروى.المباركبابنوقتهفييشبهكان،والأربعينالمسندصاحب،الحسنأبو

.(1437/)والعبر،(591)12/النبلاءأعلامسير.ثقةحافظ

معروفأوكان.واحدحديثفيأخطأما:النسائيقال.الثبتالحافظ،المصري،مولاهمالتجيبياللهعبدأبو

.(1/438)والعبر،(11/894)النبلاءأعلامسير.يرحلولم،والحفظالزائدبالإتقان

النبلاءأعلامسير.الموصلمحدث،حجةحافظ،ثقة.الحديثوعللالتاريخصاحب،جعفرأبوهو

.)1/438(العبر،)11/946(

المأمونولاه.الأعلاموأحد،القضاةقاضي،البغدادي،المروزيمحمدأبو،قطنبنمحمدبنأكثمبنيحيى

بنأحمدمرتبةفيالمتوكلوجعله.مطالعتهبعدإلاشيئاتعمللاالوزراءفكانت،قلبهبمجامعوأخذ،بغدادقضاء

.(1943/)العبر،5()12/النبلاءأعلامسير.عليهغضبثم،دوادأبي

.83()7/الأثيروابن،(902)9/الطبريتاريخ

الأعيانووفيات،891(-164)1/الأدباءومعجم،)6/117(بغدادوتاريخ،68(-)15/43الأغاني

/1()44.

ظا.،بفييردلمالعباس:قولهحتى
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،جرجانملكتكينصولجدهوكان.)1(الصولييحيىبنمحمدعموهو،الكاتبالشاعر،الصولي

.صفرةأبيبنالمهلببنيزيديديعلىأسلمثم،تمجسثم،منهاأصلهوكان

:)2(قولهمنها؟أشياءشعرهمنواستجادخلكانابنذكرهشعرديوانهذاولإبراهيم

مخرجمنهااللهوعندذرعاالفتىبها)3(يضيقنازلةولرب

تفرجلاأظنهاوكنتفرجتحلقاتهااستحكمتفلما)4(كملت

:)5(قولهومنها

الناظرعليكفبكىلمقلتيالسوادكنت

أحاذركنتفعليكفليمتبعدكشاءمن

:)6(الزياتبنالملكعبدبنمحمدالمعتصموزيرإلىبهكتبماذلكومن

عواناحرباصرتنبا)7(فلماالزمانبإخاءأخيوكنت

الزماناأذممنكفأصبحتالزمانإليكأذموكنت

الأمانامنكأطلبأنافهاللنائباتأعدكوكنت

:أيضا)8(وله

وأوطانأهلإلىنفس!نزوعدعةفيالعيشخفضيمنعنكلا

)01(بجيرانوجيرانا)9(بأهلأهلابهاحللتإنبلادبكلتلقى

الله.رحمه؟رأىمنبسزالسنةهذهمنشعبانبمنتصفوفاتهوكانت

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

الوزراءكتابصاحب،الصوليالعباسبناللهعبدبنيحيىبنمحمدبكرأبيوالدعموهو45()1/الوفياتفي

.المصنفاتمنوغيره

.(146/)الأعيانووفيات،(1187/)الأدباءومعجم،171ديوانهالأدبيةالطرائف

الشعر.ومصادرطمنوالمثبت،لها:النسخفي

ضاقت.:الوفياتفي

الأعيانووفيات،(177)1/الأدباءومعجم،94(1/)0والأغاني،()916ديوانهالأدبيةالطرائف،ابنهيرثي

/1()47.

.(01/57)والأغاني،(1/46)الأعيانووفيات،(1/171)الأدباءمعجم،(1)66ديوانهالأدبيةالطرائف

ثنى.:ط،ظافي

.(1/46)الأعيانووفيات،(1/291)الأدباءومعجم،(511)ديوانهالأدبيةالطرائف

.بداردارا:الديوانوفي،بأرضيىأرضا:الأدباءمعجم

.بأوطانوأوطانا:طفي
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ا)1(شعبانفي،إبراهيمخليفة،الجراحبنمخلدبنوالحسنا

الحجة.ذيفيبنجوربنهاشمومات:قال)2(

فيها:وتوفي:أناقلت

.)3(الرباطيسعيدبنأحمد
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الصوفية.أئمةأحد،)4(المحاسبيأسدبنوالحارث

الشافعي.صاحب،(التريبي)يحمرو،بنوحرملة

.)6(الجمحيمعاويةبناللهوعبد

)7(العدنيعمرأبيبنيحم!بنومحمد

.)8(الحمالاللهعبدبنوهارون

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

ظا.،بنسختيفيتردولم،ط،آفيزيادةقوسينبينما

إبراهيم،خليفة،الجزاحبنمخلدبنالحسنالضياعديوانفولي،العباسبنإبراهيمماتوفيها:الطبريوعبارة

يتولىكان،بالأدبعلمله،الكتابمن،الاكملالوزير،البغداديمحمدأبو،مخلدبنالحسنوهوشعبانفي

ومازالهـ،265سنةوعزله،وأعاده،عزلهثمهـ،263سنةالمعتمدواستوزره،العباسيللمتوكلالضياعديوان

بأنطاكيةفحبسهعليهغضبثم،الإقليمنظرإليهوجعل،مصرإلىطولونبنأحمدطلبهحتىاستقرارغيرعلى

.223()2/للزركليوالأعلام،7(/)13النبلاءأعلامسيرهـ.926سنةنحوفيهافمات

.منجور:الأثيرابنوفي2(90)9/الطبريجريرابن

وكيعاسمع.الثقة،المتقن،الحجة،الحافظ،نيسابورنزيل،المروزي،الزباطأمير،اللهعبدأبو

.2(70)12/النبلاءأعلامسير،(4651/)بغدادتاريخ.الرزاقوعبد

فيتصانيفله.مبكيأواعظأ،والمعاملاتبالأصولعالماكان،الصوفيةشيخ،العارفالزاهد،ال!هعبدأبو

النبلاءأعلاموسير،)01/73(الأولياءحلية.والرافضةالمعتزلةعلىوالرذ،الديانةوأصول،الزهد

.(531)2/والأعلام،(011/)12

الشافعيوعن،جدافأكثر،وهبابنعنحدث.المصري،الئجيبيئحفصأبو،اللهعبدبنيحيىبنحرملة

.(1/044)والعبر،938(1/1)النبلاءأعلامسير.والمبسوطالمختصرصنف،بهوتفقه،فلزمه

والعبر،)11/435(النبلاءأعلامسير.حديثصاحبثقةكان،عاممئةعاش،البصرةمسند،جعفرأبو

/1()044.

بنيحيىبنمحمدوهو.وغيرهالنبلاءأعلامسيرمنوالمثبت"العدنيعمربنمحمد":والمطبوعالنسخفي

النبلاءأعلامسير.خيراصالحاعبداكان،الحرمشيخ،المسندصاحب،الحافظالعدنياللهعبدأبو،عمر

.(1441/)والعبر،69()12/

لقبإنه:وقيل.بهايتقؤتبأجرةيحملوصارتزفدإنه:قيل،بالحمالالمعروف،البزارالبغداديموسىأبو

.44(11/)والعبر،(151)12/النبلاءأعلامسير.العلممنحملمالكثرة؟بالحمال
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.()1السريبنوهناد

هـ442سنةأحداث

ومئتيروأربميرأربحسنةخلتص5ث!

فعزم،مشهودايوماوكان،الخلافةأبهةصفيدمشقمدينةإلىالمتوكلالخليفةدخلمنهاصفرفي

إنهثم،داريابطريقالتيوهي،بهاالقصورببناءوأمر،إليهاالملكدواوينبنقلوأمر،بهاالإقامةعلى

يتحركالهواءورأى،ومائهالعراقهواءإلىبالنسبةثقيلوماءها،نديباردهواءهاأنورأى،استوخمها

البراغيثكثرةورأى،الليلثلثمنقريبإلىوغباراشتدادفييزالفلا،الصيفزمنفيالزوالبعدمن

بها،وهوالأسعاروغلت،عجيباأمراوالثلوجالأمطاركثرةمنفرأى،الشتاءفصلعليهودخل.بها

منها.فضجر،والثلوجالشتاءكثرةبسببالأجلابوانقطعت

،أياموعشرةشهرينبدمشقأقامبعدماسامراءإلىالسنةاخرمنرجعثم،الرومبلادإلىبغافجهز

أعلم.والله

وقد،وغيرهالعيديومع!جواللهرسوليديبينتحملكانتالتيبالحربةالمتوكلأتيالسنةهذهوفي

علىللمتوكلصارتفلما،!ج!)2(النبيمنالزبيرفوهبها،العوامبنللزبيرفوهبها،للنجاشيكانت

يديبينتحملكانتكمايديهبينيحملهاأنالشرطةصاحبوأمر،شديدافرحابهافرح،الله

ع!.اللهرسول

ماله.وأخذ،ونفاه)3(بختيشوعالطبيبعلىالمتوكلغضب:وفيها

قبلها.المذكورالصمدعبدفيهابالناسوحج

عجيبوهذا،النصارىوشعانين،لليهودالفطير)4(وعيدالأضحىعيديومالسنةهذهفيواتفق

غريب.

)5(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

كثيركان،صدوق.ذلكوغيرالزهدكتابصاحب،الكوفيالتميميالسريأبو،مصعببنالسريبنهناد

.(1/144)والعبر،(11/465)النبلاءأعلامسير.الكوفةراهب:لهيقالوكان،تسرىولا،تزوجوما،البكاء

للنبي.:طفي

العباسيونالخلفاءقربه.مستعربالأصلسريانيطبيب،جرجسبنبختيشوعبنجبرئيلبنبختيشوعهو

فيكتاباصنف.واللباسالفرشفيالمتوكليضاهيكانحتىوأثرى،مكانتهفعلت،العباسيالمتوكلسيماولا

.(44)2/للزركليالأعلامهـ.256سنةببغدادمات،الحجامة

.اليهودفطروخميس:طفي

عجيب.مرأ:آفي
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:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.)1(منيعبنأحمد
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)2(الخطميموسىبنوإسحاق

.)3(مسعدةبنوحميد

.)4(بيانبنالحميدوعبد

وه)5(
حجربنوعلي

.)6(الزياتبنالملكعبدبنمحمدوالوزير

المنطق"إصلاخ"صاحب،)7(السكيتبنويعقوب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

المسند.وصن!،وجمع،رحل،ثقةحافظ.البغداديثم،البغويجعفرأبو،الرحمنعبدبنمنيعبنأحمد

.483(1/)1النبلاءأعلامسير

الفقيه.،نيسابورقاضي،سامراءنزيل،الكوفيثمالمدني،الخطميموسىأبو،اللهعبدبنموسىبنإسحاق

النبلاءأعلامسير.حمصأعمالمنبجوسيةفتوفيالأسفاركثيروكان،عليهالثناءفيحاتمأبوأطنب،ثقة

.(1/424)والعبر،(11/455)

وطبقته،زيدبنحمادعنروى.البصريالعباسأبو:ويقال،عليأبو،الباهليالمباركبنمسعدةبنحميد

.(94)3/التهذيبوتهذيب،(1/434)العبر.صدوقأوكان

فيحبانابنذكره.فأكثروهشيمالطحانخالدعنروى.الحسنأبو،الواسطيزكرياءبنبيانبنالحميدعبد

.(111)6/التهذيبوتهذيب،(1434/).الثقات

،مروإلىانتقلثم،قديمابغدادنزل،نيسابورنزيل،المروزيالسعديالحسنأبو،إياسبنحجربنعلي

.(1434/)العبر،5(1/170)النبلاءأعلامسير.حافظامتقنأصادقاوكان.بهاحديثهواشتهر

فيمقتلهوذكرهـ،233عامفيالمتوكليدعلىمقتولأتوفيالزياتابنأنإذ،اللهرحمهكثيرابنمنوهمهذا

المحدثالبصريالشواربأبيبنالملكعبدبنبمحمدعليهاشتبهولعله:بشارقال،السنةتلكحوادث

.(91)26/الكمالوتهذيب(695)3/الخطيبتاريخفيترجمتهوتنظر.السنةهذهفيتوفيفإنه،المشهور

،خوزستانمنأصله.المؤذبالنحوي،والأدباللغةفيإمام،يوسفأبو،السكيتبنإسحاقبنيعقوبهو

وكتابه.قتلهثم،ندمائهعدادفيوجعله،أولادهبتأديبإليهفعهد،العباسيبالمتوكلواتصل،ببغدادتعلم

.مشهوراللغةفيكتاب"المنطقإصلاخ"

النبلاءأعلامسير،593()6/الأعيانوفيات،05()02/الأدباءمعجم،)202(واللغويينالنحويينطبقات

)12/16(.
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ومنتيروأربميوخمللعسنةخلت5ث!

قصروبناءبنائهاعلىأنفقإنه:فيقال،لهانهروحفرالماحوزةمدينةببناءالمتوكلأمر:فيها

.دينارألفألفي"اللؤلؤة":لهيقالالذيفيهاالخلافة

،داروخمسمئةألففيهاسقط،أنطاكيةبمدينةذلكفمن؟شتىببلادكثيرةزلازلوقعتالسنةهذهوفي

منازلهممنفخرجوا،جدامزعجةأصواتدورهاكوىمنوسمعت،بزجاوتسعوننيفسورهامنوانهدم

عندالبحرفهاج،البحرفيفساخ،"الأقرع"لهيقالالذيجانبهاإلىالذيالجبلوسقط،يهرعونسراعا

بالكلية.ذهبأينيدرىفلا،منهافرسخعلىنهروغار،منتنمظلمأسوددخانمنهوارتفع،ذلك

جرير.بن(جعفر)1أبوالإمامأورده

كثير.خلقمنهامات،طويلةدائمةصيحةبتنيسوسمع:قال)2(

وطرسوسوالرهاودمشقوحمصالعينورأسوحزانوالرفة)"(السنفيهاوزلزلت:قال)3(

اليسير،إلاأهلهامنبقيولا،منزلمنهابقيفما،اللاذقيةورجفت،الشاموسواحلوأذنةوالمضيصة

بأهلها.جبلةوذهبت

عليها.فأنفقالمتوكلبعثحتى،درهما)5(بمكةالقربةثمنبلغحتى-مكةعين-مشاشغارت:وفيها

.)9(أيالروهلال،)8(القاضياللهعبدبنوسوار،)7(إسرائيلأبيبنإسحاقماتوفيها:قال)6(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.2(2-1213)9/الطبريتاريخ

...ضخةتنيسأهل-قيلكما-فيهاوسمع:وفيه2(13)9/الطبريتاريخ

.2(13)9/الطبريتاريخ

قرببالجزيرةقلعةمنها،الأماكنمنلعددفاسمالسنأما.والرقةحلببينبالشامبلدوهي،بالس:الطبريفي

.ياقوت.عطيرابنبسنوتعرف،سميساط

عليها.فأنفقتالمتوكلأمفبعثت،درهماثمانين:الطبريتاريخفي

.2(13)9/الطبريتاريخ

:فقال،القرآنمسألةفيالوقفأظهرلأنه،عنهالأخذعنأعرضوا.وطبقتهزيدبنحمادسمع،المحدثينكبارمن

.(1/444)والعبر،(11/476)النبلاءأعلامسير.سنةوتسعونخمسولهببغدادمات.ووقف،اللهكلامالقرآن

العلمبيتمنوهو،ببغدادالرصافةفاضي،البصريالعنبريالتميمياللهعبدأبو،قدامةبنسواربناللهعبدبنسؤار

.444()1/والعبر543(1/1)النبلاءأعلامسيرمفوهافصيحأ،الشعراءفحولمنوكان.البصرةقاضيجذهكان،والقضاء

أعيانمنفقيه.البصريمسلمبنيحيىبنهلالوهو،الرازي:إلىالأثيروابنوالطبريالمطبوعفيتحرفت

فيالمضيةالجواهر.مصنفاتعدةله،بالقياسأخذهوكثرهعلمهلسعة؟بالرأيلقب.البصرةأهلمن،الحنفية

.(29)8/والأعلام،2(270/)الحنفيةطبقات



هـ245سنةوفيات

هلك:وفيها

791

اقتضتكائنةلهجرتثم،المتوكلعندحظياكانوقد،التوقيعديوانعلىوكان:سلمةبننجاح

)1(.ءوهء

جرير،بنجعمرأبومطولةقصتهاوردوقد،وحواصلهوأملاكهأموالهبأخذالمتوكليأمران

الله.رحمه

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.)2(الضبيعبدةبنأحمد

.مكة)3(مقرئ،القواسالحسنوأبو

.)4(النيسابورينصربنوأحمد

.()إسرائيلأبيبنوإسحاق

)6(السديبنتابن،موسىبنوإسماعيل

.)7(المصريالنونوذو

.)8(القاضيوسوار

.)9(دحيم،إبراهيمبنالرحمنوعبد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.88()7/الأثيروابن2(17-412)9/الطبريتاريخ

تهذيب.ثقة.الكثيروروى،والكبارزيدبنحمادسمع.البصرياللهعبدأبو،الضبيموسىبنعبدةبنأحمد

.(1/444)والعبر،793(/1)الكمال

بنوهبعلىقرأ،القراءةفيمكةإمام،المكي،أبوالحسن،النبالالقواسعونبنمحمدبنأحمدهو

.(1/123)النهايةوغاية،(1/482)الكمالتهذيب.قنبلعليهوقرأ،واضح

فقيهكان،وزاهدهاومفتيهاومقرئهانيسابورشيخ،النيسابوريالقرشياللهعبدأبوالشيخ،زيادبننصربنأحمد

.(1/541)النهايةوغاية،(923/)12النبلاءأعلامسير.والحديثالرحلةكثير،عصرهفيالحديثأهل

قليل.قبلتقدموقد،ظا،بفيسقط

ابنذكره.وطبقتهمالكعنروى.المحدث،الشيعي،الفزاري،الكوفيإسحاقأبو:ويقال،محمدأبو

.(1444/)والعبر،2(51)3/الكمالتهذيب.يخطئكان:وقال،الثقاتفيحئان

الفيض.أبو،الفئاضأبو،بالصعيدمصرديارمنإخميمبلدةإلىنسبة،الإخميميإبراهيمبنثوبان:واسمه

قليل.بعدمطولةترجمتهوستأتي

قليل.قبلتقدموقد،(ط)فيسقط

.الشاممحدث،والأردنفلسطينقاضي،دحيمسعيدأبو،الدمشقيميمونبنعمروبنإبراهيمبنالرحمنعبد

.(1454/)والعبر،(1/1515)النبلاءأعلامسير.مثلهزمانهفييكنلم،ثقة،اليتيمبدحيميعرفكان
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.)1(رافعبنومحمد

.عمار)2(بنوهشام

.النخشبي)3(ترابوأبو

قريةإلىنسبة،الراونديبنالحسينأبوإسحاقبنيحيىبنأحمد،الزنديق:)4(الراونديوابن

الدنيافييضزهفيمااستعملهالكنه،فضيلةلديهوكانت،الزندقةفيكتبايصنفببغدادكان،قاشانببلاد

وتسعينثمانسنةفيأ()الجوزيابنماذكرهاحسبمطولةترجمةلهذكرناوقد.والاخرة

،)آ(
تلبسوقد.السنةهذهفيتوفيأنهذكر)7(خلكانابنالقاضيلأنهاهناذكرناهوإنما،ومئتين

،الراونديإسحاقبنيحيىبنأحمدالحسينأبو:فقال،مدحهبل،أصلابشيءيجرحهولم،عليه

مننحوالمصنفةالكتبمنوله،عصرهفيالفضلاءمنوكان،الكلامعلمفيمقالةله،المشهورالعالم

،")8(الزمزدة"وكتاب،"التاج"وكتاب،"المعتزلةفضيحة"كتابمنها؟كتاباعشروأربعةمئة

انفردوقد،الكلامعلماءمنجماعةمعومحاضرات)01(محاسنوله.ذلكوغير")9(القصب"وكتاب

كتبهم.فيالكلامأهلعنهنقلهابمذاهب

عمرهوتقدير1،ببغداد:وقيل،التغلبيطوقبنمالكبرحبة،ومئتينوأربعينخمسسنةتوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

صالحا.عابدازاهداكان.والرحلةالصدقفيبخراسانعصرهشيخ.النيسابوريمولاهم،القشيرياللهعبدأبو

،215()12/النبلاءأعلامسير.خبزيومئذلأهلهيكنولم،فردها،درهمآلافخمسةطاهرابنإليهأرسل

.(1454/)والعبر

قراءتهماعنوعراكتميمبنأيوبعلىالقرآنقرأ.ومحدثهاوفقيههاوقارئهادمشقخطيب،السلميالوليدأبو

النهايةغاية،(1445/)العبر،(1/1042)النبلاءأعلامسير.صدوقثقة.عامرابنصاحبالذمارييحيىعلى

/2()354.

تألهثموتفقه،العلمكتب.وغيرهالأصمحاتماصحب،القوممشايخكبارمن،النخشبيالحصينبنعسكرهو

.(1/454)العبر،(1/1545)النبلاءأعلامسير.السباعنهشته:قيل،بالباديةمات.وتجردوساح،وتعبد

سنةفيوفاتهجعلالذي،خلكانبابن4اقتداهناذكرهوإنماهـ،892سنةحوادثفيالمؤلفلهسيترجم

الأثير.ابنقالكما،فاحشخطأفيفوقعهـ،245

.(501-99)6/المنتظم

.طمنزيادة

.(159/)الأعيانوفيات

.الزمرد:والأعلامالعارفينوهديةوالمنتظمالأعيانوفيات

.(1)وحاشية(149/)والوفياتالمصادرفيوردكماالذهبقضيبكتابالصوابولعل،النصب:ظا،بفي

.ومناظراتمجالس:الأعيانوفياتفي
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أرخوإنما.بحروفها)1(لفظههذا.أعلمفالله،خمسينسنةتوفيأنهالبستانفيوذكره.سنةأربعون

وسيأتي.،ومئتينوتسعينثمانسنةفيوفاتهالجوزيابن

،المصريالفيضأبو،إبراهيمبنالفيضابن:وقيل،إبراهيمبنثوبان:)2(المصريالنونذو

فضائلهمنشيئاوذكر،"الوفيات"فيخلكانابنالقاضيترجمهوقد،المشهورينالمشايخأحد

ومئتين،وأربعينثمانسنةفي:وقيل،بعدهاالتيفي:وقيل،السنةهذهفيوفاتهوأرخ،وأحواله

أعلم.والله

:وقال،"مصرتاريخ"فييونسابنوذكره.مالكعن"الموطأ"روىمنجملةفيمعدودوهو

فصيحا.حليماوكان.إخميمأهلمنكانإنه:وقيل،نوبيأأبوهكان

الأرضلهافانشقت،وكرهامننزلتعمياءقنبرة)4(رأىأنهفذكر،توبتهسببعنوسئل:قال)3(

وشرب!هدهمنفأكلتأ،ماءالأخرىوفي،سمسمإحداهمافي،و!صهدهحبمن5سكزجتينعن

.ا)6(هذهمن

.بلدهإلىمكزمافرده،فأبكاه،وعظهعليهدخلفلما،)7(فأحضره،المتوكلإلىمرةشكيوقد

عليه.)8(يثنيعندهذكرإذافكان

ومئتيروأربميرستسنةخلت5ث!

ثم،بالقراءواستدعى،منهاالخلافةبقصرفنزل،الماحوزةإلىالمتوكلدخلمنهاعاشوراءيومفي

.مشهودايوماوكان،وأطلقوأعطى،بالمطربين

.(1/49)خلكانابنبلفظهوأراد.ظا،بمنزيادة(1)

،)8/246(عساكرابنومختصر،)8/393(بغدادوتاريخ،1/3(وه331)9/الأولياءحليةفيترجمةله)2(

.(112)القشيريةوالرسالة،(11/532)النبلاءأعلاموسير،31(1/5)الأعيانووفيات

.31(1/6)الأعيانوفيات)3(

ضاربة،أعلاهافيسمز،المناقيرالمخروطيةالجواثمورتبة،القبرياتفصيلةمنعصفور:"والقئرةالقنبرة")4(

القبر.:وجمعها.سوداءبقعةصدرهاوعلى،أسفلهافيبياضإلى

فارسية.وهي،الأدممنالقليلفيهيؤكل،صغيرإناء:"السكرجة"()5

..الوفياتذلكويوافق،طمنزيادة()6

مصر.من:الوفياتوفي،العراقإلىمصرمن:طفيبعده)7(

.النونبذيهلافحي،الصالحونذكرإذا:يقولكان:(11/534)النبلاءأعلامسيرفي)8(
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أسير.الاف)1(أربعةمننحوالمسلمينمنففودي،والرومالمسلمينبينالفداءوقعمنهاصفروفي

يوما.وعشرينأحدمننحوااستمرعظيمأمطرابغدادمطرتمنهاشعبانوفي

.عبيط)2(دمهوإنما،مطربلخبأرضووقع

الزينبيئ.سليمانبنمحمدفيهابالناسوحج

الموسم.أمرهووولي،طاهربناللهعبدبنمحمدالأعيانمنفيهاوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.الدورقي)3(إبراهيمبنأحمد

.)4(المروزيالحسنبنوالحسين

المشاهير.القراءأحد،)5(الدوريعمروأبو

.الحمصيئ)6(مصفىبنومحمد

فيالبليغ،الماجنالشاعر،مولاهم،الخزاعيسليمانبنرزينابن:علي)7(بنودعبل

فاستدعى،بخيلاوكان،الكاتبهارونبنسهلعنديوماحضر:قال.أكثرالهجاءوفي،المدح

،الرأسففقد.ضرسنفيهيعملولا،سكينيقطعهلاقاسهووإذا،قصعةفيديكفإذا،بغدائه

والله!ويحك:فقال،فألقيته،تأكلهلاأنكحسبت:قال؟،بهصنعتماذا!ويلك:للطباخفقال

فضل،وبهيصوتومنه،الأربعالحواسوفيه،بالرأسفكيف،الرجلينيلقيمنعلىلأعيب

أكلهعنرغبتكنتفإن؟العظامأهشوعظم!،يتبركوبهوعرفه،المثليضربوبهما،وعيناه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

نفسا.وستينوسبعةوثلاثمئةبألفينففودي:الأثيروابنالطبريفي

.الطريالخالص:"الدممنالعبيط"

مجودحافظ.الدورقيةالقلانسبيعإلىالنسبةوهذه،العبدياللهعبدأبو،الدورقيكثيربنإبراهيمبنأحمد

.(1/464)والعبر،(513/)12النبلاءأعلامسير.صدودتى،مصف

وهو.وصنفوجمع،بمكةجاور،المباركابنصاحب،المروزياللهعبدأبو،حرببنالحسنبنالحسين

.(1/175)التهذيبتقريب،(12/591)النبلاءأعلامسير،صدودتى.حنبلبنلأحمد"الزهد"كتابراوي

الكسائيعلىقرأ،المقرئينشيخ،سامراءنزيل،الضريرالدوريصهبانبنالعزيزعبدبنعمربنحفص

العبر،541()11/النبلاءأعلامسير.كثيرخلقعليهقرأ.صدوقأوكان،وصنفهاالقراءاتوجمع،وغيره

.255(1/)النهايةغاية،(1464/)

.49()12/النبلاءأعلامسير.صدودتى،وطائفةمسلمبنالوليدعنحدث،الصالحالعبد،اللهعبدأبو

معجم،382()8/بغدادتاريخ،(186-5/2512)الأغاني،)953(والشعراءالشعر،)264(الشعراءطبقات

.(1/1915)النبلاءأعلامسير،(172)8/عساكرابنتاريخمختصر،(199/)1الأدباء
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!()1اللهقاتلك،بطنكفيهو،أدريأنابل:فقال؟هوأينأدريلا:فقال.فأحضره

التغلبيالحسنأبو،الحارثبنعياشبنميمونبناللهعبد)3(واسمه:)2(الحواريأبيبنأحمد

الأحوالذوي،)4(المشكورينوالأبرار،المذكورينوالعباد،المشهورينالزهادأحد،الغطفاني

الداراني،سليمانأبيللشيخوتلمذ،دمشقوسكن،الكوفةمنأصله،الصادقةوالكرامات،الصالحة

الله.رحمهما

وخلق.،أسامةوأبي،ووكيع،عيينةبنسفيانعنالحديثوروى

.كثيرونوخلق،الرازي()زرعةوأبو،الدمشقيزرعةوأبو،حاتموأبو،ماجهوابن،داودأبو:وعنه

عليه.فأثنى،حاتمأبوذكره

به.الشامأهليسقياللهأنلأظنإني:معينبنيحيىوقال

.الشامريحانةهو:يقولمحمدبنالجنيدوكان

،،)7(يخالفهولاأيغضبهألاالدارانيسليمانأباعاهدقدكانأنهعساكرا.6(ابنالحافظروىوقد

عليهيردفلم؟تأمرفماذاالتنورسجرواقدهذا،سيدييا:فقال،الناسيحدثوهويومافجاءه

ثم.فيهفاقعداذهب:الثالثةفيلهفقال،وثالثة،ثانيةأحمدأعادهاثم،بالناسلشغله؟سليمانأبو

فيفاقعداذهب:لأحمدقلتإني:حضرهلمنفقال،استفاقثم،الناسبحديثسليمانأبواشتغل

ولمالتنورفيجالسافوجدوهفذهبوا.إليهبنافقوموا،ذلكفعلقديكونأنأخشىوإني،التنور

.واحدةشعر!منهيحترق

الولد،لهيصلحشيئايملكولاولالهولدوقديومذاتأصمحالحواريأليلنأحمدأن.روئ ...01عا)8(

فوضعها،درهمبمئتيرجلجاءهإذذلكفيهوفبينما،دقيقمنوزنةلنافاستدناذهب:لخادمهفقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

ومسكه.بخلهفيهاذكربأبياتفهجاه:طفيبعده

،255()33/عساكرابنتاريخ،)4/237(الصفوةصفة،)21(القشيريةالرسالة،5()01/الأولياءحلية

.85(/12)النبلاءأعلامسير936(/1)الكمالتهذيب

.الحواريأبياسمأي

ين.لمشهورا:آفي

.طمنوالزيادة،والرازي:النسخفي

.(55)33/عساكرابنتاريخفيترجمتهمنساقطوالخبر،(431)3/عساكرابنتاريخمختصر

يخالفه.ألاعقد:المختصروعبارة.طفيزيادة

عساكرابنتاريخفيترجمتهمنساقطوالخبر،الروايةفياختلافمع)3/144(عساكرابنتاريخمختصر

)33/55(.
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شيئأ،أملكولاولدالليلةليولدقدإنه،أحمديا:فقالالساعةتلكفيرجلعليهفدخل،يديهبين

لك،الدراهمهذهخذ:للرجلوقال،بالعجلةهكذا،مولاييا:وقال،السماءإلىطرفهأحمدفرفع

دقيقا.لأهلهواستدان،درهمامنهالهيبقفلم

)1(
إلىالنهاربكرةمنإليهتفد)3(الهدايافمازالت،)2(للرباطالثغرإلىخرجأنه:خادمهعنهوروى

شيئا.عنهتدخرولا،شيئااللهعلىتردلاهكذاكن:ليقالثم،الغروبإلىفرقهاثم،الزوال

بنوهشام،الحواريأبيبنأحمدفيهاوعين،دمشقإلىالمأمونزمنفيالمحنةجاءتولما

،الحواريأبيبنأحمدإلاأجابوافكلهم؟ذكوانبناللهوعبد،الرحمنعبدبنوسليمان،عمار

الله.رحمه،أطلقثم،مكرهاتوريةفأجابهددثم،الحجارةبدارفحبس

حتى،(ه:الفاتحةأ!هولمحئقحىوإياكنغبدإياك!و:الايةهذهيكرربالثغرليلةقاموقد

أصبح.

بعدبالدليلالاشتغالولكن،وجلعزاللهإلىدليلالكتبنعم)4(:وقال،البحرفيكتبهألقىوقد

.)5(محالإليهالوصول

.)6(الخدمةلآدابالعلميطلبوإنما،سواهاللهعلىدليللا:كلامهومن

.)7(رضاهاثراللهعرفومن،فيهارغبالآخرةعرفومن،فيهازهدالدنياعرفمن:وقال

.)8(قلبهمنوالزهداليقيننوراللهأخرج،لهاوحبإرادةنظرالدنياإلىنظرمن:وقال

قلت:؟أنتأمستوص:فقال.أوصني:أمريابتداءفيالدارانيسليمانلأبيقلت:أيضاوقال

تحقر)9(أنوإياك،بالسوءالأمارةفإنها،مراداتهاكلفينفسكخالف:فقال.تعالىاللهشاءإن،نعم

جنة،والصدق،زاداوالإخلاص،شعارامنهوالخوف،دثارااللهطاعةواجعل،المسلمينمنأحدا

وأحوالهأوقاتهكلفياللهمناستحيامنإنه:عنهاتغفلولاتفارقهاولاالواحدةالكلمةهذهمنيواقبل

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.2(10)93/عساكرابنتاريخفيترجمتهفيأجدهاولم.(541)3/عساكرابنتاريخمختصر

.بيروترباط:عساكرابن

تنقل.:افي

وإليه.اللهعلىليكنتالدليلنعم:طفي

.6(5/1)الأولياءحلية

.2(15)93/عساكرابنتاريخفيأجدهالم.(145)3/عساكرابنتاريخمختصر

.2(15)93/عساكرابنتاريخفيأجدهالم.(461)3/عساكرابنتاريخمختصر

السابق.المصدر

المسلمين.إخوانكتحقرأن:آفي
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أذكرهاوقتكلففي،أماميالكلماتهذهفجعلت:قال.عبادهمنالأولياءمقامإلىبلغه،وأفعاله

.بها)1(نفسيوأطالب

ذلك.غيروقيل،ومئتينثلاثينسنةفي:وقيل،السنةهذهفيتوفيأنهوالصحيح

ومئتيووأربميرسبحسنةخلت5ث!

أمرأنهذلكسببوكان،المنتصرولدهيديعلىاللهعلىالمتوكلالخليفةمقتلكانمنهاشوالفي

أداءفأداها،جمعةيومفيبالناسيخطبأن،بعدهمنالعهدوليهوالذي،المعتزاللهعبدأباابنه

يديهبينأبوهأحضرهأناتفقثم،وأخيهأبيهعلىوحنق،مبلغكلالمنتصرمنذلكفبلغ،بليغاعظيما

.كانمماأكثرحنقهأيضافاشتد،العهدولايةعنبعزلهوصزح،وصفعهرأسهفيبضربهوأمر،فأهانه

ثم،بهعلةمنالتشكيبعضوعنده،بالناساللهعلىالمتوكلالخليفةخطبالفطرعيديومكانفلما

الشهرثالثيومفياستدعىثم،هناكفنزل،مثلهافيأميالأربعة،لهضربتقدخيامإلىعدل

علىالأمراءمنوجماعةالمنتصرولدهتمالأثم،وشربهوحضرتهسمرهفيعادتهعلىوكان،بندمائه

السنة،هذهمنا)3(شعبانمن:ويقال1،)2(شوالمنخلونلأربعالأربعاءليلةعليهفدخلوا،بهالفتك

.سنذكرهماعلى،المنتصرولدهبعدهولواثم،فقتلوهبالسيوففابتدروه،ال!ماطعلىوهو

بنالمهديمحمدبنالرشيدهارونبنالمعتصمبنجعفر)4(اللهعلىالمتوكلترجمةوهذه

مأوأمه،المتوكل،الفضلأبو،العباسبناللهعبدبنعليبنمحمدبناللهعبدالمنصورجعفرأبي

سبعسنةالصلحبفممولدهكان.وحزماسخاءالنساءسرواتمنوكانت،شجاع:لهايقالولد

وثلاثينثنتينسنةالححةذيمنلقينلستالأرلعاءيومفيالواثقأخيهلعدلالخلافةله،.)5("
....وبويعومسي!

.تقدمكما،ومئتين

عن،سفيانعن،الوهابعبدبنمحمدعن،أكثمبنيحيىعنطريقهمن)6(الخطيبوروى

الله،عبدبنجريرعن،هلالبنالرحمنعبدعن،يزيدبناللهعبدبنموسىعن،الأعمش

بعد.عساكرابنتاريخفيالمتوكلترجمةتطبعولم.(451)3/عساكرابنتاريخمختصر(1)

.والطبريطمنوالمثبت،شعبانمن:النسخفي)2(

ظا.،بفيساقطةوهي،شوالمنويقال:آوفي،طمنزيادة)3(

الأثيرلابنالكامل،035()1/الأعيانوفيات،)7/165(بغدادتاريخ،234(-)9/222الطبريتاريخ)4(

.364(-)352الخلفاءتاريخ،03()12/النبلاءأعلامسير،بعدهاوما59()7/

ومئتين.خمسسنة:وقيل)5(

بعد.عساكرابنتاريخفيالمتوكلترجمةتطبعولم.86()6/عساكرابنمختصر،(166)7/بغدادتاريخ)6(



اللهعلىالمتوكلترجمة402

:يقولالمتوكلأنشأثم،(")1الخيرحرمالرفقحرممن:قالع!ييهالنبيعن

نجاحاتلاقرفقفيفاستأنسعادةوالأناةيمنالرفق

سراحاأردتإنوهنوالشكرويةبغيرحزمفيخيرلا

القاضي.أكثمبنويحيى،المعتصمأبيهعنوحدث:"تاريخه"فيعساكرابنالحافظوقال

الدمشقي.عماربنوهشام،الشاعرالجهمبنعليعنهوروى

داريا.بأرضقصرابهاوابتنى،خلافتهفيدمشقوقدم

ليحبونيلهمألين)4(وإني،لتطيعهاالرعيةعلى)3(تتصعبكانتالخلفاءإن:)2(لبعضهميوماوقال

ويطيعوني.

بنأحمدإلىالمتوكلوجه:قال،البصريعليبنأحمدحدثنا:المالكيمروانبنأحمدوقال

غير(لهأكلهمالناسفقام،عليهمخرجثم،دارهفيفجمعهم،العلماءمنوغيرهالمعذل

المؤمنينأميريا،بلى:لهفقال؟بيعتنايرىلاهذاإن:اللهلعبيدالمتوكلفقال.المعذلبنأحمد

مننزهتكولكن،سوءبصريفيما،المؤمنينأميريا:المعذلبنأحمدفقال.سوءبصرهفيولكن

.")5(النارمنمقعدهفليتبوأ،قياماالرجاللهيتمثلأنأحبمن":!لمجوالنبيقال.اللهعذاب

)1(

)2(

)3(

)4(

عنه.اللهرضىالبجلياللهعبدبنجريرحديثمن(166)7/تاريخهفيالبغداديالخطيبرواه

فيباب،الأدبفي)9485(رقمداودوأبو،الرفقفضلباب،البرفي)2925(رقمصحيحهفيمسلمورواه

الرفقيحرممنأو،الخيرحرمالرفقحرممن":بلفظ،عنهاللهرضيالبجلياللهعبدبنجريرحديثمن،الرفق

."كلهالخيريحرم":داودأبيولفظ."الخيريحرم

.32()12/النبلاءأعلامسيرفيكما،المهلبيمحمدبنليزيد

تغضب.:092(/)1الوفياتفواتوفي،تتغضب:طفي

وأنا.:ظا،بفي

في)9522(رقمداودوأبو،للرجلالرجلقيامكراهيةفيجاءماباب،الأدبفي)2755(رقمالترمذيرواه

عندولفظه،صحيححديثوهو،عنهاللهرضيمعاويةحديثمن،للرجلالرجلقيامفيباب،الأدب

يتمثلأنسرهمن":الترمذيعندولفظه،"النارمنمقعدهفليتبوأقياماالرجاللهيمثلأنأحبمن":داودأبي

."النارمنمقعدهفليتبوأقياماالرجالله

ع!ي!النبيعهدعلىالسلفعادةتكنلم:374()1/الفتاوىمجموعفياللهرحمهتيميةابنالإسلامشيخقال

لم:عنهاللهرضيأنسقالقدبل،الناسمنكثيريفعلهكما،ءلمج!يرونهكلماالقياميعتادواأنالراشدينوخلفائه

للقادمقامواربماولكن،للقيامكراهيتهمنيعلمونلمالهيقومونلاوكانوا،جم!النبيمنإليهمأحبشخصيكن

عادةمنكانوإذا:قالثم،فحسن،لهتلقياذلكونحوسفرمنيقدملمنالقياموأما:قال،لهتلقيامغيبهمن

للسنة،الموافقةالعادةيعلمولم،خفضهقصدأوحقهلتركذلكأنلاعتقدتركولو،بالقيامالجائيإكرامالناس

الموافقة-القومعادةعرفمنوأما.والشحناءالتباغضوإزالةالبينلذاتأصلحذلكلأن؟لهيقامأنفالأصلح
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.()1جنبهإلىفجلسالمتوكلفجاء

فأنشده،يقلبهمادرتانيدهوفيالمتوكلعلىدخلالجهمبنعليأن:البغدادي)2(الخطيبوروى

فيها:يقولالتيقصيدته

مائها)3(منفاستقيوةعرببئرمررتوإذا

:)4(أنشدهثم.ألفمئةتساويوكانتيمينهفيالتيفأعطاه

البحاربحرهمنتغرفعدلأميررأىمنبسر

ونارجنةكأنهخطبلكلويخشىيرجى

والنهارالليلاختلفمابنيهوفيفيهالملك

تغاركلتاهماعليهضرتانالجودفييداه

اليسارمثلهأتتإلاشيئااليمينمنهتأتلم

أيضا.يسارهفيالتيفأعطاه:قال

المتوكل.فيللبحتريالأبياتهذه)6(رويتوقد:()الخطيبقال

وقديديهبينالمتوكلحظيةقبيحةوقفت:قال،الجهمبنعليعن،عساكر)7(ابنوروى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

قياماالرجاللهيتمثلأنسرهمن":!ي!قولهفيالمذكورالقيامهذاوليس،لهإيذاءذلكتركفيفليسللسنة

نأبينفرقواولهذا،جاءإذالمجيئهيقومواأنهوليس،قاعدوهولهيقومواأنذلكفإن؟"النارمنمقعدهفليتبوأ

اهـ..للقاعدالقائمبخلاف،القيامفيساواهللقادموالقائم،إليهوقمت،لهقمت:يقال

عساكر.ابنتاريخمنطبعفيماتطبعلمالمتوكلترجمة،88()6/عساكرابنمختصرانظر

للسيوطيالخلفاءوتاريخ،32()12/النبلاءأعلاموسير،98()6/عساكرابنمختصر،(167)7/بغدادتاريخ

بعد.عساكرابنتاريخفيترجمتهتطبعولم.)356(

الرشيدلهارونمنهيحملكان،المياهأطيبماؤه،المنورةبالمدينةعروةوبئر،)37(صفحةالجهمبنعليديوان

القوارير.في

.(167)7/بغدادتاريخ

السابق.المصدر

بغدادتاريخمنوالتصحيح،المتوكلفيالبحتريهارونبنلعليالأبياتهذهرويتوقد:الأصولفي

بعدالخطيبذكرهوقدهـ،352سنةتوفي،الخلفاءندماءومن،للشعرراويةهذاهارونبنوعلي.(167)7/

المرزباني،عمرانبنمحمدأخبرنا،القميأيوببنعليأخبرنا:قال،للبحتريالأبياتأنشدأنهعلىذلك

.الأبياتوذكر..للبحتريهارونبنعليأنشدني:قال

والأول.الشاعرةفضلإلىمنسوبة31(1)91/الأغانيفيالأولىالثلاثةوالأبيات.09()6/عساكرابنمختصر

عساكرابنتاريخفيترجمتهتطبعولم.)356(للسيوطيالخلفاءوتاريخ،33(/)12النبلاءأعلامسيرفيوالثاني

بعد.
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يقول!:أنشأثم،ذلكفتأمل،"جعفر")1(بالغاليةخدهاعلىكتبت

أثراحيثمنالمسكمحط)2(بنفسيجعفرابالمسكالخذفيوكاتبة

أسطراالحبمنقلبيأودعتلقدخدهاالمسكمنسطراأودعتلئن

جعفراثناياكسقيامناللهسقىجعفرالسريرةفيمناهامنفيا

وأظهراأسرفيمالهمطيعيمينهلملكلمملوكمنويا

به.فغنتعريبأ)3(المتوكلأمرثمقال!

أميريا:فقلت،مفكرمطرقهوفإذاالمتوكلعلىيومادخلت:)4(خاقانبنالفتحوقال!

أطيب:فقال!.بالامنكأنعمولا،عيشامنكأطيبالأرضعلىمافوالله؟مفكرالكما،المؤمنين

يحتاجولا،فنؤذيهيعرفنالا،حاضرةومعيشة،صالحةوزوجة،واسعةداولهرجل(()عيشاأمني

فنزدريه.إلينا

،الردةأهلعلىرذهفيبالصديقبعضهمشبههوقد،فيهمبالسنةقائما،رعيتهإلىمحبباكانوقد

البدعة،بعدالشنةأظهروقد،أميةبنيمظالمردحينالعزيزعبدبنوبعمر"الدينإلىرجعواحتى

.)6(النهفرحمه،واشتهارهاانتشارهابعدالبدعةوأخمد

قال!:.المتوكل:فقال!؟المتوكل:فقال!،نورفيجالسوهوموتهبعدالمنامفيبعضهمراهوقد

أحييتها.السنةمنبقليل:قال!؟بماذا:قلت.ليغفر:قال!؟بكاللهفعلفما

إلىبهيصعدرجلاكأنالمتوكلماتليلةمنامهفيرأىأنه،أحمدبنصالحعن)7(الخطيبوروى

يقول!:وقائلا،السماء

بجائرليسالعفوفيمتفضلعادل!مليكإلىيقادمللث

يقول!:قائلاالمتوكلقتلليلةرأيت:قال!،الحلبيشيبانبنعمروعنوروى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

الطيب.منأخلاط:"الغالية"

المسك.سواد:الأغاني

هـ.277سنةحوادثفيالمؤلفلهاوسيترجم،الغناءبصنعةالعارفاتأعلاممن،المأمونيةعريبوهي

.36(0)الخلفاءوتاريخ،عساكرابنتاريخفيالمتوكلترجمةتطبعلم(59)6/عساكرابنتاريخمختصر

.طمنزيادة

،الزدةأهلقاتل،الصديقبكرأبو:ثلاثةالخلفاء:يقولكانأنهالتيميمحمدبنإبراهيمالبصرةقاضيعنروي

تاريخمختصر.الشنةوأظهر،البدعمحاوالمتوكل،أميةبنيمظالمردالعزيزعبدبنوعمر،لهاستجابواحتى

.32()12/النبلاءأعلاموسير،87()6/عساكرابن

.(001)7/الأثيروابن23(0)9/الطبريوتاريخ361()الخلفاءوتاريخ(171)7/بغدادتاريخ
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شيبانياعمروبندموعكأفضجثمانأقطار)1(فيالعينيانائم

خاقانبنوبالفتحبالهاشميفعلواماالأرجاسالفتيةترىأما

ووحدانمثنىمنالسماواتأهللهفضجمظلومااللهإلىوافى

الشانمنشانلهاتوقعوهامسومةأخرىيأتيكموسوف

)2(والجانالإنسجميعبكاهفقدخليفتكموابكواجعفرعلىفابكوا

الليلة.تلكفيقتلقدأنهنعيهفجاء،الناسفأخبرت)3(فأصبحت:قال

:قال؟ربكبكفعلما:فقلت،وجلعزاللهيديبينواقفوهوبشهرهذابعدرأيتهثم:قال

ابنيأنتظر:قال؟هاهناتصنعفما:قلت.أحييتها)4(السنةمنبقليل:قال؟بماذا:قلت،ليغفر

.()الكريمالعظيمالحليماللهإلىأخاصمهمحقدا

ليلةفيفقتل،قتلهعلىالأمراءمنجماعةمالأالمنتصرمحمداابنهوأنمقتلهكيفيةقريباذكرناوقد

هيبالمتوكلية)6(-ومئتينوأربعينسبعسنةأعني-السنةهذهمنشوالمنخلتلأربعالليلأولالأربعاء

خلافتهمدةوكانت،سنةأربعونالعمرمنولهبالجعفريودفن،الأربعاءيومعليهوصلي،الماحوزة

.أياموثلاثةأشهبروعشرةسنةعشرةأربع

القصر.إلىأقرب،العارضينخفيف،الجسمنحيف،العينينحسن،أسمروكان

المتوكلبنالمنتصرمحمدخلاق

فيلهبويعالمتوكلالخليفةقتلفحين،أبيهقتلعلىالأمراءمنوجماعةهوتمالأأنه:تقدمقد

نأبهتكلمماأؤلوكان،العامةمنالبيعةلهأخذت،شوالرابعالأربعاءيوممنالصباحكانفلقا،الليل

أيضا.وقتله،أبيهقتلعلىخاقانبنالفتحاتهم

أكرههولكن،قبلهالعهدوليكانوقد،المعتزأخوهفبايعه،إليهفأحضرهالمعتزأخيهإلىوبعث

.الافاقإلىالبيعةوبعث.وبايعفسلم

.أوطانفي:طفي(1)

.(171)7/بغدادتاريخ)2(

الليلة.هذهفيقتلقدجعفراأنيخبرونالناسفإذافأصبحت:بغدادتاريخفي)3(

بها.تمسكت:بغدادتاريخفي(4)

.(171)7/بغدادتاريخ()5

منضرب:"الماحوزو".الجعفريوسماهقصرافيهبنىسامزاقربالمتوكلبناهامدينة:"المتوكلية")6(

الرياحين.
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فقال،هاشمبنيمولىسعيدبنأحمدعمرةلأبيالمظالمولىخلافتهمنيومثانيوفي

:الشاعر)1(

عمرهأبوالناسمظالموليلماالإسلامضيعةيا

بعرهعلىمأموناوليسأمةعلىمأموناصئر

قوادهوجميعهوتحولثم،أيامعشرةبهافأقام،الماحوزةوهي،بالمتوكليةلهالبيعةوكانت

.سامراءإلىمنهاوحشمه

به.ووكلبغدادإلىسامرامنالمعتصمبنعليعمهالمنتصرأخرجالسنةهذهمنالحجةذيوفي

الزينبي.سليمانبنمحمدبالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.)2(الجوهريسعيدبنإبراهيم

.)3(الجراحبنوكيعبنوسفيان

:)4(
سبيببنوسلمه

زمانه.فيالنحاةشيخ،البصريعثمانبنمحمدبنبكرواسمه:)5(النحويالمازنيعثمانوأبو

وأكثرالمبردالعباسأبوعنهوأخذ.وغيرهمالأنصاريزيدوأبي،والأصمعي،عبيدةأبيعنأخذ

عنه.

مأمونا.،ثقة،زاهدا،ورعا،بالفقهاءشبيهاوكان.الشأنهذافيكثيرةمصنفاتوللمازني

،دينارمئةويعطيهسيبويهكتابعليهيقرأأنمنهطلبالذمةأهلمنرجلاأنالمبرد)6(عنهروى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(901)7/الأثيروابن،(923)9/الطبريتاريخ

نيففيالصديقبكرأبيمسندخرج،الحديثأركانمنوكان.المسندصاحب،الحافظ،البغداديإسحاقأبو

.(1/484)والعبر،(941/)12النبلاءأعلامسير.زربةبعينمرابطامات.جزءاوعشرين

أنهإلا،صدوقافاضلاشيخاوكان.لحقهلينعلىالعلمأوعيةمنكان،الكوفةمحذث،الرؤاسي،محمدأبو

.(152)12/النبلاءأعلامسير.الحديثعليهيدخلكان،سوءبورا!تىابتلي

الكبارمنعنهوحدث،وطبقتههارونبنيزيدسمع.مكةنزيل،النيسابوريالمسمعيالحجريالرحمنعبدأبو

.(256/)12النبلاءأعلامسير.فالوذجأكلةمنتوفي.صدودتى.حنبلبنأحمدالإمام

الأعيانوفيات،(1)7/70الأدباءمعجم،)87(واللغويينالنحويينطبقات،)74(البصريينالنحويينأخبار

.(1484/)العبر،027()12/النبلاءأعلامسير،283(1/)

.(111)7/الأدباءمعجم
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هذابعدفاتفق.تعالىاللهآياتمنفيهلماهذاتركت:فقالذلكفيالناسبعضفلامه،ذلكمنفامتنع

الواثق:بحضرةغنتجاريةأن

ظلمتحيةالسلامردرجلامح!مابكمإنأظلوم

وبم،منصوباأومرفوعا"رجلا"يكونوهل،البيتهذاإعرابفيالواثقبحضرةمنفاختلف

الخليفةفأرسل:قال.هكذاحفظهاالمازنيأنعلىالجاريةوأصرت؟ماذاأم"إن"اسمأهو؟نصب

مازنمنأم،تميممازنمن:قالط.نعم:قال؟المازنيأنت:لهقال،يديهبينمثلفلما،إليه

وهم؟باسمك:فقال،بلغتييكلمنيفأخذ:قال.ربيعةمازنمن:قلت؟قيس!مازنمنأم؟ربيعة

المكر،عنإعراضيفأعجبه،بكر:فقلت،مكرأقولأنفكرهت،باءوالميمميماالباء)1(يقولون

فأخذ."مصابكم"المصدرمعموللأنه:فقلت؟رجلاانتصبماعلى)2(:فقال.أردتماوعرف

اللهوعوضه،مكرماأهلهإلىوردهدينارألفالخليفةلهالأطلق،بالحجةالمازنيفعلاه،يعارضهاليزيدي

.الدينارالمئةعن

أنتأما:ليقال،انتهىفلما،اخرهإلىسيبويهكتابرجلاأقرأت:قال،عنهالمبردوروى

حرفأ.منهفهمتمافواللهاناوأما،خيراالةفجزاك

ستسنة:قالمنوأغرب01ومئتينوأربعينثمانسنةفي:وقيل،الس!نةهذهفيالمازنيتوفي

.،)3(أعلمفالله،وثلاثين

ومئتيروأربحيرثما!3سنةخلت5ثي

بلادقصدالرومملكأنوذلك،الروملقتالالصائفةغزوالتركيوصيفاالمنتصرأغزى:فيها

نأالرومقتالمنفرغإذاوأمره،كثيرةبنفقاتلهوأمر،وعدداورجالاكثيفاجيشامعهوجهز،الشمام

آياتفيه،عظيما)4(كتاباالعراقنائبطاهربناللهعبدبنمحمدإلىلهوكتب،سنيقأربعبالثغريقيم

فيه.والترغيبالقتالعلىالتحريضفي،كثيرة

والمؤيد،المعتزمحمداللهعبدأبوخلعالمباركةالس!نةهذهمنصفرمنبقينلسبعالسبتليلهوفي

عنعاجزانوأنهما،بذلكعليهماوأشهدا،الخلافةمنأنفسهما،العهدولياالمؤمنينأميرأخواإبراهيم

.يقلبون:طوفي،النسخفيكذا(1)

ظا.،بمقسقطت)2(

ظا.،بمقزيادة)3(

.2(-12443)9/الطبريفينصه()4
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بالقتل،وتوعدهماالمنتصرأخوهماتهددهمابعدماوذلك،بيعتهمامنحلفيالمسلمينوأن،الخلافة

علىبذلكوخطبا)1(.بذلكالأتراكأمراءإشارةعنالوهابعبدابنهتوليةومقصوده،ذلكليفعلا

عامة.والناسهاشمبنيوأعيانوالقضاةالقوادبحضرةالأشهادرؤوس

عناسماهماويزال،المنابرعلىبذلكويخطبوابذلكليعلمواوالأقاليمالافاقإلىبذلكوكتب

تكذبهوالأقدار،عقبهفيويجعلهالملكيسلبهماأنفأراد،أمرهعلىغالمثوالله،الكتابةمحل

فيهاكانعلةلهعرضتصفرأواخرففي،أشهرستةسوىأبيهقتلبعديستكمللمأنهوذلك،وتخالفه

.سثذكرهماعلىحتفه

علىفقصها.درجةوعشرينخمساخرإلىفبلغ،سلمأيصعدكأنهمنامهفيرأىالمنتصركانوقد

وقد،عمرهمدةبهاوإذا،الخلافةفيهاتليسنةوعشرونخمسهذه:لهفقال،المعبرينبعض

السنة.هذهفياستكملها

رأيت:فقال،أصحابهبعضفسأله،شديداوينتحبيبكيهوفإذايوماعليهدخلنا:بعضهموقال

والله،خلافتيوغصبتنيوظلمتني،قتلتني!محمدياويلك:يقولوهو،هذامناميفيالمتوكلأبي

لهفقال.جزعيولاعينيأملكفما:قال!النارإلىمصيركثم،يسيرةأياماإلابعديبهامتعتلا

،والندماءالشرابفأحضر!الشرابإلىبنافقم،وتكذبتصدقوهي،رؤياهذه:)2(أصحابهبعض

.ماتحتىمكسوراكذلكزالوما،الهمةصمنكسروهوفيهفأخذ

دهن،أذنهفيفقطر،رأسهفيداءأصابهإنه:فقيل؟وفاتهفيهاكانتالتيعلتهفياختلفواوقد

وقيل:.فماتقلبهإلىالورمفانتهى،معدتهورمتبل:وقيل.بالموتعوجلدماغهإلىانتهىفلما

منفماتمسمومبمبضعالحجامفصدهبل:وقيل.فمات.أيامعشرةبهفاستمرتذبحةأصابتهبل

يومه.

فدعا،محموئموهومنزلهإلىرجعالحجامذلكأن:أصحابنابعضفأخبرني:جرير)3(ابنقال

الذيالمسمومالمبضعذلكلهفإذا،أجودهامنهافاختار،أستاذهمباضعفأخذ،ليفصدهلهأجيرا43(

فصدهقدراهحتىذكرفما،الحخامسبحانهاللهوأنسى،يشعرلاوهوبهأستاذهففصد،الخليفةبهفصد

يومه.منومات،ذلكعندفأوصى،الشئمفيهوتحكم،به

.الأشهادرؤوسعلىبذلكقاماثم:الطبريوفي.ظا،بمنوالمثبت،وخطب:ط،آفي(1)

ويفتنونهم.الناسيغرونالذينالغرارينمن:طفيبعده2()

يسير.بتصرف25(1)9/الطبريتاريخ)3(

.تلميذا:والطبريطفي(4)
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حالك؟كيف:لهفقالت،فيهماتالذيالمرضفيوهوأمهعليهدخلتأنه:ا(جريرابنوذكر

.والآخرةالدنيامنيذهبت:فقال

:)2(السياقفيوهوالحياةمنويئسبهأحيطلماأنشدإنه:ويقال

أصيرالكريمالربإلىولكنأصبتهابدنيانفسيفرحتفما

خمسعن،العصرصلاةوقت،السنةهذهمنالاخرربيعمنبقينلخمسالأحديومومات

منها.أزيدلا،أشهرستةالخلافةوليإنماأنهخلافولا.أشهروستة:وقيل،سنةوعشرين

وليحين،وغيرهمالعامة؟يقولونالناسيسمعيزللمأنه:أصحابهبعضعن3(جريزابنوذكر

وكذلك؟أباهقتلحينكسرىبنشيرويهمكثكما،أشهرستةسوىالخلافةفييمكثلاإنه:المنتصر

.سواءوقع

العباسبنيمنخليفةأولوهو،البدنجيد،مهيبأ،قصيرا،أقنى)4(،أعينالمنتصركانوقد

"ص)5(ء
الرومية.حبشيةأمهبإشارةوذلك،دبرهبرز

ولو،قطحقذوذلولا؟جبينهمنالقمرطلعولو،قطباطلذوعزماوالله:قولهكلامهجيدومن

.)6(عليهالعالمأصفق

باللهالمستعينخلافة

عمومبايعه،المنتصرماتيومبالخلافةلهبويع.المعتصمبنمحمدبنأحمدالعباسأبووهو

وقام.خلقعليهمفالتف؟منصوريا،معتزيا:يقولونالأتراكمنشرذمةعليهخرجتثم،الناس

أماكنوانتهبت،الفريقينمنخلقفقتل،أيامأشديداقتالأفاقتتلوا،الجيشجمهورالمستعينبنصر

وأمر،ووصلوقطع،وولىفعزل،للمستعينالأمراستقرثم،جداكثيرةفتنوجرت،بغدادمنكثيرة

)7(.ص
ولهى

.252()9/الطبريتاريخ(1)

.(511)7/الأثيرلابنوالكامل،254()9/الطبريتاريخ)2(

.252()9/الطبريتاريخ)3(

الأنف.فياحديداب:"القنا"()4

.قبرهعرف:الأثيروابنالطبري)5(

.(161)7/الأثيرلابنالكامل)6(

طويلة.غيرومدةأياما:طفيبعده)7(
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لهكانتوقد.بغابنموسى:ولدهمكاثهالخليفةفولى،الآخرةجمادىفيالكبيربغاومات

)1(
متوالية.والمغاربالمشارقفيوغزوات،ساميةواثار،عاليةهمم

قيمتهبماوالضياعوالأثاثالمتاعمنكثيراشيئاالمعتزاللهعبدأبيمنالمستعينابتاعالسنةهذهوفي

وثلاثدينار)2(ألفآلافثلاثةقيمتهبماإبراهيمومن.جوهرحباتوعشر،دينارألفآلافعشرة

.حبات

منهمفأخذالمستعينإليهمفبعث،أظهرهمبينمنفأخرجوه)3(عاملهمعلىحمصأهلعدا:وفيها

سورهم.بهدموأمر،سراتهممنرجلمئة

الزينبي.سليمانبنمحمدفيهابالناسوحج

:الأعيانمنفيهاوتوفي

.)4(صالحبنأحمد

.الكرابيسي)5(عليبنوالحسين

.العلاء)6(بنالجباروعبد

.)7(شعيببنالملكوعبد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

ب،ظا:همة.في

درهمء:(952)9/الطبريفي

.925()9/الطبريفيكما،اللهعبيدبنكيدرهو

بالحديثعالم،مقرىء،ثقة،المصريةبالديارزمانهحافظ.الطبريبابنالمعروف،المصريجعفرأبو

حنبل،بنأحمدبالإمامواجتمعبغدادإلىرحل.بمصرأحمدلهوولد،طبرستانأجخادمنأبوهكان.وعلله

بمصر.توفي.الاخرعنمنهماكلوأخذ

.62(1/)القراءطبقاتفيالنهايةغاية،(016)12/النبلاءأعلامسير

إسحاقمنوسمع،ال!ث!افعيعلىتفقه.المتكلمالفقيه،عليأبو،الكرابيسيالبغدادييزيدبنعليبنالحسين

والكرابيس:.الرجالومعرفةوالحديثوالأصولالفقهفيمتضلعأكان.التصانيفوصنف،وجماعةالأزرق

إليها.فنسبيبعيهاعليأبوكان،الغلاظالثياب

.(1045/)والعبر،97()2/النبلاءأعلامسير

النبلاءأعلامسير.حديثصاحب،ثقة،وطبقتهعيينةبنسفيانعنروى.المجاورالمكيثم،البصريبكرأبو

.(151/)والعبر،(1/1154)

كان.ثقة.وهبوابنأباهسمع.اللهعبدأبوالمصريمولاهمالفهميسعدبنالليثبنشعيببنالملكعبد

محدثا.فقيهأ

.893()6/التهذيبتهذيب
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صا)1(
حمادبنوعيسى

.)2(الرازيحميدبنومحمد

)3(و.
رلبوربنومحمد

.)4(كريبأبوالعلاءبنومحمد

.)5(الرفاعيهشامأبويزيدبنومحمد

حاتم،أبو،الجشمييؤيدبنعثمانبنمحمدبنسهلواسمه:)6(السجستانيحاتموأبو

،عبيدةأبيعلىفيهااشتغل؟اللغةفىبارعاوكان،)7(الكثيرةالمصنفاتصاحب،الفغوي،الئحوفي

.الأنصاريزيدأبيعنالروايةوأكثر،والأصمعي

وغيره!ما.،دريدوابن،المبردعنهوأخذ

ختمة،أسبوعكلفيويقرأ،بدين!اريومكليتصدووكان،والتلاوةالصدفةكثير،صالحاوكالط

قوله:ذلكمن)8(؟كثيرشعروله

افتتنمسنولامواسلالج!مبوجههأبسرزوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

منآخروهو.ثقة.أيضاأبيهلفبوهوزغبةلفبه،موسىأبو،المصريالتجيبي،مسلمبنحمادبنعيسى

.الثقاتمنسعدبنالليثعنحدث

.79()2/التهذيبوتقريب،5(1/165)النبلاءأعلامسير

الحديث.منكرإمامتههعوهو.العلمأوعيةمنكان،كبيرحافظ.اللهعبدأبو

.1/553()1النبلاءأعلامسير

التهذيبتقريب.أوهامله،صدوق.المكيصالحأبو،جعفرزنبورواسمم،الأزهرأبيبنزنبوربنمحمد

/2()161.

النبلاءأعلامصمير.صدوق.المحدثينشيخ،الحافظ.الكوفي،كريبأبو،الهمدانيكريببنالعلاءبنمحمد

(11/)493.

كثير،شذوذفيهالقراءاتفيكتاباوصنف،جهـماعةعنالقراءةأخذ.بغدادقاضي،المقرىء،الفقيه،العلامة

الحديث.فيغرائبصاحبوهو

.285()2/النهايةغاية،(153)12/النبلاءأعلامسير

الألباءنزهة،)49(واللغويينالمنحويينطبقات،)39(البصريينالنحويينأخبار،254()4/والتعديلالجرح

الرواةإنباه،)12/268(النبلاءأعلامسير،435()2/الأعيانوفيات،)11/263(الأدباءمعجم،)918(

.32(5)1/القراءطبقاتفيالنهايةغاية،)2/58(

كتابا.وثلاثينثلاثةمنيقربما62()2/الرواةإنباهفيالقفطيلهذكر

للسيوطيالوعاةوبغية،431()2/الأعيانوفياتفيوالبيتان.(ب)فيجاءماوأثبت،قولهفمن:افي

عليه.القواءةويلازمحلقتهيحضسروسحيماغلامأوكان،المبردفيقالهما،6(1/57)
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الحسنوجههسترواصيانتيأرادوالو

السنة.هذهمنرجبفي:وقيل،المحرمفيوفاتهوكانت:()1خلكانابنقال

ومئتيروأربميرتسحسنةخلت5ثي

ملطية،منبالقربالروممنوخلقالمسلمينمنجمعالتقىمنهارجبمنالنصفالجمعةيومفي

بناللهعبيد)3(بنعمرالمسلمينأميروقتل،كثيرخلقالفريقينمنقتل،شديدا)2(قتالأفاقتتلوا

منطائفةفيالأرمنييحيىبنعليالأميرقتلكذلك،المسلمينمنرجلألفامعهوقتل،الأقطع

.الإسلامأنصارأكبرمنالأميرانهذانكانوقد.راجعونإليهوإناللهفإنا،أيضأالمسلمين

الأمراءمنجماعةكرهواالعامةأنوذلك،السنةهذهمنصفرأول)4(فيببغدادعظيمةفتنةووقعت

إلىفنهضوا،بعدهوالمستعينالمنتصرواستضعفوا،المتوكلوقتلواالخلافةأمرعلىتغلبواقدالذين

ونادوافأحرقوا،بالنارالآخروضربوافقطعوهالجسرينأحدإلىوجاؤوا)5(،فيهمنفأخرجوا،السجن

.بغدادمنالشرقيبالجانبوذلك،متعددةأماكنونهبوا،غفيروجمكثيرخلقفاجتمع،بالنفير

لقتالهمالرومثغورإلى)7(ينهضمنإلىلتصرف()6(بغدادأهلمنأكثيرةأموالااليسارأهلجمعثم

وغيرها،وفارس،والأهواز،الجبالنواحيمنكثيرخلقفأقبل،هناكالمسلمينمنقتلعمنعوضا

ذلك،منالعامةفغضبت،الرومبلادإلىالنهوضعنتأخرواوالجيشالخليفةأنوذلك،الروملغزو

ذكرنا.ماوفعلوا

منقوموجاءهم.فيهمنفأخرجوا،السجنإلىسامراءأهلعامةنهضالأولربيعمنبقينولتسع

،الأتراكوعامة،الصغيروبغا،وصيفذلكعندفركب،العامةفهزمتهمالزرافةلهميقالالجيش

سكنت.ثم،كثيرةطويلةفتنوجرت،كثيراخلقاالعامةمنفقتلوا

أمرفوضقدالمستعينالخليفةأنوذلك،الأتراكبينفتنةوقعتالاخرربيعمنالمنتصفوفي

.(433)2/الأعيانوفيات(1)

عظيما.:ب،افي2()

الله.عبد:ط،افي)3(

صفر.منيومأولط:ظا،بفي)4(

.والطبريطمنوالمثبت،الجسرإلىوجاؤوا:الأولطفي()5

.وسامرابغدادأهلمن:الطبريوفي:طفيزيادة)6(

نهض.:ظا،بفي)7(



215هـ942سنةوفيات

وهو،عندهمنأخصوكان،التركيأتام!ش:وهم؟ثلاثةإلىالمالبيتأموالفيوالتصرفالخلافة

مأوإلى؟الخادمشاهكوإلى؟الفروسيةويعلمهيربيهالمستعينبنالعباسحجرهوفي،الوزيربمنزلة

النصراني.سعيدبنسلمة:لهيقالكاتبلهاوكان،تريدهشيئايمنعهالاكان؟الخليفة

ذلك،منالأتراكفغضبت،شيئاالمالببيتيبقلمحتىالأموالأخذفيفأسرفأتامشفأقبل

فلم،المستعينعندوهوالخلافةبقصرفأحاطوا،إليهوركبوا،عليهاجتمعواذلكفعند،منهوغارت

واستوزر،ودورهوحواصلهأموالهوانتهبوا،فقتلوهصاغرافأنزلوه،عنهدفعهمولا،منهممنعهيمكنه

،الأهوازوصيفأوولى،فلسطينالصغيربغاوولى،يزدادبنمحمدبناللهعبدصالحأبابعدهالخليفة

لثلاثالخميسيومفيبسامراالمغاربةوتحركت،الخليفةأمرمنكبيرووهن،كثيرخبط)1(وجرى

.يتفرقونثمفيركبونيجتمعونوكانوا،الاخرةجمادىمنخلون

سامراأهلمطر،تموزمنعشرالسادساليوموهو،الأولىجمادىمنبقينلخصميىالجمعةيوموفي

الشمس.اصفرارإلىالنهارأولمن،كثيرمستهلوالمطر،مطبقوالغيم،وبرقيبرعدعظيمامطرأ)2(

منهاومات،الدورمنهاتهدمتهائلةورجفة،جدأشديدةزلزلةالريأهلأصابالحجةذيوفي

.الصحراءإلىأهلهابقيةوخرج،كثيرخلق

مكة.واليوهو،الإمامإبراهيمبنمحمدبنموسىبنالصمدعبد:السنةهذهفيبالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.)3(الوزانمحمدبنأيوب

."السننكتاب"صاحب!البزار)4(الصباحبنوالحسن

.)5(الحافظمرجىبنورجاء

لفوضى.ا:"لخبطا"(1)

عظيم.مطر:ظا،بفي)2(

فيحبانابنذكره.الواديفيالقطنيزنكان،الرقيئمحمدأبو،الوزانفروخبنزيادبنمحمدبنأيوب)3(

.(948)3/الكمال!تهذيب.الثقات

عيينةبنسفيانسمع.البزاربابنويعرف،البزار،البغدادي،الواسطيعليأبو،محمدبنالصباحبنالحسن)4(

.ببغدادعجيبةجلالةلهوكانت،ويحترمهويجلهقدرهيرفعحنبلبنأحمدالإماموكان.وطبقته

.(291/)12النبلاءأعلامسير

الخطيبقال!.بعدهفمنشميلبنالئضرعنروى.السمرقنديمحمدأبو،رافعبنرجاءبنمرجىبنرجاء)5(

والمعرفة.الحفظفيإماماثبتاثقةكان:البغدادي

..(1/544)والعبر،(89/)12النبلاءأعلامسير
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.(1)الحافل"التفسير"صاحب،حميدبنوعبد

.)2(الفلاسعليبنوعمرو

لؤيبنسامةولدمن،الساميالقرشيأسيدبنمسعودبنالجهمبنبدرابن:)3(الجهمبنوعلي

المعتبرين.الديانةوأهلالمشهورينالشعراءأحد،البغداديثم،الخراساني

لهوكان،عنهاللهرضيطالسبأبيبنعليعلىت!حاملفيهوكان،حسشةأشياءفيهشعرديوانوله

بهففعلمجردايوما)4(ينصبهأنبهانائبهوأمر،خراسانإل!ىفنفاهعليهغضبثم،بالمتوكلخصوصية

ذلك.

:()قولهشعرهمستجادومن

ودينحسبذيغيرعداوةبلاءيعدلهليس!بلاء

مصونعرضفيمنكويرتعيصسنسهلمعرضامنهيبيحك

:له)6(هجائهفيفقال،هجاهحهـينحفصةأبيبنمروانفيذلكقالوإئمهـا

الشعرايدعيبعدهع!ليوهذابشاعربدربنالجهممالعمرك

أمراأوهمنيالأشعارادعىفلمالأمهجاراكانقدأبيولكن

بنيمنأناسعليهثارحلبجاوزفلما،العراقالاصداعادثمالشامقدمقدالجهمبنعليكان

:)8(مكتوبفيهارقعةثيابهبينفوجد)7(،حتفهفيهفكان،فجرح،فقاتلهم،كلب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

"المسند"صاحب.والإعجامبالفتح،الكشيلهويقال،الكسيمحمدأبو،نصربنحميدبنعبد

وطبقتهما.فديكأبيوابنهارونبنيزيدسمع."التهـفسيرو"

.(1454/)والعبر،235()12/النبلاءأعلامسير

ثقة.،الأعلامأحد،الناقدالمجودالحافظ،الفلاسالصيرفيالباهليحهـفصأبو،بحربنعليبنعمرو

.(454)1/والعبر،(1047/)1النبلاءأعلامسير

الشعراءمع!جم،264()9/الطبريتاريخ،355()3/الأعيانوفيات،)15/253(الدار،ط،الأغاني

.367(/11)بغدادتاريخ،(541)للمرزباني

يصلب.أن:الأغانيوفي.يضربهأن:طفي

.356()3/الأعيانووفيات،()187ديوانه

وفياتفيوهمااهـ.82سنةمروانتوفيإذ،فيهفالهماقديكونأنويبعد،حفصةأبيبنمروانديوانفيليسما

الجهم.بنعليترجمة،357()3/الأعبان

ظا.،بمنوالمثبتمكتول!فيهارقعةبهثوبأفوجمد:آفي

.356()3/الأعيانووفيات،(451)ديوانه
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صنعابنفسهماذازحالناالبلدفيللغمريبرحمتايا

آنتفعاومابعدهمنبالعيشأنتفعوافماأحبابهفارق

)1(اللهرحمه،السنةهذهفيالسبببهذاوفاتهوكانت

217

اليجرةموومئتيوخمثلديوسنة

)2(
بنالحسينبنعليبنيزيدبنحسينبنيحيىبنعمربنيحيىالح!سي!نأبيظهوركانفيها

بنجعفربناللهعبدبنإسماعيلبناللهعبدبنالحسينبنتفاطمةوأمه،بالكوفةطالبأبيبنعلي

لهفأغلظ،رزقاعليهيجريأنوصيفافسأل،سامراءإلىفرحلشديدةفاقةأصابتهأنهوذلك.طالبأبي

.القول

فنزل،الكوفةأهلمنخلقإليهوخهـرج،الأعرابمنخلقعليهفاجتمع،الكوفةأرضإلىفرجع

الكوفةعاملإلىالعراقنائبطاهربناللهعبدبنمحمدفكتب،معهالجمعكثروقد)3(الفلوجةعلى

)4(ء بمقاتلته.يأمره-سليمانبنجعفربنموسىبنالحسنبنايوبوهو-

يجدفلم،مالهبيتعلىفاحتوى،الكوفةإلىأصحابهمنطائفةفيذلكقبلعمربنيحيىودخل

وأخهـرج،فيهمامنوأطلقال!جنينوفتحبالكوفةأمرهوظهر،درهمألفوسبعيندينارألفيسوىفيه

الزيديةمنخلقعليهوالتف،بهاأمرهواستحكم،عليهاواستحوذاموالهموأخذ،منهاالخليفةنواب

وغيرهم.

وجهالملقبالخطاببنالرحمنعبدفتلقاه،إليهاراجعاكرثم،سوادهاإلىالكوفةمنخهـرجثم

لآمنالرضاإلىودعا،الكوفةعمربنيحيىودخل.الفلسوجهفانهزم،شديداقتالافقاتله،الفلسس

منبغدادأهلوتولاه،وغيرهاالكوفةأهلمنالناسمنجماعةإليهوصار،جداأمرهوقوي،محمد

البيت.أهلمنالخارجينمنأحدايحبونكانوامماأكثروأحبوه،التشئعإلىينسبممنوغيرهمالعامة

)2(

)3(

)4(

.ط،ظا،بفييردلم،اللهرحمه:قوله

الطالبيينمقاتلفيترجمتهوثنظر.الصوابعلىالأثيروابنوالطبريطمنوالمثبثحس!ن:الأصولفي

.453()ص

سوادمنكبيرتانقريتان:الصغرىوالفلوجةالكبرىوالفلوجة.الفلوجةواحدها،قراها:"الحسوادفلاليج"

.العراقبلادفيالوقتهذاإلىمستعملةالتسميةوهذه.ياالوت.التمرعينقربوالكوفةبغداد

.يوبأبوأ:ط،آفي
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منهاالكوفةنائبخرجوقد.الرجالوجمع،العددالاتوإعداد،)1(وطبعهالسلاحتحصيلفيوشرع

بنومحمدالخليفةجهةمنكثيرةأمدادإليهواجتمع،ظاهرهاإلى-إسماعيلبنالحسين-وهو

خيولهم.)2(وجمتواستراحوا،طاهربناللهعبد

يركبأن،لهرأيلاممنعمربنيحيىعلىأشارمنأشاررجبمنعشرالثالثاليومكانفلما

أيضاوالمشاةالفرسانمنخلقفيه،كثيرجيشفيفركب،جيشهويكبس،إسماعيلبنالحسينويناجز

ظلمةفيشديداقتالافاقتتلواإليهمنهضواإليهمانتهوا)3(فلما،فساروا،أسلحةبغيرالكوفةأهلعامةمن

ووجدوا،الخيلوداستهم1،عمربنيحيىأصحابانكشفوقدإلاالفجرطلعفما،الليلاخر

)4(،-..
إلىفبعثهالأميرإلىوحمله،رأسهفحزوا،ظهرهفيوطعن،!رسهبهتقنطرومد،عمربنيحيى

أخي،الخطاببنعمر:لهيقال،رجلمعالخليفةإلىالغدمنفأرسله،طاهربناللهعبدبنمحمد

الجسر،عندفنصب،بغدادإلىبعث)5(ثم،النهارمنساعةبسامرافنصب،الخطاببنالرحمنعبد

.السلاحخزائنفيفجعل،العامة)6(كثرةمنذلكيمكنفلم

والظفر،بالفتحيهنونهالناسدخل،طاهربناللهعبدبنمحمدإلىعمربنيحيىبرأسجيءولما

كانلورجلبقتللتهناإنك!الأميرأيها:لهفقال،الجعفريالهيثمبنداودهاشمأبوعليهفدخل

:)7(يقولوهو،الجعفريهاشمأبوخرجثم،شيئاعليهردفما.بهلعزيحيا!ماللهرسول

مريغيرالنبيلحمإنوبياكلوهطاهربنييا

بالحرينجاحهلوتمءاللىطالبهيكونوترأإن

بنيحىقتلفلما،الكوفةنائبإسماعيلبنالحسينإلىأميرا!8(وجهقدالمستعينالخليفةوكان

وآمن،إسماعيلبنالحسينفمنعه،السيفأهلهافييضعأنالأميرذلكأراد،الكوفةودخلوا،عمر

الفتنة.هذهاللهوأطفأ،والأبيضالأسود

.ط،ظا،بفيتردلموطبعهلفظة()1

تركب.فلمتستريحتركت:"وجمت"ومعنى.وجمعوا:طفي(2)

انتهى.:ظا،بفي)3(

ظا.،بفيزيادة()4

به.بعث:طوفي،بعثه:ظا،بفي)5(

جهة.من:ظا،بفي)6(

.(912)7/الأثيرلابنوالكامل،027()9/الطبريتاريخ)7(

.027()9/الطبريفيكما،كلباتكينهو)8(



البجتأهلمنآخررجلخروص!

أيضاالبيتأهلمناخرخرجثم
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بنزيدبنالحسنبنإسماعيلبنمحمدبنزيدبنالحسنخرج،السنةهذهمنرمضانكانفلما

.طبرستانبناحيةطالبأبيبنعليبنالحسين

أرضمنطائفةطاهربناللهعبدبنلمحمدالمستعينأقطععمربنيحيىقتللماأنهذلكسببوكان

فلما،الأراضيتلكليتسلم،نصرانياوكان،هارونبنجابر:لهيقاللهكاتبافبعث،الناحيةتلك

كلمةعليهوالتفتفبايعوه،إليهمفجاء،هذازيدبنالحسنإلىوأرسلوا،جداذلككرهواإليهمانتهى

وجبى،قهراوأخذها،طبرستانآملودخلفيهمفركب،النواحيتلكفيالأمراءوجماعةالديلم

فالتقيا،النواحيتلكأميراللهعبدبنسليمانلقتالطالبامنهاخرجثم.جداأمرهواستفحل،خراجها

دونيرجعولم،ومالهأهلهوترك،منكرةهزيمةسليمانانهزمثم،حرول!بينهماوكانت،هنالك

سليمانأهلوسير،والحواصلالأموالمنفيهامافأخذ")1(سارية"زيدبنالحسنفدخل.جرجان

بكمالها.طبرستانإمرةزيدبنللحسنواجتمع،مكرمينمراكبعلىإليه

.همذانجندإلىلهوصار،الطاهريةمنهاوأخرجأيضافأخذهاالريإلىبعثثم

بعثفيواجتهد،جدالذلكاغتم-التركيوصيف!يومئذملكهمدبروكان-المستعينخبرهبلغولما

.هذا)2(زيدبنالحسنلقتالوالأمدادالجيوش

بنالحسينبنعليبنالصغيرحسينبنعيسىبنأحمدبالريظهرالسنةهذهمنعرفةيوموفي

بنعليبنحسنبنحسنبناللهعبدبنموسىبناللهعبدبنموسىبنوإدريس،طالبأبيبنعلي

فحاربه؟محمدآلمنالرضاإلىودعا،هذاعيسىبنأحمدالعيديومبالناسفصلى؟طالبأبي

.)3(أمرهواستفحل،هذاعيسىبنأحمدفهزمه،طاهربنعليبنمحمد

فقتلوه،،)4(قارنبنالمازيارأخيأقارنبنالفضلعاملهمعلىحمصأهلوثبالسنةهذهوفي

منجماعةوقتل،فهزمهم،الزستنبأرضفاقتتلوا،الكبيربغابنموسىالمستعينإليهفوجه،رجبفي

.أهلها)5(أشرافوأسر،منهاكثيرةأماكنوأحرق،أهلها

ثلاثةوالبحرساريةوبين،مقامهمادارالعلويانزيدبنومحمدزيدبنالحسنجعلها،بطبرستانمدينة:سارية()1

.ياقوت.فرسخاعشرثمانيةوآملساريةوبين،فراسخ

.(134-013)7/الأثيرلابنوالكامل،275(-271)9/الطبري)2(

.(134)7/الأثيرلابنوالكامل،276(-275)9/الطبري)3(

ظا.،بمنزيادة(4)

.(134)7/الأثيروابن،(276)6/الطبري()5
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منهم،فهرب،إبراهيمبنإسحاقبناللهعبدعلىفارسأرضفيوالجندالشاكريةوثبت:وفيها

.قارنبنالحسنبنمحمدوقتلوا،دارهفانتهبوا

.()1البصرةإلىونفاه،الواحدعبدبنجعفرعلىالخليفةغضب:وفيها

الخلافة.دارفيالأمويينمنجماعةمرتبةأسقطت:وفيها

الله.سرفها،مكةأمير،الفضلبنجعفرفيهابالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.)2(السرحبنعمروبنأحمد،الطاهرأبو

.المشاهير)3(القراءأحد،والبزي

.)4(مسكينبنوالحارث

اللغة.أئمةأحد،()السجستانيحاتموأبو

.الرواجني)6(يعقوببنوعباد

.والمصنفاتالكلامصاحب،)7(الجاحظبحربنوعمرو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(134)7/الأثيروابن،276()9/الطبري.أفسدهمأنهوصسففزعم،الشاكريةإلىبعثكانلأنهوذلك

الثمانين.أبناءمنوكان.وهبوابنعيينةابنعنروى.أميةبنيمولى،المصريالفقيه

.(1554/)والعبر،(62/)12النبلاءأعلامسير

الحديث،لينوكان.بهالإقراءوشيخالحرامالمسجدمؤذن،المقرىء،البزيمحمدبنأحمد،الحسنأبوهو

.القرانفيحجة

.(1911/)القراءطبقاتفيالنهايةوغاية،(1455/)والعبر،(55)12/النبلاءأعلامسير

وكان.المتوكلأخرجهحتىدهرافحبسالمحنةفيأخذ.بمصرالقضاةقاضي،المصري،الأموي،عمروأبو

ثبت.ثقة.السنةأئمةكبارمن

.(1/554)العبر،(45/)12النبلاءأعلامسير

صاحب،اللغويالنحويالمقرىء،البصريثم،السجستانيحاتمأبو،عثمانبنمحمدبنسهلهو

طائفة.عنالحديثوكتب،يعقوبعلىالقرانوقرأ،والأصمعيعبيدةأبيعنالعربيةحمل.المصنفات

سنة.وثمانينثلاثأعاش.المبردالعباسأبو:منهم،أئمةبهوتخرج

.(1/554)العبر،268()12/النبلاءأعلامسير،(1/1264)الأدباءمعجم

بآخر.مقرونأالبخاريعنهروى،الشيعةمحدث،صدوق،الكوفيالرواجنيالأسديسعيدأبو

.(456)1/والعبر،536(1/)1النبلاءأعلامسير

بحراكان.الفنونفيالكثيرةالتصانيفصاحب.الجاحظعثمانأبو،المعتزليالبصريمحبوببنبحربنعمرو

سنة.تسعينعاش،والاعتزالالكلامفيرأسأ،العلمبحورمن
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)1(الحمصيعبيدبنوكثير

)2(الجهضميعليبنونصر

221

ومئتيروخمسيرإحر؟لمسنةخلت5ث!

الذينالكبارالقوادمنوكان،التركيباغرقتلعلىووصيفالصغيروبغاالمستعينرأياجتمعفيها

يعقوببندليلكاتبهدارونهبتفقتل،)3(أعمالهوكثرت،إقطاعهاتسعوقد،المتوكلقتلباشروا

بسببالأمورفاضطربت،بغدادإلىسامرامنحراقةفيالخليفةوركب.وحواصلهوأمواله،النصواني

طاهر.بناللهعبدبنمحمددارالخليفةفنزل؟المحرم،)4(خامسأفيوذلك،إليهاخروجه

المعتز،بيعةإلىسامراأهلدعا،سامراوجندبغدادجندبينشعنعاءفتنةوقعتالسنةهذهوفي

سامراأهلفبايع،السجنمنالمؤيدوأخوهالمعتزوأخرج،المستعينعلىبغدادأهلأمرواستقر

)6(خزانةوفي،دينارألفمئةخمسفيها)5(فإذا،بهاالمالبيتحواصلعلىواستحوذ،المعتز

المعتزأمرواستفحل،دينارألفستمئةالمستعينبنالعباسحواصلوفي،دينارألفألفال!مستعينأم

.بسامرا

وغرم،والخندقالسورينفيويعمل،بغداديحصنأنطاهربناللهعبدبنلمحمدالمستعمنوأمر

السورعلىونصب،يحفظهأميراباببكلووكل،دينارألفوثلاثيندينارألفمئهثلاثذلكعلى

الحربالاتوأعدوا،عرادات)7(وست،الغضبانلهيقال،جداكبيرواحدمنها؟مجانيقخمسة

إلمهم.الجيشيصللئلاناحيهكلمنالقناطروقطعت،والعدد

.(456)1/العبو،526(1/)1أعلا!النبلاءسير،74()16/الأدباءمعجم

سنة.ستينمدةحمصجامعإمام،المقرىء،الحمصيأبوالحسن،الحذأءالمذحجينميربنعبيدبنكثير)1(

صالحأ.عبداوكان

.(423)8/التهذيبوتهذيب،(1/456)العبر

وطبقته.زريعبنيزيدعنروى.العلمأوعيةأحد،الحافظالبصريعمروأبو)2(

.(1456/)العبو،(136)12/النبلاءأعلامسير

عماله.:طوفي،أمواله"ظا،بفي)3(

ظا.،بمنزيادة()4

فيه.:ظا،بفي)5(

حواصل.:ظا،بفى()6

صغير.منجنيقوهي،الحربآلاتمنالة:"العرادة")7(
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أخذهكانماويذكره،أمرهفيمعهالدخولإلىيدعوهطاهربناللهعبدبنمحمدإلىالمعتزوكتب

عليه،ردبل،إليهيلتفتفلم،لهالمنتصربعدالخلافةتكونأن؟والمواثيقالعهودمنالمتوكلعليه

ذكرها.يطولبحججواحتبئ

أهللحربالشامبأطرافمقيموهو،الكبيربغابنموسىإلىوالمعتزالمستعينمنواحدكلوكتب

يأمرهالمستعينإليهوكتب،أصحابهمناختارلمنيعقدهابألويةإليهوبعث،نفسهإلىيدعوه،حمص

علىالمعتزمعفكان،سامراإلىفسار)1(مسرعافركب،عملهفيويستنيب،بغدادإلىإليهبالمسير

المستعين.

.والأتراكالأمراءمنغيرهوكذلك،سامراإلىبغدادمنأبيهعندمنبغابناللهعبدهربوكذلك

فيفسار،لذلكجيشامعهوجهز،المستعينحربعلىالمتوكلبنأحمدأبيلأخيهالمعتزوعقد

المعتز.لأخيهودعا،الجمعةيومبعكبرا)2(وصقى،بغدادنحووغيرهمالأتراكمنآلافخمسة

رجلقالوقد،هنالكالعساكرفاجتمعت،صفرمنخلونلسبعالأحدليلةفيبغدادإلىوصلثم

:أحمد)3(أبيعسكرفيكان،باذنجانة:لهيقال

منثوربينهاوالموتلحهادجنودأتتكمطاهربنييا

النصيرونعمالمولىنعمحدأحىأبوأمامهنوجيوشن

مطولة.جرير)4(ابنأوردهاوقد،جدامهولةوفتنطويلةحرولثبينهمجرتثم

لليلةفوصلوا،المتوكلبنأحمدأبيلأخيهمدداآلافثلاثةأشناسبنموسىمعالمعتزبعثثم

بابعلىوأصحابهأحمدوأبو،قطربلبابعندالغربيالجانبفيفوقفوا،الأولربيعمنبقيت

واقع.والقتل،كثيروالقتال،مستعرةوالحرب،الشماسية

)5(
،بغدادأهلقتالفيالتقصيرعلىيلومهأحمدأبيأخيهإلىكتبالمعتزأنوذكر:جريربن!ال

أحمد:أبوإليهفكتب

وضيقاتساغفيناوللدهرطريقعليناالمنايالأمر

.فصار:ظا،بفي)1(

.ياقوت،وعكبراويعكبريإليهاوالنسبة،فراسخعشرةبغدادوبينبينها،دجيلنواحيمنبليدة:"عكبرا")2(

.(541)7/الأثيرلابنوالكامل،192()9/الطبريتاريخ)3(

.(692-092/)9الطبريتاري!(4)

.3(9/61)الطبريتاري!(5)
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(1)الطروقومنهاالبكورفمنهاللأنامعبروأيامنا

الصديقالصديقفيهاويخذلالوليدتشيب)2(هناتومنها

يروه!3(وو عميىوبحرالعيونلموتدروهلهادينودتنه
م!"م!ءم!م!!صم!ص.م!م!)4(م!-ص
وليىوحصن،شديدوحوفعتيدوسي!،متينل-

يستفيقفما،السلاح!سلاحادالصباحلداعيصياحوطول

غريقوهذا،حريقوهذاجريحوهذا،طريحفهذا

المنجنيقيشدخهوآخر()تليلوهذا،قتيلوهذا

تروقوكانتخرافيودورانتهابوثمأغتصافيهناك

الطريقعناسدقدوجدناهمسلكإلىسمونا)6(ماإذا

نطيقلاماندفعوبالله)7(نرتجيمانبلغفبالله

)8(و"
.والمأمونالمخلوعفتنةفيأميةبنلعليينشدالشعرهذا:جريربن!ال

نائبطاهربناللهعبدبنمحمدوبين،المعتزأخيأحمدأبيبينببغدادوالقتالالفتنةاستمرتوقد

خلقالفريقينمنوقتل،السنةهذهشهوربقية،جداشديدضيقفيوأهله،محصوروالبلد،المستعين

،الأبواببعضويأخذونأحمدأبيأصحابيظهرفتارة،نحساتوأيام،متعدداتوقعاتفيكثير

ويصابرونهممواقفهمإلىيتراجعونثم،خلقامنهمويقتلون،عنها)9(فيزيحونهمالطاهريةعليهمفتحمل

.1()"إليهموالجلب،الميرةقلةبسببضعفإلىهمكلمابغدادأهللكن.عظيمةمصابرة

فيوذلك،للمعتزويبايعالمستعينيخلعأنيريدطاهربناللهعبدبنمحمدأنالعاقةبينشاعثم

تبرأفلم،)11(العظيمةبالأيمانوحلف،العامةوإلىالخليفةإلىواعتذرذلكمنفتنصل،السنةأواخر

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)11(

ليلا.يطرقما:"الطروق"

الدواهي.:"الهنات"

.ذروةلهعريضوسور:والطبريطفي

مبيذ.:الطبريفي

الصريع.:"التليل"

شرعنا.:الأثيروابنشمرنا:آفي

نرتجيه.:الطبريفي

.(531)7/الأثيروابن،317()9/الطبريتاريخ

.طفيجاءماوأثبت،عنهالأصولفي

البلد.داخلإلى:طفي

الغليظة.:طفي
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بها،نازلوالخليفةطاهرابندارإلىوالغوغاءالعامةواجتمعت.العامةعندالبراءةحقذلكمنساحته

الضجةزالتوما.لاأمعنهراضأهوطاهرابنعنويسألوه)1(ليروهالخليفةلهميبرزأنفسألوا

النبوية،البردةفوقهومن،السوادوعليه،فيههمالذيالمكانفودتىمنالخليفةلهمبرزحتىوالأصوات

رجعتملماوالقضيبالبردةهذهصاحببحقعليكمأقسمت:بهخاطبهمفيمالهموقالءالقضيبوبيده

مثازلهم.إلىوتراجعواالغوغاءفسكت.لديمتهمغيرفإنه،طاهرابنعنورضيتممنازلكمإلى

وصلى،الحجةذيشهرأوائلفيوذلك،الخادمرزدتىدارإلىطاهرابندارمنالخليفةانتقلثم

الحربةيديهوبينيومئذللناسالخليفةوبرز،طاهرابنداربحذاءالتيالجزيرةفيالأضحىيومالعيدبهم

الأسعاروغلاءالحصارمنبأهلهاماعلىببغدادمشهود!يوماوكان،القضيبوبيده،البردةوعليه

.والآخرةالدنيافيالعافيةأدلهنسأل،والخوفالجوعلباسعنالمترجمين

طاهرابنشرع،العيالوجاع،الرجالوجهد،المجالوضادتى،الحالواشتد،الأمرتفاقمولما

وقال،فيهوناظره،بهكاشفهثم،بذلكلهيعرضفجعل،المستعينخلعمننفسهفيكامناكانمايظهر

الخراجمنلكويكون،وتعجيلالمملفاتأخذهمالعلى)2(الخلافةعنتصالحأنتقتضيالمصلحةإن:له

.وأنابذلكإلىأجابحتى)3(والغاربالذروةفييفتليزلولم؟وتحتاجهتختارهماعامكلفي

.كتابالخلافةمننفسهخلعهفيالمستعيناشترطهبمافكتب

الرصافة،إلىطاهرابناللهعبدأبنمحمدركبالحخةذيمنبقينلعشرالسبتيومكانولما

إلىأمرهصترقدأنهعليهوأشهدهم،فوجافوجاالمستعينعلىوأدخلهم،والفقهاءالقضاةوجمع

عندوأقام،الخلافةجوهرمنهتسلمثم،والخدمالحجابجماعةوكذلك،طاهربناللهعبدبنمحمد

الأراجيف.منيقولونفيماويتنوعون)5(يدوكونالناسوأصبح.الليلهوي)4(منإلىالمستعين

بذلكعليهقدموأفلما،بسامراالمعتزإلىالأمراءمنجماعةمعبالكتابأرسلفإنهطاهرابنوأما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.ليرده:آفي

الخليفة.:آفي

،السناممقدم:"الغارب".الخروجإلىعائشةأجابتهحتىوالغاربالذروةفييفتلزالفما:الزبيرحديثفي

يؤنسأنأرادإذاالرجلأن:فيهوالأصل،أجابتهحتىويتلطفهايخادعهازالماأنهأراد.أعلاه:"الذروة"و

فيهويضع،يستأنسحتىوبرهويفتل،غاربهويمسح،عليهيدهيمرجعل،لهوينقادليزقه،الصعبالبعير

.(غرب)اللسان.الزمام

منه.هزيعأي:الليلمنهويومضى*الليلمنالممتدةالساعة:"الهوي"

علىاللهيفتحرجلاغداالرايةلأعطين:قال،!ي!النبيأن:خيبرحديثفيوجاءتحريفوهويذكرون:طفي

.(دوك)اللسان.فيهويختلفونويموجونيخوضونأي.إليهيدفعهافيمنالليلةتلكيدوكونالناسفبات،يديه
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الداخلة.السنةأولفيالأمرمنكانماوسيأتي.جوائزهمفأسنىوأجازهم،عليهموخلعأكرمهم

وهو،وزنجانقزوينبأرضأيضاالبيتأهلمنرجلظهوركانمنهاالأولربيعفيالسنةهذهوفي

بنعليبنالحسينبنعليبنمحمدبنالأرقطإسماعيلبنمحمدبنإسماعيلبنأحمدبنالحسين

.هناكأمرهمنكانماوسيأتي.بالكوكبيهذاأحمدبنالحسينويعرف،طالبأبي

وسيأتي،الحسنياللهعبيدبنموسىأختابنوهو،العلوييوسفبنإسماعيلخرج:وفيها

أيضا.أمرهمنكانما

بناللهعبدبنحمزةبنمحمدبنالحسينوهو،الطالبيينمنرجلأيضابالكوفةخرج:وفيها

فهزم،فاقتتلاخاقانبنمزاحمالمستعينإليهفوجه،طالبأبيبنعليبنالحسينبنعليبنحسين

الذينأموالونهبدارألفبهاحرقالكوفةمزاحمدخلولما.كثيربشرأصحابهمنوقتل،العلوي

الجامع.المسجدبابعلىمعتقهوكان،هذامحمدبنالحسينجواريبعضوباع،معهخرجوا

طالبأبيبنعليبن)1(الحسنبنالحسنبناللهعبدبنإبراهيمبنيوسفبنإسماعيلظهر:وفيها

ومنازلمنزلهيوسفبنإسماعيلفانتهب،موسىبنعيسىبنالفضلبنجعفرنائبهامنهفهرب،بمكة

والطيبوالفضةالذهبمنالكعبةفيماوأخذ،مكةأهلمنوغيرهمالجندمنجماعةوقتل،أصحابه

منهفهرب،النبويةالمدينةإلىخرجثم،دينارألفمئتيمننحواالناسمنوأخذ،الكعبةوكسوة

أهلهافحصر،رجبفيمكةإلىيوسفبنإسماعيلرجعثم،إسماعيلبنالحسينبنعليعاملها

بثلاثةالماءوشربة،بأربعةالرطلواللحم،بدرهمأواقثلاثالخبزوبيع،وعطشاجوعاهلكواحتى

فانتهب،يوماوخمسينسبعةمقامبعد،جدةإلىعنهمترحلثم،بلاءكلمكةأهلمنهولقي،دراهم

عادثم،اليمنمنإليهاجلبتحتىمكةأهلعنالميرةوقطع،المراكبوأخذ،هنالكالتجار)2(أموال

مكة.إلىالمسلمينعنخيرااللهجزاهلا

وسلب،ومئةألفاالحجيجمنوقتل،ليلاولانهاراالوقوفمنالناسيمكنلمعرفةيومكانفلما

.عدلا)3(ولاصرفامنهماللهتقبللا،أصحابهمنمعهومنسواهعامئذبعرفةيقفولم،أموالهم

:الأعيانمنتوفي:وفيها

.)4(الكوسجمنصوربنإسحاق

.31(1)3/الثمينالعقدفيترجمتهوتنظر.خطأ،"الحسين":طفي(1)

.الكبار:آفي(2)

فدية.ولاتوبةمنهماللهتقبللاأي)3(

من=الحديثأصحابمنالأئمةأحدوهو.وطائفةعيينةبنسفيانسمع.نيسابورنزيل،المروزييعقوبأبو)4(
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زنجويه)1(بنوحميد
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)2(الحمصيديناربنكثيربنعثمانبنوعمرو

.اليزني)3(الملكعبدبنهشامالتقيوأبو

ومئتيووخيسيوثنتيرسنةخلت5ث!

نفسهالمستعينخلعبعدالمعتزخلافةذكر

محمدبنالمتوكلجعفربنمحمد،المعتزاللهعبدأبيباسمالخلافةاستقزتوقداستهلت

أحمد،المعتزاسمإن:وقيل.المنصورجعفرأبيبنالمهديمحمدبنالرشيدهارونبنالمعتصم

.(")4تاريخه"فيوترجمهعساكرابنالحافظعليهعولالذيوهو،الزبير:وقيل

للمعتز.وبايع،الخلافةمننفسهالمعتصممحمدبنأحمدالمستعينخلعوقد

بالله،المعتزللخليفةالمنابرعلىبغداد)5(بجوامعالخطباءدعاالمحرمرابعالجمعةيومكانولما

بنسعيدبهمووكل،وجواريهوولدهوعيالههوسهلبنالحسنقصرإلىالزصافةمنالمستعينوانتقل

ثم،المعتزإلىبذلكوبعث،والخاتم،والقضيب،البزدةالمستعينمنوأخذ،معهجماعةفيرجاء

جبل،والاخر،برجلأحدهمايقال،عندهبقيا)6(جوهرمنخاتمينمنهيطلبالمعتزإليهأرسل

فأرسلهما.

تركإن:فقال.وبيةإنها:فقيل،البصرةفطلب،يمكنفلممكةإلىيسيرأنالمستعينوطلب

منها.أوبأالخلافة

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

حنبل.بنأحمدعنالمسائلصاحبوهو.بالسنةوالمتمسكينالزهاد

.(1)2/والعبر،258()12/النبلاءأعلامسير

ثقة..بعدهوخلقشميلبنالنضرعنروى.المصنفاتصاحب،النسائيأحمدأبو

.(1)2/والعبر،(91)12/النبلاءأعلامسير

وجماعة.عياشبنإسماعيلعنروى.حمصمحدث،ثبتحافظ،حفصأبو

.(1)2/والعبر،35(5/)12النبلاءأعلامسير

،)12/303(النبلاءأعلامسير.ثقة.وعدة،الوليدبنوبقية،عياشبنإسماعيلعنحدث،متقنحافظ

.(1)2/والعبر

.5()9/منظورلابنمختصره

.بغدادمعالبلدانفي:ظا،بفي

ثمينا.:آفي



المعتزخلافةذكر
227

أربعئمة.من(انحوالمإليهايوصلوهحرسومعهفخرج،واسطإلىالمسيرفيلهأذنثم

بغدادأمرتمهدولما.رأسهعلىتاجاوألبسه،عليهوخلع،)2(إسرائيلبنأحمدالمعتزواستوزر

واتسع،جانبكلمنالميرةوقدمتها،شملهاواجتمع،أهلهالهودان،بهاللمعتزالبيعةواستقرت

إلىالمحرممنخلتليلةعشرةلاثنتيالسبتيومفيمنهاأحمدأبوركب،والأطعمةالأرزاقفيالناس

خلعخمسطاهرابنعلىأحمدأبوفخلع،القوادوجوهفيطاهربناللهعبدبنمحمدوشيعه،سامرا

.الروذبار)3(منورده،وسيفا

فمن.جداذلكمنفأكثر،المستعينبخلعوتشفيهمالمعتزفيالشعراءمدائحجرير)4(ابنذكروقد

عادةجرتكما،المستعينوذمالمعتزمدحفيمروانبنالجنوبأبيبنمروانبنمحمدقولذلك

:الشعراء)5(

رجعاحالاتهإلى)6(والمستعينرجعتقدالمعتزإلىالأمورإن

خدعانفسهلكنلكوأنهلهليسالملكأنيعلموكان

نزعاقدالملكومنهملكاآتاكونازعهمؤتيهالملكومالك

متعازوجتحليلكذاتكانتتلائمهلاكانتالخلافةإن

خلعاقدالناسقولأحسنوكانبيعتهالناسعندأقبحكانما

دفعابهلملاحالفداءنفسيبهدفعنقافبإلىالسفينليتأ

ا)7(ظلعاحملتهماحملكانلومللثمنالناسأمرقبلكساسكم

متسعاالضيقبعديجعلواللهسعةفيالضيقبعدالناسبكأمسى

دفعاقدالسوءعنابكفإنهملكمنالسوءعنكيدفعوالله

آسميسقطأنطاهربناللهعبدبنمحمدبغدادنائبإلىسامراءمنالمعتزالمؤمنينأميروكتب

)1(فيا:نحو.

.332()12/النبلاءأعلامسيرفيترجمتهوتنظر.خطأ"إسرائيلأبيبنأحمد":طفي)2(

قربقريةمنها،الأنهارعندعدةلمواضعلفظة:"الروذبارو".بغدادإلىالطريقمنورده:إلىطفيتحرفت)3(

.ياقوت.بغداد

.35-353(0)9/الطبريتاريخانظر(4)

.351()9/الطبريتاريخ)5(

.والمستعان:الطبري()6

.عرج:"مشيهفيظلعو".والطبريطمنزيادةقوسينبينما)7(
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عنهما.فرضيعنهمااسترضيثم،قتلهماعلىوعزم،الدواوينفيرسومهمامنكانما)1(وبغاوصيف

وأخاه،وحبسهالعهدولايةمنبالمؤيدالملقبإبراهيمأخاهالمعتزخلعالسنةهذهمنرجبوفي

مقرعة.أربعينالمؤيدضرببعدما،أحمدأبا

بذلك.نفسهعلىكتابهوقرأ)2(،بخلعهخطبسابعهالجمعةيومكانولما

حتىطرفاهوأمسك،سمور)3(لحاففيأدر!إنه:فقيل،يوماعشربخمسةذلكبعدوفاتهوكانت

به،أثرولاالسجنمنأخرجذلكوبعد،برداماتحتىثلجمنبحجارةضرببل:وقيل.غمامات

إلىكفنهومعهحمارعلىحملثم،أثربهوليسسببغيرمنموتهعلىفأشهدواوالأعيانالقضاةفأحضر

فدفنته.أمه

المستعينمقتلذكر

نحوجيشبتجهيزيأمرهطاهربناللهعبدبنمحمدنائبهإلىالمعتزكتبالسنةهذهمنشوالفي

القاطولبهفقدم،رمضانمنبقينلستفأخرجه،فوافاهالتركيطولونبنأحمدفجهز،المستعين

بل:وقيل،دجيلفيغرقبل:وقيل،ماتحتىضرب:فقيل،قتلثم،شوالمنمضينلثلاث

عنقه.ضربت

يصليحتىيمهلهأنقتلهأرادحينالتركيصالحبنسعيدمنسأل(أنه)جرير)4(ابنذكروقد

.أثرهوعفى،مكانهافيجثتهودفن،ساجدوهوقتلهالأخيرةالسجدةفيكانفلما،ركعتين

:فقال،المخلوعرأسهذا:فقيل،بالشطرنجيلعبوهوعليهبهفدخل،المعتزإلىرأسهوحمل

قتلهالذيصالحبنلسعيدأطلقثم،بدفنهوأمرإليهنظرفرغفلما،الدلست)6(منأفرغحتىضعوه

.البصرةمعونةوولاه،درهمألفخمسين

اللهحرمفيوألحد،فعلمابمكةفعلالذيالعلوييوسفبنإسماعيلماتالسنةهذهوفي

وجل.عزربهينظرهولم،السنةهذهفيفهلك،تقدمكما،ألحدما

الدواوين.منرسمهمافيكانومن:الطبريوفي،رسومهمافيكانما:ظا،بفي(1)

بذلك.نفسهعلىكتابايكتبأنوأمره:طوفي،ءوقرى:ظا،بفي)2(

.سفورمنلحاففي:ظا،بفي)3(

.364()9/الطبري(4)

المستعين.أن:ظا،بفي)5(

ماهر.شطرنجي:الدلستحسنفلان:يقال،اللعبة:"الدلست")6(
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بالله.المستعين،محمدبنوأحمد

922

.)1(بهلولبنوإسحاق

.)2(أيوببنوزياد

.3(بندالأ،بشاربنومحمد

.)4(الزمن،المثنىبنومحمد

(الدورقي)إبراهيمبنويعقوب

ومئتي!وخمسيرث!اثسنةكلت5ث!

قتالإلىليذهبوا؟آلافأربعةمنقريبجيشعلىالكبيربغابنلموسىالمعتزعقدمنهارجبفي

ألفا.عشرينمننحوفيوهو،الطاعةعنخرجلأنهوذلك؟همذانبناحيةدلفأبيبنالعزيزعبد

،الكرجعندرمضانفيأخرىوقعةبينهمكانتثم.فظيعةهزيمةالشهرهذاأواخرفيالعزيزعبدفهزموا

العزيز،عبدأمأسرواحتى،كثيرةذراريوأسروا.كثيربشرأصحابهمنوقتل،أيضاالعزيزعبدفهزم

عليهاستحوذكانماالعزيزعبدمنوأخذ.كثيرةوأعلاما،الرؤوسمنحملاسبعينالخليفةإلىوبعثوا

الخليفة.بلادمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

وفيالقراءاتفيصنف،الأئمةكبارمنوكان.وطبقتهعيينةابنسمع،الحافظالأنباريالتنوخييعقوبأبو

ثقة.وكان،اختارهامذاهبوله،والفقهالحديث

.3()2/العبر،(948)12/النبلاءأعلامسير

.صدوق.ومعرفتهلإتقانه؟الصغيرشعبة:لهيقالوكان.دلويه:أيضاويلقب،البغداديالطوسيهاشمأبو

.3()2/والعبر(012/)12النبلاءأعلامسير

،ببلدهعصرهفيالحديثبنداركانلأنه،بذلكلفب،بندار،البصريالعبديبكرأبو،عثمانبنبشاربنمحمد

وغندرا،سليمانبنمعتمرسمع.حديثألفخمسينعنهكتبت:داودأبوقال.الحافظ:"البندار"و

كتبهم.فيالستةعنهروى.وطبقتهما

.3()2/العبر،(441)12/النبلاءأعلامسير

الكثير.وكتبوصنفجمع،ثبتحافظ،سلمةبنحمادوفاةعامفيبندارمعولد،البصريالعنزيموسىأبو

ورعا.صدوقاكان

.(4)2/العبر،(123)12/النبلاءأعلامسير

الخطيب:قال.الجماعةعنهحدث.وطبقتهماسعدبنوإبراهيمهشيماسمع.مولاهمالقيسيالعبدييوسفأبو

المسند.صنف،متقناحافظاثقةكان

.(4)2/العبر،(141)12/النبلاءأعلامسير
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والوشاحين.التاجوألبسهالشرابيبغاعلىالمعتزخلعمنهارمضانوفي

له:يقالرجلاأنوذلك،البوازيج)1(:لهيقالمكانعندهائلةوقعةكانتالفطرعيديوموفي

يقالرجللهفقصد،الخوارجمنسبعمئةمننحوعليهوالتف،فيهاحكم)2("الحميدعبدبنمساور"

منفقتل،شديداقتالافاقتتلوا،اليومهذافيفالتقوا،أصحابهمنثلاثمئةفي"الطبريبندار":له

قتل:فيمنبنداروقتل،رجلاوخمسونمئتانبندارأصحابمنوقتل،خمسينمننحوالخوارج

الله.رحمه

منهممساورفقتل،خراسانأهلحجاجوأعانهم،أهلهافقاتله،حلوانإلىمساور3صمدثم

أيضأ.كثيرونجماعةأصحابهمنوقتل.اللهقبحه؟إنسانأربعمئةمننحوا

فلم،أولادهودوربسامرادارهتنتهبأنالعامةوأرادت،التركيوصيفقتلشوالمنبقينولثلاث

الشرابي.بغاإلىإليهكانماالخليفةالمعتزجعل.ذلكيمكنهم

وعند،نورهوغرقأكثرهغابحتىالقمركسف)4(السنةهذهمنالقعدةذيمنعشرةأربعليلةوفي

وحلقهرأسهفيقروحاعلتهوكانت.ببغدادالعراقنائبطاهربناللهعبدبنمحمدماتكسوفهانتهاء

فذبحته.

جذبتحتىوتنازعا،عليهيصليأيهما،طاهروابنهاللهعبيدأخوهاختلفعليهليصلىبهأتيولما

إلىاللهعبيدفمال؟منصوريا،طاهريا:الغوغاءوصاحت،بالحجارةالناسوترامى،ال!يوف

وقع،ماالمعتزبلغوحين.إليهأوصىقدأخوهوكاندارهفدخل،الناسوأكابرالقوادومعهالشرقية

خمسينبالخلعقدمللذياللهعبيدفأطلق،طاهربناللهعبدبنمحمدبناللهلعبيدوالولايةبالخلعبعث

درهم.ألف

إلىردثم،البصرةإلىثم،واسطإلىرأىمنسرمنأحمدأباأخاهالمعتزالخليفةنفى:وفيها

الله.عبدبندينارقصرفي،الشرقيةفيفأنزلأ،بغداد

)1(

)2(

)3(

)4(

.ياقوت.الموصلأعمالمنالانوهي،دجلةفييصبحيثالأسفلالزابفمعلىتكريتقرببلد

لله.إلاحكملا:قالأي

مضى.:الطبريفي

كثيرأالحديثفيالخسوفورد:الأثيرابنقال.الطبريفيجاءماذلكويوافق،خسوفهخسف:طفي

كسفت:الكلاموأجود.كسوفه:القمروخسوف،الخسوفلاالكسوفاللغةفيلهاوالمعروف،للشصس

خسف.:اللسان.القمروخسفالشمس
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أيضا.(()1بغدادإلىردثم،واسطإلىالمعتصمبنعلينفي:وفيها

الكوكبيأحمدبنوالحسينهو،الكبيربغابنموسىالتقىالقعدةذيسلخالإثنينيوموفي

وأخذ،الكوكبيهزمثم،شديداقتالافاقتتلا،قزوينعندوخمسينإحدىسنةفيخرجالذي،الطالبي

الديلم.إلىالكوكبيوهربقزوينموسى

يتترسواأنأصحابهأمرالتقىحينالكوكبيأنالوقعةهذهحضرمنبعضعنجرير)2(ابنوذكر

منمعهممايطرحواأنذلكعندأصحابهبغابنموسىفأمر،فيهمتعمللاالسهاموكانت،بالحجف)3(

توسطوافلما،الكوكبيأصحابفتبعهم،منهمانهزمواقدأنهموأروهمحاولوهمثم،بالأرضالنفط

سراعاففروا،الكوكبيئأصحابتحرقالنارفجعلت،فيهالناربإلقاءذلكعندأمرالنفطفيهاالتيالأرض

وتسفم،الديلمإلىالكوكبيوهرب،عظيمةمقتلةمنهمفقتلوا،وأصحابهموسىعليهموكر،هاربين

قزوين.بغابنموسى

الزينبي.سليمانبنمحمدبناللهعبدبالناسحج:وفيها

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.()4الأشعثأبو

.()الدارميسعيدبنوأحمد

السقطيالحسنأبو،المغلسبنالسريوهو.الصوفيةأئمةمشايخكبارأحد:)6(السقطيوسري

الكرخي.معروفتلميذ،البغدادي

.377()9/والطبري.ظا،بمنزيادة(1)

.378()9/الطبري2()

عقب.ولاخشبفيهليسجلودمنكانإذاالترسوهي،حجفةواحدتها،الترسةمنضرب:"الحجف")3(

وطائفةزيدبنحمادسمع،محدث.البصريالعجليالأشعثأبو،الأشعثبنسليمانبنالمقدامبنأحمدهو)4(

.صدوق،ثقة،كثيرة

.5()2/العبر،921()12/النبلاءأعلامسير

الأثر،فيوالأئمةالفقهاءأحد،الثبتالحافظالفقيه.جعفرأبو،السرخسيالذارميصخربنسعيدبنأحمد)5(

وطبقته.شميلبنالئضرسمع

.(4)2/العبر،223()12/النبلاءأعلامسير

أعلامسير،371()2/الصفوةصفة،(187)9/بغدادتاريخ،(0/1161)الأولياءحلية،48الصوفيةطبقات)6(

.(271)2/الذهبشذرات،(5)2/العبر،(12/185)النبلاء
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وغيرهم.،هارونبنويزيد،يمانبنويحيى،غراببنوعلي،عياشبنبكروأبي،هشيمعنحدث

السقطي،جابربنالفضلبنومحمد،النوري)1(الحسينوأبو،محمدبنالجنيدأختهابن:وعنه

وجماعة.

فجعلت،لسادتهاشيئافيهتشتريمعهاإنا!كانانكسرقدجاريةبهفمرت،فيهايتجردكانلهوكانت

اللهبغض:لهفقال،الجاريةبتلكصنعوماإليهمعروففنظر،بدلهبهتشتريشيئاسريفأعطاها،تبكي

.الدنيا)2(إليك

هذا؟ما:فقلت،الحالشعثصغيرصبيومعهمعروففإذاعيديومفيمررت:سريوقال

شيءلا،يتيمأنا:فقال؟تلعبلالكما:فقلت،منكسروهويلعبونوالصبيانواقفاكانهذا:فقال

وأعطيهأكسوهألا:فقلت.بهيفرحجوزابهيشترينوىلهلأجمعفأخذته،بهألعبجوزابهأشتريمعي

فسويت:سريقال!قلبكاللهأغنى،خذه:فقال.نعم:قلت؟تفعلأو:فقال؟بهيشتريشيئا

.شيءأقلالدنياعندي

اللوزفإذا،الرجلذهبثم،ديناراوستينبثلاثةالكر)3(علىرجلفساومه،لوزمرةعندهوكان

بثلاثةساومتكإني:فقال.دينارابتسعينالكرمنكأشتريإني:لهفقال،ديناراتسعينمنهالكريساوي

بماإلاأبيعهلا:فقال،بتسعينمنكأشتريفأنا:الرجلفقال،بذلكإلاأبيعهلاوإني،ديناراوستين

منه.يشترفلموذهب،دينارابتسعينإلامنكأشتريلاأنالنصحمنإن:الرجلفقال.عليهساومتك

صاحبإلىتبعثأنأحمثوإني،الحرسأخذهقدابنيإن:فقالت،سريإلىيوماامرأةوجاءت

منانصرففلما،نفسهافيتحترقالمرأةوجعلت،الصلاةفيفطولفصفىفقام،يضربلئلاالشرطة

جاءتحتىمجلسهمنرام)4(فما.حاجتكفيذاأناهاأ:فقال!ولديفياللهالله:قالت،الصلاة

إليه.فانصرفت،ولدكالمتوليأطلقفقد،أبشري:لهافقال،المرأةتلكإلىامرأة

إلىأجدفما،منةفيهاعليلأحدولا،(تبعة!هفيهاعليليسأكلةآكلأنأشتهي:السريوقال!

سبيلا.ذلك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

شيخ،النوريالحسينأبو،الزاهدالبغويالخراسانيمحمدبنأحمدوهو،الحسنأبو:والمطبوعالأصولفي

يعطمه.الجنيدوكان.وغيرهالسقطيالسريصحب.الحفائقبلطائفوأحذقهم،بالعرا!تىالطائفة

.07(/1)4النبلاءأعلامسيرفيومصادرهاترجمته

.(186/)12النبلاءأعلاموسير،(188)9/بغدادتاريخ.يومهمنالزهدفوجد:طفيبعدها

إردبا.أربعونأو،قفيزاستونأو،العراقلأهلمكيال:"الكر"

.قام:ظا،بفي

به.جمئبعإثمفيهما:"التبعة"
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عليه.أقدرفماسنةثلاثينمنذالبقللأشتهيإني:قال:روايةوفي

:فقال،رجلفتلقاني،دكانيفيهالذيالمكانفقصدت،سوقنااحترق:قالأنهالسريوعن

منذمنهاللهأستغفرفأنا،التحميد)1(ذلكتذكرتثم.دلهالحمد:فقلت.سلمتدكانكفإن،أبشر

.)2(الخطيبرواها،سنةثلاثين

كذا!سرييا:فنوديت،المحرابفيرجليمددتثم،ليلةذاتورديصليت:السريوقال

.أبدأ33(رجليمددتلاوعزتك:قلتثم،رجليفضممت:قال!؟الملوكتجالس

سنةوتسعونثمانعليهأتت،السقطيالسريمن()4(دلهأأعبدرأيتما:محمدبنالجنيدوقال

.()الموتعلةفيإلامضطجعارئيما

عليهدخلت:قال،محمدبنالجنيدعن،الخلديجعفرعن،نعيمأبيعن،)6(الخطيبوروى

:فقال؟تجدككيف:فقلت،أعوده

طبيبيمنأصابنيقدوالذي؟بيماطبيبيإلىأشكوكيف)7(

داخل؟منيحترقجوفهمنالمروحةروح)8(يجدكيف:ليفقال،أروحهالمروحةفأخذت:قال

:يقولأنشأثم

مفترقوالصبر،مجتمغوالكربمستبقوالدمع،محترنالقلب

والقلقوالشوقالهوىجناهممالهقرارلامنعلىالقراركيف

رمقبيداممابهعليفامننفرجليفيهشيلمح!كانإنربيا

.الأخياربمجالسةاللهعنتشتغلولا،الأشرارتصحبلا:فقال،أوصني:لهوقلت:قال)9(

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

فيه.همفيماالناسأواسلموأني،دنيايسلامةعلىاللهحمدتإذ:طفيبعدها

.(188)9/بغدادتاريخ

.(185)12/النبلاءأعلامسير،(187)9/بغدادتاريخ

.بمن

.(186/)12النبلاءأعلامسير

.(291)9/بغدادتاريخ

.(191)9/بغدادتاريخ

ظا.،بفيوسقطتأنا:افي

ريح.:ظا،آفي

.385(2/)الصفوةوصفة،(191)9/بغدادتاريخوانظر،الجنيدأي
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أذانبعد،ومئتينوخمسينثلاثسنةرمضانمنخلونلستالثلاثاءيوموفاته)1(الخطيبذكروقد

الجنيد.قبرجنبهوإلى،معروفظاهروقبره،الشونيزيبمقبرةا)2(ودفن:قالا0العصربعدودفن،الفجر

بك؟اللهفعلما:فقلتالمنامفيسريارأيت:قال،حربويهبنعبيدأبيعنالقاضيعن)3(وروى

فأخرج:قال.عليكوصلىجنازتكحضرممنفإني:فقلت.جنازتيشهدمنولكلليغفر:فقال

فياسميفإذا،ا)4(فنظر،جنازتكأحضرتقد!بلى:فقلت،فيهاسمييرفلمفيهفنظر،درجا

الحاشية.

فالله،وخمسينستسنة:وقيل.وخمسينإحدىسنةتوفيسرياأن:قولا)5(خلكانابنوحكى

الله:رحمه،السريينشدهكانومما:)6(خلكانابنقال.أعلم

كواسيامنكالأعضاءأرىليفماكذبتنيقالتالحبشكوتماإذا

المنادياتجيبلاحتىوتذهلبالحشاالجلديلصقحتىحبفلا

ومئتيروخمسيرأربمسنةخلت5ث!

جثتهوحرقت،ببغدادثم،بسامراءرأسهونصب،الشرابيبغابقتلالمعتزالخليفةأمرفيها

وحواصله.أموالهوأخذت،،)7(بالنارأ

بها.المشهورالجامعبانيوهو،المصريةالديارطولونبنأحمدولي:وفيها

محمد.بنالعباسبنإسماعيلبنالحسينبنعليفيهابالناسوحج

:الأعيانمنفيهاوتوفي

.)8(الحسانيأيوببنزياد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(291)9/بغدادتاريخ

ظا.،بمن

.(291)9/بغدادتاريخ

ظا.،بمن

.935()2/الأعيانوفيات

.935()2/الأعيانوفيات

ظا.،بمنزيادة

العدني،،النكريالخطابأبو،الحشانياللهعبدبنحشانبنزيادبنيحيىبنزيادولعله،الأصولفيهوكذا

.(523)9/الكمالتهذيب.الثقاتفيحبانابنذكره.البصري
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الاخرةجمادىمنبقينلأربعالإثنينيوم،الرضا)2(موسىبن()1(عليبنأمحمدبنوعلي

.ببغدادبدارهودفن،أحمدأبيإلىالمنسوبالشارعفيالمتوكلبنأحمدأبوعليهوصلى،ببغداد

.المخرمي)3(اللهعبدبنومحمد

.)4(إهاببنومؤمل

بنالصادقجعفربنالكاظمموسىبنالرضاعليبنالجوادمحمدابن:)5(الهاديعليالحسنوأبو

عشر،الاثنيالأئمةأحد.طالبأبيبنعليبنالشهيدالحسينبنالعابدينزينعليبنالباقرمحمد

الخاطئة.الكاذبةالجاهلةالضالةالفرقةعندالمنتظرالعسكريعليبنالحسنوالدوهو

فيبهاومات.بأشهرسنةعشرينمنأزيدبهافأقامسامراإلىالمتوكل)6(نقله،زاهدأعابداكانوقد

السنة.هذه

مستقبلجالسافوجدوه،فكبسهفأرسل،الناسمنكثيرةوكتباسلاحابمنزلهأنللمتوكلذكروقد

إلىفحملوهكذلكفأخذوه،حائلدونهاليسالأرضبسيطعلىوهو،صوفمنمطرعةوعليهال!

فيالذيالكأسوناوله،جانبهإلىوأجلسهوأعظمهأجلهيديهبينمثلفلما،شرابهعلىوهوالمتوكل

له:قالثم،فأعفاه،منهفاعفني،قطودميلحمييخالطلمإنه!المؤمنينأميريا:فقال،يده

:)7(فأنشده،شعرأأنشدني

القلل)8(أغنتهمفماالرجالغلبتحرسهمالأجبالقللعلىباتوا

نزلوامابئسياحفرافأودعوامعاقلهمعنعربعدواستنزلوا

ظا.،بمنزيادة(1)

قليل.بعدالمؤلفلهسيترجم)2(

كبارمنوكان.وطبقتهوكيععنروى.حلوانقاضي،المدائنيالمخرميالبغداديمولاهمالقرشيجعفرأبو)3(

.6()2/العبر،265()12/النبلاءأعلامسير.ثقة.الحفاظ

كرمانيوهو،ومصرالرملةنزل.الكوفيالرحمنعبدأبو،العجلي،الربعيالعزيزعبدبنإهاببنمؤمل)4(

تهذيب.الرملةفيمات.الثقاتفيحبانابنذكره.وطبقتهماآدمبنويحيىربيعةبنضمرةعنروى،الأصل

.7(2/)العبر،382(/01)التهذيب

الجليسونزهة،)12/56(بغدادوتاريخ،)2/912(السنةومنهاج،272()3/الأعيانوفياتفيترجمةله)5(

/2()82.

انتقله.:افي)6(

.(4223/)والذخائروالبصائر،272()3/الأعيانوفيات)7(

.أعلاهشيءكلوقلةالجبالأعالي:"القلل")8(
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والحللوالتيجانالأسرةأينقبروا)1(مابعدمنصارخبهمنادى

)2(والكللالأستارتضربدونهامنمنعمةكانتالتيالوجوهأين

يقتتلالدودعليهاالوجوهتلكساءلهمحينعنهمالقبرفأفصح

أكلواقدالأكلطولبعدفأصبحواوماشربوادهراأكلواماطالقد

بأربعةلهوأمر،الشراببرفعوأمر،بحضرتهحولهمنوبكى،الثرىبلحتىالمتوكلفبكى:قال

الله.رحمه،مكرمامنزلهإلىورده،منهوحالل)3(،دينارالاف

ومئتيروك!سيوخيللعسنةخلت5ث!

وحرق،طبرستانآملودخلمفلحفهزمه،الطالبيزيدبنالحسنوبينمفلحبينوقعةكانتفيها

الديلم.إلىوراءهسارثم،زيدبنالحسنمنازل

فبعث،شبلبنقريشبنالحسينبنعليوبينالليثبنيعقوببينشديدةمحاربةكانت:وفيها

،بطوقيعقوبظفرثمشهرمنأكثرفصابره،المغلسبنطوق:لهيقالجهتهمنرجلاالحسينبنعلي

أصحابه.وجوهوأسرفأسره

منبيدهماإلىفأضافها،كرمانوهي،بلادهوأخذأيضافأسره،هذاالحسينبنعليإلىسارثم

.سجستانمملكة

.فاخرةوثياب،وبزاة،دواب؟باللهالمعتزإلىسنيةبهديةالليثبنيعقوببعثثم

منها.الأولربيعفيوالسوادبغدادنيابةطاهربناللهعبدبنسليمانالخليفةوئى:وفيها

قبيحةكاتبمخلدبنوالحسن،المعتزكاتبإسرائيلبنأحمدوصيفبنصالحأخذ:وفيها

وأخذ،فضربهم،المالبيتأموالأكلعلىتمالؤواقدوكانوا،إبراهيمبنعيسىنوحوأبا،المعتزأم

أموالهمعلىواحتيط.الباطنفيالمعتزمنرضىبغيروذلك،يحملونهاجزيلةبأموالخطوطهم

غيرهم.قهرعنالخليفةوولى،الخونةالكتابوسفوا،وضياعهموحواصلهم

بهاوقتلا،بالكوفةالحسنيانزيدبنوعلي،جعفربنعيسىظهرالسنةهذهمنرجبوفي

بها.أمرهماواستفحل،عيسىبنداودبنمحمدبناللهعبد

)2(

)3(

.دفنوا:ظفي

الرقيق.الشيءوهيكلةمفردها:الكلل

منه.وتحلل:طوفي.ظا،بفييردلممنهوحالل:قوله
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ولليلتين،باللهالمعتزالخليفةخلعالسنةهذهمنرجبمنبقينولثلاث:باللهالمعتزالخليفةموت

موته.أظهرشعبانمنا)1(مضتاأ

أمهمنفسأل،يعطيهمماعندهيكنفلم،أرزاقهممنهفطلبوا،اجتمعواالجندأنخلعهسببوكان

خلعه،علىالأتراكفاجتمع.عندهاشيءلاأنهوأظهرت،تعطهفلم،عنهيدفعهممالاتقرضهأن

بعضكم،إليليدخلولكن،ضعفاعندهوأن،دواءشربقدبأنهفاعتذر،إليهمليخرجإليهفأرسلوا

مخرققميصوعليهوأخرجوه،برجلهوجروا،يضربونهبالدبابيسفتناولوه،الأمراءبعضإليهفدخل

الحر،شدةمنقدميهبين)2(يراوحجعلحتى،شديدحرفيالخلافةداروسطفيفأقاموه،بالدممتلطخ

حجرةأدخلوهثم،مجتمعونوالناساخلعها:الضاربلهويقول،)3"يتقيوهويلطمهبعضهموجعل

بالله،المهتديبعدهفولي،الخلافةمننفسهخلعحتىالعذاببأنواععليهزالواوما.فيهاعليهمضيقا

سيأتي.كما

حتىأيامثلاثةوالشرابالطعاممنومنع،)4(المثلاتبأنواعالعذابسوءيسومهمنإلىسلموهثم

ميتا.فأصبح،فيهفدسوه،ثخينجصقفيهسربا)5(أدخلوهثم،يسقفلمالبئرماءمنشربةيطلبجعل

أثز.بهوليسماتأنهالأعيانمنجماعةعليهفأشهدوا،الجسدسليمالجصمنفاستلوه

بالله،المهتديعليهوصلى.السبتيوموكان،السنةهذهمنشعبانمنالثانياليومفيذلكوكان

سنة.وعشرينأربععن،الصوامعقصرجانبإلىالمنتصرأخيهعندودفن

أقنى،وسيما،جسيما،طويلاوكان.يوماوعشرينوثلاثةأشهروستةسنينأربعخلافتهوكانت

حسن،اللحيةكثيف،كثيفهجعدهالشعرأسود،أبيض،)6(الضحكحسن،الوجهمدور،الأنف

الله.رحمه؟الوجنتينأحمر،الجبينضيق،والوجهالعينين

أبيهحياةفيعليهدخلحينوأدبهفهمهوحسنذهنهجودةعلىحنبلبنأحمدالإمامأثنىوقد

أحمد.الإمامترجمةفيقدمنا)7(كما،المتوكل

.بمنزيادة(1)

.مرةمنهماكلعلىقام:قدميهبينوراوح.يراوح:ظا،افي)2(

.بيدهيتقي:الطبريوفي.ظا،بمنوالمثبت،يبكي:ط،افي)3(

.العقوباتبأنواعأي(4)

.الأرضفيبيت:بفتحتين:"السرب"()5

المضحك.:ظا،بفي)6(

هـ.241سنةحوادثفيتقدم)7(
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خليفةرأيتفما،باللهالمعتزعلىدخلت:قال،حرببنعليعن)1(البغداديالخطيبوروى

.؟اللهدونمنلأحدتسجد،شيخيا:فقال،سجدترأيتهفلما،منهوجهاأحسن

عن،بكرةأبيبنالعزيزعبدبنبكارحدثنا،النبيلمخلدبنالضحاكعاصمأبوحدثنا:فقلت

للهشكراسجد،بهيسربمابشرأو،بهيفرحمارأىإذاكان!اللهرسولأن:جدهعن،أبيه

.وجل)2(عز

فعثر،إليمستعجلاخرجبقدوميسمعفلما،أميروهوالمعتزإلىسرت:بكاربنالزبيروقال

:)3(يقولفأنشأ

الرجلعثرةمنالمرءيموتوليسبلسانهعثرةمنالفتىيموت

مهلعلىتبرابالرجلوعثرتهبرأسهترميفيهمنفعثرته

لذلك،أبوهاهتم،المتوكلأبيهحياةفيالقرآنحذقلماالمعتزأن:عساكر)4(ابنالحافظوذكر

عظيمة.أحواذوجرت،عديدةأيامالذلكواحتفلوا،رأىمنبسروالرؤساءوالأمراءالكبراءواجتمعت

الصوانيفيالجواهرنثرت،الناسوخطب،بالخلافةأبيهعلىوسلم،المنبرعلىالصبيجلسولما

ألفمئةيساويماالجوهرمننثرماقيمةفكان،الخلافةبداروالعوامالخواصعلىوالدراهموالذهب

وكان،الحصريفوتمماوأقمشةوأسمطةخلعمنكانماغير،درهمألفوألف،ذهباومثلها،دينار

وهي:،المعتزولدهأمعلىالخليفةوخلع.أحسنولامنهأبهجالخلافةبدارسروريكنلممشهوداوقتا

من،عمرانبنمحمدوهو،المعتزمؤدبعلىوكذلك،العطاءوأجزلوأعطاها،سنيةخلعا،قبيحة

.جداكثيراشيئاذلكوغيروالذهبالجوهر

)1(

)2(

)3(

)4(

لمباللهالمعتزوترجمة،8()9/منظورلابنومختصره،تاريخهفيعساكرابنوأخرجه،(124)2/بغدادتاريخ

عساكر.ابنتاريخمنطبعفيماتطبع

في()1578رقمسننهفيوالترمذي،الشكرسجودفيباب،الجهادفي)2774(رقمسننهفيداودأبوأيضأورواه

سننهفيماجهابنورواه،عنهاللهرضيالحارثبننفيعبكرةأبيحديثمن،الشكرسجدةفيجاءمابابالجهاد

مالك.بنأنسحديثمن،الشكرعندوالسجدةالصلاةفيجاءماباب،الصلاةإقامةفي()2913رقم

سجدةحديثجاءوقد:المنذريوقال،جحيفةوأبي،وجرير،عمروابن،جابرعنكثيرةأحاديثالبابوفي

.وشواهدهبطرقهصحيحفالحديث.ذلكوغيرمالكبنكعبحديثومن،عازببنالبراءحديثمنالشكر

الشكر.سجدةرأواالعلمأهلأكثرعندهذاعلىوالعمل:الترمذيقال

مع،9()9/عساكرابنتاريخومختصر،993()6/الأعيانوفياتفيوهما،(125)2/بغدادتاريخفيالأول

الرواية.فياختلاف

عساكر.ابنتاريخفيالمعتزابنترجمةبعدتطبعولم.7()9/عساكرابنتاريخمختصر
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هذهمنرجبمنبقيت)1(لليلةالأربعاءيومبيعتهوكانت،المعتصمبنالواثقبنمحمداللهعبدأبي

رغبقدوأنه،الخلافةبأمرالقيامعنعاجزبأنهنفسهعلىوإشهادهيديهبيننفسهالمعتزخلعبعدالسنة

ثم،الخاصةبايعهثم،كلهمالناسقبلفبايعهيدهمذثم،باللهالواثقبنمحمد:بأعبائهايقوممنإلى

.للمهتديوالمبايعةوالعجزبالخلعفيهعليهأشهدكتاباالمعتزعلىوكتب.العامةبيعةكانت

بناللهعبدبنسليماننائبهاعلىالعامةوثبت؟هائلةفتنةببغدادوقعهذارجبمنيوماخروفي

بيعةمنبسامراوقعبمابغدادأهلعلملعدموذلك،المتوكلبنأحمدأبيبيعةإلىودعوا،طاهر

العامةبيعةالناسبايعلماثم،كثيرخلقمنهموغرقبغدادأهلمنوقتل،الواثقبنباللهالمهتدي

المهتديواستقلالأمورواستقرتسكتوا،ذلكبغدادأهلوبلغ،شعبانسابعفيباللهللمهتدي

الحمد.ودله،بالخلافة

جملةمنكان؟نفيسةوجواهر،عظيمةأموالالمعتزأمقبيحةعندظهرالسنةهذهمنرمضانوفي

،مكوكالكبارالحبومن،)2(مكوكمقدارمثلهيرلمالذيالزمردومن،دينارألفألفييقاربماذلك

أيضا.مثلهيرلممماأحمرياقوتوكيلجة

3.)3(
تقولط:،عليهتدعوفكانت،عنهلزعتلم،وصي!بنصالحعندمختفيةذلكقبلكانتوقد

عنوغربني،ماليوأخذ،شمليوبدد،ولديوقتل،ستريهتككماوصيفبنصالحاخز!اللهم

مني.الفاحشةوركب،بلدي

نألهوضمنوا،أرزاقهمفيتصرفدينارألفخمسينالمعتزابنهامنطلبواقدالأتراككانوقدهذا

نأفامتنعت-اللهقبحها-قبيحةأمهمنفطلب،شيءذلكمنعندهيكنفلم،وصيفبنصالحيقتلوا

فيالغلاتمنلهاوكان.ذكرناماالأموالطمنعندهاظهرثم.عندهاشيءلاأنهفأظهرت،ذلكتقرضه

.دينارألفالافعشرةيعدلماسنةكل

ليستإني:للأمراءيوماقالط،صالحا-خليفةالحمدودله-وكان.باللهللمهتديالخلافةواستقرت

علىفضلاأريدلا،فقطالقوتإلاأريدولست،دينارألفالافعشرةيقاومما)4(الغلاتمنلهاأملي

الحاجة.مستهمقدفإنهم،لإخوتيإلاذلك

)2(

)3(

)4(

الأثير.وابنوالطبريطفيجاءماوأثبت،بقيتلثلاث:ظا،بوفي،بقيتالليلتين:آفي

تقريبا.ليترات(4)يعادلوهومكاكيكوالجمع،كيلجال!ثلاثوهو،مكيال:"المكوك"

به.تزوجت:طوفي،نزحت:ظا،بفي

الغلة.:ظا،بفي
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كانالذيإسرائيلبنأحمدبضربوصيفبنصالحأمررمضانمنبقينلثلاثالخميسيوموفي

كلفضرب،قبيحةكاتبوكان،الإسلامفأظهرنصرانياكانالذيإبراهيمبنعيسىنوحوأبي،وزيرا

وهمافماتا،منكسينبغلينعلىبهماطيفثم،أموالهمااستخلاصبعد،سوطخمسمئةمنهماواحد

فيوصيفبنصالحعلىالإنكارعلىيقدرلاولكنه،باللهالمهتديرضىعنذلكيكنولم.كذلك

الأمر.بادىء

والجندالشاكريةمنتبعهومنأوسبنمحمدبين،أيضاببغدادفتنةوقعتهذارمضانوفي

بالنبالقتالالناسبينوكان،ألفمئةمننحوالعامةمنفاجتمع،والرعاعالعامةوبين،وغيرهم

منوجدواماالعامةفنهبت،وأصحابهأوسبنمحمدانهزمثم،كثيرخلقوقتل،والسيوفوالرماح

بنمحمدإخراجعلىالحالاتفقثم.ذلكنحوأو()1(درهماألفألفييعدلشيءمنهفكان،أمواله

الناسعنديكنلملأنهوذلك؟طريداخائفامنهافخرج،البلادسائرمنأرادأينماإلىبغدادمنأوس

.مريداوشيطانا،عنيداجباراكانبل،السيرةمرضي

دارفيالتيالسباعبقتلوأمر،سامرامنوالمغنينالقيان)2(بإخراجباللهالمهتديالخليفةوأمر

وكانت.للعامةوجلس،المظالمورد،الملاهيوإبطال،أيضاللصيدالمعدة)3(والكلاب،السلطان

مفتونة.)4(الشامأرضمنكلهاوالدنياولايته

كلمةلتجتمع؟الأتراكمنعندهمنعلىبهليتقوىالكبيربغابنموسىالمهتديالخليفةاستدعىثم

.البلادبتلكالجهادمنفيههوبمابهاستدعىمنواعتذر،الخلافة

بالبصرةالبيتأهلمنأنهآدعىاخرخمارجيذ!

بنأحمدبنمحمدبنعليأنهزعم،البصرةبظاهررجلظهرالسنةهذهمنشوالمنالنصفوفي

وإنما،النسبهذادعواهفيصادقايكنولم،طالبأبيبنعليبنالحسينبنعليبنزيدبنعيسى

بنرحيببنعليبنتقرة)5(وأمه،الرحيمعبدبنمحمدبنعليواسمه،القيسعبدمنعبقسياكان

.جرير)6(ابنقاله؟الريقرىمنقريةمنوأصله،خزيمةبنأسدبنيمن،حكيمبنمحمد

.الطبريمن(1)

.الطبريعبارةوأثبتت،والمغنونالقيانينفىأن:ظا،بوفيوالمغنيينالقيناتتنفىأن:افي)2(

.الكلابوطرد:الأثيروابنالطبريفي)3(

مشحونة.منهنسخوفي،منسوخةبالفتنكلهاالدنياكانتوليولما:الأثيرابنوعبارة.الإسلام:الطبريفي(4)

.فروة:آفي(5)

ورزنين.:لهايقالالريقرىمنقرية:وفيه،(014)9/الطبري)6(
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بنالحسنبنالفضلبنمحمدبنعليأنهفادعى،ومئتينوأربعينتسعسنةفيخرجوقد:قال)1(

أهلها،منجماعةفاتبعه،طاعتهإلىبهجرالناسفدعا،طالبأبيبنعليبنعباسبن)2(اللهعبيد

.منتشرةكثيرةوحروب،كباروفتن،كثيرقتاذبسببهفوقع

بهمفعبر،)4(السباخيكسحونكانواالذينالزنجمنخلقعليهالتفهذه)3(خرجتهخرجولما

المقتولالحسينأبوعمربنيحيىأنه:أتباعهمنالجهلةلبعضيزعموكان.الديناريفنزل،دجلة

فيغيرهيحفظهالالسانهبهاجرىواحدةساعةفيالقرآنمنسوراحفظأنهيدعيوكان،الكوفةبناحية

فخوطب،يسير)5(البلادأيإلىالباديةفيوهويومافكرأنهوزعم.وص!والكهفسبحانوهن،مدة

سعدية،،شعبتينعلىمفترقينأهلهاوجدمنهااقتربولما،فقصدهاالبصرةإلىيقصدأنسحابةمن

إلىفارتحل،ذلكعلىيقدرفلم،الأخرىعلىبهافيستعين،إحداهماإلىينضمأنفطمع،وبلالية

فيبمايعلمأنهبهايزعموكان،زيدبنعيسىبنأحمدبنمحمدإلىبهاانتسب،سنةبهافأقام،بغداد

.العوامرعاعمنوطائفة،الطغاممنجهلةذلكعلىفتبعه،بذلكيعلمهاللهوأن،أصحابهضمائر

معهميكنلمولكن،كثيربشرمعهفاجتمع،السنةهذهمنرمضانفيالبصرةأرضإلىعادثم

سوىالخارجيهذاجيشفييكنفلم،جميعافالتقواالبصرةناحيةمنجيشإليهمتقدمإنه:يقال،عدد

مقاتل.آلافأربعةفيوكانوا،عدوهمهزمواهذاومع،أسيافثلاثة

لجاما،ولاسرجالهايجدفلمفرساجبىأهلمنرجللهفأهدى،معهبمنالبصرةنحومضىثم

مئة)7(منهفأخذ،بالقتلفتهددهرجلاصادرثم.بليفحنكهاوشنق،وركبهاحبلاعليها)6(فألقى

،براذين)8(ثلاثةآخرمنوأخذ،البلادهذهمنغنمهمالأولهذافكان،درهموألفديناراوخمسين

بينهجرتثم،وخيولسلاحبلاقليلجيشفيسارثم،والأمتعةالأسلحةمنشيئاآخرموضعمنوأخذ

ويتزايد،يقوىلاموهوكلما،فيها)9(يهزمهم،متعددةوقعاتالبصرةنائبجهةمنجيوشوبين

.السلطانأموالأخذيريدوإنما،الناسلأمواليتعرضلاذلكمعوهو،جيشهويعظم،أصحابه

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

السابق.المصدر

خطأ.،"اللهعبد":طفي

.البصرةبظاهرالثانيةطفيبعدها

.سباخوجمعها،ونزملحذاتأرض:"الشبخة"

.(ط)منوالمثبت،يصير:ظا،بوفي،أسير:افي

بليف.وسنفه،بحبلفركبه:الطبريعبارة

درهم.وألفديناراوخمسينديناربمئتيفأتاه:(174)9/الطبريفي

.الأعضاءغليظ،الخلقةعظيم،العرابالخيليخالفالدوابمنضربوهو،برذونجمع:"البراذين"

موهم.يهز:آفي
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كرواثم،عليهواجتمعوا،إليهتراجعواثم،فظيعةهزيمةالحروبتلكبعضفيأصحابهانهزموقد

إلاالأسرىمنبأحديؤتىلافكان،اخرينوأسرواخلقامنهموقتلوا،فهزموهم،البصرةأهلعلى

الزنجصاحبعلىلهميكونونمدداإليهاالخليفةوبعث،البصرةأهلوخافهذلكبعدأمرهقويثئم.قتله

،عنوةفيدخلوهاالبصرةأهلعلىبهميهجمأنأصحابهرؤوسعليهأشارثم.اللهقبحه،الخارجيهذا

عليها.ويخطبوننا،إليهايطلبونناالذينهميكونواحتىقريبامنهانكونبل:وقال،اراءهمفهجن

تعالى.اللهشاءإنالمستقبلةالسنةفيالبصرةأهلوأمرأمرهمنكانماوسيأتي

بناللهعبدبنعليبنمحمدبنالعباسبنإسماعيلبنالحسينبنعليالسنةهذهفيبالناسوحج

.عباس

:الأعيانمنالسنةهذهفيتوفيوممن

بنبحربنعمروعثمانأبووهو.الجاحظيةالفرقةتنسبوإليه:)1(المعتزليالمتكلمالجاحظ

شنيعوكان،الحدقيئلهويقال،عينيهلجحوظ)2(؟بالجاحظالمعروف،الليثيالكنانيمحبوب

حتىالانحلالإلىبعضهمبهجاز)3(وربما،البدعةإلىينسب،الاعتقادرديء،المخبرسيء،المنظر

بحاله.أعلموالله،الجاحظككفركفرهمنويحيا:المثلفييقال

ومن.تصرفهوجودةذهنهقوةعلىتدلجمةكتباوصنف،كثيرةعلوماأتقنقدفاضلابارعاوكان

."والتبيينالبيان"وكتاب،"الحيوان"كتاب:كتبهأجل

وذكر.عنهذكرهابحكاياتترجمتهأطالوقد.وأمتعهامصنفاتهأحسنوهما:)4(خلكانابنقال

بالمقاريضقرضلو،مفلوبخالأيسرجانبيمنأنا:قالأنهوحكى،عمرهاخرفيالفالجأصابهأنه

ستعليماوأشد،حصا!وبي،لألصتالذبابةبهمرتلومنقرس!)5(الأيمنجانبيومن،بهعلمتما

:ينشد)6(وكان.سنةوتسعون

الشبابأيامكنتقدكماشيخوأنتتكونأنأترجو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

،()132الألباءنزهة،212()12/بغدادتاريخ،(491)1/المرتضىأمالي،)802(الفهرستفيترجمةله

.(11/526)النبلاءأعلامسير،(047)3/الأعيانوفيات،74(/)16الأدباءمعجم

.لسوء:النسخبعضفي

.جاوز:ظا،بفي

.(471)3/الأعيانوفيات

.بالنقرسمصاب:"منقرس"

.(473)3/الأعيانووفيات،(131/)16الأدباءومعجم،2(91/)12بغدادتاريخ
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الثيابمندريسن)1(كالجديدثوفيليسنفسككذبتكلقد

بعلو.سمعناهوقد،المشهورالكتابصاحب،الدارمى)2(محمدأبوالرحمنعبدبناللهوعبد

.)3(الطوسيهاشمبناللهوعبد

.تقدمكما،رجبفي،اللهعلىالمتوكلجعفربنباللهالمعتزمحمداللهعبدأبووالخليفة

.)4(صاعقة:الملقب،الرحيمعبدبنومحمد

وضعجواز)6(إليهمنسبوقد.الكراميةالفرقةإليهتنسبالذيالمتكلم:()كرامبنومحمد

ابنأعراقبن-جمالىوزنعلى،الراءوتشديدالكاف-بفتحكرامبنمحمدوهو.الأحاديث

:يقولمنومنهم.)8(ترا!شيمنانه:يقال،العالدالسحستانياللهعمدألو،اء11لن،حزابه .01ء....لبر.)7("ا

كريم.كجمع،الراءوتخفيفالكافبكسر،كرامبنمحمد

سكنالذيوهو،الراءوتشديدالكافبفتح،الكراميةإليهتنسبالذيفجعل،بينهماالبيهقيوفرق

.نيسابورأهلمنشيخاالاخروجعل.ا)9(بهاأماتأنإلىالمقدسبيت

واحد.أنهماعساكرابنوالحافظ،الحافظاللهعبدأبيالحاكمكلاممنيظهرالذيوالصحيح

عنالتفسيرمنهسمع؟السمرقنديالحنظليإسحاقبنوعلي،حجربنعليعنكرامابنروى

بنوأحمد،الهرويسليمانبنومالك،الماكيانييوسفبنوإبراهيم،الكلبيعنمروانبنمحمد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

البالي.:"الثيابمنالدريس"

وسمع،وطؤفرحل،المشهورالمسندصاحب،الأعلامأحد،السمرقنديالدارميثم،التميميمحمدأبو

بسمرقند.الحديثعلمأظهر.وطبقتهماهارونبنوزيدشميلبنالنضر

.8()2/العبر،224(/)12النبلاءأعلامسير

ثقة.متقنحافظ.وعدة،ووكيعا،عيينةبنسفيانسمع.الوطنالنيسابوري،المولدالطوسيالرحمنعبدأبو

.(075لوحةاالكمالتهذيب،328()12/النبلاءأعلامسير

الحفظ.جيدكانلأنه؟صاعقةسمي:قيل.البزاز،البغداديثمالفارسي،مولاهمالعمريالعدوي،يحيىأبو

حافظا.عالماضابطامتقناكان:الخطيبقال

.(01)2/العبر592()12/النبلاءأعلامسير

،2(1)4/الاعتدالميزان،98()3/اللباب،(127)55/دمشقوتاريخ(1158/)والنحلالمللفيترجمةله

.375(4/)بالوفياتالوافي،523(/11)النبلاءأعلامسير

إليه.:طفي

ظا.،بمنزيادة

.نزار:ظا،بفي

ظا.،بمنزيادة
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اللهعبدبنوأحمد،النيسابوريالأزهربنوأحمد،)1(الحرشيمحمدبنوعتيق،حرب

وغيرهم.-وضاعينكذابينوكانا،الفاريابيتميمبنومحمد،الجويباري)2(

محمدبناللهوعبد،سفيانبنإبراهيمإسحاقوأبو،إسحاقبنإسماعيلبنمحمد:وعنه

.النيسابوريالحجاجبنوإبراهيم،القيراطي

،)3(الجمعةلصلاةيتأهبفكانحبسهوطال،اللهعبدبنطاهربنمحمدحبسهأنهالحاكمذكر

.غيريمنالمنعأنتعلمإنك!اللهم:فيقول،السجانفيمنعه

مشهد)5(عندالذيالعمود)4(عندللوعظيجلسوكان،سنينأربعالمقدسببيتأقام:غيرهوقال

أهلها،فتركه،قولالإيمانإن:يقولأنهلهمتبينثم،كثيرخلقعليهواجتمع،السلامعليهعيسى

السنة.هذهمنصفرفيوفاتهوكانت.المقدسبيتإلىونقل،بهافمات،زغرغورإلىمتوليهاونفاه

وله،السلامعليهمالأنبياءقبورعندأريحاببابودفن،ليلاالمقدسببيتتوفي:الحاكموقال

ألفأ.عشرينمننحوالأصحابمنالمقدسببيت

ومئتيروخمل!ميرستسنةخلت5ث!

جيشفيفدخلها،سامراإلىالكبيربغابنموسىقدمالمحرممنعشرالثانيالإثنينيومصبيحةفي

للعامة؟)7(جالسالمهتديفيهاالتيالخلافةدارفقصد)6(،وجناحينوقلباوميسرةميمنةعتأهقدهائل

الخليفةأنأنفسهمفيفظنوا،عنهموتأخر،ساعةالإذنفتمادى،عليهفاستأذنوا)8(،المظالملكشف

يتراطنون)9(فجعلواهجماعليهفدخلوا،وصيفبنصالحعليهمليسلط؟منهخديعةطلبهمإنما

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

ناصرلابنالمشتبهوتوضيح،112()6/ماكولاابنإكمالفيترجمتهوتنظر.محرف،"الجسري":طفي

.(175)6/الدين

التميميخالدبناللهعبدبنأحمد،عليأبوالخبيثالكذابوهو،جويبارواسمهاهراةقرىمنقريةإلىنسبة

.313(/1)اللباب.الكثيرعليهماويضع،ووكيععيينةابنعنيروي،الهرويالجويباري

...فيمنعه،الجمعةإلىأخرجدعني:فيقولالسجانإلىويأتي:طفيبعدها

.العامود:النسخفي

مهد.:ظا،بفي

.فأتوا:طفي

للعامة.جالسوالخليفة:ظا،بفي

.فاستأذنوه:ظا،بفي

بالأعجمية.التخاطب:"التراطن"و.(ب)فيجاءماوأثبت،عليهيتراطنون:ظوفييراطنوهم:افي
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فجعل،أخرىدارإلىمهاناأخذوهثم،فيهكانماوانتهبوا،مجلسهمنفأقاموهعزمواثم،بالتركي

لهافقال.وصيفبنصالحعلىبكلأتقوىبكجئتإنماإني!ويحكمالك:بغابنلموسىيقول

فطالت،الخليفةلهفحلف.أظهرتماخلافلىتريدلاأنكلىاحلف،علمكلألا:،)1(
موسىس

عليهم،صالحايمالىءلاأنوالمواثيقالعهودعليهوأخذوا،مشافهةثانيةبيعةوبايعوه،أنفسهم

ذلك.علىواصطلحوا

منوصيفبنصالحقتلهومنالمعتزأمرفيللمناظرةليحضرهموصيفبنصالحإلىبعثواثم

لجمعيتأهبوأخذ،أصحابهمنالأمراءمنبجماعةاجتمعثم،يأتيهمأنفوعدهم،وغيرهمالكتاب

أرجاءفيعليهالمناديةفبعثت،الساعةتلكفيذهبأينأحديدرفلمليلتهمناختفىثم،عليهالجيولش

سنذكر.ماعلىصفرأواخرإلىخفاءفييزلفلم،أخفاهمنوتهدد،البلد

.بغدادنيابةإلىطاهربناللهعبدبنسليمانورد

معقتلهوصيفبنصالحأرادكانالذيمخلدبنالحسنإلىيزدادبنمحمدبناللهعبدالوزيروسلم

.الوزارةإلىرجعحتىالسجنفيفبقي،الرجلينذينك

هذااخلعوا:لبعضبعضهمقالوأصحابهبغابنموسىعلىوصيفبنصالحخبرأبطأولما

يأتيولا،2(الخمريشربلا،قواماصوامارجلاأتقتلون:بعضهمفقال،الخليفةيعني،الرجل

الناسإلىفخرج،الخليفةذلكوبلغ.عليهالناسيطاوعكمولا،كغيرهليسهذاإنوالله؟الفواحش

تمالأتممابلغنيقد:فقال،وأصحابهبغابنبموسىواستدعى،السريرعلىفجلس،سيفامتقلدوهو

سيفي،وهذا،بولديأخيإلىأوصيتوقدمتحنطوأناإلاإليكمخرجتماواللهوإني،أمريمنعليه

أكثركم.بهاليذهبنأوليهلكنشعرةشعريمنسقطلئنوالله؟بيديقائمهاستمسكمابهلأضربنوالله

سواء؟!وجلعزاللهعلىوالجرأةالخلفاءعلىالإقدامهذايكونكم؟!رعةأما؟!حياءأما؟دينأما

سرورافشربهاالشراببأرطالدعا،عنكمهذابلغهإذاكانومنعليكمالإبقاءقصدمن)3(عندكم

فرشهاأوالخلافةالاتمنفيهاهلبييتصلومنإخوتيومنازلمنزليفانظرواواذهبوا،بمكروهكم

منكم؟كواحدإلاهووهل،صالحعلمأعلمإني:ويقولون!الناساحادبيوتفييكونماغيرشيء

علمه.أعلمفلستأناوأما،منهنفوسكمشفاءفابلغوا،علمهفاعلموافاذهبوا

.(ط)منزيادة(1)

النبيذ.:افي)2(

عليكم.:والطبريظا،بفي)3(
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تكونحتىأدخرهاولكني،،)1(لكماأبذلهافإنياليمينأما:قال.ذلكعلىلنافاحلف:قالوا

فكأنهم:قال.الجمعةصلاةصليتإذاغدفيالمراتبوأصحابوالمعدلينوالقضاةالهاشميينبحضرة

.قليلا)2(لذلكلانوا

المهتديإلىبرأسهوجيءفقتل،وصيفبنبصالحظفرواصفرمنبقينلثمانالأحديومكانولما

أصبحولما.وذكرهتسبيحهفيأخذثم،واروه:قالأنعلىيزدفلم،المغربصلاةمنانفتلوقدبالله

زالوما.مولاهقتلمنجزاءهذا:البلدأرجاءفيعليهونوديرمحعلىالرأسرفعالإثنينيومالصباح

الخطب.وعظمالأمرتفاقمحتىمضطرباالأمر

المعتمدوولايةالمهتديخلعذكر

المهتديفضائلمنشيءوإيرادالمتوكلبنأحمد

مفلحومعهكثيفجيشفيإليهركب،الناحيةبتلكعاثقدالشاريمساورأنبغابنموسىبلغلما

منهموهربفعجزهم،بشيءمنهيظفروافلم،الخارجيومساورهمفاقتتلوا،التركيوبايكباك)3(

يخالفأنأرادباللهالمهتديالخليفةأنوالمقصود.المنكرةالأفاعيلمجيئهمقبلفعلوقد،وأعجزهم

علىالأميرهوويكون،بغابنموسىمنالجيشيتسلمأن:بايكباكإلىفكتب،الأتراككلمةبين

علىغضبهفاشتد،بغابنموسىأقرأهالكتابإليهوصلفلما.سامراءإلىبهميقبلوأن،الناس

مناستخدمالمهتديذلكبلغفلما.فيهكاناماوتركا،سامراإلىإليهوقصدا،عليهواتفقا،المهتدي

فلما،كثيفجيشفيوركب،أيضاوالأتراكوالأرزكشيةوالأشروسنيةوالفراعنةالمغاربةمنجندافوره

عشرثانيفيفدخل،والطاعةالسمعبايكباكوأظهرخراسانطريقإلىبغابنموسىرجعبهسمعوا

فيه،شاورهمهاشمبنيمنوالسادةالأمراءوحولهيديهبينأوقففلما،مطيعاسامعاالخليفةإلىرجب

فيالخلفاءمنأحديبلغلم!المؤمنينأميريا:المنصورجعفرأبيبنيعقوببنعليبنصالحلهفقال

جعفرأبوقتلهولما،جنداوأكثرهذامنشراالخراسانيمسلمأبوكانوقد،بلغتماوالإقدامالشجاعة

ثم،بايكباكعنقبضربباللهالمهتديذلكعندفأمر.أصحابهصوتوخمد،الفتنةسكنتالمنصور

فخرج،طغوتياأخيهعلىمجتمعينالغدمنوأصبحوا،أعظموهذلكرأوافلما،الأتراكإلىرأسهألقى

إلباوصاروا،أصحابهمإلىالخليفةمعكانواالذينالأتراكخامرتالتقوافلما،معهفيمنالخليفةإليه

.والطبريطمنزيادة(1)

.(434-144)9/الطبريتاريخانظر2()

:الخلفاءوتاريخالنبلاءأعلامسيروفي.بابكيال:الأثيرلابنالكاملوفي،باكباك:الزاهرةوالنجومظا،بفي)3(

.باكيال
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وانهزم،فهزموهمعليهمحملواثم،الافأربعةمننحومنهمفقتل،وأصحابهالخليفةعلىواحدا

بنأحمددارفدخل.خليفتكمانصروا!الناسأيهايا:يناديوهوصلتاالسيفوبيدهباللهالمهتدي

فعاجله،فيختفييذهبأنوأراد،البياضولبس،سلاحهفيهافوضع،المعونةصاحبجميل

وخلفهدابةعلىوحملخاصرتهفيوطعن،بسهمورمي،يذهبأنقبلفأخذه،فيهاخاقانبنأحمد

يصفعونههناكمنفجعل،خاقانبنأحمددارفيحصل)1(حتىوسراويلقميصوعليه،سائس

حتىخصييهيطأيزلفلم،رجلإلىوسلموه،دينارألفبستمئةخطهوأخذوا،وجههفيويبزقون

رجب.منبقيتليلةعشرةلاثنتيالخميسيوموذلك.اللهرحمه؟مات

عشرةخمسسنة:وقيل،عشرةتسعسنةفيوولد،أيامبخمسةسنةمنأقلخلافتهوكانت

المتوكل.بنالمنتصربمقبرةودفنالواحدعبدبنجعفرعليهوصلى.ومئتين

أشهب،اللحيةحسن،)2(أجلى،رقيقاأسمروكان

الله.عبدأبايكنى،اللحيةطويل،قصيرا،المنكبين

عريص،البطنعظيم،لعينينحسن،)3(1.

وأكثرهم،ورعاوأظهرهم،طريقةوأجملهم،مذهباالخلفاءأحسنمنوكان:)4(الخطيبقال

عن،(طبراخ)بنهاشمأبيبنعليحدثني:قال.عنهأسندثم،واحداحديثاروىوإنما.عبادة

قال:قال،عباسابنعن،أبيهعن،عليبنداودعن،ليلىأبيابنعن،الفقيهالحسنبنمحمد

وبكمالأمرهذايفتحبكم،الخلافةولكمالنبوةلي":قال؟الأمرهذافيلناما!اللهرسوليا:العباس

.")6(شفاعتينالتهلاأبغضكومن،شفاعتينالتهأحبكمن":للعباسوقال."يختم

.صار:ظافي)1(

الوجه.الحسن:"الأجلى"2()

أحداختلاطوهو،عينهشهلتالذيوهو،أشهل:الطبريوفي.حرأوبردمنوتلوحلونهحالالذي:الأشهب)3(

.حمرةالعينإنسانيشوبأن:"الشهل"و.بالآخراللونين

.348()3/بغدادتاريخ(4)

بنهاشمبنعليبغدادتاريخوفي،طباخهاشمبنعلي:ظا،بوفي،طراحبنهاشمبنعلي:آفي)5(

وتقريب.القرآنفيللوقففيهتكلم،صدوق،البغداديطبراخبناللهعبيدهاشمأبيبنعليوهو.طبراخ

.393()7/التهذيبتهذيبفيكما.(45)2/التهذيب

عليه،ظاهرةالوضعوسيماء،تالفوإسنادباطلخبروهو:بشارقال.934(-)3/348بغدادتاريخفيهو)6(

تفردوقد.يتورعلاالدينرقيقفاسقأكان،الجعابيعمربنومحمد،ضعيفعباسبناللهعبدبنعليبنداود

الجعابي.طريقمنالحديثهذابروايةالخطيب
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)2(خصمهعلىالمهتدياستعدىرجلاأن:()1الخطيبوروى

:يقول

الرجلفأنشأ،بالعدلبينهمافحكم،

الزاهرالقمرمثلأبلج)3(بينكمفقضىحكمتموه

الخاسرغبنيباليولاحكمهفيالرشوةيقبللا

تأقرحتىجلستمافإنيأناوأما،مقالتكاللهفأحسنالرجلأيهاأنتأما:باللهالمهتديلهفقال

أنيت!اخردلمنحتة!قال!اتوإنشئآنفسفطلمفلااقيمةلؤوآتق!آتمؤرينونضع):تعالىقوله

.اليومذلكمنباكياأكثررؤيفما،حولهالناسفبكى:قال.(47:ا!نبياءأ!نجاصبر%لمحىبها

الله.رحمه،قتلأنإلىوليمنذالصومالمهتديسرد)4(:بعضهموقال

وكثرةوالتقشفالورعمن،خلافتهأيامفيالأمويالعزيزعبدبنعمرسلكهبماالاقتداءيحبوكان

.)5(الاحتياطوشدةالعبادة

ذإ،العربوأشعارالنحوفييبحثونجماعةوعنديبمكةجلوساكنا:الأمويسعيدبنأحمدوقال

:)6(يقولفأنشأ،مجنونانظنهرجلعليناوقف

الشغلأعظمفيوالناسبذاشغلتم)7(الحلممعدنيااللهتستحونأما

الشملمفترقالإسلامأصبحوقدمجدلا)8(قتيلاأضحىإمامكم

)01(السبلأحسنفيبالأصواتتصيحونعكف)9(والنحوالأشعارعلىوأنتم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.234()7/الأثيرلابنالكاملفيوهما،البيتانوفيه،934()3/بغدادتاريخ

جلسوقدالمهتديمجلسحضرت:قالالإسكافيإبراهيمبناللهعبدعنبغدادتاريخوفي.حقه:افي

عليهادعاهعفافسأله،الرجلجنبإلىوأقامه،فأحضر،بإحضارهفأمر،لهابنعلىرجلفاستعداه،للمظالم

المؤمنينأميرياوالله:الرجللهقال،فرغفلما،كتابابذلكلهفكتب،حقهعنلهبالخروجفأمره،بهفأقر

...:الشاعرقالكماإلاأنتما

عليكم.:ظا،بفي

.35(0)3/بغدادتاريخ.تابعهأي:"الصومسرد"

الخلفاءأهانواالذينالأتراكيبيدأنعزمهمنوكان،أمكنهماسيرتهلسارناصرأووجدعاشولو:طفيبعدها

الخلافة.منصبوانتهكوا،وأذلوهم

.351()3/بغدادتاريخ

النحو.:طوفي،الجهل:بغدادتاريخفي

بمعنى.وهما،مجندلا:ظافي

عكفا.:بغدادوتاريخظا،بفي

العقل.ذاأماستفي:بغدادتاريخوفي.العقلفي:بوفي،السبلأنسبفي:ظافي
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لأربعالإثنينيوموكان،اليومذلكفيقتلقدباللهالمهتديفإذا،اليومذلكوأرخنا،فنظرنا:قال

ومئتين.وخمسينستسنةرجبمنبقيتعشرة

اللهعلىالمعتمدخلافة

منخلتعشرةلثلاثالثلاثاءيومبالخلافةبويع،)1(فتيانبابنويعرف،اللهعلىالمتوكلبنأحمد

كانتثم.بأيامالمهتديخلعقبلوذلكبارجوخ)2(الأميردارفيومئتينوخمسينستسنةمنرجب

رجب.منبقينلثمانالإثنينيومالعامةبيعة

وسكن،دارهفيموسىفنزل،رأىمنسرإلىومفلحبغابنموسىدخلرجبمنبقينولعشر

هنالك.الفتنوخمدت،الناس

وجههفيالخليفية)3(والجيوش،للبصرةمحاصرفهو،علويأنهالمدعيالزنجصاحبوأما

بعدواستحوذ،وغيرهاالأطعمةمنالمراكبفيإليهميفدماويغنم،يقهرهاوقتكلفيوهو،دونها

،يقوىلأمرهماوكل،شديداخوفاالبصرةأهلمنهوخاف،البلادمنوغيرهماوعبادانالأبلةعلىذلك

انسلاخها.إلىدأبهذلكيزلولم،يتزايدولعدده،تكثرولجيوشه

الخليفةجهةمنجيشوجاءه،الطالبيزيدبنعلي:لهيقالبالكوفةاخررجلخرجالسنةهذهوفي

.أمرهوتفاقم،شوكتهوقويتبالكوفةأمرهواستفحل،الطالبيئفكسره

سيمابنالحارثالأهوازنائبعلىالتميميا)4(إبراهيمبناواصلبنمحمدوثب:وفيها

.الأهوازبلادعلىواستحوذفقتله،()الشرابي

منشوالفيبغابنموسىإليهفتوجه،الريبلادعلىالطالبيزيدبنالحسنتغلبمنهارمضانوفي

لتوديعه.وخرج،المعتمدعند

منقريبإلامعهيكنولم-دمشقنائبأماجوربيندمشقبابعلىعظيمةوقعةكانت:وفيها

منوجاءتأماجورفهزمه،ألفاعشرينمنقريبفيوهو،الشيخبنلعيسىابنوبين-فارسأربعمئة

عنهم.وانصرفذلكفقبل،الشامأهليتركأنعلىأرمينيةبلادعلىالشيخلابنولايةالخليفة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

رومية.وهي،أمهوفتيان.أخرىومصادرالطبريمنوالمثبت،عينان:ظا،بوفي،قينان:آفي

.والطبريطفيجاءمايوافقأثبتهوما.ياركوج:الأثيرلابنالكاملوفي،معجمةغيرالأصلفي

لخليفة.اوجيوش:آفي

.والطبريظا،بمن

.والطبريطفيجاءماوأثبت،الشارباني:الأصولفي
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.المنصورجعفرأبيبنعيسىبنأحمدبنمحمدالسنةهذهفيبالناسوحج

ليلةفدخلها،سامراءإلىالسيروعجلفتعجل،المتوكلبنأحمدأبوالحجاججملةفيوكان

السنة.هذهمنالحجةذيمنبقيتعشرةلثلاثالأربعاء

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.تقدمكما،منهارجبفي،بالئهالمهتديالخليفة

،الزبيريالقرشيئالعوامبنالزبيربناللهعبدبنثابتبنمصعببناللهعبدابن:بكار)1(بنوالزبير

وكتابه،بذلكالعلمأهلمن)2(وكان،"قريشأنساب"كتابوله.بهاوحدثبغدادقدم.مكةقاضي

.وغيرهماجهابنعنهروىوقد،جداحافلذلكفي

كتابه.وعلىعليهوأثنى)3(والخطيبالدارقطنيوثقهوقد

الله.رحمه،بمكةودفن،السنةهذهمنالقعدةذيفيسنةوثمانينأربععنبمكةوتوفي

ولنذكر،"لصحيحه"شرحناأولفيحافلةترجمةلهذكرناوقد:)4(الصحيحصاحبالبخاري

:المستعانوباللهفنقول،ذلكمننبذةهاهنا

البخارياللهعبدأبو،مولاهمالجعفيبردزبه)5(بنالمغيرةبنإبراهيمبنإسماعيلبنمحمدهو

وأقرانه،أضرابهسائرعلىوالمقدم،)6(أوانهفيبهوالمقتدى،زمانهفيالحديثأهلإمام،الحافظ

.الإسلامأهلفيهماوصحةقبولهعلىوأجمع،الغمامبقراءتهيستسقىالصحيحوكتابه

وهوأبوهومات،ومئةوتسعينأربعسنةشوالمنعشرالثالثالجمعةليلةفياللهرحمهالبخاريولد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

وفيات،(1161/)1الأدباءمعجم،(467)8/بغدادتاريخ،()123الفهرست،(14)9/الأغانيفيترجمةله

قريشنسبجمهرةكتابهومقدمة،392()9/الكمالتهذيب،31(1/)12النبلاءأعلامسير،31(1)2/الأعيان

شاكر.محمدمحمودبقلم

بذلك.الناسأعلممنوكان:ظا،بفي

سائر(أو)ومآثرالمتقدمينبأخبارعارفا،بالنسبعالماثبتاثقةوكان:فيهوجاء،468()7/السابقالمصدر

وأخبارها.قريشنسبفيالمصئفالكتابوله،الماضين

وفيات،)1/67(واللغاتالأسماءتهذيب،4()2/بغدادتاريخ،271()1/الحنابلةطبقاتفيترجمةله

الذهبشذرات،193()12/النبلاءأعلامسير،)2/212(للسبكيالشافعيةطبقات،)4/188(الأعيان

كثير.وغيرها،(134)2/

.هاءثم،موحدةباءثم،ساكنةزايثم،مكسورةمهملةودال،ساكنةوراء،مفتوحةموحدةبباء:"بردزبة"

.(1/67)واللغاتالأسماءتهذيب.الزراع:بالعربيةومعناه،بالبخاريةهو:وقال،ماكولاابنقيدههكذا

ابه.دا:آفي
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ستابنوهوالمشهورةالكتبوقرأ،المكتبفيوهوالحديثحفظفألهم،أمهحجرفيفنشأ،صغير

.سرداحديثألفسبعينصبيوهويحفظكانإنه:قيلحتىسنةعشرة

مشايخسائرإلىذلكبعدارتحلثم،الحديثبهايطلببمكةفأقام،سنةعشرةثمانيوعمرهوحج

شيخ.ألفمنأكثرعنوكتب،إليهاالرحلة()1أمكنهالتيالبلدانفيالحديث

الصحيحسمع:قالأنه،الفربري)3(عن)2(البغداديالخطيبروىوقد،وأممخلائقعنهوروى

.ء)4/1
.غيريأحدمنهميبقلمالفا"تسعينمننحومعيالبخاريمن

شاكر،بنوحماد،طريقهمناليومالناسروايةهيكماالفربريطريقمنالبخاريروي)5(وقد

مخلد.بنمحمدبنوطاهر،معقلبنوإبراهيم

هذاالنسفيتوفيوقد،النسفيالبزدوي)6(عليبنمحمدبنمنصورطلحةأبوعنهحدثمنواخر

.ماكولا)7(بننصرأبوالأميروثقه،،وثلاثمئةوعشرينتسعسنةفي

الترمذيعنهوروى،ويعظمهلهيتلمذوكان،"الصحيح"غيرفيمسلمالبخاريعنروىوممن

.)8(بعضهمقولفي"سننه"فيوالنسالي،جامعهفي

المقامعلىأحمدفيحثه،حنبلبنأحمدبالإماميجتمعمنهاكلوفي،مراتثمانبغداددخلوقد

.)9(بخراسانالإقامةعلىويلومه،ببغداد

يطفىءثم،بخاطرهتمرالفائدةفيكتبالسراجفيوري،نومهمنالواحدةالليلةفييستيقظكانوقد

.(01مرة)عشرينمنقريبامنهذلكيتعددكانحتى،أخرىمرةيقومثم،سراجه

!هذهيا:فقال،السلامعليه؟الخليلإبراهيمأمهفرأت،صغيروهوبصرهأصيبكانوقد

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

أمكنته.:طوفي،أمكنه:ظافي

.893(/)12النبلاءأعلامسير،(9)2/بغدادتاريخ

.الفربرييوسفبنمحمدهو

سبعين.:ط،ظا،بفي

...الفربري:منهم،جماعةالبخاريصحيحروى:893(/1)2النبلاءأعلامسيرفي

الجامعبحدثمنآخركان.نسفمنفراسخستةعلىقلعةوهي،بزدةقريةدعقان،النسفيالبزدي:ويقال

.البخاريعنالصحيح

.927(/و)893،15(/)12النبلاءأعلامسير،243()7/اجممال

.793()12/النبلاءأعلامسير

.(304/)12النبلاءأعلامسير،22()2/بغدادتاريخ

.(1/404)2النبلاءأعلامسير،(13)2/بغدادتاريخ
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.بصيو)1(وهوفأصبح،بكائك:قالأو،دعائكبكثرةبصرهولدكعلىاللهردقد

،مسندةحديثألفمئتىمننحوامصنفاتىفيكتبتقدأنافإذاالبارحةفكرت:البخاريوقال

.كلها)2(يحفظهاوكان

إسنادوأدخلوا،أسانيدلهفركبوا،بهاالحديثعلماءمنمئةأربعفاجتمعسمرقندإلىمرةودخل

أسانيدها،غيرعلىالأحاديثمتونوجعلوا،الأسانيدفيالرجالوخلطوا،العراقأهلإسنادفيالشام

بسقطةعليهتعلقواوما،كلهاالأسانيدتلكوقوم،إسنادهإلىحديثكلفرد،البخاريعلىقرأوهاثم

.بغدادأهلمنمحدثبمئةصنعوكذلك.متن)3(فيولاإسنادفي

هذافيعنهوالأخبار؟واحدةنظرةمنفيهمافيحفظواحدةمرةالكتابفيينظركانأنهوذكروا

.)4(كثيرةالمعنى

.)5(مثلهخراسانأخرجتما:أحمدالإمامفقال.وأقرانهشيوخهمنزمانهعلماءعليهأثنىوقد

.)6(وفقههبالحديثلمعرفته؟إليهالناسلاحتاجالحسنزمنفيكانلو:راهويهبنإسحاقوقال

.)8(مثله()7(رأيناماأ:نميربناللهعبدبنومحمدشيبةأبيبنبكرأبووقال

.)9(نفسهمثليرلم:المدينيبنعليوقال

.)01(مثلهأعلملا:حجربنعليوقال

ورأيت،والكوفةوالحجازوالشامالبصرةدخلت:الشافعيسهلبنالنضربنمحمودوقال

العباسأبووقال.)11(أنفسهمعلىفضلوهالبخاريإسماعيلبنمحمدذكرجرىكلماعلماءها،

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.393()12/النبلاءأعلامسير،(171).الكمالتهذيب

.(124)12/النبلاءأعلامسير

.(141)12/النبلاءأعلامسير

بعدها.وما(804)12/النبلاءأعلامسير

.(142)12/النبلاءأعلامسير،2(1)2/بغدادتاريخ

.(421)12/النبلاءأعلامسير

ظا.،بمنزيادة

.(421)12/النبلاءأعلامسير،(1711اللوحة)الكمالتهذيب

نفسه.مثلالبخارييرلم:المطبوعوفي.(142)12/النبلاءأعلامسير،(171.اللوحة)الكمالتهذيب

.(142)12/النبلاءأعلامسير

.(422)12/النبلاءأعلامسير،(1711لوحةاالكمالتهذيب،(91)2/بغدادتاريخ
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:)2(البخاريإلىبغدادأهلكتب:(الدغوليئ)1

تفتقدحينخيربعدكوليسلهمماحييتبخيرالمسلمون

هذهفقيههو:حمادبننعيموقال.بحديثفليسالبخارييعرفهلاحديثكل:)3(الفلاسوقال

الإمامعلىوالحديثالفقهفيفضلهمنومنه.(الدورقي)إبراهيمبنيعقوبقالوكذا.)4(الأمة

.)6(راهويهبنوإسحاق،حنبلبنأحمد

.)7(البخاريإسماعيلبنمحمدمثلإليرحلفما،وغربهاالأرضشرقمنإليرحل:سعيدبنقتيبةوقال

،النساءعلىالرجال-كفضلزمانهفييعني-العلماءعلىالبخاريفضل:رجاء)8(بنمرجىوقال

.الأرضعلىيمشياللهآياتمنايةهو:وقال

وأعلمنا،،أفقهناالبخاريإسماعيلبنمحمد:الدارميالرحمنعبدبناللهعبدمحمدأبووقال

.طلبا)9(وأكثرنا،وأغوصنا

.1(مني)0أبصرهو:راهويهبنإسحاقوقال

.1()1العراقدخلمنأعلمإسماعيلبنمحمد:الرازيحاتمأبووقال

مسلميكنولم،يقولمايستمعانإليهيجلسانزرعةوأباحاتمأبارأيت:)12(العجليعبيدوقال

.شيءكليحسنفاضلاديناوكان،وكذابكذاالذهلييحيىبنمحمدمنأعلموكان،يبلغه

والعلل،والكنىالأساميعنالبخارييسألالذهلييحيىبنمحمدرأيت:غيرهوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

!01(

)11(

)12(

.العباسأبو،الدغوليالفقيهالرحمنعبدبنمحمدهو

.(434)12/النبلاءأعلامسير،(1711لوحةاالكمالتهذيب،22()2/بغدادتاريخ

صاحب،ثقة،ناقدمجؤدحافظ،الفلاسالصيرفيالبصريالباهليحفصأبو،بحربنعليبنعمروهو

.(1/042)2النبلاءأعلاموسير،(218/)بغدادتاريخفيوالخبرهـ.942سنةمات.حديث

.4(91)12/النبلاءأعلامسير،(1711لوحةاالكمالتهذيب،22()2/بغدادتاريخ

.)483(الفتحومقدمة،424()12/النبلاءأعلامسير

.(43وا942و042/)12النبلاءأعلامسير

السابق.المصدرنفس

النبلاءأعلاموسير،)2/25(بغدادتاريخفيكما،مرجىبنرجاء:صوابهولعل،الأصولفيكذا

بالبخاريمرجىبنرجاءالتقىوقد،البخاريعلىمتقدمرجاءبنومرجى.()484الفتحومقدمة،(427/)12

هـ.924سنةرجاءمات.وتذاكرابخارىفياللهرحمه

.(426)12/النبلاءأعلامسير

.(942/)12النبلاءأعلامسير

.)(12/431)السابقالمصدر

.92()2/بغدادتاريخ.العجلبعبيدالمعروفمحمدبنالحسين:(436)12/النبلاءأعلامسير
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.(1!هو)أحدهواللهقل!الو:يقرأكأنه،كالسهمفيهايمروهو

دعني:وقال،عينيهبينفقبل،البخاريإلىجاءالحجاجبنمسلمرأيت:القصارحمدونبنأحمدوقال

كفارةحديثعنسألهثم.)2(عللهفيالحديثوطبيب،المحدثينوسيد،الأستاذينأستاذيارجليكأقبلحتى

.)4(مثلكالدنيافيليسأنهوأشهد،حاسدإلايبغضكلا:مسلمقالفرغفلما.علتهلهفذكر)3(،المجلس

منأعلمالأسانيدومعرفةوالتاريخالعللمعنىفيبخراسانولابالعراقأرلم:الترمذيوقال

:الترمذيقال.الأمةهذهزيناللهجعلك:للبخاريفقالمنيربناللهعبدعنديوماوكنا.)5(البخاري

لهوأحفظوو!واللهرسولبحديثأعلمالسماءأديمتحترأيتما:خزيمةابنوقال.فيه)6(لهفاستجيب

وفقههوعلمهوإتقانهحفظهفيالأئمةعليهأثنىمانسطرذهبناولو.)7(البخاريإسماعيلبنمحمدمن

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

.(436و432/)12النبلاءأعلامسير،31()2/بغدادتاريخ

.(436و432)12/النبلاءأعلامسير،223()2/السبكيطبقات

أخرجه(391)2/الإحياء()تخريجفيالعراقيالحافظقال.)3433(رقمسننهفيوالترمذي494()2/مسندهفيأحمدرواه

شرطعلىصحيح:وقال،هريرةأبيحديثمن537()إ/مستدركهفيالحاكمورواهوصححههريرةأبيحديثمنالترمذي

فتح)فيحجرابنالحافظقال.قولهكعبعنأبيهعنسهيلعنعقبةابنعنوهيببحديثالبخاريأعلهولكن،مسلم

سهيلعنوالصواب،كعبولاسهيللوالدذكرالسندهذافيفليسذلكفيووهم،الحاكمقالكذا544()13/(الباري

بسندهالحاكمعن(المدخل)فيالبيهقيوأخرجه:الحافظقال.(الحديثعلوم)فيالصوابعلىذكرهوكذاعونعن

وساق،محمدبنحجاجعنكلاهمامعينبنويحيىحنبلبنأحمدعن:فقالالبخاريعن(الحديثعلوم)فيالمذكور

فيأعلملا:قولهلا،البخاريعنالمنقولوهوالحديثهذاغيرالدنيافيالإسنادبهذاأعلملا:قاللكن،البخاريكلام

في:قولهوهي،اللفظةهذهفيوهمالحاكموكأن.البخاريعلىتخفىلاأحاديثعدةالبابفيفإن،البابهذافيالدنيا

..قادحةعلةالاختلافهذايرىلافإنه،صححهمنوأما:الحافظقال.قالكماوهو،الإسنادبهذاهيوإنماالبابهذا

بنورافع،الأسلميبرزةوأبي،مطعمبنجبيرعنشواهدالحديثولهذا.هريرةأبيحديثذكربعدما537(/)1الحاكمقال

الفضلأبوالإسلامشيخشيخناوذكر:الحافظقال.الذهبيووافقه،مطعمبنجبيرحديثوصحح،فذكرها.خديج

جماعةروايةمنوردالحديثهذاأن:الصلاحلابنالحديثعلومعلىجمعهاالتيالنكتفيالعراقيالحسينبنالرحيمعبد

اخرين،خمسةروايةمنفوجدتهطرقهتتبعتوقد:الحافظقال.الترمذيذكرهماعلىزائدةسبعةعدتهم،الصحابةمن

مراسيلمنذلكمعليووقع:وقالفذكرها،الحديثعلومعلىكتبتهفيماطرقهخرجتووقد،نفساعشرخمسةفكملوا

اسثوعبتوقد.أصلاللحديثأنعلىيدلماهذابعضوفي،جيادالمراسيلهذهوأسانيد:وقال،التابعينمنجماعة

الحديثهذاطرقمنبطريقة(الباريفتح)يعنيالفتحهذاختمورأيت.متونهاوألفاظ،أسانيدهااختلافوبنيتطرقها

بقولهالحديثوختم،ومتناسندأبطولهفذكره،متنهاإلىوالإجازةبالسماعالعاليالمتصلبالسندأسوقهاللختممناسبة

وشواهدهبطرقهوموقوفامرفوعأصحيحفالحديث:أقول.(إليكوأتوبأستغفركأنتإلاإلهلا،وبحمداللهمسبحانك)

.()ع546(-454/)13(الباري)فتحوانظردلهوالحمد،الكثيرة

.(436)12/النبلاءأعلامسير

.(432/)12النبلاءأعلامسير،07(/1)واللغاتالأسماءتهذيب

.(433/)12النبلاءأعلامسير،22(1)2/السبكيطبقات،26()2/بغدادتاريخ

.(12/431)النبلاءأعلامسير،(182)2/السبكيطبقات،7(1/0)واللغاتالأسماءتهذيب
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شرحأولفيمبسوطاذلكذكرناوقد.الحوادثأجلمنعجلعلىونحن،علينالطالوزهدهوورعه

.المستعانهووتعالىسبحانهوالله.الصحيح

فيوالرغبة،الفناءدارالدنيافيوالزهدوالورعوالسخاءوالشجاعةالحياءغايةفياللهرحمهكانوقد

ذكروما"التاريخ"لهفذكر.اغتبتهأنييطالبنيأحدوليساللهألقىأنأرجو:قال.البقاءدارالآخرة

أخوولبئسلهائذنوا":ع!ي!النبيقال،هذامنهذاليس:فقال،ذلكوغيروتعديلجرحمنفيه

أنفسنا.عندمننقلهولمروايةذلكرويناونحن(")1العشيرة

ختمة،رمضانمنيومكلفييختموكان،ركعةعشرةثلاثليلةكلفييصلياللهرحمهكانوقد

وعلانية.سراوالنهاربالليلالصدقةويكثر،وجهراسرامنهينفقجيدومالجدةلهوكانت

يسمعحتىليأتيهالسلاطينبعضإليهبعث،النفسشريف،الرميةمسدد،الدعوةمستجابوكان

نأوأبى،إليفهلمواذلكتريدونكنتمإنيعني،")2(الحكميؤتىبيتهفي":إليهفأرسل،عليهأولاده

.ببخارىالظاهريةنائب،الذهليأحمدبنخالد3(وهما.إليهميذهب

بأننيسابورمنالذهلييحيىبنمحمدمنكتال!جاءأنفاتفق،ذلكمنالأميرنفسفيفبقي

ذلكفيالبخاريوبينالذهلييحيىبنمحمدبينوقعقدوكان.مخلوقبالقرانلفظهبأنيقولالبخاري

منالسماععنالناسيصرفأنالأميرفأراد،"العبادأفعالخلق"كتابهذلكفيالبخاريوصنف،كلام

بخارىدخليوموالفضةالذهبرأسهعلىنثرواإليهمرجعحين؟جدايعظمونهكانواوقد،البخاري

منبنفيهذلكعندفأمر،الأميرمنيقبلوافلم،بجامعهاللإملاءمجلسلهوكان،أهلهإلىعائدا

علىينادىبأنطاهرابنأمرحتىشهويمضفلم،أحمدبنخالدعلىودعا،منهافخرج،البلاد)4(

إلاذلكعلىساعدهأحديبقولم،ماتحتىببغدادوسجن،ملكهوزال،أتانعلىأحمدبنخالد

.شديد)5(ببلاءابتلي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

في)1925(ومسلم؟متفحشاولافاحشامج!النبييكنلمباب،الأدبفي937(،1378/)0البخاريأخرجه

عائشة:عن38()6/وأحمد؟()6991والترمذي،(1947)داودوأبو؟فحشهيتقيمنمداراةباب،والصلةالبر

لهألانعليهدخلفلما،العشيرةابنوبئس،العشيرةأخوبئس،لهائذنوا:فقال،!ك!يهيهالنبيعلىاستأذنرجلاأن

شرإن!عائشةيا:قال؟القولألنتثم.،قلتالذيلهقلت!اللهرسوليا:فقلت:عائشةقالت،القول

.شرهاتقاءالناستركهمنالقيامةيوماللهعندمنزلةالناس

الأمثالكتابفيقصته،مثلوهو،الحاكم:أي،الحكميؤتىبيتهفي:وقوله.4(60)12/النبلاءأعلامسير

.(حكم)واللسان،72(2/)الميدانيوأمثال،(2101/)والعسكري،(54)سلاملابن

.والسلطان:طفي

البلد.:ظا،بفي

.(464/)12النبلاءأعلامسير،(1721لوحةاالكمالتهذيب،33()2/بغدادتاريخ
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وجعل،لهأقاربعندفنزل!،سمرقندمنفرسخينعلى،خرتنك:لهايقال!بلدةإلىالبخاريفنزح

غيرإليكفتوفنافتنةبقومأردتوإذا":الحديثفيجاءكما،الفتنرأىحينإليهيقبضهأناللهيدعو

..)1(

."ممتولين

وصلي،العشاءصلاةعندالسبتليلةوكانت،الفطرعيدليلةوفاتهوكانت،ذلكإثرعلىمرضهاتفقثم

ليس،بيضأثوابثلاثةفيوكفن،ومئتينوخمسينستسنةأعني،السنةهذهمنالظهربعدالعيديومعليه

ذلكفدام،المسكمنأطيب)2(غاليةرائحةقبرهمنفاحتدفنوحين.أوصىماوفق.عمامةولاقميصفيها

سنة.وستيناثنتين،اللهرحمه،ماتيومعمرهوكان.قبرهبحذاءبيضسواريعلتثم،أياما

أسداهبماموصول!هوبل،ينقطعلمفيهفعمله،المسلمينلجميعنافعاعلمااللهرحمهبعدهتركوقد

علممن؟ثلاثمنإلاعملهانقطعادمابنماتإذا":!ي!اللهرسول!قال!وقد؟الحياةفيالصالحاتمن

.)3(مسلمرواه،الحديث"بهينتفع

،غيرهفيهيوازيهلا،الصحيحفيصنفكتابكلشرطمنأعزهذا"صحيحه"فيوشرطه

:الشعراء)4(منالفصحاءبعضقال!ماأحسنوما.غيرهولامسلمصحيحلا

الذهببماءإلاخطلماأنصفوهلوالبخاريصحيح

والعطبالفتىبينالسدهووالعمىالهدىبينالفرقهو

)5(كالشهبلهامتونأمامالسماءنجوممثلأسانيد

العرببعدالعجمبهودانالرسول!دينميزانقامبه

والغضبالرضابينيميزفيهشكلاالنارمنحجال!

من(ص)سورةمن،القرانتفسيرفي)3235(رقموالترمذي243()5/أحمدرواهطويلحديثمنجزءهو()1

والترمذي368(1/)أحمدورواه.صحيححسنحديثهذا:الترمذيوقال،عنهاللهرضيجبلبنمعاذحديث

اختصامحديث)بالمشهورالطويلالمنامحديثوهو،صحيححديثوهو،عباسابنحديثمن)3233(رقم

حديثشرحفيالأولىاختيار)سماهارسالةفيجيداشرحاالحنبليرجبابنالحافظشرحهوقد،(الأعلىالملأ

.(الأعلىالملأاختصام

والعنبر.كالمسك،الطيبمنأخلاط:"الغالية")2(

المسندفيأحمدوأخرجه،وفاتهبعدالئوابمنالإنسانيلحقماباب،الوصيةفي)1631(رقممسلمرواه)3(

في()1376رقموالترمذي،الميتعنالصدقةفيجاءماباب،الوصايافي0288()رقمداودوأبو،372()2/

مسلم:عندولفظه.عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمنكلهم؟251()6/والنسائي،الوقففيباب،الأحكام

له.يدعوصالحولدأو،بهينتفععلمأو،جاريةصدقةمنإلا؟ثلاثةمنإلاعملهعنهانقطعالإنسانماتإذا

.(471)12/النبلاءأعلامسيرفيالأبيات()4

الشهب.كمثل:النبلاءأعلاموسيرظا،بفي)د(
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الريبلكشفمبينونصالمصطفىإلىرقيقوستر

الرتبفيرتبتهفضلعلىنالعالموأجمععالمافيا

بالقصبرغمهم)1(علىوفزتجمعتفيماالأئمةسبقت

بالكذبمتهماكانومنالناقلينمنالضعيفنفيت

للعجبعجباوتبويبهترتيبهحسنفيوأبرزت

وهبفيماحظكوأجزلتشتهيهمامولاكفأعطاك

ومئتيروخمسيرسبمسنةخلت5ث!

257

كرمانمنذلكيليوماوطخارستانبلخالليثبنليعقوباللهعلىالمعتمدالخليفةوليفيها

وغيرها.والسندوسجستان

فيإليهوأضافواليمنوالحرمينمكةوطريقالكوفةعلىأحمدأبيلأخيهالمعتمدعقدمنهاصفروفي

ذلك.فييستنيبأنلهوأذن،وفارسوالأهوازوالبصرةدجلةوكوروواسطوالسوادبغدادنيابةرمضان

خلقايدهمنواستنقذسعيدفهزمه،البصرةأراضيفيالزنجوصاحبالحاجبسعيدتواقع:وفيها

والمذلة.الإهانةغايةالزنجوأهان،جزيلةأموالامنهواسترجع،والذريةالنساءمن

ثم)2(.أيضاقتلصالحبنسعيدإن:ويقال،كثيراخلقامنهمفقتلوا،وجيشهسعيدأبيتواالزنجإنثم

.كاذبوهو،طالبيأنهالمدعيالخارجيهذافهزمهم،كثيفجيشفيالخياطجعفربنمنصورمعالتقى

منخلقاقتلقد،خناقبرجلزلزلبركة:لهيقالبموضعببغدادظفر)4(وفيها:جرير)3(ابنقال

ضربهحتىيمتفلم،أرزن)6(وأربعمئةسوطألفييديهبينفضرب،المعتمدإلىفحمل،(النساء)

جثته.أحرقتثم،هناكوصلب،بغدادإلىفرد،فمات،العقابينبخشبأنثييهعلىالجلادون

.أكثرهوغابالقمركسفالسنةهذهمن()7(شوالمنأعشرالرابعليلةوفي

.النبلاءأعلاموسيربمنوالمثبتزعمهم:،ط،ظاوفي،إعجامبغيرالأصلفي(1)

.ومنصورهمالتقواالزنجإنثم:طفي)2(

.(947)9/الطبري)3(

ظهر.:الطبري(4)

..فحمل،عليهاماويأخذيخنقهاثمالمرأةيؤلفكان:طفيبعدها)5(

صلبة.عصيمنهتتخذصلبشجر:"الأرزن")6(

.ط،ظا،بمن)7(
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نائبهاوهرب،كثيراخلقاأهلهامنفقتل،قهراالبصرةإلىالخبيثجيشدخلاليومهذاصبيحةوفي

يحيىبنإبراهيمفيهمنادىثم،وانتهبوها،كثيرةودوراالبصرةجامعالزنجوحرقت،معهومنبغراج

قدأنهفرأى،أهلهامنكثيرخلقفاجتمع.فليحضرالأمانأرادمن:الخارجيأصحابأحدالمهلبي

أهلمنبالجماعةتحيطالزنجكانت.الشاذإلامنهميفلتفلم،بقتلهموأمر،بهمفغدر،فرصةأصاب

عليهفيحملون،أحدقتلأرادواإذابينهمالإشارةوهي،كيلوا:لبعضبعضهميقولثم،البصرة

.راجعونإليهوإناللهفإنا،القتلعندوضجيجهم،أولئكتشهد(إلا)1تسمعفلا،بالسيوف

،مهربكلمنهمالناسوهرب،أيامعدةفيالبصرةمحالمنمحلةكل()2(فييفعلونأوهكذا

وأ،بهيمةأو،إنسانمن؟شيءمنوجدتماالنار)3(فحرقت،الجبلإلىالجبلمنالكلأوأحرقوا

والأدباءالأعيانمنكثيرةجماعةهؤلاءفيقتلوقد01أيضاالجامعالمسجدوأحرقوا؟ذلكغيرأوأثاث

.،)4(راجعونإليهوإناللهفإنا؟والعلماءوالمحدثينوالفضلاء

الميرةمنجاءهمقدالبصرةأهلأنبلغهثم،)5(عظيمةوقعةفارسبأهلأوقعقدالخبيثهذاوكان

دعوت:يقولسمعهعمن6(جريرابنفروى،ذلكعلىفحسدهم،الضيقبعداتسعواوقد،كثيرشيء

فإذا؟جوانبهامنتأكلها،)7(لكأخبزةالبصرةأهلإنما:ليفقيل،فخوطبت.البصرةأهلعلىالله

أصحابه،فيشائعاهذاكانوقد.القمربانكسافذلكفأولت،البصرةخربتالرغيفنصفانكسر

ذلك.طبقالأمروقغحش

واللها،مسيلمةإلىمسيلمةش!يطانيأتيكانكما،يخاطبهش!يطانمعكانهذاأنشكولا

.()8(أعلم

ذلكصبيحة:أي؟معهلمنقال،البصرةبأهلأوقعواماوغيرهمالزنجمنأصحابهأوقعولما

أهلهاورأيت،والأرضالسماءبين()9(البصرةاليفرفعت،البصرةأهلعلىاللهدعوت:اليوم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

وضحكهم،الزنجصراخأي،القتلعندوضجيجهم،المقتولينأولئكمناللهإلاإلهلاأنأشهدقولإلا:طفي

...للهفإنا

.ط،ظا،بمن

.تحرق:آفي

.المطبوعمنالمصريةوالنسخةظا،بمنزيادة

.كبيرة:افي

.481()9/الطبري

.والطبريطمنزيادة

ظا.،بمن

.والطبريطمن
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معي،تقاتلوالملائكة،الناسعلىلمنصوروإني،أصحابيمعتقاتلالملائكةورأيت،يقتلون

)2(.ء)1("
حروبيديوتؤيدني،جيوسيوشبت

ذلكفيكاذبوهو،زيدبنيحيىإلىحينئذانتسب،بالبصرةكانواالذينالعلويةإليهصارولما

.)3(.
وأفجرهأكذبهمااللعينهذاالله!قبح؟ترصعوهيماتتبنتاإلايعقبلمزيدبنيحيىلأن،بالإجماع

.أغدرهو

بالمولد،المعروف،محمدالأميرمعكثيفاجيشاسامرأمنالخليفةوجهالقعدةذيمستهلوفي

أرضعلىتغلبقدكانالذي،الباهليأحمدبنسعيد)4(علىطريقهفيفقبض،الزنجصاحبلقتال

السبيل.وأخاف،البطائح

عليها.وتغلب،فارسبأرضالسلطانواصلبنمحمدخالف:وفيها

فقتله،،توفيلبنميخائيلالرومملكعلى،الصقلبيبسيل:لهيقالالروممنرجلوثب:وفيها

سنة.وعشرينأربعاالرومملكفي()ميخائيلكانوقد،الروممملكةعلىواستحوذ

علي.بنمحمدبنالعباسبنإسماعيلبنإسحاقبنالفضل:السنةهذهفيبالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

سنين،بعشرالمئةجاوزوقد،المرويالمشهورالجزءصاحب:يزيد)6(بنعرفةبنالحسن

عنهم.اللهرضي)7(العشرةبأسماءسماهم،الولدمنعشرةلهوكان،بسبع:وقيل

أحمد.الإمامإلىيترددوكان،وغيرهمعينبنيحيىوثقهوقد

سنين.وسبعمئؤعنالسنةهذهفيوتوفي،ومئةخمسينسنةفيمولدهوكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

أصحابي.منقلبهضعفمنوتثبت:الطبريفي

.الاختلافمنشيءمع(487)9/الطبريتاريخ

.(487)9/الطبريتاريخ

.الطبريوتاريخبمنأثبتناهوما،"سعد":طفي

لميخائيل.:الأصولفي

أعلامسير،02(1)6/الكمالتهذيب،3()5/المنتظم،(014)1/الحنابلةطبقات،493()7/بغدادتاريخ

.(136)2/الذهبشذرات،028(/1)العبر،547(/11)النبلاء

زيد،بنوسعيد،وقاصأبيبنوسعد،والزبير،وطلحة،وعلي،وعثمان،وعمر،بكرأبوأي

.الجراحبنعبيدةوأبو،عوفبنالرحمنوعبد
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كما،البصرةأهلمنقتلوامنجملةفيالزنجذبحهما:والرياشي)2(،الطائيأخرمبناوزيد

الله.رحمهم،المسلمينمنقتلواوما،اللهقبحهمقصتهمقدمنا

ص)3(:.
حسرمبنوعلي

الرواية.عنهميكثرالذيمسلممشايخأحد،)4(الأشجسعيدوأبو

.)5(اللغويالنحويالرياشيالفضلأبو:الفرجبنوالعباس

عالما.،ثقة،الاطلاعكثيروكان،والسيرالعرببأيامعالماكان

وغيرهما.عبيدةوأبي،الأصمعيعنروى

السنة،هذهفيالبصرةفي)6(الرياشيقتل.وغيرهماالدنياأبيبنبكروأبو،الحربيإبراهيموعنه

.قتلوافيمنالزنجقتله

."الوفيات"في)7(خلكانابنالقاضيذكره

:فقال،لناصفه:لهفقلنا،أبنهينشدأعرابيئبنامر:قالأنه،الأصمعي()8(عنأعنهوحكي

لو:لهفقلنا،سفل)01(كأنهأسيد)9(عنقهعلىيحملهجاءأنيلبثفلم،نرهلم:فقلنا،دنينيركأنه

حافظ،،ثقة.البصريطالبأبو،النبهاني،الطائي،بمعجمتين،أخزمبنزيدوهو.يزيد:ط،افي)1(

.بالبصرةالزنجكائنةفياستشهد

.271(1/)التهذيبوتقريب،26(5)12/النبلاءأعلامسير

.الأدبشيخ،النحويالبصريالفضلأبو،الزياشيالفرجبنعئاسوهو.تحريفوهو،الرقاشي:ط،افي)2(

ثقة.،علامة،أخباريا،والنحواللغةفيإماماوكان.سنةثمانونولهبالبصرةالزنجقتلته

سير،)3/27(الأعيانوفيات،44()12/الأدباءمعجم،)12/138(بغدادتاريخ،)75(النحويينمراتب

.27()3/الأعيانوفيات،(44)12/الأدباءمعجم،372()12/النبلاءأعلام

حدث.الصدوقالحافظالإمام.الحافيبشرأختابن،المروزيالحسنأبو،الرحمنعبدبنخشرمبنعلي)3(

رمضانا.وثمانينثمانيةصمت:يقولسمعته:رجاءأبوقال.وطائفةخزيمةوابنوالنسائيوالترمذيمسلمعنه

.(1/1552)النبلاءأعلامسير

علىنيفوقدالسنةهذهفيتوفي،صدوق.التصانيفصاحب،المفشرالحافظالكوفيالكنديسعيدبناللهعبد)4(

.(15)2/العبر،(182)12/النبلاءأعلامسير.التسعين

الرقاشي.:اوفي.قليلقبلترجمتهتقدمت)5(

الرقاشي.:افي)6(

.(27)3/الأعيانوفيات)7(

.(27)3/الأعيانوفيات.ظا،بمنزيادة)8(

.السوادقارب:أي،أسيود:ويقال،أسودتصغير:"أسيد"()9

عنقه.علىحملهقدجعلكأنه:الوفياتوفي.القدرسفل:طفي(51)
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:()1الأصمعيأنشدثم.الغلمانمعيلعبهاهنااليوممنذإنه،إليهلأرشدناكهذاعنسألتنا

الصردوقرقفسحيراجلاللىبردإذاالفتىضجيعنعم

ولدوالدعينفيزينكماالفؤادفياللهزينها

ومئتيروخيللليوثما!3سنةخلت5ث!

261

مصرديارعلىأحمدأبيلأخيهاللهعلىالمعتمدالخليفةعقدالأولربيعمنبقينلعشرالإثنينيومفي

نحووركبا،مفلحوعلىأخيهعلىفخلع،الآخرربيعمستهلالخميسيوموجلس،والعواصموقنسرين

الأولى،جمادىمنللنصفمفلحفقتل،شديداقتالافاقتتلوا،وعددعددفيكثيفجيشفيالبصرة

بها.ودفنسامراإلىجثتهوحملت،ميتافأصبحصدرهفينصلبلاسهمأصابه

،سامراإلىوحمل،الكبارالزنجصاحبأمراءأحد،البحرانيمحمدبنيحيىأسر:وفيها

ذبح،ثم،بالسيوفخبطثم،خلافمنورجلاهيداهقطعتثم،سوطمئتيالمعتمديديبينفضرب

.أحرقثم

صاحبخبرهبلغولما.اللهقبحهم؟الزنجمعهائلةوقعةفيأحمدأبيجيشأسروهالذيوكان

منيخفيشرهاكانلأنه؟لكخيراكانقتله:ليفقيلفيهخوطبتلقد:قالثم،ذلكعلىأسفالزنج

خيارها.المغانم

النبوةعليعرضتلقد:يقول،أبيهغيرإلىالمدعي،الزنجصاحبأعني،اللعينهذاكانوقد

أقبلها.فلم،بأعبائهاأقوملاأنفخفت

،ماتحتىسوطسبعمئةفضرب،السلطانبابإلىالباهليأحمدبنسعيدوصلالآخرربيعوفي

صلب.ثم

.بسامراالعامةبابعندالزنجصاحبأصحابمنرجلاوعشرونوأربعةقاضقتل:وفيها

،هناكالأموروتمهدت،فارسخراجوحمل،السلطانطاعةإلىواصلبنمحمدرجع:وفيها

.السدادعلىواستقلت

الفريقين.منخلقفيهاقتل،هائلةوقعةالزنجوبينأحمدأبيبينكانترجبأواخروفي

زلزلةهناكفوقعت،شعبانأوائلفيفنزلها،واسطإلىفتحيز،منزلهأحمدأبواستوخمثم

.27()3/الأعيانوفيات(1)
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ألفا.عشرينمننحوالناسمنومات،كثيرةدورذلكبسببتهدمت،عظيمةوهدةشديدة

للناسوحصل،البلادمنوغيرهاوواسطوسامراببغدادشديدوباءالناسفيوقعالسنةهذهوفي

.راجعونإليهوإناللهفإنا؟(القفاع)1:لهيقالدالمح!ببغداد

يسبأنهعنهذكر،بسامراالعامةبابمنرجل)2(أخذرمضانمنخلونلسبعالخميسيوموفي

.ماتحتىسوطاوخمسينسوطألففضرب،السلف

بنجعفروحضره،عيسىأبوالخليفةأخوعليهفصلىيارجوخالأميرتوفيثامنهالجمعةيوموفي

الله.علىالمعتمد

فهزمهم،خراسانببلادزيدبنالحسنأصحابوبينبغابنموسىبينهائلةوقعةكانت:وفيها

فظيعة.هزيمةبغابنموسى

أصحابهمنفأسر،مسرورفكسره،الخارجيمساوروبينالبلخيمسروربينوقعةكانت:وفيها

.كثيرةجماعة

.ذكرهالمتقدمإسحاقبنالفضلبالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.)3(بديلبنأحمد

.(حفص)4بنوأحمد

.()القطانسثانبنوأحمد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الأصابع.منهتتقثضداء:"القفاع"

فقعس.بأبييعرف:الطبريفي

أحكامه،فيعادلأ،القضاءتقلدلماصالحاوكان.همذانقاضيثم،الكوفةقاضي،الكوفيالياميجعفرأبو

وهو،عليهأنكرتأحاديثروى:عديابنقال.الثقاتفيحبانابنذكره.لعبادتهالكوفةراهبيسمىوكان

ضعفه.علىحديثهيكتبممن

.(117/)التهذيبتهذيب،22()2/العبر،331()12/النبلاءأعلامسير

ثقة.إمام.وجماعةأبيهعنروى.نيسابورقاضي،النيسابوريعليأبو،راشدبناللهعبدبنحفصبنأحمد

.22()2/العبر،383()12/النبلاءأعلامسير

وصنف،وطبقتهمعاويةأباسمع.المجؤدالحافظ،القطانالواسطيجعفرأبو،حبانبنأسدبنسنانبنأحمد

،22()2/العبر،244()12/النبلاءأعلامسير.زمانهأهلإمامهو:وقال،حاتمأبيابنعنهكتب،المسند

.322(1/)الكمالتهذيب
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.()1الفراتبنوأحمد

263

.)2(الربيعبنوحميد

)3(
المسند.صاحب،سنجربنومحمد

)4(الذهلييحىبنومحمد

.)5(الرازيمعاذبنويحى

ومئتيروخمسيوتسحللمنةخلت5ث!

وقد،سامراءإلىواسطمنالمتوكلبنأحمدأبورجعالاخرربيعمنبقينلأربعالجمعةيومفي

شهما.شجاعاوكان،بالمولدالملقبمحمداالزنجصاحبالخبيثحربعلىاستخلف

منمعهكانماوأخذوا،)6(فذبحوه،القوادمنجماعةالكوفةنائبكنجورإلىالخليفةبعث:وفيها

.دينارألفأربعونهوفإذا،المال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الصغر،فيالعلمطلب،حجةكبيرحافظ.أصبهاننزيل،الرازيمسعودأبو،الضبيئخالدبنالفراتبنأحمد

كتبت:وقال،والتفسيرالمسندصنف،وطبقتهأسامةأباسمع،النواحيطوف،أمردشابوهوالحفاظمنوعذ

حديث.ألفوخمسمئةألفألف

.(1/422)الكمالتهذيب،(222/)العبر،(12/048)النبلاءأعلامسير

إدريسوابنعيينةوابنهشيمعنبهاوحدثبغدادقدم،الكوفياللخميالحسنأبو،مالكبنالربيعبنحميد

.رأىمنبسرتوفي.مدلسشرهولكنه،ثقةهو،بهالناسأعلمأنا:شيبةأبيبنعثمانقال.وغيرهم

.(12)5/والمنتظم،(621)8/بغدادتاريخ

وطبقته.نعيمأباسمع،مسنداوصنف،مصرقرىمنقريةوسكن،العلمطلبفيرحل.الجرجانياللهعبدأبو

.(23)2/العبر،(51)5/المنتظم

أحمدالإمامكان.بخراسانالحديثأهلوإمام،الأعلامالأئمةأحد،النيسابوري،مولاهم،الذهلياللهعبدأبو

التصانيف.وصنف،الترحالمنأكثر.الحديثفيالمؤمنينأميرهو:داودأبيبنبكرأبووقال.ويعظمهيجله

سنة.وثمانينستاعاش

.23()2/العبر،273()12/النبلاءأعلامسير

توفيأنإلىفسكنها،نيسابورإلىانصرفثمخراسانبلاددخل.عصرهوواعظ،زمانهحكيم،العارفالزاهد

ثم،الزهدثم،التوبة:سبعالدرجات:أقوالهومن.معاذبنيحيىالزمانحكيممات:قبرهعلىوكتب.بها

سير،(16)5/المنتظم،51(1/)0الأولياءحلية.المعرفةثم،المحبةثم،الشوقثم،الخوفثم،الزضا

.(15)12/النبلاءأعلام

تحريف.وهو،فدعوه:افي
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أتباعه،منمعهكانمنفانتهبها،مرومدينةعلى"شركب":لهيقالجمالرجلتغلب:وفيها

.هناكأمرهوتفاقم

وخرج،الخبيثلحربسامرامنالكبيربغابنموسىتوجهالقعدةذيمنبقيتعشرةولثلاث

مفارقته.عندعليهوخلع،لتوديعهالمعتمدالخليفة

حربعلىبغابنلموسىعوناليكون؟عليهانائباالأهوازبلادإلىمفلحبنالرحمنعبدوخرج

خلقاالزنجمنوقتل،للخبيثجيشامفلحبنالرحمنعبدفهزم،اللهلعنه؟الخبيثالزنحصاحب

وقد،ثانيةمرةموافقتهعلىيتجاسروالمبحيث،بليغاإرعاباوأرعبهم،منهمكبيرةطائفةوأسر،كثيرا

فيهم.ينجعفلمالتحريضكلالخبيثحرضهم

فجرت،الزنجصاحبجيوشمقدموهو؟المهلبيأبانبنوعليمفلحبنالرحمنعبدتواقعثم

إلىأبانبنعليفرجع.والمنةالحمدودله،الزنجعلىالدائرةكانتثم،شرحهايطولحروببينهما

فبادر،سامراإلىبالأسارىمفلحبنالرحمنعبدوبعث،مدحورامذموما،مقهورامغلولا)1(الخبيث

وسلبوهم.،أكثرهمفقتلواالعامةإليهم

،فهزموهأهلهافقاتله،ملطيةإلىثم،سميساطبلادإلى-اللهلعنه-الرومملك)2(تدنى:وفيها

حسير.وهوخاسئابلادهإلىورجع،معهكانالذيالبطارقةبطريقوقتلوا

منذالخلافةينتحل3(بهرالأكانالذيبالخارجيفظفر،نيسابورإلىالليثبنيعقوبدخل:وفيها

ذلك)4(.فيهامكتوفيرقعةومعه،والأقاليمالآفاقفيبهوطيف،رمحعلىرأسهوحملفقتله،سنةثلاثين

.)5(عباسبناللهعبدبنعليبنسليمانبنجعفربنإسماعيلبنمحمدبنإبراهيمالسنةهذهفيبالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

المصنفاتله،دمشقخطيب،الجوزجاني()8(إسحاقأبو1()7(إسحاقبنأ)6(يعقوببنإبراهيم

.كثيرةوفوائدغزيرةعلومفيه"المترجم"منها،المفيدة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(605)9/الطبريفيجاءماوأثبت،مغلوبا:طوفي،مغلولا:الأصولفي

...سميساطعلىالرومصاحبغلب:الطبري

.ياقوت.خراسانمدنأمهاتمن،مشهورةعظيمةمدينة:"هراة"

قتله،سنةثلاثينمنذالخلافةينتحل،بهراةالخارجيالرحمنعبداللهعدورأسهذا:فيهاكتبأنهالطبريذكر

الليث.بنيعقوب

ببريه.المعروف:الطبريزاد

.(1/46)التهذيبتقريب،(1181/)التهذيبتهذيب،2(4)2/العبر،24(4)2/الكمالتهذيب

.طمن

ظا.،بمن
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.()1السهميإسماعيلبنوأحمد

265

.الشاعر)2(يوسفبنوحجاج

.ادم)3(بنومحمود

اليجرةموومئتيرستيرسنة

يبقولم،غيرهاينتجعونمنهاالبلدانأهلأكثرأجلىحتىكلهاالإسلامببلادعظيمغلا!وقعفيها

مكةنائبوخرج،البلادمنوغيرهاالمدينةإلىارتحلواحتى،يشبههمومنالمجاورينمنأحابمكة

.شهوراذلكواستمر،ديناراوعشرينمئةببغدادالحنطةكر)4(وبلغ،منها

الكوفة.صاحبزيدبنلعليالبصرةعلىالمستحوذالزنجصاحبقتل:وفيها

.لؤلؤةحصنالمسلمينمنالرومأخذت:وفيها

قبلها.المذكورإسماعيلبنمحمدبنإبراهيمبالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.)5(الزعفرانيمحمدبنالحسن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ضعفه.المسندينبقية،بغدادنزيل،المدنيالقرسيالسهميحذافةأبو،نبيهبنمحمدبنإسماعيلبنأحمد

مالك.عنحدثمناخروهو،وغيرهالدارقطني

.266(/1)الكمالتهذيب،(42)2/العبر،(41/)12النبلاءأعلامسير

أبوهكان.الشاعربابنالمعروف،البغدادييعقوبأبيبنمحمدأبو،الثقفيحجاجبنيوسفبنحجاج

المولدفبغداديهذاحجاجابنهوأما،بالكوفةمنشؤهوكان،لقوةيلقبوكان،عنهوأخذنواسأباصحب،شاعرا

الحديث.يحسنوممن،الحفاظمن،ثقة.العلمطلبوفيها،والمنشأ

.(466)5/الكمالتهذيب،03(1)12/النبلاءأعلامسير

فيحبانوابن،البخاريشيوخفيعديابنذكرهصدودتى،المروزيالرحمنعبدأبو:ويقال،أحمدأبو

.61(5/1)التهذيبتهذيب.الثقات

كغ.(5561)ويعادلإردباأربعونأو،قفيزاستونأو،العراقلأهلمكيال:"الكر"

الفقهفيمقدماوكان،القديمكتابهالشافعيعلىقرأ.الزعفرانيمحلةيسكن،الزعفرانيالبغداديعليأبو

.العلماءأذكياءمنوكان،وطبقتهعيينةبنسفيانعنروى.المحلكبير،الروايةعالي،جليلاثقة،والحديث

.2(0)2/العبر،262()12/النبلاءأعلامسير
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.بشر)1(بنالرحمنوعبد

.طوقبنمالكرحبةإليهتنسبالذي،طوق)2(بنومالك

بنثابتبعدهوحررهإقليدسكتابعربالذي،المشهورالطبيب،)3(العباديإسحاقبنوحنين

*)4(
.العربلغةإلىاليونانلغةمنالطبكتبمنذلكوغير،أيضاالمجسفيكتابحنينوعرب.!رة

فىكثيرةمصنفاتولحنين.قبلهالبرمكيجعفروكذلك،جدابذلكالاعتناءشديدالمأمونوكان

.جدافنهفيبارعاوكان،"حنينمسائل"تنسبوإليه،الطب

.)5(خلكانابنقاله،السنةهذهمنصفرمنخلونلستالثلاثاءيوموفاتهوكانت

ومئتيووستيوإحرفىسنةخلت5ث!

شالوسمدينةوأحرق،طبرستانإلىالديلمبلادمنزيدبنالحسنانصرففيها

عليه.الليثبنيعقوب

لأتهملمما؟()6

ثقة،،محدث.النيسابوريالعبديالرحمنعبدأبيالإمامابن،محمدأبو،الحكمبنبشربنالرحمنعبد)1(

وطائفة.ومسلمالبخاريعنهحدث.جواد

.(441)6/التهذيبتهذيب،34(0)12/النبلاءأعلامسير

إمرةولي.الأجوادالفرسانالأشرافمن،الشامعربأمير،كلثومأبو،التغلبيعتاببنطوقبنمالكهو)2(

برحبةوتعرف،وبغدادالرقةبينالفراتعلىالتىالرحبةبلدةالرشيدبمساعدةبنى،توفيوفيها،والأردندمشق

شعر.له،فصيحاوكان،أيامهفيسكانهاوكثر،إليهنسبة،مالك

.32()3/الزاهرةالنجوم،231()3/الوفياتفوات،34()3/البلدانمعجم

العربيةفأخذالبصرةإلىحنينوسافر،الحيرةأهلمن،صيدلانياأبوهكان.مترجم،مؤرخ،طبيب،زيدأبو)3(

اليونانيةاللغاتمنوتمكن،وغيرهماسويهبنيوحناعنالطبفأخذبغدادإلىوانتقل،أحمدبنالخليلعن

،وجالينوسأبقراطكتبمنكثيراولخص،الترجمةلديوانرئيسافجعلهبالمأمونواتصل.والفارسيةوالسريانية

الكتب.منالعربيةإلىينقلهمازنةالذهبمنيعطيهالمأمونوكان.معانيهاوأوضح

وسير،2(0)2/والعبر،217()2/الأعيانووفيات،(184)1/أصيبعةأبيلابنالأطباءطبقاتفيترجمةله

.(277)2/للزركليوالأعلام،(294)12/النبلاءأعلام

منزمانهفييكنلم.فيلسوف،حاسب،طبيب،الصابىء،الحسنأبو،الحرانيزهرونبنقرةبنثابتهو)4(

علمفيالذخيرةمنها،كتابا)015(نحوصنف.الفلسفةأجزاءجميعمنغيرهفيولاالطبصناعةفييماثله

هـ.288سنةمات.الطب

.(89)2/للزركليوالأعلام،313(/1)الأعيانووفيات،2(1/51)الأطباءطبقاتفيترجمةله

.(182)2/الأعيانوفيات()5

.ياقوت.ثغورهمأحدوهي،طبرستانبجبالمدينة:"شالوس"()6
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،الآخرةجمادىفيخراسانطريقيليكانالذيجعفربن)1(ليحيىالخارجيمساورقتل:وفيها

يلحق.فلممساورفتنحى،المتوكلبنأحمدأبوتبعهثم،البلخيمسرورإليهفشخص

ابنفكسره،مفلحبنالرحمنعبدوبين،فارسعلىتغلبالذيواصلابنبينوقعةكانتوفيها

اليسير.إلامنهميفلتفلم،معهكانوا)3(الذينالجيشواصطلم)2(،طاشتمروقتل،وأسره،واصل

،السلطانبابإلىبغابنموسىفرجع،بغابنموسىحربيريدواسطإلىواصلابنسارثم

أحمدأبوذلكوولي،عنهافعزل!،بهاالمتغلبينكثرةمنرأىلما؟المشرقبلادنيابةمنيعفىأنوسأل!

المعتمد.الخليفةأخو

خلقافقتلواالأهوازودخلوا،الزنجفكسرتهم،شديداقتالافاقتتلوا،الزنجلحربالساجأبووسار

منازلهم.وأحرقوا،أهلهامنكثيرا

سيما.بنإبراهيمذلكوولي،الزنجوحربالأهوازنيابةعنالساجأبوصرفثم

أيضا.الزنجلقتال!جيشفيالبلخيمسروروتجهز

منها.رمضانشهرفيبذلكإليهوكتب،بلخنهروراءماالسامانيأسدبنأحمدبننصرولي:وفيها

فهزمه،القعدةذيفيفالتقيا،واصلابنإلىالليثبنيعقوبقصدالسنةهذهمنشوال!وفي

ألفألفأربعونقيمتهماأموالهمنوأخذ،حرمهمنوطائفة)4(خالهوأسر،عسكرهوفليعقوب

.خيرااللهجزاه،الناحيةتلكوأطد)5(،البلادتلكأهلمنوينصرهيمالئهكانمنوقتل،درهم

وسماه،بعدهمنالعهدجعفراولدهاللهعلىالمعتمدولىالسنةهذهمنشؤال!منخلتليلةعشرةولاثنتي

،والجزيرة،والشام،ومصر،إفريقيةوولاه،بغابنموسىإليهوضم،المغربوولاه،اللهإلىالمفوض

المتوكل،بنأحمدأبيإلىجعفربعدمنالأمروجعل،ذلكوغيرخراسانوطريق،وإرمينية،والموصل

وطريق،والكوفة،والسواد،بغدادوولاه،البلخيمسروراإليهوضم،المشرقوولاه،باللهالموفقولقبه

،والدينور،والكرخ،وقم،وأصبهان،وفارسوالأهواز،دجلةوكور،وكسكر،واليمن،والمدينةمكة

المعظمة.بالكعبةنسخةمنهاوعلق،الافاقفيوقرئتمكاتباتبذلكوكتب،والسند،وزنجان)6(،والري

)2(

)3(

)4(

)6(

.288()7/الكاملفيلماموافقهناوما.حفصبنيحيى:والطبريطفي

.وأباداستأصل:"اصطلم"

معهما.كانالذي:ظا،بفي

واصل.ابنخالمرداساوأسر:الطبريوفي،رجاله:طفي

.(اللسان)ثبتهإذاوأطدهملكهللسلطاناللهوطد:يقال

والسند.وسجستانوكرمانوجرجانوطبرستانوخراسانوقزوين:(415)9/الطبريفيزاد
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.إسحاقبنالفضلفيهابالناسوحج

هـ261سنةوفيات

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.)1(الرهاويسليمانبنأحمد

.)2(العجلياللهعبدبنوأحمد

.)3(بمكة،الشواربأبيبنوالحسن

.الجعفري)4(سليمانبنوداود

)5(جو
ايوببنوشعيب

بالله.المهتديأخو،الواثقبناللهوعبد

.)6(السوسيشعيبوأبو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الحباببنزيدسمع،الجزيرةمحدث،الحافظ،الحسينأبو،الزهاويالملكعبدبنسليمانبنأحمد

حديث.صاحب،مأمونثقة:النسائيقال.وطبقته

.(1042/)الكمالتهذيب،(475)12/النبلاءأعلامسير

الزاهد،الحافظ،المغرباطرابلسمدينةنزيل،الكوفيالعجليالحسنأبو،مسلمبنصالحبناللهعبدبنأحمد

الساحل،علىهناكوقبره،وسكنها،القرآنمحنةأيامالمغربإلىنزح.والتعديلوالجرح،التاريخصاحب

سنة.ثمانونولهمات.جنبهإلىصالحولدهوقبر

.27()2/العبر،5(50)12/النبلاءأعلامسير

العلماءوأحد،المعتمدالخليفةقضاةقاضي،محمدأبو،الشواربأبيبنالملكعبدبنمحمدبنالحسنهو

الممدحين.الأجواد

.28()2/العبر،518()12/النبلاءأعلامسير

المدني.سليمانأبو،الجعفريالكرمأبيبناللهعبدبنداودوهو،سليمانأبو:صوابهولعل،الأصولفيكذا

يخطئ.:وقال،"الثقات"كتابفيحبانابنذكره

.(904)8/الكمالتهذيب

صدوق.بغدادمنبالقرببلدةصريفينوسكن،واسطمنأصله،القاضيالصريفينيزريقبنأيوببنشعيب

وعالمها.واسطمقرئ.الثقاتفيحبانابنذكره،يدلس

رزيق.وفيه327(/1)القراءوطبقات،35(1/1)التهذيبوتقريب،348(4/)التهذيبتهذيب

مات.سنةصاحب،صدوق،وعالمهمالرقةأهلمقرئ،الرقيالسوسيالرسبي،اللهعبدبنزيادبنصالحهو

التسعين.قاربوقد

.332(1/)القراءطبقات،28()2/العبر،038(/)12النبلاءأعلامسير
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.()1الصوفيةأئمةأحد،البسطامييزيدوأبو

.محمد)3(وأخوه،إشكاب)2(بنوعلي

تعالى.اللهرحمهم؟الصحيحصاحب،الحجاجبنومسلم

926

،)4(الحجاجبنمسلمأخبارمنشيءذكروهذا

مثواهوأكرماللهرحمه،الاختصارسبيلعلى

الحديث،حفاظمن،الأئمةأحد،النيسابوريالقشيريالحسينأبو،مسلمبنالحجاجبنمسلم

.العلماءأكثرعندللبخاريالصحيحتلوهوالذيالصحيحصاحب

صحيح"تفضيلإلى،المشارقةمنالنيسابوريالحاكمشيخ،النيسابوريعليوأبوالمغاربةوذهب

إلاالتعليقاتمنشيءفيهليسكونهفيعليهتقديمهأرادوافإن؟"البخاريصحيح"على"مسلم

،الأبوابفيلهاالبخاريكتقطيعيقطعهاولا،واحدموضعفيبتمامهاالأحاديثيسوقوأنه،القليل

الراويمعاصرةجامعهفيأوردهما)5(الصحيحفيواختيارهالبخاريأسانيدقوةيوازيلاالقدرفهذا

علومفيمقررهوكما،الثانيالشرطكتابهفييشترطلامسلمافإن،الجملةفيمنهوسماعه،لشيخه

،البخاريالإمامترجمةفي،والمنةالحمدودله،البخاريشرحأولفيذلكبسطتوقد،)6(الحديث

الله.رحمه

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

وتوفي،منهاأصله،والعرا!تىخراسانبينبلدة،بسطامإلىنسبته،شطحاتله،الزهادأحد،عيسىبنطيفور

حتىبهتغتزوافلا،الهواءفييرتفعحتىالكراماتمنأعطيرجلإلىنظرتملو:يقولكان؟كثيرةأخبارله.فيها

البسطامية.أوبالطيفوريةأتباعهويعرف.الشريعةوحفظوالنهيالأمرعندتجدونهكيفتنظروا

.86()13/النبلاءأعلامسير،92()2/العبر،(571)4/الصفوةصفة،33(0/1)الأولياءحلية

بضعولهمات.وغيرهالنسائيوثقه.الطلابعليهوتزاحم،عمرهطال.متقنفاضلمحدث،الحسنأبوهو

.352(/)12النبلاءأعلامسير.سنةوثمانون

.صدوق،ثقةحافظإمام.والأحفظالأصغرهوومحمد،إشكاببنعليأخو،جعفرأبو،إشكاببنمحمد

.352()12/النبلاءأعلامسير

الحفاظتذكرة،(491)5/الأعيانوفيات،337()1/الحنابلةطبقات،(001)13/بغدادتاريخفيترجمةله

.(441)2/الذهبشذرات،(557/)12النبلاءأعلامسير،(23)2/العبر،(588)2/

تصحيح.:بفي

بعدالكتبأصحأنعلى-اللهرحمهم-العلماءاتفق:(14)صمسلملصحيحشرحهمقدمةفيالنوويالإمامقال

فوائدوأكثرهماأصحهماالبخاريوكتاب،بالقبولالأمةوتلقتهما،ومسلمالبخاري:الصحيحانالعزيزالقرآن

علمفينظيرلهليسبأنهويعترف،البخاريمنيستفيدممنكانمسلماأنصحوقد،وغامضةظاهرةومعارف

.المختارالمذهبهوالبخاريكتابترجيحمنذكرناهالذيوهذا.الحديث
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قدكثيرينجماعةمنوسمع،ومصروالشاموالحجازالعراقإلىرحلمسلماأنالانوالمقصود

المعجم.حروفعلىمرتبين،()1تهذيبهفيالمزيالحافظشيخناأوردهم

،عمروبنمحمدحديثوهوواحداحديثا"جامعه"فيالترمذيمنهم؟كثيرونجماعةعنهوروى

."لرمضانشعبانهلالأحصوا":قال)2(،!اللهرسولأن،هريرةأبيعن،سلمةأبيعن

عوانةوأبو،صاعدوابن،خزيمةوابن،حاتمأبيبنالرحمنوعبد،جزرةمحمدبنوصالح

الإسفراييني.

الضبي،نعيمبنمحمدأخبرنا،يعقوببنأحمدبنمحمدأخبرني:)3(البغداديالخطيبوقال

زرعةأبارأيت:يقول،سلمةبنأحمدسمعت:(قالأ،إبراهيمبنمحمدالفضلأبوأخبرنا

عصرهما.مشايخعلىالصحيحمعرفةفيالحجاجبنمسلميقدمانحاتموأبا

الماسرجسي،محمدبنالحسينسمعت:(قالأ،نعيمبنمحمدأخبرنا،يعقوبابنوأخبرني

ثلاثمئةمن"الصحيحالمسند"هذاصنفت:يقولالحجاجبنمسلمسمعت:يقولأبيسمعت:يقول

.)4(مسموعةحديثألف

،بأصبهانالسوذرجانيعليبنأحمدبن)6(اللهعبدالقاسمأبوحدثني:قائلا)5(الخطيبوروى

أديمتحتما:يقولالنيسابوريعليبنالحسينعليأباسمعت،مندهبنإسحاقبنمحمدسمعت

الحديث.علمفيالحجاجابنكتابمنأصحالسماء

.!؟هذا)7(كانرجلأي:معناهمابالعجميةفقالراهويهبنإسحاقعندمسلئمذكروقد

.)8(للمسلميناللهأبقاكماالخيريعدملن:لمسلممنصوربنإسحاقوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.(405-994)27/الكمالتهذيب

مسلم،عن،لرمضانشعبانهلالإحصاءفيجاءماباب:الصومفي)687(رقمجامعهفيالترمذيأخرجه

قال:قال،هريرةأبيعن،سلمةأبيعن،عمروبنمحمدعن،معاويةأبوحدثنا،يحيىبنيحيىحدثنا

ضعيف.يعني.غريبحديث:وقال،الحديثفذكر،!جمواللهرسول

.(12/563)النبلاءأعلاموسير،(101/)13بغدادتاريخ

.(565/)12النبلاءأعلامسير،(101/)13بغدادتاريخ

.(566/)12النبلاءأعلامسير،(491)5/الأعيانووفيات،(101/)13بغدادتاريخ

الإسلامتاريخفيترجمتهتنظرهـ.425سنةتوفي،معروفللخطيبشيخوهو،خطأ،"اللهعبيد":طفي

.هـ(425وفيات)للذهبي

.563(/)12النبلاءأعلامسير،(201/)13بغدادتاريخ

وخمسين،إحدىسنةالكوسجإسحاقعليناأملى:المستمليعمروأبوقال:563()12/النبلاءأعلامسيرفي

للمسلمين.اللهأبقاكماالخيرنعدملن:وقال.إسحاقإليهفنظر،أستمليوأنا،عليهينتخبومسلم
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وغيرهم.الحديثأهلعلماءمنجماعةعليهأثنىوقد

.(الحديثما)1فييثبتمماومسلماالبخارييفوتماقل:الأخرميعقوببنمحمداللهعبدأبووقال

بنأحمدالعباسأباسألت:قال،الحيريحمدانبنمحمدعمروأبيعن،)2(الخطيبوروى

عالما،ومسلئم،عالماالبخاريكان:فقال؟أعلمأيهما:ومسلمالبخاريعنالحافظعقدةبنسعيد

أهلفيالغلطللبخارييقعقد!عمروأبايا:ليقالثم،الجوابهذاعلىيردوهومراراذلكفكررت

آخرموضعفيويذكره،بكنمتهمنهمالواحدذكرفربما،فيهافنظر،كتبهمأخذأنهوذلك،الشام

والمراسيل.المقاطيعكتبلأنه،الغلطلهيقع)3(فقلمامسلموأما.اثنانأنهماويتوهم،بأسمه

البخارقيوردولما.حذوهوحذا،علمهفيونظر،البخاريطريقمسلمقفاإنما:)4(الخطيبقال

.()5إليهلاختلافاوأدام،مسلملازمه،أمرهآخرفينيسابور

لولا:يقولالدارقطنيالحسنأباسمعت:قال،الصيرفيئعثمانبنأحمدبناللهعبيدحدثنيوقد

.جاء)6(ولامسلئمذهبماالبخاري

حدثني،الحافظاللهعبدبنمحمدحدثنا،المنكدر)8(بكرأبووأخبرني:)7(الخطيبقال

،الحجاجبنمسلمسمعت،القصارحمدونبنأحمدحامدأباسمعت،الزرادمحمدبن9(نصرأبو

أستاذيارجليكأقبلحتىدعني:وقال،عينيهبينفقبل،البخاريإسماعيلبنمحمدإلىوجاء

يزيدبنمخلدحدثنا،سلامبنمحمدحدثك،عللهفيالحديثوطبيب،المحدثينوسيد،الأستاذين

ص!النبيعن،هريرةأبيعن،أبيهعن،سهيلعن،عقبةبنموسىعن،جريجابنحدثنا،الحراني

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

يرادكانإن:نصهما()2رقمالأخيرهذاحاشيةوفي،(565/)12النبلاءأعلاموسير،(1/188)الأصولجامع

منعليهمااستدركهاالصحيحةالأحاديثمنكثيرفاتهماقدلأنه،نظرففيهصحيحيهمافيدؤناهماالخبرهذامن

وغيرهما.،حبانوابن،خزيمةكابن،الصحيحفيألف

.(565/)12النبلاءأعلاموسير،(201/)13بغدادتاريخ

المقاطيعيكتبولم،المسانيدكتبلأنه،العللفيالغلطمنلهيقع:النبلاءأعلامسيروفي.الأصولفيكذا

المراسيل.ولا

.(201/)13بغدادتاريخ

.572()12/النبلاءأعلامسير،(201)13/بغدادتاريخ

.(057/)12النبلاءأعلامسير،(1/188)الأصولجامع،(201/)13بغدادتاريخ

.(436)12/النبلاءأعلامسير،(201/)13بغدادتاريخ

المدني،،التيمي،القرشي،المنكدربنمحمدبنعمربنالرحمنعبدبنعمربنمحمدأحمدبنهو

.(41/532)النبلاءأعلامسير.سنةوثمانيننيفهـعن431سنةتوفي،خراساننزيل،المنكدري

.الوراقمحمدبنأحمد:بغدادتاريخفي
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البابهذافيالدنيافيأعلمولا،مليححديثهذا:البخاريفقال؟علتهفما،)1(المجلسكفارةفي

عن،سهيلعن،وهيبحدثنا،إسماعيلبنموسىبهحدثنا،)3(معلولأنهإلا،)2(الحديثهذاغير

سهيل.منسماععقبةبنلموسىيعرفلافإنه،أولىوهذا:البخاريقال،قولهاللهعبدبنعون

ودله،وعللهومتنهوألفاظهطرقهفيهوأوردت،حدةعلىجزءاالحديثلهذاأفردتوقد:قلت

والمنة.الحمد

يحيىبنومحمدالبخاريبينوقعماذكرثم،البخاريعنيناضلمسلمكانوقد:)4(الخطيبقال

وأن،بنيسابورذلكبسببالبخاريعلىنوديوكيف،نيسابورفيبالقرآناللفظمسألةفيالذهلي

مسألةفياالبخاريبقوليقولكانمنألا:الحجاجبنمسلموفيهممجلسهلأهليوماقالالذهلي

جميعهالذهليمنسمعهكانماوجمع،منزلهإلىفورهمنمسلمفنهض؟مجلسنافليعتزل(()اللفظ

،غيرهفيولاصحيحهفيلا،شيئاعنهيروفلم،بالكليةالذهليعنالروايةوترك،إليهبهوأرسل

الله.رحمه،وعذره،صحيحهفيعنهروىبل،البخارييتركهولمهذا.بينهماالوحشةواستحكمت

حديثعنيومافسئل،للمذاكرةمجلسلهعقدأنهاللهرحمهمسلمموتسبب)6(الخطيبذكروقد

لهأهديتوقد،عليالليلةأحديدخللا:لأهلهوقال،السراجفأوقد،منزلهإلىفانصرف،يعرفهلم

ولم،آخرحديثعنويكشفأخرىيأكلثم،حديثعنويكشفتمرةيأكلعندهفهي،تمرمنسلة

يشعر.لاوهوالسلةتلكأكلوقدأصبححتىدأبهذلكيزل

الإثنينيومودفن،الأحديومعشيةوفاتهكانتحتىذلكمنومرض!ثقلذلكبسببلهفحصل

فيهاتوفيالتيالسنةفيمولدهوكان،بنيسابوروذلك،ومئتينوستينإحدىسنةرجبمنبقينلخمس

تعالى.اللهرحمه"سنةوخمسينسبعاعمرهوكان،ومئتينأربعسنة،الشافعي

جدهوكان،الصوفيةمشايخأحد،عليبنعيسىبنادمبنعيسىبنطيفور:)7(البسطامييزيدأبو

هـ.256سنةوفياتفيالحديثتخريجمضى()1

هذافيالدنيافيأعلملا:قولهلاالبخاريعنالمنقولوهو،الحديثهذاغيرالدنيافيالإسنادبهذاأعلملا:صوابه)2(

.)ع((454/)13حجرابنللحافظ(الباري)فتحوانظر،البخاريعلىتخفىلاأحاديثعدةالبابفيفإن.الباب

.)254(الصفحةفيعليهالتعليقانظر)3(

.(572و046-12/453)النبلاءأعلامسير،(491)5/الأعيانوفيات،(13/301و32-03)2/بغدادتاريخ(4)

.ط،ظامنزيادة)5(

.(564)12/النبلاءأعلامسير،(1325لوحةاالكمالتهذيب،(301)13/بغدادتاريخ)6(

الأعيانوفيات،(18)5/المنتظم،(701)4/الصفوةصفة،33(1/)0الأولياءحلية،)67(الصوفيةطبقات)7(

.(431)2/الذهبشذرات،86()3/النبلاءأعلامسير،(531)2/
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شيءبأي:لهقيلوقد،منهماأجلوهو،عابدانصالحانأخوانيزيدلأبيوكان،فأسلممجوسيا

.عاروبدن،جائعببطن:فقال؟المعرفةهذهإلىوصلت

سنة.الماءفمنعتها،تجبنيفلماللهطاعةإلىنفسيدعوت:يقولوكان

حتىبهتغتروافلا،الهواءفييرتفعحتىالكراماتمنأعطيقدالرجلإلىنظرتمإذا:أيضاوقال

.()1الشريعةوأداءالحدودوحفظوالنهيالأمرعندتجدونهكيفتنظروا

وكانت.ظاهرةوكرامات،مشهورةومجاهدات،كثيرةمقاماتوله:)2(خلكانابنالقاضيقال

الله.رحمه؟ومئتينوستينإحدىسنةوفاته

عليها،والفقهاءالصوفيةمنالعلماءمنكثيرتكلموقد،شطحفيهاكلماتعنهحكي)3(وقد:قلت

مبدعومن"والسكرالاصطلام)4(حالفيقالههذاإن:قائلأو،البعيدةالمحاملعلىمتأولفمن

أعلم.والله،ومخطئ

ومئتيروستيواثنتيرسنةح!خلتثي

سامرامنبنفسهالمعتمدالخليفةفخرج،قهراواسطفدخل،جحافلفيالليثبنيعقوبقدمفيها

على،عظيمجيشفي،الخليفةأخوباللهالموفقأحمدأبولهفانتدب،وواسطبغدادبينفتوسط،لقتاله

عظيماقتالاأياماالسنةهذهمنرجبفيفاقتتلوا،البلخيئمسرورميسرتهوعلى،بغابنموسىميمنته

،كثيرونخلقمنهمفقتل،الشعانينعيديوموذلك،وأصحابهيعقوبعلىالغلبةكانتثم،هائلا

جيشفيوجدواإنهم:ويقال.والدوابوالمسكوالفضةالذهبمنكثيرأشيئاأحمدأبومنهموغنم

.صلبانعليهاراياتهذايعقوب

ألفبخمسمئةلهوأمر،بغدادنيابةإلىطاهربنمحمدورد،المدائنإلىالمعتمدانصرفثم

درهم.

.88()13/النبلاءأعلامسير،(0/104)الأولياءحلية(1)

ومئتين.وستينأربعوقيل،وستينإحدىسنةوفاتهوكانت:فيهوجاء،(531)2/الأعيانوفيات)2(

.بعيدةمحاملعلىوحملوها،والصوفيةالفقهاءمنكثيرتأملهاوقد،ناقصاتشطحاتعنهحكيوقد:طفي)3(

أكبرمنذلكوجعل،وخطأهبدعهمنالعلماءومن.والغيبةالاصطلامحالفيذلكقالإنه:بعضهمقالوقد

أعلم.والله،أوقاتهفيظهر،القلبفيكامنفاسداعتقادعلىتدلوأنها،البدع

الغيبة.هناكوهو،والانقطاعالموت:"الاصطلام"()4
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منها.واصلابنوهرب،فارسبلادعلىالليثبنيعقوبغلب:وفيها

الخليفة.وجيشالزنجصاحببينكثيرةحروبكانت:وفيها

.الشواربأبيبنمحمدبنعليالقضاءولي:وفيها

.بغدادجانبيقضاءإسحاقبنإسماعيلللقاضيجمع:وفيها

العباسي.إسحاقبنالفضلبالناسوحبئ

قبلهاأوالترويةيومفاقتتلوا،قتالبمكةوالخرازين)2(الحناطينبينوقعوفيها:جرير)1(ابنقال

الحج.بعدماإلىتوادعواثم،بسببهمالحجيفوتهمأنالناسوخاف،نفساعشرسبعةمنهمفقتل،بيوم

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

منها.الاخرربيعفي،المنصور)3(بنيعقوببنعليبنصالح

.)4(النميريشبةبنوعمر

.)5(عاصمبنومحمد

05)6("
.المشهورالحافلالمسندصاحب،شيبهبنويعموب

ومئتيروستيرث!اثسنةخلت5ث!

الله،قبحهم،الزنجفيعظيمةمقتلةذلكفمن،شتىبلادفيمنتشرةكثيرةحروبجرتفيها

ودله،اخرهمعنعندهالموجودينفقتل،الخليفةجهةمنالأمراءبعضالمواقفبعضفيحصرهم

والمنة.الحمد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.(625/)9الطبري

والجزارين.:الأثيروابنالطبريفي

(922،503)7/الأئيرلابنالكاملفيذكرله

الحديث،مستقيم،التصانيفصاحب،الحجةالحافظالإخباري.بغدادنزيل،النحويالبصريالنميريزيدأبو

.2(11/58)بغدادتاريخ،936(/)12النبلاءأعلامسير.الناسبأيامومعرفةوأخباروشعرأدبصاحب

وطبقتهما.أسامةوأباعيينةبنسفيانسمع،القدوةالعابد،الأصبهاني،جعفرأبو،اللهعبدبنعاصمبنمحمد

.25()2/العبر،377(/)12النبلاءأعلامسير

أحدصنفماالذي،المعلل،النظيرالعديم،الكبيرالمسندصاحب،البغداديثمالبصريالسدوسييوسفأبو

تاريخ.ثقةعلامة.مجلدمئةفيلجاءكملولو،مجلداثلاثينمننحومسانيدهمنتم،يتمهولم،منهأكبر

.(476)12/النبلاءأعلامسير،281(1/)4بغداد
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الله.لعنه،الرومطاغيةإلىلؤلؤةحصنالصقالبةسلمت:وفيها

منوأخذ،طاهربنالحسينعاملهامنهاوأخرج،نيسابورعلىالجمالشركبأخوتغلب:وفيها

الله.قبحه،مصادرةأموالهاثلثأهلها

العباسي.إسحاقبنالفضلفيهابالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

والشجعانالمذكورينالأبطالمنكانوقد:)1(الخارجيالشاريالحميدعبدبنمساور

الله.قصمهحتىمدتهوطالت،وغيرهمالأعرابمنخلقعليهوالتفث،المشهورين

فسقط،رشيق:لهيقال،خادمالميدانفيصدمه:)2(خاقانبنيحىبناللهعبيدالخلافةووزير

أحمدأبوعليهوصلى،ساعاتثلاثبعدفمات،وأنفهأذنيهمندماغهفخرج،رأسهأمعلىدابتهعن

السنة.هذهمنالقعدةذيمنخلونلعشرالجمعةيوموذلك،جنازتهفيومشى،المتوكلبنالموفق

بنسليمانمكانهواستوزرعزلهسامرابغابنموسىقدمفلما،مخلدبنالحسنالغدمنواستوزر

بكيغلغ.المعروفالأميرإلىخاقانبنيحيىبناللهعبيدداروسلمت،وهب

.الأزهر)3(بنوأحمد

.)4(الربيعأبيبنوالحسن

.)5(الأشعريصالحبنومعاوية

ومئتيروستيرأربمسنةخلت5ث!

وخرج،صفرمنمضتالليلتينمنهاوخرجا،بسامرابغابنوموسىأحمدأبوعسكرمنهاالمحرمفي

)1(

)2(

)3(

)4(

.أخرىوأماكن03(9)7/الأثيرلابنوالكامل،قبلهاوما(532)9/الطبري

النبلاءأعلاموسير،11()16/عساكرابنومختصر،031()7/الأثيرلابنوالكامل،)9/532(الطبري

)13/9(.

تاريخ.صدوق.زمانهفيخراسانمحدث،النيسابوريالعبديالأزهرأبو،سليطبنمنيعبنالأزهربنأحمد

.363()12/النبلاءأعلامسير،93()4/بغداد

.صدوقحافظ،بغدادنزيل،الجرجانيالعبديالجعدبنيحيىبنالحسن

.356()12/النبلاءأعلامسير

بنيحىسأل.مجودحافظ،الدمشقيالأشعرياللهعبيدأبو،الأشعرييساربنالوزيربنصالحبنمعاوية

.27()2/العبر،23(/)13النبلاءأعلامسير.بهوتخرجمعين
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إلىوحمل،بهابغابنموسىالأميرتوفي،بغدادإلىسارا)1(فلما،وسارا،لتوديعهماالمعتمد

بها.ودفن،سامرا

صاحبالخبيثجهةمننائبهاجامعبنسليمانفحاربه؟واسطاالمولدمحمدولي)2(:وفيها

بينهما.طويلةحروببعدالمولدمحمدفهزمه،الزنج

وابندلفأبيبنالعزيزعبدبندلفعليهفاجتمع،الدينورمدينةإلىالديرانيابنساروفيها

مفلولا.)3(ورجع،أموالهونهبافهزماه،عياض

،وهب)4(بنسليمانوهوجهتهمنكانالذيالوزيرالمعتمدالخليفةعزلبغابنموسىتوفيولما

أحمدأباذلكفبلغ،الوزارةإلىمخلدبنالحسنورد،أقربائهودوردورهبنهبوأمر،مقيدأوحبسه

الترويةيومكانفلما،الغربيبجانبهاالمعتمدأخوهمنهفتحصن،سامزاإلىمعهبمنفسار،ببغدادوهو

درعلىاصطلحوابل،قتالبينهميكنفلم،المعتمدفيهالذيالجانبإلىأحمدأبيجيشعبر

موسىأبوواختفى،وحواصلهأموالهفنهبت،مخلدبنالحسنوهرب،الوزارةإلىوهببنسليمان

.أحمد)5(أبيمنخوفاالموصلإلىالأمراءمنجماعةوهرب.ظهرثم،المتوكلابن

الكوفي.الهاشميعيسىبنموسىبنإسحاقبنمحمدبنهارونبالناسوحج

.الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.وهب)6(بنالرحمنعبدبنأحمد

فيترجمناهوقد،مصرأهلمن،الشافعيعن)8(الحديثرواةأحد،)7(المزنييحمىبنوإسماعيل

وصلا.:طوفيصارا:بفي(1)

واسطا.الموئدالمعتمدولى:آفي2()

مغلولا.والأصولطفيوتقرأ.مفلولاحلوانإلىورجع:الطبريفي)3(

.حرببنسليمان:ط،آفي(4)

.(145-045)9/الطبريتاريخ()5

عفهعنأكثر،محدثحافظ.وهببنال!هعبدمصرعالمأخيابن،بحشلولقبه،القرشيئالمصريال!هعبيدأبو)6(

النبلاءأعلامسير.مسلمبهاحتجوقد،مناكيرأحاديثله،صدوق.وجماعةالشافعيوعن،جدأ

.)2/34(العبر،)12/317(

والجامع،الكبيرالجامعوصنف،حسبةالموتىيغسلعابدازاهدأكان.الملةفقيه،الشافعيتلميذ،إبراهيمأبو)7(

.28()2/العبر،(294)12/النبلاءأعلامسير.خلقعليهوتفقه،الصغير

يد.لجدا:ب،آفي(8)
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وأطيب.وأطنبفأحسن،أيضاالوفياتفي)2(خلكانابنوترجمه،(الشافعيين)1طبقات

يحفظكانإنه:قيل،المشهورينالحفاظأحد،الرازيالكريمعبدبناللهعبيد:)3(زرعةوأبو

وشهدوا،زمانهأهل)4(عليهأثنى،متواضعاخاشعاعابدازاهداورعافقيهاوكان،حديثألفسبعمئة

أقرانه.علىبالتقدمله

،المكتوباتالصلواتعلىأحمديقتصر،للمذاكرةحنبلبنبأحمداجتمعإذاشبيبتهحالفيوكان

.بالمذاكرةاكتفاء،المندوباتيفعلولا

تسعينسنة:وقيل،مئتينسنةمولدهوكان،السنةهذهمنالحجةذيسلخالاثنينيوموفاتهوكانت

التكميل.فيمبسوطةترجمتهذكرناوقد،ومئة

.)5(دمشققاضي،عليهبنإسماعيلبنومحمد

فيذكرناهوقد؟أيضاالشافعيعنروىممن،)6(المصريالصدفيالأعلىعبدبنويونس

."الطبقات"وفي"التكميل"

والذهبواللآلئالجواهرمنجمعت،اللهعلىالمتوكلحظاياإحدى.المعتز)7(أموقبيحة

دينارألفبخمسينعليهوشحت،المعتزولدهاوقتل،كلهذلكسلبتثم.لمثلهايعهدلمماوالمصاغ

السنة.هذهمنالأولربيعفيوفاتهاوكانت،عنهبهاتداري

ومئتيرولللتيوخملىللدنةخلتر5ث!

فيهاظفر،جامعبنسليمانوبين،جنبلاء)8(علىأحمدأبيعاملليثويهابنبينوقعةكانتفيها

منهموأصاب،أصحابهمنخلقأفقتل،الزنجصاحبالخبيثجهةمنالذيجامعبابنليثويهابن

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

الشافعية.:ظا،بفي

.2(91-1/172)الأعيانوفيات

العبر،65()13/النبلاءأعلامسير،)5/47(المنتظم،(991)1/الحنابلةطبقات،326(1/)0بغدادتاريخ

.(471)2/الذهبشذرات،03()7/التهذيبتهذيب،34()2/

أئمة.:ظا،بفي

.492(/)12النبلاءأعلامسير.ثقةحافظ،ومحدثهاومفتيهادمشققاضي،اللهعبدوأبو،بكرأبو

زمانهفيالعلماءكبارمنوكان،نافعصاحبورشعلىالقرآنقرأ،المحدثالحافظالمقرىء،موسىأبو

.35()2/العبر،348(/)12النبلاءأعلامسير.النسائيووثقه،الشافعيعلىتفقه.بمصر

.(5/84)لمنتظموا،3(39/)9الطبري

.ياقوت.والكوفةواسطبينمنزلوهو،وبليدكورة:"جنبلاء"
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والمنة.الحمدودله،جزيلةأموالامنهموغنم،كثيرةمراكبلهوحرق،أميراوأربعينسبعة

سيماوفيها،أنطاكيةمدينةالمصريةالديارنائبطولونبنأحمدحاصرالسنةهذهمنالمحرموفي

بهاوأقام،المذكورسيماوقتل،ذكرهايطولحروببعدافتتحهاحتىأيزلفلمفأخذها،الطويل

ومنهم،مصحفأسيركلمع،المسلمينمنأسارىجماعةوفيها،الرومملكهداياجاءته،)1(حتى

معبكمالهالشامملكطولونبنلأحمدفاجتمع،الثغورعاملكانالذيكاوسبنرشيدبناللهعبد

إلىأماخورابنفتلقاهمصرمنطولونابنركبأماخور)2(دمشقنائبماتلمالأنه،المصريةالديار

فاستحوذحلبإلىثم،فتسلمهاحمصإلىثم،فدخلها،دمشقإلىوسار،عليهفأقره،الرملة

.ذكرهمنفرغماأمرهمنفكانأنطاكيةإلىركبثم،عليها

أخذ،عليهأبيهقدومبلغهفلما،العباسابنهالمصريةالديارعلىاستخلفقدطولونبنأحمدوكان

طاعةعنخارجا،بزقةإلىفصاروا،ذلكعلىجماعةووازره،الحواصلمنالمالبيتفيكانما

.)3(أصحابهمنجماعةوقتل،فحبسه،مصرإلىورذوه،حقيراذليلاأخذهمنإليهفبعث،أبيه

العجلي،دلفأبيبنالعزيزعبدبندلفعلىمهاةبنالقاسم:لهيقالرجلخرج)4(:وفيها

بنأحمدعليهمورأسوا،هذاالقاسمفقتلوا،لهدلفأصحابفانتصر.أصبهانعلىواستحوذ،فقتله

العزيز.عبد

بنهبالسلطانفأمر،منهاالمحرمفيإليهفصار،الليثبنبيعقوبالمولدمحمدلحق:وفيها

وضياعه.وأملاكهوحواصلهأمواله

فانزعج،جرجرايا)6(إلىسارثم،وحرقفقتل،)5(النعمانيةإلىالزنجصاحبدخل:وفيها

محصورين.إليهافلجؤوا،بغدادإلىالسوادأهلودخل،الناس

ووجه،والسندوكرمانوسجستانوأصبهانوفارسخراسانالليثبنعمروأحمدأبوولى:وفيها

والتحف.وبالخلع،بذلكإليها

ب،ظا.)1(من

.أباجور:ظا،بفي(2)

.32(32-ه4)7/الأثيرلابنالكامل)3(

وثب.:ظا،بفي)4(

الأعلى.الزابأعمالمنمعدودة،دجلةضفةعلىالطريقنصففيوبغدادواسطبينبليدة:"النعمانية")5(

.ياقوت

.ياقوت.الشرقيالجانبمنوبغدادواسطبين،الأسفلالنهروانأعمالمنبلد:"جرجرايا"()6
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سفرهثيابيضعفلم،البخاريتكينفوافاهم،يفتحونهاكادواحتى(تستر)1الزنجحاصرت:وفيها

أميرهموهرب،كثرةيحصونلاخلقامنهموقتل،جدامنكرةفظيعةهزيمةفهزمهمالزنجناجزحتى

مادمودك)4(وقعةوهذه:جرير)3(ابنقال؟مدحورامخذولامفلولأ)2(المهلبيأبانبنعلي

.المشهورة

فيتكينفشرع،الزنجصاحبوإلى،إليهواستمالتهتكينمكاتبةفيأخذالمهلبيأبانبنعليإنثم

ولفرق،فقيده،أخذهحتىالأمانلهوأظهر،نحوهفسار،البلخيمسرورافبلغ،ذلكإلىالإجابة

مسرورإلىانضافتوفرقة،الكردياللهعبيدبنمحمدإلىوفرقة،الزنجإلىصارتففرقة،عنهجيشه

أغرتمش.:لهيقالاخرأميراعمالتهعلىمكانهوولى،الأمانإياهمإعطائهبعدالبلخي

العباسي.موسىبنعيسىبنإسحاقبنمحمدبنهارونفيهابالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفي

،الأبدالمنيعدكان،أحمدالإمامصحبوقد،الرزاقعبدراوية،)5(الرماديمنصوربنأحمد

سنة.وثمانينثلاثعن

.نصر)6(بنوسعدان

.المخرمي)7(محمدبناللهوعبد

.)8(الموصليالطائيحرببنوعلي

.)9(النيسابوريحفصوأبو

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

..ياقوت.بخوزستانكبيرةمدينة:"تستر"

.الطبريمنوالمثبت،مغلولاالأصولفي

.(645)9/الطبري

.كوركباب:الأثيرلابنالكاملوفي،كودكباب:الطبريفي

الكمالتهذيب.ثقةحافظ.بالرماديالمعروف،بكرأبو،البغداديالمباركبنسياربنمنصوربنأحمد

/1()294.

من،صدوقمحذث،بسعدانولقب،سعيداسمه،البزازالبغداديالثقفيعثمانأبو،منصوربننصربنسعدان

.357(/1)2النبلاءأعلامسير.التسعينأبناء

.935(/1)2النبلاءأعلامسير.صدوق.الورعالفقيهالمحدث،محمدأبو

.25(1/1)2النبلاءأعلامسير.التسعينأبناءمن.وقتهمسند،الأديبالثقةالمحدث،الحسنأبو

أظهرمنأولوهو،حداداكان.خراسانشيخ،الزاهد،سلمةبنعمرو:وقيل.عمر:وقيل،سلمبنعمرو

.(1/015)2النبلاءأعلامسير.بنيسابورالتصوفطريقة
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.الزاهد)1(موفقبنوعلي

)2(
سحنونبنومحمد

:كامله)3(فيالأثيرابنقال

الزنجقتلته،والأصمعيعبيدةأبيصاحب،الرياشيالفرجبنالعباسالفضلأبوقتل:وفيها

.بالبصرة

بلدذلكومن،كثيرةبلادافتح،الأبطالالعقلاءالملوكأحد:الصفار)4(الليثبنويعقوب

رأسفيبيتلهوكان،رجلاعشراثنيرؤوسعلىذهبمنسريرفييحململلثبهاكانالتي(الرخج)

عنخرجقدكانولكن،يديهعلىأهلهاوأسلم،بلدهوأخذقتلهحتىزالفما،مكةسماهعالجبل

.تقدمكماالموفقأحمدأبووقاتلهالخليفةطاعة

كما،وسامرابغداد،)6(شرطةأمع،يعقوبأخوهيليهكانماالليثبنعمروأخاهولواماتولما

سيأتي.

ومئتيووستيرستصسنةخلتص5ث!

فصالحه،قزوينإلىمضىثم،منهاعاملهاوأخرج،الريبلدعلىأساتكينتغلبمنهاصفرفي

فقاتلهم،إليهاالدخولعنأهلهافمانعه،الريإلىعادثم،جزيلةأموالامنهاوأخذ()7(فدخلهاأأهلها

.قهراودخلها

وخمسينمئتينمننحواوسلبوا،ومثلوافقتلوا،ربيعةديارناحيةعلىالروممنسريةأغارت:وفيها

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

المنتظم.ثقةوكان،الحواريأبيبنوأحمدعماربنمنصورعنحدث.الحسنأبو،العابدالموفقبنعلي

)5/53(.

بصيرامحدثاكان.بأبيهتفقه.المالكيةشيخ،القيرواني،سحنونالسلامعبدالمغربفقيهابن،اللهعبدأبو

.(56/)13النبلاءأعلامسير.أباهيناظروكانالقدركبيرعلامة،متقنامتحريا،العلمواسع،بالاثار

.328()7/الأثيرلابنالكامل

الكامل،(015)2/الذهبشذرات،5(13)12/النبلاءأعلامسير،(91)2/العبر،(254)6/الأعيانوفيات

.(91وأ184)7/الأثيرلابن

منومدينةكورةوهي.326()7/الأثيرلابنالكاملفيجاءماوأثبت،الرجح:طوفي،الزنج:ظا،آفي

.لياقوتالبلدانمعجمفيكما،كابلنواحي

.ط،ظا،بمنزيادة

فدخل.:ظاوفي،ط،بمنزيادة
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الله.لعنهم،بلادهمإلىورجعواالروممنهمفهربت،الموصلوأهلنصيبينأهلإليهمفنفر،أسيرا

بالخلعة،أحمدأبوإليهوبعث،طاهربناللهعبدبناللهلعبيدوسامرابغدادشرطةالليثبنعمروولى:وفيها

.البلدانمنيليهأخوهكانماإلىمضافاوذلك،ذهبمنعمودينإليهوأهدى،أيضاالليثبنعمروعليهوخلع

منالسجنفيكانمنفأخذ،بتسترفاجتاز)1(،المهلبيأبانبنعليلقتالأغرتمشسار:وفيها

قتالافاقتتلا،أبانبنعليإلىسارثم،اخرهمعنفقتلهم،الأمراءمنالمهلبيأبانبنعليأصحاب

بعضهموأسر،أغرتمشأصحابمنخلقاقتل،المهلبيأبانبنلعلياخراكانت،عديدةمراتفيشديدا

الله.قبحه،مدينتهسورعلىرؤوسهمفنصب،الزنجصاحبالخبيثإلىبرؤوسهموبعث،فقتلهم

منها.شوالفيفقتلوه،الكرخيعيسىعاملهمعلىحمصأهلوثب:وفيها

نفسه،إلىطبرستانأهلالعقيقيالأصغرحسنبناللهعبدبنجعفربنمحمدبنالحسندعا:وفيها

.فبايعوه،غيرهالأمربهذايقوممنيبقولم،أسرقدزيدبنالحسنأنلهموأظهر

دورهم.وحرقاتبعهمنأموالونهب،فقتلهفقاتله،قصدهزيدبنالحسنذلكبلغفلما

البيتأهلمنرجل)2(عليهاوتغلب،والعلويةالجعفريةبينونواحيهابالمدينةفتنةوقعت:وفيها

الجعفريةقتل)3(بسببهنالككثيرةشروروجرت،طبرستانعلىتغلبالذيزيدبنالحسنسلالةمن

.(4ذكرها)يطول،والعلوية

صاحبإلىبعضهاوصار)5(.فانتهبوها،الكعبةكسوةعلىالأعرابمنطائفةوثبت:وفيها

شديد.وبلا!،عظيمةشدةمنهمالحجيجوأصاب،الزنج

ربيعة.ديارعلىأيضاالرومأغارت:وفيها

طويل.قتالبعدفافتتحوها،رامهرمزإلىالزنجصاحبأصحابدخل:وفيها

،دارهوحرق،الساجأبيابنفقهره،)6(المخزوميابنفقاتله،مكةالساجأبيابندخل:وفيها

السنة.هذهمنالترويةيوموذلك،أموالهواستباح

الخليفة.جهةمنالحرمينإمرةالساجأبيابنإلىجعلوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

تستر.فأجاز:آفي

.(553)9/الطبري.طبرستانصاحبزيدبنالحسنعمابن،زيدبنالحسنبنإسماعيلبنأحمدالقاسمأبوهو

.قتال:ظا،بفي

.(553-552)9/الطبريتاريخانظر

.وسار:ط،افي

المخرمي.:افي
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قبلها.ذكرهالمتقدممحمدبنهارونالسنةهذهفيبالناسوحج

نهرفيمراكب-المغربوبلادالأندلسخليفة-الداخلالرحمنعبدبنمحمدعملالسنةهذهوفي

فلما،ليقاتلوهمالبلدانبعضإلىأطرافهفيالجيوشلتسير،المحيطالبحرإلىبهاليدخل؟قرطبة

.()1أكثرهموغرق،اليسيرإلاأهلهامنينجولموتقطعتتكسرتالمحيطالبحرالمراكبدخلت

خلقالمسلمينمنفقتل،فاقتتلوا،صقليةببلادالروموأسطولالمسلمينأسطولالتقى:وفيها

.راجعونإليهوإناللهفإنا،كثير

بهوبعث،لؤلؤوأسره،جيشهفكسرأتامشبنلموسىطولونبنأحمدغلاملؤلؤحارب:وفيها

منوطائفةهذالؤلؤاقتتلثم.الخليفةجهةمنوإفريقيةومصرالشامنائبطولونبنأحمدمولاهإلى

.كثيراخلقاالعدومنفقتلالروم

علىوالأجنادالقوادوتغلب،الهيجبكثرةذرعاالناسوضاقالحالاشتد:وفيها:الأثير)2(ابنقال

الزنج.بقتالأحمدأبيأخيهواشتغال،اللهعلىالمعتمدالخليفةضعفبسببالبلادمنكثير

.الماءجمدحتىالبردبهقويثم،جداالثانيتشرينفيالحراشتد:وفيها:قال)3(

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.أورمة)4(بنإبراهيم

.أصبهانقاضي،أحمد)5(الإمامابنوصالح

الجهمية.،)7(عبادأأحد،)6(الثلجيشجاعبنومحمد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.334()7/الأثيرلابنالكامل

.336()7/الأثيرلابنالكامل

.336()7/الأثيرلابنالكامل

نبيل.ثقة.واخرونالدنياأبيابنعنهروى.المحدثينالأذكياءأحد،البارعالحافظ،الأصبهانيإسحاقأبو

.32()2/والعبر،(541)13/النبلاءأعلامسير

الفقيه،الحافظالمحدث،أصبهانقاضي،البغداديالشيبانيالفضلأبو،حنبلبنمحمدبنأحمدبنصالح

إخوته.أكبروهو.ثقة،صدوق.عليهوتفقه،أباهسمع

.(1173/)الحنابلةطبقات،(952)12/النبلاءأعلامسير

بحورمن.الثلجيبابنويعرف،الحنفيالبغدادي،اللهعبدأبو،شجاعبنمحمدوهو،البلخي:الأصولفي

الحديث،متروك.هوىصاحبمتبوعالثلجي:حنبلبنأحمدقال.وتلاوةوتهجدتعبدصاحبكان،العلم

..937()12/النبلاءأعلامسير،57()5/المنتظم.سنةوثمانونخمسولهمات

.ط،ظا،بمن
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ومئتيووستيرسبحسنةخلت5ثي

وأكملهيئةأحسنفيوراجلفارسالافعشرةمننحوفيالعباسأباولدهالموفقأحمدأبووجهفيها

ووقعاتمتعدداتأوقاتفيوالنزالالقتالمنبينهمفكان،نحوهمفساروا،الزنجلقتال؟تجمل

مبسوطا.")2(تاريخه"في،اللهرحمه،جريرابنجعفرأبوالإماماستقصاهوقد،بسطهيطولمامشهورات

علىالموفقبنالعباسأبواستحوذأنإلىوالجدالالحربوانتهىالحالآلأنه:ذلكوحاصل

ولكن،بالحربلهخبرةلاحدثشابوهوهذا،دجلةوأراضيواسطببلادالزنجعليهاستولىكانما

وهذا،عليهنعمهوأسبغ،يديهعلىوفتح،دعوتهوأجاب،رميتهوسدد،كلمتهوأعلىوغنمهاللهسلمه

سيأتي.كما،بالمعتضدولقب،المعتمدعمهبعدالخلافةوليالذيهوالشاب

فدخل،كثيفةجيوشفيالسنةهذهمنصفرفيبغدادمناللهدينناصرالموفقأحمدأبوركبثم

،الجهادأعباءمنتحملواوما،معهالذين)3(الجيوشعنفأخبرهابنهفتلقاه،منهاالأولربيعفيواسط

التيبالمدينةوهوالزنجصاجماإلىالجيوشبجميعسارثم،سنيةخلعاكلهمالأمراءوعلىعليهفخلع

)5(فبعث،منهاوهربوا،عنوةودخلها،فقهرهم،(شديدا!4قتالادونهافقاتلوا،المنيعةوسماهاأنشأها

،كثيراشيئاالمدينةمنأحمدأبووغنم.ويأسرونيقتلونالبطائحإلىفلحقوهم،جيشاآثارهمفي

بهدمأمرثم،بواسط)6(أهاليهنإلىبإرسالهنوأمر،امرأةآلافخمسةالمسلماتالنساءمنواستنقذ

كانتبعدمايبابا)9(وعادت،مجمعاللبشر)8(كانتبعدمابلقعا)7(وجعلهاخندقهاوطم،البلدسور

جنابا.للخبيث

العبر،582()12/النبلاءأعلامسير.وغيرههارونبنيزيدسمع،حجةمحدث،الدقيقيالواسطيجعفرأبو()1

/2()34.

بعدها.وما(557)9/الطبري2()

.الذيالجيش:ظا،بفي)3(

عظيما.:افي()4

.فبعثوا:آفي(5)

أماكنهن.:ظا،بفي()6

.قفرأأي)7(

للشر.:طفي)8(

والمحلة.الكنف:"الجنابو".الخراب:"اليباب")9(
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جامع،بنسليمانبها،أيضاالزنجإنشاءمن،المنصورة:لهايقالالتيالمدينةإلىالموفقسارثم

هنديبنأحمدالموفقبنالعباسأبوورمى،الفريقينمنكثيرخلقفقتل،دونهاوقاتلوه،فحاصرها

وأصبح،جداعليهذلكفشق،الزنجصاحبأمراءأكابرمنوكان،فقتلهدماغهفيفأصابه،بسهم

مرتبةالموفقيةوالجيوش،الآخرربيعمنبقينلثلاثالسبتيوموذلك،الزنجمدينةمحاصرينالناس

حصارها،فيواجتهد،الدعاءفياللهإلىوابتهل،ركعاتأربعفصلى،الموفقفتقدم،الترتيبأحسن

خمسةالبلدحولجعلواقدوإذا،التحصينغايةحصنقدهوفإذاخندقهاإلىوانتهى،مقاتلتهااللهفهزم

حتى،يليهالذيإلىويجوزفيقهرهم،الآخردونقاتلوهسوراجاوزكلمافجعل،أسواروخمسةخنادق

جامعبنسليمانحلائلومنالزنجنساءمنوأسر،بقيتهموهرب،كثيراخلقامنهمفقتلالبلدإلىانتهى

والكوفةالبصرةأهلمنوالصبيانالمسلماتالنساءمنأيديهممنواستنقذ،وصبياناكثيرانساء)1(وذويه

.خيراالله)3(جزاه،أهاليهمإلىفسيرهم،نسمةالافعشرةمننحوا،)2(وواسطأ

منآثارفيوبعث،يوماعشرسبعةبهاوأقام،وأنهارهاخنادقهاوردموأسوارهافنادقهابهدمأمرثم

بعضإلىوأضافه،وصفحولينبرفؤالخيرإلىاستمالهإلامنهمبأحديؤتىلافكان،الزنجمنانهزم

الحق.إلىرجوعهممقصودهوكان،الأمراء

منهم:؟أشرافهممنكثيراخلقاوقتل،منهاوطردهم،عنهافأجلاهم،الأهوازإلىركبثم

وكتب،أموالهممنكثيراشيئاوغنم.مطاعافيهمرئيساوكان،البصريإبراهيمبنمحمدعيسىأبو

والمظالمالمآثممنارتكبهمماوالإنابةالتوبةإلىيدعوهكتابا-اللهقبحه-الزنجصاحبإلىالموفق

هوإنالأمانلهويبذل،والأموالالفروجواستحلالالبلدانوخرابوالرسالةالنبوةودعوىوالمحارم

جوابا.الزنجصاحبعليهيردفلم،الحقإلىرجع

فيهاالتيالمدينةإلىالموفقأحمدأبيمسيرةذكر

ليحاصرهاالمختارةوهيالزنجصاحب

جيوشفيركب،بهاستهانة،يجبهفلمالحقإلىيدعوهالزنجصاحبإلىأحمدأبوكتبلما

إليهاانتهىفلما،المختارةوسماهاأنشأهاالتيمدينتهإلىقاصدا،مقاتلألفخمسينمنقريبعظيمة

الزنجصاحبعلىالتفوقد،كثيراشيئاالحصارالاتمنعليهاحوطوقد،الإحكامغايةفيوجدها

.كثيراشيئا:آفي(1)

ظا.،بمنزيادة)2(

هم.جزا:آفي(3)
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بينالعباسأباولدهالموفقفقدم،سوادهميكثرومن،ومقلاعورمحبسيفمقاتلألفثلاثمئةمننحو

إقدامهمنالزنجوتعجبت،مثلهايرلممحاصرةفحاصره،الملكقصرتحتوقفحتىفتقدم،يديه

أكبربهبوذوأثبت،فهزمهم،مكانكلمنعليهالزنوجفتراكصت،عمرهوحداثةسنهصغرمعوجرأته

فأكرمهم،الموفقإلىوأجنادهالزنجصاحبأمراءمنجماعة)1(خامرتثم،والحجارةبالسهامأمرائه

إليه.فصاروا،منهاكثيرونجماعةذلكإلىفرغب،سنيةخلعأوأعطاهم

فتحول،الزنجصاحبإلابالأمانكلهمالناسفيونادىشعبانمنالنصفيومفيأحمدأبووركب

الحمد.ودله،أحمدأبيإلىجيشهمنخلق

والتجاراتالأمتعةبحملوأمر،الموفقيةسماهامدينةالزنجصاحبمدينةتجاهالموفقوابتنى

بناهاوإنما.شأنهاوعظم،قبلهابلدفييجتمعلمماوصنوفهاالأشياءأنواعمنبهافاجتمع،إليها

حتىبينهمناشبةالحربزالتوما،عظيمةحروببينهمجرتثم،الزنجصاحبقتالعلىبهاليستعين

علىفصارواكثيرخلقمنهمتحولوقد،فيهومنالخبيث()2(لبلدأمحاصرونوهمالسنةهذهانسلخت

،والأجنادالخواصالأمراءمنألفاخمسينمنقريباعددهمبلغ،معهكانواأنبعدالزنجصاحب

ونصر.وظفروقوةازديادفيالحمدودلهوأصحابهوالموفق

الهاشمي.عيسىبنموسىبنإسحاقبنمحمدبنهارونالسنةهذهفيبالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.سمويه)3(بنإسماعيل

.)4(شاذان،إبراهيمبنوإسحاق

)5(
الخولاني.لصربنوبحر

.الترقفي)6(وعباس

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

وقاربت.خالطت:"خامرت"

ظا.،بمن

بحفظهتنبئالتيالفوائدالأجزاءصاحب،سمويه،الأصبهانيالعبديبشرأبو،مسعودبناللهعبدبنإسماعيل

.35()2/العبر،(01/)13النبلاءأعلامسير.صدوقثقة،علمهوسعة

.35()2/العبر،382(/)12النبلاءأعلامسير.حبانابنوثقه،محدث،شاذان،الفارسي،النهشلي،بكرأبو

ثقة.محدث.اللهعبدأبو،المصريمولاهمالخولانيسابقبننصربنبحروهو.يحيى:والمطبوعالأصولفي

.5(20)12/النبلاءأعلامسير،(16)4/الكمالتهذيب

سير.عابدصالحثقة،السننفيالرحالينأحدحجةمحدث،الئرقفيالباكسائيعيسىأبيبناللهعبدبنعباس

.(121)1/واللباب،(12)13/النبلاءأعلام
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في،ببغداد،البزارهشامبنخلفصاحب،)1(المقرئبكرأبوحمادبنبكربنحمادبنومحمد

.الأولربيع

.الأيلي)2(عزيزبنومحمد

.حيكان)3(،الذهلييحىبنمحمدبنويحى

)4(ص
عنه.الطيالسيداودأبيمسندراوي،حبيببنويوس!

ومئتيروستيرثما!3سنةح!خلتثي

الزنجصاحبأمراءأكابرمنوكان-بالسجانالمعروفإبراهيمبنجعفراستأمنمنهاالمحرمفي

الملك،قصرتجاهفوقف،سمريهفيفركب،وأمرهعليهوخلع،الموفقبهففرح-أنفسهمفيوثقاتهم

بسببفاستأمن،اتبعهومنهوغرورفيوأنه،وفجورهالزنجصاحببكذبوأعلمهمالناسفيفنادى

،السوربمحاصرةأصحابهالموفقأمرذلكفعند،الآخرربيعإلىالزنجقتالوبرد،منهمكثيربشرذلك

،فدخلواوعجلوا،السوروانثلم،البلدفنقبوا،يأمرهمحتىالبلديدخلوالاأننقبوهإذاوأمرهم

وخرجت،جانبكلمنالزنجفجاءتهم،المدينةوسطإلىوتقدموا،المسلمونفهزمهمالزنجفقاتلهم

فلامهم،الباقونوفر،واستلبوهمخلقاالمسلمينمنفقتلوا،إليهايهتدونلاأماكنمنالكمناء

الناسعندذلكفحسن،منهمقتلمنذريةعلىالأرزاقوأجرى،العجلة(في)مخالفتهعلىأحمدأبو

.جدا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ويكرمهيجلهحنبلبنأحمدوكان،الصالحينالعبادومنالمجودينالقراءأحدوكان.وغيرههارونبنيزيدسمع

.61()5/المنتظم.وغيرهرمضانشهرخلفهويصلي

غيرفيداودوأبوماجهوابنالنسائيعنهروى.العقيلياللهعبدأبو،الأيلي،زيادبناللهعبدبنعزيزبنمحمد

.34(4)9/التهذيبتهذيب.بأيلةتوفي.صدوقاكان:حاتمأبيابنقال.السنن

الفتوىفينيسابورإمامهو:الحاكمقال.بنيسابورالحديثأهلإمام،الشهيرالمجودالحافظ،زكرياأبو

قاملكونهظلماالخجستانيأحمدقتله.مدافعةبلابخراسانالمجاهدينالمطوعةوأمير،إمامهاوابن،والرئاسة

.276(/11)التهذيبتهذيب،(285/)12النبلاءأعلامسير.وخسفهلاعتدائهوحاربه،عليه

كان:بعضهمقال.كبيرمجلدفي"مسندا"الطيالسيداودأبيعنروى.الأصبهاني،مولاهم،العجليبشرأبو

العبر،(695)12/النبلاءأعلامسير.والصلاحوالصيانةبالدينموصوفا،بأصبهانالقدرعظيم،محتشمايونس

/2()37.

من.:افي
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وظفر،فقتلهمالزنجإلىالطعاميجلبونكانواوغيرهمالأعرابمنبجماعؤالعباسأبووظفر

ودله،الزنجعندالرزاياوأعظم،المسلمينعندالفتحأكبرمنذلكوكان،فقتلهالوهابعبدبنببهبوذ

الحمد.

وخمسين،مسكمنمنا)1(وخمسيندينارألفثلاثمئةالموفقأحمدأبيإلىالليثبنعمرووبعث

.231(جدكثيرةوغلمانا،وشيمنوثيابا،دينارألفمئةبقيمةوفضة،عودامنومئتي،عنبرمنمنا

ففر،)3(مرعشأهلفأعانهم،ملطيةأهلفحاصر،الصقلبيةبابنالمعروفالرومملكوخرج

خاسئا.الخبيث

ألفا.عشر)5(سبعةالروممنفقتل،طولونابنعاملالثغور)4(ناحيةمنالصائفةوغزا

الهاشمي.محمدبنهارونفيهابالناسوحج

.الخجستاني)6(اللهعبدبنأحمدوقتل

:الأعيانمنفيهاوتوفي

.سيار)7(بنأحمد

.)8(شيبانبنوأحمد

.)9(الضبييونسبنوأحمد

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

غراما.681:ويعادل.بغداديانرطلانفيهبوزنمكيال:"المن"

.6(60)9/الطبريتاريخ

.والحدثمرعشأهل:الطبريفي

الشامية.الثغور:الطبري

عشر.بضعة:الطبري

.612()9/الطبريتاريخفيكما،الحجةذيفيلهغلامقتله

وزهداوأدباعلمابلدهفيالحديثأهلإمام.أبوالحسن،المروزيالرحمنعبدبنأيوببنسياربنأحمد

عنأخذه،خراسانعلىالشافعيفقهأدخلمنأحدوهو.عصرهفيالمباركبناللهبعبديقاسوكان،وورعا

.وغيرهالربيع

.35(/1)التهذيبتهذيب،(906/)12النبلاءأعلامسير،323(/1)الكمالتهذيب

الحاكم.وثقه،الصدوقالكبيرالمحدث،الرمليالمؤمنعبدأبو،حيانبنالوليدبنشيبانبنأحمد

.346()12/النبلاءأعلامسير

،بأصبهانمات.القدوةالمحدث،الكوفيالضبيالعباسأبو،عمروبنزهيربنالمسيببنيونسبنأحمد

.(595)12/النبلاءأعلامسير.بهاالمسندينجلةمنوكان
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.)1(البلخيأحمدبنوعيسى

عنه.وروىالشافعيصحبوقد،المالكيالفقيه،)2(المصريالحكمعبدبناللهعبدبنومحمد

ومئتيووستيوتسحسنةكين5ثي

شيئامنه)3(فخرب،الزنجصاحبمدينةسورتخريبفي،اللهوفقهالموفقاجتهدالسنةهذهفي

رجليدمنصدرهفيسهمالحالةهذهأثناءفيجاءهولكن،البلدإلىالعبورمنالجيوشوتمكن،كثيرا

ذلك،معالقتالويحضر،يتجلدوهولذلكاضطربولكن،يقتلهفكاد،قرطاس:لهيقالرومي

وأشاروا،الزنجصاحبمنجداالناسوخافالأحوالواضطربت،يتداوىأياماالموفقيةببلدهوأقام

ففرح،شعبانفيبالعافيةعليهاللهمنثم،علتهوقويت،يقبلفلم،بغدادإلىبالمسيرالموفقعلى

هدمكانمماكثيرارممقدالخبيثفوجد،الحصارإلىمسرعافنهض،شديدافرحابذلكالمسلمون

الغربية،المدينةفتححتىانفكوما،الحصارلازمثم،منهقربوماحولهومابتخريبهفأمر،الموفق

،كثرةيوصفولايحدلامماكثيراشيئاأموالهممنواستلب،أمرائهودورالزنجصاحبقصوروخرب

أهاليهمإلىبردهمفأمر،كثيراخلقاوصبيانهمالمسلميننساءمنواستنقذ،الزنجنساءمنوأسر

وصولوبينبينهالحائلةوالقناطرالجسروعمل،الشرقيالجانبإلىالزنجصاحبتحؤلوقد،مكرمين

حتىبرحوما،السنةهذهفيالحصارواستمر،الجسوروقطعبتخريبهاالموفقفأمر،إليهالسمريات

حلائلهوترك،هارباوكرذاهباالخبيثوفر،وأموالهحواصلهعلىواستحوذ،الشرقيالجانبتسلم

مبسوطاحررهوقد؟جدايطولكلهذلكوشرح،والمنةالحمدودلهالموفقفأخذها،وحواصلهوأولاده

)4(
المرجعوإليهللصوابالموفقوالله،كثير)6(ابنواختصره،(الأثير)ابنولحصه،جريربن

.والماب

الناهي،الآمرالحاكمهووصارالخلافةأمورعلىاستحوذقدأخاهأنالمعتمدالخليفةرأىولما

أعلامسير.الثقةالمحدث،العسقلانيالبلخيثم،البغدادييحيىأبو،وردانبنعيسىبنأحمدبنعيسى)1(

.381()12/النبلاء

تصانيفله.مذةولزمه،بهتفقه،مالكأصحابمن،المزنيمععصرهفيالمصريةالديارعالم،اللهعبدأبو)2(

.(794/)12النبلاءأعلامسير.الشافعيعلىالردفيكتابمنها،كثيرة

منها.:افي)3(

.(652-9622/و062-461)9/الطبريتاريخانظر(4)

.393(-374)7/الكامل()5

نفسه.يعني()6
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إليهيشكوطولونبنأحمدإلىكتب،ويعزليوئيالذيوهو،الخراجويحملالأموالتجلبإليهالذي

أخيهغيبةفاستغنم.معهوالقيامالنصرووعده،مصرببلادعندهإلىيتحولأنإليهفكتب،ذلك

بالرقةجيشاطولونبنأحمدلهأرصدوقد،القوادمنجماعةومعهالأولىجمادىفيوركب،الموفق

المسير،عنعندهاعتقلهالجزيرةوعامةالموصلنائبكنداجبنبإسحاقالخليفةاجتازفلما،يتلقونه

إلىالعودألزمهثم،اللومأشدالصنيعهذاعلىولامهالخليفةوعاتب،معهالذينالأمراءأعيانوقيد

والمذلة.الإهانةغايةفيإليهافرجعوا،الأمراءمنمعهومنسامرا

بلادأقصىإلىطولونبنأحمدأعمالجميعوولاه،إسحاقسعيشكرالموفقذلكبلغولما

وهو،ذلكإلىإجابتهإلاالمعتمديمكنفلم،العامةدارفيطولونابنيلعنأنأخيهإلىوكتب،إفريقية

.الطرازاتعناسمهوأسقط،الموفقذكرالخطبةمنقطعقدطولونابنوكان،كاره

ابنأصحابمنفقتل،طولونابنوأصحابالموفقأصحاببينبمكةفتنةوقعتالقعدةذيوفي

.(كثيرأ"اشيئاالموفقأصحابواستلبهم،بقيتهموهربمئتانطولون

بأحمالها.بعيرالافخمسةمنهموأخذواالطريقالحجيجعلىالأعرابقطعالسنةهذهوفي

توفي:وفيها

.)2(الكنانيمنقذبنإبراهيم

معشربنجعفرعنالكلامأخذ،المعتزلةدعاةمنوكان،المعتصممولى،خلاد)3(بنوأحمد

المعتزلي.

.العلافالهذيلوأبي،المريسيبشرصاحب،)4(المعتزليحفصبنوسليمان

بكر.وديار،إرمينيةنائب،)5(الشيبانيالسليلبنالشيخبنوعيسى

.الضعفاء)6(أحد،الرهاويمحمدبنيزيدفروةوأبو

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.493()7/الأثيرلابنوالكامل،652()9/الطبريفيذلكتفصيل

منهاوبقيتاحترقتقدكتبهوكانت،وهبابنأصحابمن،العصفريالمصري،مولاهمالخولانيإسحاقأبو

.(305)12/النبلاءأعلامسير،67()5/المنتظم.ثقةوهو.بقيبمافحدث،بقية

مبشر.بنجعفرعنالكلامأخذمخالدبنأحمد:وفيه893()7/الأثيرلابنالكامل

بخلقيقولمعتزلياوكان،الإفريقيعصفورأبيبنحفصبنسلمان:وفيه،)7/893(الأثيرلابنالكامل

المعتزلة.منوغيرهماالهذيلوأباالمريسيبشراوصحب،ذلكفسلم،القيروانأهلوأراد،القران

وقتل،فهزمواووزيرهابنهفالتقاهم،المعتمدعسكرفجاء،المعتمدأياموأولالمهتديأيامدمشقعلىغلبكان

.(247/)العبر.مدةبكروديارامدعلىاستولىثم،عيسىوهرب،وزيرهوصلبابنه

ابن=قال.وطائفةالأشيبموسىبنوالحسنأباهسمع،المحدث،سنانبنيزيدبنمحمدبنيزيدهو
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اليجو4مرومئتيرسبميولددنة

الزنجصاحبمدينةشأنمنفرغلماالموفقأنوذلك؟اللهقئحهالزنجصاحبمقتلكانفيها

النساءمنفيهاوجدمنوسبى،الرجالمنبهاكانمنوقتل،الأموالمنبهاكانماواحتاز،المختارة

،حالبشرشريداطريداالبلادبعضإلىوسار،والنزالالجلادحومةعنالخبيثهربوقد،والأطفال

منابذاطولونبنأحمدغلاملؤلؤعليهوقدم،منصورامؤيداالموفقيةمدينتهإلى،اللهوفقهالموفقعاد

فأكرمه،السنةهذهمنالمحرمثالثفيعليهورودهفكان،الموفقأحمدلأبيمطيعاسامعا،لسيده

فيهووركب،الزنجصاحبلقتاليديهبينطليعةوبعثه،إليهوأحسنعليهوخلعوأعطاه،وعظمه

حتىلهمحاصرابهيزلفلم،أخرىببلدةتحصنوقدالخبيثفقصد،وراءهالهائلةالكثيفةالجيوش

السرايابعثثم،والمغانمالأموالمنبهاكانماعلىهوواستحوذ،صاغروهوذليلامنهاأخرجه

الناسفاستبشر،جامعبنسليمانمنهم؟وجماعتهمخاصتهمنصحبهقدكانمنعامةفأسروا،وراءه

الخبيث،أصحابعلىواحدةحملةمعهبمنالموفقوحمل،والفتحبالنصرفرحاوكبروا،بأسره

وأتي،المعركةفيالزنجصاحبالخبيثبقتلالبشيرجاءهحتىالحربانجلتوما،القتلفيهمفاستحر

الأمراءشهادةبعد،رأسهأنهالموفقتحققفلما،طولونبنأحمدفتى؟للؤلؤغلاممعالخبيثبرأس

الخبيثورأس،الموفقيةإلىراجعاانكفأثم،ساجداوجلعزدلهخر،بذلكأصحابهمنكانواالذين

المسلمونوفرح،مشهودايومافكان،كذلكوهوالبلدفدخل،أسيرمعهوسليمان،يديهبينيحمل

مسعر،المهلبيعليبنوأبان،الزنجصاحبولدبأنكلايجيءثم،والمغاربالمشارقفيبذلك

رمىالذيقرطاسوهرب،السرورفتئم،أسيرالافخمسةمنقريمبومعهما،مأسورين،حربهم

ولدالعباسأبوفقتله،الموفقإلىبهوبعث،فأخذ،رامهرمزإلى،السهمبذلكصدرهفيالموفق

وأن،بالأمانالناسفيونادى،اللهوفقه،الموفقفأمنهم،الزنججيوشمنبقيمنواستأمن.الموفق

العباسأباولدهقدمثم.وبلدانهمأوطانهمإلىالزنجفتنةبسببديارهممنأخرجواالذينالناسيرجع

جمادىمنبقيتعشرةلثنتيفدخلها،بغدادأهلليراهيحملالخبيثرأسومعه،بغدادإلىيديهبين

قبحه،الكذابالمدعيالزنجصاحبأياموانتهت،ببغدادمشهودايومأوكان،السنةهذهمنالأولى

تعالى.الله

يحتجولا،حديثهيكتب،الغفلةعليهوالغالب،الصدقمحله:فقال،سنانبنيزيدعنأبيسألت:حاتمأبي

النبلاءأعلاموسير،)9/266(والتعديلالجرح.الحديثضعيف:فقال،عنهالمدينيبنعليوسئل.به

/12()555.



192هـ027سنةأحداث

فيوقتل،ومئتينوخمسينخمسسنةرمضانشهرمنبقينلأربعالأربعاءيومفيظهورهكانوقد

وستةأشهروأربعةسنةعشرةأربعدولتهوكانت.ومئتينسبعينسنةصفرمنخلتالليلتينالسبتيوم

والمنة.الحمدولله،أيام

بنيحيىقولذلكمن؟)1(كثيرةأشعارعليهمالنصرمنكانوماالزنجدولةانقضاءفيقيلوقد

.)2(الأسلميمحمد

واهياكانماالإسلاممنأعزتبوقعةالبشيرجاءوقدأقول

جازياكانماخيرحماهمأبيحبعدماللناسالناسخيراللهجزى

بالياأصبحكاندينبتجديدناصراللهينصرلمإذتفرد

الأعادياتبيربثاراتوأخذعزهبعدوهىقدملكوتجديد)3(

وافياتخرمقدفيءليرجعوأخربتأزيلتعماراتورد

عوافياقواءأمستفقدمراراوأحرقتأبيحتأمصازوترجع

البواكياالعيونمنابهايقربوقعةالمسلمينصدورويشفي

خاسياالطالبييندعيويلفى)4(مسجدكلفياللهكتابويتلى

غازياوأصبحالدنيالذةوعنونعيمهأحبابهعنفأعرض

.()5(منهاطرفهذاطويلةقصيدةوهيأ

المسلمونإليهمفخرج،طرسوسمنقريبافنزلوا،مقاتلألفمئةفيالرومأقبلتالسنةهذهوفي

والمنة.الحمدودله،المقاتلةمنألفاسبعينمننحواالصباححتىواحدةليلةفيمنهمفقتلوا،فبيتوهم

غنيمةمنهمالمسلمونوغنم،الباقينأكثروجرح،البطارقةبطريقوهوعليهمالذيالمقدموقتل

صامت،ذهبمنوهو،عندهمالأعظموصليبهم،وفضةذهبمنصلبانسبعةذلكمن؟عظيمة

آلافوعشرة،الفضةمنكثيرةوانية،فضةمنكرسيومئتا،ذهبمنكراسيوأربعة،بالجواهرمكلل

وشيئا،محلاةوسيوفاوسلاحاوسروجا،دابةألفعشروخمسة،كثيراحريراوغنموا،ديباجمنعلم

.()6(وآخراأولاأوالمنةالحمدودله،جداكثيرا

.665(-663)9/تاريخهفيمنهاقسمأالطبريذكر(1)

.(504)7/الأثيرلابنوالكامل،663()9/الطبري2()

وتشديد.:والطبريطفي)3(

.دعاءويلقى:الأثيروابنوالطبريظافي()4

ظا.،بمن)5(

ظا.،بمن)6(
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:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

ملكوقد،إليهالمنسوببهاالجامعوبانيالمصريةالديارأميرالعباسأبو:)1(طولونبنأحمد

بننوحأهداهمالذينالأتراكمنطولونأبوهكانوقد.طويلةمدة،والثغور،والعواصم،دمشق

تسعينسنةفيالرشيدإلى:ويقال،مئتينسنةفيالمأمونإلىبخارىعاملالسامانيسامانبنأسد

ومئة.

سنةفيطولونأبوهومات،ومئتينعشرينسنةفي:)2(وقيل،عشرةأربعسنةفيهذاأحمدوولد

ومئتين.أربعينسنةفي:وقيل،ثلاثين

أعلم.والله،تبناهوإنماابنهيكنلمأنه)3(خلكانابنوحكى

هاشم.اسمهاتركيةجاريةمنأنهعساكر)4(ابنوحكى

أولادعلىيعيبوكان.الصوتحسنمع،العظيمللقرانودراسةوعفافصيانؤفيهذاأحمدونشأ

.)5(المنكراتوالأشياءالمحرماتمنيرتكبونهماالترك

وإنما،أباهيكنلمطولونأن:مصرمشايخبعضعن")6(تاريخه"فيعساكرابنالحافظوحكى

دارقصرمنبهاليأتيهحاجةفيطولونبعثهأنهاتفقوأنه،صغرهمنالنجابةظاهركانوأنه،تبناهقدكان

بهاأمرهالتيحاجتهفأخذ،فاحشةفيالخدمبعضمعأبيهحظايامنحظيةفإذافذهب،الإمارة

قديكونأنالحظيةفتوهمت،ذلكمنرأىممابشيءيخبرهولم،سريعاإليهراجعاوكر،()7(أبوهأ

وراودنيالفلانيالمكانإلىالانجاءنيأحمدإن:فقالت،طولونإلىفجاءت،()8(رأىبماأأخبره

،كتابفيمعهوكتب،أحمدفاستدعى،صدقهانفسهفيفوقع،قصرهاإلىوانصرفت،نفسيعن

إلي.سريعابرأسهوابعث،عنقهفاضربالكتابهذاحاملإليكوصلإذاأن:الأمراءبعضإلىوختمه

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

الأثيرلابنالكامل،71()5/المنتظم،)9/666(الطبري،122()3/منظورلابنعساكرابنتاريخمختصر

بالوفياتالوافي،)2/43(العبر،)13/49(النبلاءأعلامسير،)1/173(الأعيانوفيات،)7/804(

.(2571/)الذهبشذرات،(12-1)3/الزاهرةالنجوم،(043)6/

.ط،ظا،بفييردلمعشرينسنةفي:وقيل:قوله

.(1/174)الأعيانوفيات

.(512)3/عساكرابنتاريخمختصر

ظا.،بفيتردولمهاشماسمهاجاريةأمهوكانت:ط،افيبعدها

.(122)3/منظورلابنمختصره

ظا.،بمن

ظا.،بمن
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إني:فقال،إليهافاستدعته،الحظيةبتلكطريقهفيفاجتاز،الكتابفيمايدريلاوهوأحمدفذهب

عندهاتحبسهأنوأرادت،حاجةإليكفلي،هلم:فقالت.فلانإلىلأوصلهالكتاببهذامشغول

كانتالذيالخادممعالكتاببذلكوأرسلت،أمرهمنذكرتهماالملكذهنفيلتحقق؟كتابالهاليكتب

.بالكتابالأميرذلكإلىالخادمذلكوذهب،لهايكتبأحمدوجلس.الفاحشةعلىوإياههي

أحمد؟أين:وقال،الملكفتعجب.طولونالملكإلىبرأسهوأرسل،عنقهبضربأمرقرأهفلما

الأمر.منجرىبمافأخبره؟يديبينمنخرجتمنذصنعتكيفأخبرني!ويحك:فقال،لهفطلب

قدالملكأنوتوهمت،يدهافيأسقطالملكإلىبهأتيقدالخادمرأسبأنالحظيةتلكسمعتولما

ساحةوبرأت،بالحقواعترفت،الخادممعمنهاوقعمماوتستغفرتعتذرإليهفقامت،الحالتحقق

.)1(بعدهمنبالملكلهوأوصى،عندهفحظي،أحمد

وخمسينأربعسنةرمضانمنبقينلسبعالأربعاءيومفدخلها،للمعتزالمصريةالديارنيابةوليثم

الديارواستغل.صدقاتهومنالمالبيتمنفيهموأنفق،كثيراإحساناأهلهاإلىفأحسن،ومئتين

عليهوغرم،الجامعبهاوبنى،()2(دينارألفوثلاثمئةأدينارألفآلافأربعةالسنينبعضفيالمصرية

وستين.ستسنةفي:وقيل،وخمسينتسعسنةفيفراغهوكان،دينارألفوعشريندينارألفمئة

بألفمالهخالصمنشهيركلفييتصدقوكان،والعامالخاصيحضرهايومكلفيمائدةلهوكانت

من:فقال؟أفأعطيها،فتسألني،وهيئةوبذلةإزاروعليهاالمرأةتأتينيإنه:يوماوكيلهلهوقال.دينار

به.صوتاأطيبهمومن،القرآنلتلاوةالناسأحفظمنوكان.فأعطهإليكيدهمد

أعلم.والله،نفسألفعشرثمانيةمننحواصبراقتلإنه:)3(خلكانابنحكاهفيماقيلوقد

صدقاتلهوكان،ألفاوخمسينمئة)4(الميدانعلى،دينارألفستينعليهفغرمالبيمارستانوبنى

زائد.وإحسان،جداكثيرة

وقعأنواتفق،أيضاإليهمفأحسن،ومئتينوستينأربعسنةفيأماخورأميرهابعددمشقملكثم

الدمشقي،الحافظعمروبنالرحمنعبدزرعةأبوومعهإليهبنفسهفنهض،مريمكنيسةعندحريقبها

دينارألفسبعينالأميرمالمنيخرجأنكاتبهأمرثم.الواسطيمحمدبنأحمداللهعبدأبووكاتبه

ألفعشرأربعةوبقي،ذكروهماقيمةجميعإليهمفصرف،أحرقتالتيوالأموالالدورأهلإلىتصرف

)1(

)2(

)3(

)4(

.(2)3/الزاهرةوالنجوم،(231)3/عساكرابنتاريخمختصر

ظا.،بمن

.(1/173)الأعيانوفيات

.دينارألفخمسينالميدانوعلى:(12)3/الزاهرةالنجومفي
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وغوطتها،دمشقفقراءعلىيفرقعظيمبمالأمرثم،حصصهمقدرعلىعليهمتوزعأنبهافأمر،دينار

الله.رحمه.دينار)1(للفقيرحصلمافأقل

.تقدمفيماذلكذكرناكما،البلدوتسلمقتلهحتىسيماصاحبهابهافحاصر،أنطاكيةإلىخرجثم

الجواميس،لبنأكلمنأصابتهعلةمنالسنةهذهمنالقعدةذيأوائلفيبمصروفاتهكانتثم

الخفية،فيمنهيأكلفكان،منهميقبلفلم،)3(منهيحتميأنوأمروهاالأطباءفداواه،ذرب)2(فأصابه

الله.رحمهفمات

لهوكان.دينارألفالافعشرةذلكمن؟جداكثيراشيئاوالدوابوالأثاثالأموالمنتركوقد

منكانما)4(وسيأتي،خمارويهولدهبعدهمنبالأمرفقام،ذكراعشرسبعةمنهم،ولداوثلاثونثلاثة

.أمره

والخيلالبغالومن،مولىالافسبعةالمواليومن،غلامألفوعشرونأربعةالغلمانمنلهوكان

.جداكثيرشيءوالجمال

صاحببحربالمتوكلبنطلحةالموفقلاشتغالالبلادعلىتغلبوإنما:()خلكانابنقال

الله.رحمهم،المعتضدوالدوهو،اللهعلىالمعتمد)6(أخيهنائبالموفقكانوقد،الزنج

.)7(خلكانابنقاله؟"الخراج"كتابصاحب،الكاتبسهلبنالكريمعبدبنمحمدبن!رأحمد

.)8(البرقيبناللهعبدبنوأحمد

.)9(الجمالعاصمبنوأسيد

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(41-13)3/الزاهرةالنجوم،(126)3/عساكرابنمختصر

تمسكه.ولافيهاويفسد،الطعامتهضمفلاللمعدةيعرضداء:"الذرب"

.طمنزيادة

هـ.282سنةوفياتفيسيأتي

.(1/173)الأعيانوفيات

ظا.،بمنوصححت"اللهرحمهم،المعتمدوالدوهو،أخيهعلىالمعتمد":آفي

.(1/101)الأعيانوفيات

سوقفييمشيوكان،الأثرأئمةمنوكان،وأنسابهمالصحابةمعرفةفيكتابله.الصادق،المحدث،بكرأبو

.(47/)13النبلاءأعلامسير،71()5/المنتظم.الثمانينأبناءمنوهو،يومهمنفماتدابةفضربتهالدواب

بنلأسيدلقبوالجمال.حاتمأبيابنوثقه.الحافظالمحدث.الحسينأبو،الأصبهانيالثقفيعاصمبنأسيد

النبلاءأعلامسير.اللهرحمه،المؤلفذهنفياختلطفلعله،الهاشميالقرشيالجفالنجيحزيدبن

.338()3/الكمالوتهذيب،378(/)12
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السنة.هذهمنالحجةذيفي،)1(المصريقتيبةبنوبكار

عشرةتسعولايتهوكانت،السنةهذهمنرجبفيطبرستانصاحب:)2(العلويزيدبنوالحسن

.زيد)4(بنمحمدأخوها)3(بالأمرأبعدهمنوقام،أياموستةأشهروثمانيةسنة

الله:قصيدةجملةفيشاعرلهقال،والعربيةالفقهيعرف،ممدحاجواداكريمازيدبنالحسنوكان

سريرهعننزلثم.عبذزيدوابن،فردالله:قلتهلا،الإثلببفيك)5(:لهفقال،فردزيدوابن،فرد

شيئا.الشاعرذلكيعطولمبالترابخدهوألصق،دلهساجدأوخر

:)6(قصيدتهأولفيفقال،بعضهموامتدحه

المهرجانويومالداعيعزةبشريانولكنبشرىتقللا

بحرفشعركتبتدئأنذلكوأبعد،أحسنلكانالثانيبالمصراعابتدأتلو:زيدبنالحسنلهفقال

لهوأمر،أصبت:فقال.اللهإلاإلهلا:قولمنأجلكلمةالدنيافيليس:الشاعرلهفقال."لا"

سنية.بجائزة

.)7(العامريعفانبنعليبنوالحسن

ثور)9(أبيعنروى،الظاهرأهلإمام:الظاهريالفقيه،البغداديثمالأصبهانيعلي)8(بنوداود

بنومسدد،القعنبيمسلمةبناللهوعبد،حرببنوسليمان،راهويهبنوإسحاق،خالدبنإبراهيم

()01صص
واحد.وغير،مسرهل!

فيأخبارله.الحنفيالفقيه،المصريةالديارقاضي،المحدثالعلامة،بكرةأبو،البكراويالثقفيقتيبةبنبكار(1)

ولي،الموفقلعنعلىبكاراأرادطولونبنأحمدوكان.القضاءالمتوكلولاه.والورعوالنزاهةوالعفةالعدل

.(44)2/والعبر،(12/995)النبلاءأعلامسير.طولونابنماتأنإلى،فسجنه،فامتنع،المعتمدعهد

النبلاءأعلامسير،704(و134-013)7/الأثيرلابنالكامل،666(و276-271)9/الطبريتاريخ)2(

.025سنةحوادثفيخروجهعنالمؤلفوتحدث.(013/136

.ط،ظا،بمن)3(

.(704)7/الأثيرلابنالكامل(4)

.والحجارةالتراب:"الإثلبو".امنسفطتبفيكلفظة)5(

.(804)7/الأثيرلابنالكامل)6(

تهذيب،24()13/النبلاءأعلامسير.الثقاتفيحبانابنذكره.المسند،الثقةالمحدث.الكوفيمحمدأبو)7(

.257()6/الكمال

العبر،14()2/الاعتدالميزان،)2/255(الأعيانوفيات،)5/75(المنتظم،)8/936(بغدادتاريخ)8(

.(2581/)الذهبشذرات،(47)3/الزاهرةالنجوم،(2284/)السبكيطبقات،(254/)

الكلبي.ثورأبوهو()9

مسهر.:ط،آفي(01)
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الساجي.يحيىبنوزكريا،داودبنبكرأبوالفقيهابنهعن!وروى

.جداعزيزةعن!والرواية،كثيوحديثطكتبهوفي،زاهدافقيهاوكان:()1الخطيبقال

مئتين.سنةفيمولدهوكان،السنةهذهفيببغدادوفاتهوكانت

ومنشؤه،بالكوفةوولد،أصبهانمنأصلهأن:")2(طبقاته"فيالشيرازيإسحاقأبوالشيخوذكر

منوكان،أخضرطيلسانأربعمئةمجلسهيحضروكان،بهاالعلمرئاسةإليهانتهتوأنه،ببغداد

:الأزديقالوقد.والتواضمعالصلاةحسنكان:غيرهوقال.مناقبه)3(وصنف،للشافعيالمتعصبين

فيكلامهبسببفيهتكلمأنهأحمدالإمامعنرويلكن.ذلكعلىالأزدي)4(يتابعولم.حديثهترك

الله.رحمه،البخاريالإمامإلىنسبكما،مخلوقبهلفظهوأنالقران

بذلكفضاق،الصحيحالقياسبنفيهنفسهحصرولكن،المشهورينالفقهاءمنكانوقد:قلت

غيرمنالمجردالظاهراتباعهبسببإليهاصارفظيعةبأشياءالقولفلزمه،الفقهمنكثيرةأطكنفيذرعه

الإجماعينعقدهل؟بخلافهالاعتدادفيبعدهالقياسيون()5(الفقهاءأاختلفوقد.النصلمعنىتفهم

بسطها.موضمعهذاليسأقوالعلى؟لاأمخلافهمعبدونه

فيها:توفيوممن

."الشافعيةطبقات"فيترجمناهوقدالشافعيصاحب،)6(المراديسليمانبنالربيع

بهاتوفيأنإلىومئتينوأربعينستسنةمنالمصريةبالديارالحاكم،قتيبةبنبكاروالقاضي

عالماوكان.اللهرحمه،سبعينسنةفيالموفقيخلعلملكونه؟طولونبنأحمدحبسفيمسجونا

بسطوقد.سنينثلاثبمصربعدهالقضاءمنصبشغروقد،لنفسهوالمحاسبةالتلاوةكثيرزاهداعابدا

الله.رحمه،الوفياتفيترجمته)7(خلكانابن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.936()8/بغدادتاريخ

.(201)13/النبلاءأعلامسير،)29(الفقهاءطبقات

.(531/)13النبلاءأعلامسير،)29(الفقهاءطبقات.عليهوالثناءفضائلهفيكتابينصنف

يتابعه.:آفي

ظا.،بمن

ومستملي،الفسطاطبجامعالمؤذنينوشيخ،علمهوناقلالشافعيالإمامصاحب،المؤذنالمصري،محمدأبو

طبقات،)12/517(النبلاءأعلامسير.ونشرهالعلمفيعمرهأفنى.الكبيرالفقيهالمحدث.وقتهمشايخ

.(132)2/للسبكيالشافعية

.6(50-995)12/النبلاءأعلامسير.282(-1028/)الأعيانوفيات
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صاحب،اللغوي،النحوي،قاضيها:الدينوريقتيبةبنمسلمبناللهعبد()1الدينوريقتيبةابن

نافعة.جمةعلومعلىالمحتويةالمفيدةالبديعةالمصنفات

حاتمأبيعناللغةوأخذ،وطبقته،راهويهبنإسحاقعلىالحديثبهاوسمعببغداداشتغل

،"المعارف"كتاب:ذلكفمن،الكئيرةالمشهورةالكتبوألفوجمعوصنف،وذويهالسجستاني

،"والحديثالقرانمشكل"وكتاب،البطليوسيالسيدبنمحمدأبوشرحهالذي"الكاتبأدب"و

وكتاب،"الخيل"وكتاب،"الغلطإصلاح"و،"الأخبارعيون"و،"والحديثالقرانغريب"و

ذلك.وغير،"والقداحالميسر"وكتاب،"والجواباتالمسائل"وكتاب،"الأنوار"

ولم،ومئتينعشرةثلاثسنةفيومولده.بعدها)2(التيفيوقيل،السنةهذهفيوفاتهكانت

الله.رحمه،الستينيجاوز

وعشرينإحدىسنةمصرقضاءأحمدولدهوليوقد.مصنفاتهجميعأحمدولدهعنهوروى

الله.رحمه،سنةبعدبهاوتوفي،وثلاثمئة

.)3(الصاغانيجعفربنإسحاقبنومحمد

(وارة)4(بنمسلمبنومحمد

الجنيد.أقرانمنكان،)5(الصوفيأحمدأبو،مصعببنأحمدبنومصعب

الله.لعنه،الصقلبيةابن:الرومملكتوفي:وفيها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

بغدادتاريخ،الثالثالفن،الثانيةالمقالة:الفهرست،)116(للزبيديواللغويينالنحويينطبقات

الحفاظتذكرة،42()3/الأعيانوفيات،)2/143(الرواةإنباه،201()5/المنتظم،017()01/

الذهبشذرات،)2/63(الوعاةبغية،75()3/الزاهرةالنجوم،)13/692(النبلاءأعلامسير،)2/633(

)2/916(.

أيضا.السنةهذهفيترجمتهالمؤلفوسيذكر،هـ()276سنةالنبلاءأعلامسيرفيالذهبيجعلها

مع،المتقنينالأثباتأحد.ثقة،حجةمجودحافظ.بكرأبووهو.ظا،بمنوالمثبتالصفار:ط،افي

.(295/)12النبلاءأعلامسير،2(1/04)بغدادتاريخ.الروايةفيواتساع،بالسنةواشتهار،الدينفيصلابة

فيالمثلبهيضربكان.الأعلامأحد.الرازيوارةابن،اللهعبدأبو،اللهعبدبنعثمانبنمسلمبنمحمد

العبر،)13/28(النبلاءأعلامسير.حديثصاحب،ثقةهو:النسائيقال.وتيهفيهحمقعلى،الحفظ

)2/46(.

السخاءمنفيهكانلما،بغدادمريديجميععلىمقدماكان،الصوفيةشيخ،البغدادي،القلانسيأحمدأبوهو

النبلاءأعلامسير،)13/114(بغدادتاريخ.القلبطيبمع،النسكمذاهبومراعاته،والأخلاق

)13/017(.
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.الأندل!س)2(من(لاردة)1مدينةببناءموسىبنإسماعيلابتدأ:وفيها

ومنتيووسبميرإحرفىسنةخلت5ث!

خراسانأمروفوض،المنابرعلىبلعنهوأمر،خراسانولايةعنالليثبنعمروالخليفةعزلفيها

.عمرو)3(فهزم،جيشأعمروإلىوبعث،طاهربنمحمدإلى

بنأحمدبنخمارويهوبينأحمدأبيالموفقبنالمعتضدالعباسأبيبينوقعةكانت:وفيها

عليهمالخليفةجهةمنجيشجاءه،والشاممصربلادأبيهبعدملكلماخمارويهأنوذلك،طولون

الشامتسليممنفامتنع،شيرز)4(بأرضفقاتلوه،الساجأبيوابن،الجزيرةنائب،كنداجيقبنإسحاق

دمشقوتسلم،أحمدبنخمارويهجيشفكسر،إليهمفقدم،العباسبأبيفاستنجدوا،إليهم

تسمىفبذلك،هنالكفاقتتلوا،طواحينعليهماءعندالرملةبلادإلىلاخمارويهنحوسارثم،واحتازها

يلويلاخمارويههربحتىفهزمه،خمارويهعلىالعباسلأبيأولاالنوبةكانتثم،الطواحينوقعة

معسكرهم،نهبعلىوأصحابهالعباسأبوفأقبل،المصريةالدياردخلحتىيرجعفلم،شيءعلى

فيهمالمصريونفوضعت،بالغنيمةمشغولونوهم،خمارويهلجيشكمينأقبلإذكذلكهمفبينما

إلىوصلحتىيرجعفلم،المعتضدالعباسأبووهرب،الجيشوانهزم،كثيرخلقفقتل،السيوف

.طرسوسإلىوصلحتىفانصرف،بابهاأهلهالهيفتحفلم،دمشق

للمصريين؟الظفركانثم،أميرمنهماواحل!فيوليس،يقتتلانوالعراقيالمصريالجيشانوبقي

دمشقعلىأيديهمواستقرت،ذلكبسببفغلبوا،أميراعليهمخمارويهأخاالعشائرأباأقاموالأنهم

.الوقعاتأعجبمن)5(وهذه،الشاموسائر

.)6(المغرببلادمنالأندلسبأرضكثيرةحروبجرت:وفيها

بنمحمدبنجعفربنموسىبنجعفربنالحسينابناوعليمحمدالنبويةالمدينةإلىدخل:وفيها

.ياقوت.قرطبةشرقيبالأندل!مشهورةمدينة:"لاردة"(1)

العامفيصالحهثم،الأندل!صاحبلمحمدمخالفاوكان:411()7/الأثيرلابنالكاملفيالخبروتتمة)2(

إسماعيل،بهفسمع،ذلكمنمنعهيريدوساروحشدجمع،الفرنجيبرشلونهصاحبسمعفلما،الماضي

طويلا.دهراالأرضتلكفيالقتلىأكثروبقي،أكثرهموقتل،المشركونفانهزم،وقاتلهفقصده

.عمروفهزمه:ظفي)3(

.ياقوت.هراةطريقمنطرفعلى،بالمدينةشبيهة،سرخسقرىمن:وشيرز.ويترزإلىطمنتحرفت(4)

.اوهذ:آفي(5)

.(174-164)7/الأثيرلابنالكامل)6(
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وتعطلت،جزيلةأموالاوأخذا،أهلهامنكثيراخلقافقتلا،طالبأبيبنعليبنالحسينبنعلي

إليهوإناللهفإنا،جماعةولاجمعةفيهالناسيحضرلم،جمعأربعالنبويالمسجدفيالصلوات

.()1راجعون

.أيضا)2(الحرامالمسجدبابعلىالناسواقتتل،أخرىفتنةبمكةوجرت

.)3(العباسيإسحاقبنهارونالسنةهذهفيبالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

والتعديل.الجرحأئمةمنوغيرهمعينابنتلميذ،)4(الدوريمحمدبنعباس

.)5(البصريمنصوربنمحمدبنالرحمنوعبد

.)6(الطهرانيحمادبنومحمد

.القزاز)7(سنانبنومحمد

)8(او

مسممبنويوس!

لقب،وبوران،خديجةاسمهاإن:ويقال:)9(المأمونزوجةسهلبنالحسنبنتبوران

.الأولوالصحيح

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(134)7/الأثيرابن،7(/01)الطبري

.8(1/)0الطبريفيذلكتفصيل

بنإسحاقبنمحمدبنهارون:الطبريوفي.(ظا،ب)منوالمثبت،إسحاقبنموسىبنهارون:آفي

العباسي.موسىبنعيسى

وقته.حفاظمن،المصنفينالأثباتأحد،هاشمبنيمولى،البغداديثمالدوريالفضلأبو

.522()12/النبلاءأعلامسير

النبلاءأعلامسير.بالقويليس،معمر،محدث،كربزانولقبه،البغداديثم،البصري،الحارثسعيدأبو

.(48)2/العبر،(138)13/

توفي.ثقةوكان،والعراقوالشامبمصروحدث،الرزاقعبدإلىرحلمنأحد.الطهرانيالرازياللهعبدأبو

.(48)2/العبر،628()12/النبلاءأعلامسير.سنةوثمانوننيفولهبعسقلان

داودأبواتهمه.القزازسنانبنيزيدأخو،الحسنأبو،القزازسنانبنمحمدوهو،خطأ،العوفي:الأصولفي

به.بأسلا:فقالالدارقطنيوأما،وكذبه

هـ.223سنةنحوالمتوفى،بالعوقيالمعروف،البصريبكرأبو،الباهليسنانبنمحمدوهناك

.2(50)9/التهذيبوتهذيب،(554/)12النبلاءأعلامسير

قال.المصيصةمحدث،المصفالحجةالحافظ،المصيصييعقوبأبو،مسفمبنسعيدبنيوسفهو

.(48)2/العبر،622()12/النبلاءأعلامسير.حافظثقة:النسائي

.03(4/)الذهبمروج،(1/287)الأعيانوفيات



هـ272سنةأحداث355

يومئذالناسعلىأبوهافنثر،سنينعشرولها،ومئتينثنتينسنةالصلحبفمالمأمونعليهاعقد

،فرسأو،غلامأو،جاريةأو،ملكأو،قريةاسمبندقةكلوسطورقةفيمكتوب،المسكبنادق

علىوأنفق.العنبروبيضالمسكونوافج)1(الدنانيرالناسعامةعلىونثر،ملكهشيئاذلكمنالتقطفمن

لهأطلقعنه،)2(المأمونأترحلفلما.درهمألفألفخمسينالأيامتلكمقامهمدةوعسكرهالمأمون

الصلح.فموأقطعه،درهمألفآلافعشرة

.عشر)3(سنةفيبهاوبنى

منتوو)4(وهناك،جوهرحبةألفقدميهعلىونثروا،ذهبمنحصيرالهفرشواالمأمونجلسفلما

الحصرعلىالحبذلكإلىونظر،سرفهذا:فقال،عنبرمنمناأربعينزنة،عنبرمنشمعةفيهذهب

:الخمر)5(صفةفييقولحيثنواسأبااللهقاتل:فقال،يضيء

الذهبمنأرضعلىدزحصباءفقاقعهامنوكبرىصغرىكأن

حاجتك.وسلي،لكمني6(نحلةهذا:وقال،حجرهافيفوضعفجمعبالدرأمرثم

استنطقك.فقد،سيدكسلي:جدتهالهافقالت

عنه.فرضي،المهدفيبنإبراهيمعنيرضىأنالمؤمنينأميرأسأل:فقالت

ثمانيسنةفيالمأمونتوفيثم.رمضانشهرفيذلكوكان،حائض!هيفإذابهاالاجتماعأرادثم

سنة.ثمانونولها،السنةهذهفيوفاتهاكانتحتىبعدههيوتأخرت،ومئتينعشرة

ومئتيووسبميوثنتيوسنةخلتر5ثي

زيدبنمحمدإلى،مقاتلآلافأربعةفيأذكوتكينوهوقزويننائبسارمنهاالأولىجمادىفي

الديلممنعظيمجيشفي،بالزيوهو،زيدبنالحسنأخيهبعدطبرستانصاحب،العلوي

ستةأصحابهمنوقتل،معسكرهفيماوغنم،أذكوتكين)7(فهزمه،شديداقتالافاقتتلوا،وغيرهم

الظبي.جسمفيالمسكوعاءوهي،نافجةجمع:"النوافج"(1)

.طمنزيادة()2

.21(5)وسنة2()52سنةحوادثراجع)3(

فيه.يشربإناء:"التور"()4

.2(ص)43العموميةالمطبعة،نواسأبيديوان)5(

العطية.:"الئحلة"()6

تكين.لرزأ:آفي(7)
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.()1الرينواحيفيعمالهوفرق،دينارألفألفمئةأهلهامنفأخذ،الريودخل،الاف

أهلفثارالخادمبازمار)2(وهوطرسوسثغرصاحبوبينالموفقبنالعباسأبيبينوقع:وفيها

.بغدادإلىفرجع،عنهمفأخرجوه،العباسأبيعلىطرسوس

فيالشاريبهموصفى،الموصلمدينة،الشاريوهارون،حمدونبنحمداندخل:وفيها

الأعظم.جامعها

.فساداالأرضفيوسعوا،الموصلأرضفيشيبانبنوعاثت:وفيها

أنكلايوكان-،منصوريا،أنكلاي)3(يا:ونادوا،البصرةأرضفيالزنجبقيةتحركت:وفيها

جيشفي،أمرائهموجوهمنوجماعة،المهلبيعليبنوأبان،جامعبنوسليمان-الزنجصاحبابن

.الشروروسكنت،ببغدادأبدانهموصلبت،إليهرؤوسهموحملت،فقتلوا،إليهمفبعث،الموفق

الحمد.ودله،إليهاالناسوتراجعالنبويةالمدينةأمرصلح:وفيها

منعظيمينبلدينالمسلمينمنالروموتسلمت،الأندلسببلادكثيرةحرول!جرت:وفيها

.راجعونإليهوإناللهفإنا،الأندلس

فيفدخل،يتلقوهأنالقوادالموفقفأمر،واسطإلىفارسمنالكاتبمخلدبنصاعدقدم:وفيها

وأموالهأهلهوعلىعليهبالقبضقريبعماالموفقفأمر،شديدوعجبتيةمنهظهرولكن،عظيمةأبهة

بلبل.بنإسماعيلالصقرأبامكانهواستكتب،وحواصله

دهر.منذالحجأمير،العباسيإسحاقبنمحمدبنهارونفيهابالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.الجشاش)4(الوليدبنإبراهيم

بكير،بنيونسعنالسيرةراوي،)5(التميميالعطارديعطاردبنمحمدبنالجبارعبدبنوأحمد

ذلك.وغيريساربنإسحافبنمحمدعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(184)7/الأثيرابن

.يازمان:والطبريطفي

أنكالي.يا:ظا،بفي

توضيحومنهاالمشتبهكتبمنأثبتناهوما،خطأوكلاهما"الخشخاشبن"الكاملوفي"الحسحاسبن":طفي

وغيرهموالقعنبينعيمأباسمع.الجشاشإسحادتىأبوأيوببنالوليدبنإبراهيموهو361()2/الدينناصرابن

.(142)7/الأثيروابن،85()5/والمنتظم(991)6/للخطيببغدادتاريخفيترجمتهتنظر.ثقةكان

وتسعونخمسولهبالكوفةمات.صحيحللسيرةوسماعه،ضعيف،المحدثالمعمرالشيخ،الكوفيعمروأبو

.(1/91)التهذيبتقريب،(55/)13النبلاءأعلامسير.سنة
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)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)1(الحجازيعتبةوأبو

.سيف)2(بنوسليمان

الموفق.حبسفي،الوزير)3(وهببنوسليمان

)4(
النبيل.عاصمأبيعنيروي،بكاربنوشعيب

معين.بنيحيىتلاميذمنوهو،بكيلجة)5(ويلقب،الأنماطيالرحمنعبدبنصالحبنومحمد

.الفزاء)6(الوهابعبدبنومحمد

.)7(المناديابن،اللهعبيدبنومحمد

.)8(الحمصيعوفبنومحمد

التنجيم،صناعةفيعصرهأستاذ،البلخيعمربنمحمدبنجعفرواسمه:)9(المنجممعشروأبو

وعنايةرحلةلهكانت.المؤذنبالحجازيالملقب،الحمصيالكنديعتبةأبو،سليمانبنالفرجبنأحمدهو

العبر،)12/584(النبلاءأعلامسير.بالحجةليسوسطوهو.إليهواحتيج،دهرأوعمر،بالحديث

)2/94(.

عنهروى.وشيخهاحرانمحدث،مولاهمالطائي،الحرانيداودأبو،درهمبنيحيىبنسيفبنسليمان

.(05)2/العبر،(471/)13النبلاءأعلامسير.ثقة:وقال،كثيراالنسائي

،حدثوهوللمأمونكتب.والعرا!تىالشامفيوإنشاءكتابةبيتمن،الكتابكبارمن،وزير،الحارثيأيوبأبو

ديوان"له.حبسهفيفمات،فحبسه،باللهالموفقعليهونقم،اللهعلىللمعتمدثم،باللهللمهتديالوزارةوولي

.(271)13/النبلاءأعلامسير،(514)2/الأعيانوفيات."رسائل

شعبة.:ط،اوفي،(142)7/الأثيرلابنالكامل

،البغداديالأنماطيبكرأبووهو.الترجمةمصادرمنوصححت،"بمكحلةويلقب":والمطبوعالأصولفي

معين.بنيحيىإياهلقبه.لقبوكيلجةبمكةتوفي.ثقةمتقنحافظ،جوالمحدث

.(05)2/العبر،6(60)12/النبلاءأعلامسير،2(3.)4/بغدادتاريخ

العلامة.أحمدأبو،بحمكأيضاويعرف،النيسابوريالفراءالعبدي،مهرانبنحبيببنالوهابعبدبنمحمد

والحديثالفقهفييفتيكان:الحاكمقال.وحشمةوجلالةوعلمأعقلانيسابورمشايخوجهكان.الأديبالحافظ

.(05)2/العبر،(1/606)2النبلاءأعلامسير.سنةوتسعيننيفعنمات.فيهاإليهويرجع،والعربية

وأربعةوسنةسنةمئةولهمات.الثقةالمحدث،البغداديالمناديابن،جعفرأبو،يزيدبناللهعبيدبنمحمد

.(05)2/العبر،(555/)12النبلاءأعلامسير.أشهر

العبر،)12/613(النبلاءأعلامسير.الحديثأئمةمن،مجودحافظ،حمصمحدث،الطائيجعفرأبو

/2()05.

،(161)2/الذهبشذرات،(161)13/النبلاءأعلامسير،358()1/الأعيانوفيات،277(1/)الفهرست

.(127)2/للزركليالأعلام
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علىويتكلم؟وغيرها")3(الألوف"و،")2(الزيج"و(")1المدخل"!،المشهورةالتصانيففيهوله

.بالأحكاموكذلكبالتيسيريتعلقما

ذلكفذهب،رجلاتطلبالملوكبعضأن:حكىثم.عجيبةإصاباتوله:)4(خلكانابنقال

فملأه،طستإلىفعمد،بصنعتهالملكعليهيدلأن،المنجممعشرأبيمنوخاف،فاختفىالرجل

رمله،فضرب،معشرأباالملكفاستدعى.الهاونذلكعلىوجلس،هاوناأسفلهووضع،دما

،دممنلحروسطفيذه!منحملعلىحالساالرحلهذاأحد،عحي!هذا:قال"،ه!ر)5(
........لمامروحر

بأمانالبلدفيونادى،أيضاالملكفتعجب،كذلكفوجدهالضربأعادثم.الدنيافيهذاليسولكن

ذلك.منالناسفتعجب،بأمرهفأخبره؟اختفىأينسألهالملكيديبينمثلفلما،فظهر،المذكور

واختلاج،والطرق،الزجرعلممنالصادقمحمدبنجعفرإلىينسبالذيأنوالظاهر:قلت

أعلم.والله،بالصادقوليس،هذامحمدبنجعفرإلىمنسوبهوإنما،ذلكونحو،الأعضاء

ومئتيووسبميرث!ثسنةخلت5ث!

نائبالساجأبيابنصاحبوبين،والجزيرةالموصلنائبكنداجيقبنإسحاقبينوقعفيها

،ببلادهلهوخطب،مصرصاحبخمارويهالساجأبيابنوكاتب،متفقينكانابعدما،وغيرهاقنسرين

فانهزم،فتواقعا،كنداجيقبنإسحاقإلىسارثم،الساجأبيابنبهفاجتمع،الشامإلىخمارويهوقدم

بها.فحاصره،ماردينقلعةإلىوهرب،كنداجيقابن

لخمارويه،بهاوخطب،الجزيرةوبلادالموصلعلىواستحوذ،الساجأبيابنأمرظهرثم

.جداأمرهواستفحل

وسجنه؟،دينارألفبأربعمئةوصادره،طولونبنأحمدغلاملؤلؤعلىالموفققبض:وفيها

الديارإلىفعاد،ذليلفقيروهوالسجنمنذلكبعدأخرجثم.ماليكثرةإلاذنبليليس:يقولفكان

عليه.سيدهنعمةكفرجزاءوهذا.واحدغلامومعه،خمارويهبنهارونأيامفيالمصرية

.أولادهأحدبعدهوتملك،فقتلوهأبيهمعلىالرومملكأولادعدا:وفيها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

بها.ونشراللاتينيةإلىترجم،مخطوطوهو،الكبيرالمدخل:الأعلامفي

التقويم.يستخرجومنهالكواكبسيرمنهيعرفكتاب:"الزيج"

إنكليزية.ترجمةمعمطبوعوهو،العباداتبيوتفيالألوف:الأعلامفي

.358(/1)الأعيانوفيات

.وحرره:طوفي،رملهوحرر:افي
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:وفاةكانت:وفيها

273!-سنةوفيات

وكانت.سنةوستينخمسعنالأندلسصاحب:)1(الأمويالحكمبنالرحمنعبدبنمحمد

بالحناءيخضب،أوقص،ربعة،بحمرةمشرباأبيضوكان.شهراعشروأحدسنةوثلاثينأربعاولايته

.ذكراوثلاثينثلاثةوخلف.المشتبهةالأشياءيدركوكان،لبيباعاقلاوكان،والكتم

.وأحبوهالناسإلىفأحسن،المنذورولدهبعدهبالأمروقام

:وفاةكانتوفيها

الذيهوالرجلوهذا.اللهعلىالمعتمدحبسفيخراسانأميركانالذي:خالدبنأحمدبنخلف

حتى،شهرمنأقلإلاالإمرةفييبقولم،بعدهايفلحفلم،عليهفدعا،بخارىمنالبخاريأخرج

هذهفيفيهفمات،سجنثم،بلدهفيعليهونوديحماراوأركب،وحواصلهأموالهوعلىعليهاحتيط

الحديث.وأئمةالسنةلأهلتعرضمنجزاءوهذا؟السنة

:الأعيانمنأيضافيهاتوفيوممن

.سيار)2(بنإسحاق

قدأنهعلى،عنهالمشهورينالرواةوأحد،حنبلبنأحمدالإمامعمابن،)3(إسحاقبنوحنبل

أعلم.والله،ويحكيهيرويهمابعضفياتهم

.)4(الطرسوسيأميهوأبو

والكلماتوالمقاماتوالكراماتالأحوالذوي،الصوفيةمشايخأحد،شخرفبن)5(والفتح

.النافعات

)1(

)2(

)3(

)4(

بالوفياتالوافي،171()13/النبلاءأعلامسير،141()2/المغربالبيان،)7/424(الأثيرلابنالكامل

.(641)2/الذهبشذرات،22(4)3/

ثقة.،حافظ،نصيبينمحدث،النصيبييعقوبأبو،محمدبنسياربنإسحاق

.51()2/العبر،(491)13/النبلاءأعلامسير

مسائلله:الذهبيوقال.ثبتاثقةكان:الخطيبقال.مصنف،صدوق،محدث،حافظ،الشيبانيعليأبو

.(215/)العبر،(15/)13النبلاءأعلامسير.الثمانينأبناءمن.ويغرب،ويتفرد،أحمدعنكثيرة

المسندوصاحب،ومحدثها،طرسوسنزيل،الطرسوسي،البغداديمسلمبنإبراهيمبنمحمدهو

.(15)2/العبر،(19/)13النبلاءأعلامسير.رحالمجودحافظ.والتصانيف

بنأحمدقال.الكشينصرأبو،مزاحمبنداودبنشخرفبنالفتحوهو."الفتحأبو":ط،ب،افي

حسنة.أخلاقذا،زاهداصالحارجلاكان.شخرفبنفتحمثلخراسانأخرجتما:حنبل

.384()12/بغدادتاريخ،257(0/2)عساكرابنمختصر،(4؟2)2/الصفوةصفة،98()5/المنتظم
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سنةفيبل،السنةهذهتوفي،السننصاحبداودأباإن:كامله)1(فيقولهفيالأثيرابنووهم

سيأتي.كماوسبعينخمس

مولى،القزوينيماجهبنيزيدبنمحمداللهعبدأبووهو،السننصاحب:)2(القزوينيماجهوابن

فيالنبويةللسنةواتباعهواطلاعهوتبحرهعلمهعلىدالةوهي،المشهورة"السنن"كتابصاحب،ربيعة

أربعةعلىويحتوي.بابوخمسمئة)3(وألف؟كتاباوثلاثيناثنينعلىويشتمل؟والفروعالأصول

اليسير.سوىجيادكلهاحديثآلاف

منكرةأوموضوعةإنها:يقالربما؟حديثاعشربضعةمنهاانتقدأنهالرازيزرعةأبيعنحكيوقد

.جدا)4(

.عصرهإلىالصحابةلدنمنكاملوتاريخ،حافلتفسيروله

بماجه،ويعرفيزيدبنمحمد،اللهعبدأبو:القزوينيالخليلياللهعبدبنالخليليعلىأبوقال

،(العراقين)إلىارتحل،"السنن"و"التاريخ"في،التصانيفصاحب،الشأنبهذاعالم،ربيعةمولى

والمنة.الحمدودله،"التكميل"كتابنافيترجمناهموقد؟مشايخهمنطرفاذكرثم،والشامومصر

محمد،بنوإسحاف،الصفارعيسىبنومحمد،سيبويهابن:القدماءالكبارعنهروىوقد:قال

يزيد.بنوسليمان،إبراهيمبنأحمدوجدي،القطانسلمةبنإبراهيمبنوعلي

وسبعينثلاثسنةرمضانمنبقينلثمانالثلاثاءيومودفن،الإثنينيوموفاتهكانت:)6(غيرهوقال

بناللهعبدوابنهاللهعبدأبيأخيهمعدفنهوتولى،بكرأبوأخوهعليهوصلى.سنةوستينأربععنومئتين

الله.رحمه،يزيدبنمحمد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.(425)7/الأثيرلابنالكامل

،)2/636(الحفاظتذكرة،)13/277(النبلاءأعلامسير،)4/927(الأعيانوفيات،59()5/المنتظم

.(2641/)الذهبشذرات

وأربعا.:الأصولفي

،الرازيزرعةأبيعلىالسننهذهعرضت:قال،ماجهابنعن)13/278(النبلاءأعلامسيرفيالذهبيروى

فيهيكونلالعل:قالثم.أكثرهاأو،الجوامعهذهتعطلتالناسأيديفيهذاوقعإنأظن:وقال،فيهفنظر

.ذانحوأو،ضعفإسنادهفيمما،حديثاثلاثينتمام

منالكثابفيماسننهرتبةمنغضوإئما،العلمواسع،صادقأناقداحافظاماجهابنكانقد:الذهبيقال

المطرحةالأحاديثحديثابثلاثينعنىفإنما-صحإن-زرعةأبيوقول.الموضوعاتمنوقليل،المناكير

الألف.نحولعلها،فكثيرة،حجةبهاتقوملاالتيالأحاديثوأما،الساقطة

.العراق:افي

.927()13/النبلاءأعلامسيرفيكما،طاهربنمحمدالحافظهو
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ومئتيروسبميرأربمسنةخلت5ث!

)1(*..
فهرب،أحمدأبوفقصده،بفارسالليثبنعمرووبينالموفقأحمدأبيبينالحربسمبت

أحمدأبيإلىتحيزوقد،مواجهةولاقتالبينهمايقعلمثم،يتبعهوهو،بلدإلىبلدمنعمرومنه

عليهفقبض،العودأرادثم،الجمالشركبطلحةأبووهو،الليثبنعمروجيشمقدمالموفق

.شيرازمنبالقربوذلك،المعتضدالعباسأبيلولدهمالهوأباح،أحمدأبو

وسلم.وغنمفقتل،فيهافأوغل،الرومبلاد،طرسوسنائب،الخادمبازمارغزا:وفيها

ممنالرجلهذاكانوقد.راجعاوكر،بهاالتجاردورفنهب،سامراالفرغانيصديقدخل:وفيها

مقاومته.عنبسامراالجندوضعف،الطرقاتيقطعوأقبلذلكفترك،الطرقاتيحرس

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

حافظاكان:")2(المنتظم"فيالجوزيابنقال،إسحاقأبو:الأصميحىبنأحمدبنإبراهيم

السنة.هذهمنالآخرةجمادىفيوتوفي.وغيرهحرملةعنروى،فاضلا

ربيعفيتوفي.مخلد)3(ابنوعنه.هدبةعن.المقرئيعقوبأبو:زيادبنإبراهيمبنإسحاق

منها.الأول

الجعد.بنوعلي،اليمانوأبي،إياسأبيبنآدمعن.الصفديداودابن:)4(سليمانبنأيوب

منها.رمضانفيتوفي،ثقةوكان،السماكوابن،صاعدابنوعنه

.البزازعليأبوحسانابن:)5(مكرمبنالحسن

وغيرهم.،هارونبنويزيد،النضر)6(وأبا،عفاناسمع

.والنجاد،مخلدوابن،المحامليوعنه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

فيا:شبت.

.29()5/المنتظم

خالد.ابنعنهروى،خالدبنهدبةعن:وفيه29()5/المنتظم

.39()5/المنتظم

.(291)13/النبلاءأعلامسير،(432)7/بغدادتاريخ،(39)5/المنتظم

النضر.أبو،القاسمبنوهاشم،مسلمبنعفانهما
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سنة.وتسعين()1ثلاثعنمنهارمضانفيوتوفي.ثقةوكان

بنيزيدعنروى،بكردوسالملقب،الواسطيالحسينأبو،عيسىابن:محمد)2(بنخلف

مخلد.وابن،المحامليوعنه.وغيرههارون

.صدوق:1()حاتمأبيابنقال

ثقة.:()4الدارقطنيوقال

الثمانين.علىنيفوقد،منهاالحجةذيفيتوفي

.بعبدوسالمعروفالمدائنيمحمدأبو:اللهعبدبن(روح)بناللهعبد

.هارونبنويزيد،شبابةعنروى

الشافعي.بكروأبو،السماكوابن،المحامليوعنه

السنة.هذهمنالآخرةجمادىفيتوفي.الثقاتمنوكان

.بغدادوسكن،بلخمنأصله،)7(الوراقمحمدأبو:سعد)6(أبيبناللهعبد

وغيرهم.،الجعدبنوعلي،وعفان،يونسبنسريجعنروى

والمحاملي.،والبغوي،الدنياأبيابنوعنه

وسبعينسبععنمنهاالآخرةجمادىفيبواسطوتوفي.وملحوآدابأخبارصاحب،ثقةوكان

سنة.

وأبا،النضرأباسمع.الدولابيبكرأبو:وقيل،اللهعبدأبوزيادابن:)8(إسماعيلبنمحمد

ثقة.وكان.السماكوابن،مخلدبنومحمد،المناديبنالحسينأبووعنه.مسهروأبا،اليمان

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

وسبعين.ثلاث:ط،ظا،بفي

.(991/)13النبلاءأعلامسير،492()8/الكمالتهذيب،335()8/بغدادتاريخ،(39)5/المنتظم

.(799الترجمة)7/والتعديلالجرح

.33(0)8/بغدادوتاريخ،(131)للدارقطنيالبرقانيسؤالات

.(5)13/النبلاءأعلامسير،(39)5/المنتظم،(544)9/بغدادتاريخ

.25(5/1)بغدادتاريخ،39()5/المنتظم

.الأنصاريهلالبنبشربنالرحمنعبدبنعمروبناللهعبدوهو:بغدادتاريخفيزاد

.38()2/بغدادتاريخ،(49)5/المنتظم
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ومئتيروسبميرخمللعسنةخلت5ث!

شرقي)1(العقابثنيهعندواقتتلا،خمارويهوبينالساجأبيابنبينالخلفوقعمنهاالمحرمفي

إليهاسبقهمنخمارويهفبعث،بحمصحواصلهوكانت،وانهزمالساجأبيابنفغلب،دمشق

إلىفذهب،فاتبعه،الرقةإلىفسار،خمارويه)2(فتبعه،حلبإلىفذهب،حمصمنهومنع،فأخذها

طويلسريرابهالهواتخذ،بلدإلىخمارويهووصل،خمارويهمنخوفامنهاانهزمثم،الموصل

.الفراتفيعليهيجلسفكان،القوائم

فيالتقياوقد،يقدرفلمبشيءمنهليظفروراءهفسار،كنداجيقبنإسحاقفيهطمع)3(ذلكوعند

وخلعفأكرمه،ببغدادأحمدأبيإلىوانصرف،فسلم،عظيماصبرأالساجأبيابنفصبرالأيامبعض

.الجزيرةمنومضربكرديارإلىكنداجبنإسحاقورجع،الجبلإلىمعهواستصحبهعليه

.الإمارةدارفيالمعتضدالعباسأباابنهالموفقأحمدأبوسجن،منهاشوالفي،السنةهذهوفي

عمهكانالتيالشامإلىإلايسيرأنفامتنع،الوجوهبعضإلىبالمسيرأمرهأنهذلكسببوكان

إلىالموفقوركب،بغدادواختبطتالأمراءفثارت،بسجنهوأمر،عليهفغضب،إياهاولاهالمعتمد

إلىوتراجعواذلكعندالناسفسكن؟منيولديعلىأشفقأنكمأتظنون:للناسوقال،)4(الميدان

والمنة.الحمدودله،عنهأفرجثم،منازلهم

مدينةمنهفأخذ،العلويزيدبنالحسنأخي،زيدبنمحمدإلى()رافعسارالسنةهذهوفي

الدرهموزنبهاالملحبيعحتىالسعربهافغلا،سنتينبهافحصره،إستراباذإلىمنهفهرب،جرجان

مدةفيذلكبعدكثيرةبلادارافعمنهفأخذ،ساريةإلىليلامنهازيدبنمحمدفهرب،بدرهمين

.)6(متطاولة

صاحب،،)7(الأمويأالرحمنعبدبنمحمدبنالمنذروفاةكانتصفرفيأومنهاالمحرموفي

.أياموعشرة،شهراعشروأحدسنةولايتهوكانت.سنةوأربعينستعن،الأندلس

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

حمص.إلىدمشقمنالقاصديطؤها،دمشقغوطةعلىمشرفةثنية:"العقابثنية"

.(942)7/الأثيروابن،ظا،بمنأثبتناهوما،"فمنعه":طفي

.(435)7/الأثيرلابنالكاملفيذلكوتفصيل.الساجأبيابنفيطمعأي

.بغداد:ط،افي

هرثمة.بنرافعهو

.(434)7/الأثيرلابنالكامل

الأثير.وابنطمنزيادة
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وخقف،كثيربمالويصلهمالشعراءيحب،ممدحاجوادا،جدريأثربوجهه،طويلاأسمروكان

.ذكورستةالأولادمن

حتىوشرورافتناأيامهفيالأندلسبلادفامتلأت،محمدبناللهعبدأخوهبعدهمنبالأمروقام

سيأتي.كما،هلك

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

،الأذكياءالأئمةمنوكان.أحمدالإمامصاحب:المروذي)1(الحجاجبنمحمدبنأحمدبكرأبو

شئت.ماقل:فيقول،الحاجةفيويبعثه،بهويأنس،أصحابهجميععلىيقدمهأحمدكان

أيضا.غسلهفيمنوكان،أحمدالإمامأغمضالذيوهو

الغزوأرادحينسامراإلىتتبعه؟()2(بعدهأعظيمةرفعةوحصلت،كثيرةمسائلأحمدعننقلوقد

ألفا.خمسون

بغلامالمعروف،البصريالباهلياللهعبدأبو،مرداسبنخالدابن:)3(غالببنمحمدبنأحمد

.بغدادسكنوقد،خليل

وغيرهم.،حبيببنوقرة،فروخبنوشيبان،الشاذكونيداودبنسليمانعنروى

وغيرهما.،مخلدوابن،السماكابنوعنه

مجهولين.شيوخعنمنكرةرواهاأحاديثوغيرهحاتمأبوعليهأنكروقد

صالحا.رجلاكان،الأحاديثيفتعلممنيكنولم:)4(حاتمأبوقال

واحد.وغيرداود)5(أبووكذبه

.)6(الناسقلوببهليرققالحديثبوضعاعترفأنهعنهعديابنوروى

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.54()2/العبر،(435)7/الأثيرلابنالكامل،49()5/المنتظم

ظا.،بمن

،59()5/المنتظم،78()5/بغدادتاريخ،(1515/)والضعفاءالمجروحينكتاب،73()2/والتعديلالجرح

.282()13/النبلاءأعلامسير

.73(2/)والتعديلالجرح

أربعمئةفينظرت،بغداددجالذاك:قالأنهال!جستانيداودأبيعنوروي:283()13/النبلاءأعلامسيرفي

وأسانيدها.متونها،كذبكلها،عليئعرضت،لهحديث

.97()5/بغدادوتاريخ،(1891/)الضعفاءفيالكامل
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الناسوحضر،بغدادأسواق)1(أغلقتماتوحين.الصرفالباقلاءيقتاتزاهداعابداكانوقد

.)3(السنةهذهمنرجبفيذلكوكان،بهافدفن،البصرةإلى)2(زورقفيحملثم،عليهللصلاة

علمبهانتشر،فاضلاعالماديناثقةوكان.وغيرهمعينبنيحيىعنروى.)4(ملاعببنوأحمد

كثير.

.)5(التصانيفصاحب،اللغوي،النحوي،السكرياللهعبدبنالحسينبنالحسنسعيدوأبو

أحمد،الإمامأصحابأخصاءمنكان،)6(النيسابورييعقوبأبو،هانئبنإبراهيمبنوإسحاق

المحنة.زمنفياختفىوعنده

الحديثكثيروكان:الأثير)7(ابنقال.الموصليالعطارالتميميإسحاقبنيعقوببناللهوعبد

.الحكامعندمعدلأ

.)8(طالبأبيبنويحعى

بنشدادبنبشيربنإسحاقبنالأشعثبنسليمانوهو،السننصاحب:)9(السجستانيداودوأبو

جمع.والأقاليمالآفاقفيالجوالينالراحلينالأئمةأحد،السجستانيداودأبو،عمرانبنعمرو

وغيروخراسانوالعراقوالجزيرةومصرالشامفيالبلدانمشايخعنالكثيروسمعوألفوخرجوصنف

المجتهديكفي:الغزاليحامدأبوفيهاقالالتي،العلماءبينالمتداولةالمشهورة"الشنن":وله.ذلك

النبوية.الأحاديثمنمعرفتها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

ب،ظا:غلقت.في

.تابوت:وغيرهبغدادتاريخفي

.(285/)13النبلاءأعلامسير،08()5/بغدادتاريخ

أعلامسير،(595)2/الحفاطتذكرة،(168)5/بغدادتاريخ.ثقة،الحافظ،المحدث.المخرميالفضلأبو

.(42/)13النبلاء

فيعجباكان.الأدبكتبمنكثيرشيءعنهوانتشر،القرانيقرىء،فاضلأديناثقةكان:البغداديالخطيبقال

دواوين.منهملجماعةألف،العربأشعارمعرفة

.(912/)13النبلاءأعلامسير،(49)8/الأدباءمعجم،(79)5/المنتظم،(692)7/بغدادتاريخ

.(91/)13النبلاءأعلامسير،(69)5/المنتظم

.(435)7/الكامل

حديثه.الدارقطنيصحح.المحذث،البغداديبكرأبو،الربرقانبناللهعبدبنجعفربنيحيىهو

.961(/)12النبلاءأعلامسير،(1/022)4بغدادتاريخ

الحفاظتذكرة،(2454/)الأعيانوفيات،(79)5/المنتظم،(1/951)الحنابلةطبقات،(55)9/بغدادتاريخ

.2(53/)13النبلاءأعلامسير،(167)22/الذهبشذرات،392()2/السبكيطبقات،(195)2/
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سلمانبنوأحمد،النسائيالرحمنعبدوأبو،اللهعبدبكرأبوابنه:منهم؟جماعةعنهحدث

الدنيا.فيعنهروىمناخروهو،النجاد

وعرضه(بها)1صنفهإنه:ويقال،بها"السنن"بكتابهوحدث،مرةغيربغدادوقدم،البصرةسكن

واستحسنه.فاستجاده،أحمدالإمامعلى

القارئإبراهيمبنعليبنمحمدبكرأبوحدثني:)2(البغداديالخطيببكرأبوالحافظوقال

سمعت:قال،الفرضيالحسنبناللهعبدبنمحمدالحسينأباسمعت:قال،بلفظهالدينوري

:يقولداودأباسمعت،يقولداسةبنبكرأبا

،"السنن"يعنيالكتابضمنتهمامنهاانتخبت،حديثألفخمسمئةمج!ي!اللهرسولعنكتبت

لدينهالإنسانويكفي،ويقاربهيشبههوما،الضحيحذكرت،)3(حديثوثمانمئةآلافأربعةفيهجمعت

قوله::الثاني.")د(بالنياتالأعمال":والسلامالصلاةعليهقوله:أحدها)4(،أحاديثأربعةذلكمن

يرضىحتىمؤمناالمؤمنيكونلا":قوله:والثالث.(آ)6(يعنيهلاماتركهالمرءإسلامحسنمن"

.")8(مشتبهاتأمورذلكوبينبينوالحرامبينالحلال":قوله:الرابع0")7(لنفسهيرضىمالأخيه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

قديما.صنفه:ظا،بفي

.(57)9/بغدادتاريخ

.(5274)اللؤلؤيبروايةالمطبوعفيعددها

الصحيحةالسننمنكثيرعددإلىالمسلميحتاجبل،ممنوع،لدينهالإنسانيكفي:بقولهذلكعلىالذهبيعلق

.2(51)13/النبلاءأعلامسير.القرآنمع

باب،الإيمانوفيالوحيبدءفي،(اوه7)1/صحيحهفيوالبخاري،(43و25)1/المسندفيأحمدرواه

إنما:ع!يوقولهباب،الإمارةفي(91)57رقمومسلم،كيمالنبيأصحابفضائلوفي،بالنيةالأعمالأنجاءما

وابن،آ(وه95)1/والنسائي،(اآ)47رقموالترمذي،الطلاقفي22(5)1رقمداودوأبو،بالنيةالأعمال

.الإسلاممدارعليهاالتيالأحاديثمنوهو،عنهاللهرضيالخطاببنعمرحديثمنكلهم()4227رقمماجه

مالكورواه،عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمن793()آرقمماجهوابن،الزهدفي)2317(رقمالترمذيرواه

وهو،مرسلأالحسينبنعليحديثمن)2318(رقموالترمذي،(309)2/الخلقحسنكتابفي"الموطأ"في

وهو،الحديثفيتحسنالصغيرالجامعفيكماالصحابةمنعددعنالحديثرويلكن،الوجههذامنضعيف

.الإسلامفيالأدبأصولمنعظيمأصل

(091)1/حققتهالذيالأصولجامعفيالأثيرابنساقهوقد،داودأبيسننفياللفظبهذاعليهأقفلم:أقول

معرضفي،215()13/النبلاءأعلامسيرفيوالذهبي531()1/المخطوطالكمالتهذيبفيالمزيوالحافظ

داسة.بنبكرأبيإلىنسبوهخبر

بلفظ:عنهاللهرضيمالكبنأنسحديثمنماجهوابنوالنسائيوالترمذيومسلمالبخاريرواهماوالمحفوظ

لنفسه.يحبمالأخيهيحبحتىأحدكميؤمنلا

=والترمذي،0333()رقمداودوأبو،المساقاةفي(1)995رقمومسلم،()52رقم،الإيمانفيالبخاريرواه
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الأشعثبنسليمانداودأبو:قالالخلالبكرأباأن،الحنبليجعفربنالعزيزعبدعنوحدثت

أهلمنأحدبمواضعهوبصرهالعلومتخريجمعرفةإلىيسبقهلمرجل،زمانهفيالمقدمالإمامالسجستاني

.()1يذكرهداودأبوكان،واحداحديثاحنبلبنأحمدمنهسمعوقد،مقدمورعرجل،زمانه

فيأحدايذكرونلابماويذكرونه،قدرهمنيرفعونصدقةبنبكروأبو،الأصبهانيإبراهيموكان

.)2(مثلهزمانه

حديثمن،)3(داودأبوأرواهماهو،أحمدالإماممنهوسمعهعنهكتبهالذيالحديث:قلت

،العتيرةعنسئلع!ي!اللهرسولأن:أبيهعن،الدارميالعشراء)4(أبيعن،سلمةبنحماد

.فحسنها)5(

:)7(غيرهوقال.الحديد)6(لداودألينكما،الحديثداودلأبيألين:وغيرهالحربيإبراهيموقال

من،والورعوالصلاحوالعفافالنسكدرجةأعلىفي،وسندهوعللهللحديثالإسلامحفاظأحدكان

الحديث.فرسان

وكان1،يشبههعلقمةوكان،وسمتهودلههديهفيع!ي!بالنبييشبهمسعودابنكان:غيرهوقال

أحمدوكان،يشبههوكيعوكان،يشبههالثوريسفيانوكان،يشبههمنصوروكان،()8(يشبههإبراهيم

.)9(حنبلبنأحمديشبهداودأبووكان،يشبهه

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

926(و267)4/المسندفيوأحمد،245()2/والدارمي،الفتنفي)8493(رقمماجهوابن،(012)5رقم

الشبهاتكشفسماهاالحديثهذاشرحفيرسالةوللشوكاني.عنهمااللهرضيبشيربنالنعمانحديثمنكلهم

.(112)13/النبلاءأعلامسير.جديدثوبفيوتخرجتحققبأنوجديرةمطبوعةالمشتبهاتعن

.2(11)13/النبلاءأعلامسير،(57)9/بغدادتاريخ

.طمنزيادة

.طمنزيادة

التراجم.وكتب،بغدادوتاريخ،النبلاءأعلامسيرفيجاءماوأثبت،العشرالأصولفي

فيمملم،منكرحديثهذا:الحديثهذاعن)13/211(النبلاءأعلامسيرفيالذهبيالحافظقال

تكونأما"حديثالسندبهذاحمادعنالمحفوظوإنما-سلمةبنحمادعنالراويوهو-قيسبنالرحمنعبد

رقمماجهوابن(4811)رقموالترمذي)2825(رقمداودأبواللفظبهذاأخرجهوقد:أقول."اللبةمنإلاالذكاة

.مجهولالعشراءبووأ،3(481)

.2(12)13/النبلاءأعلامسير

عساكرابنتاريخومختصر،211()13/النبلاءأعلامسيرفيذلكورد.الهرويياسينبنمحمدبنأحمدهو

/01(011).

.(1)نسخةفيناقصةوهي.(ب)منالفقرةوباقي،النخعيإبراهيموهو،ط،ظامنزيادة

.216()13/النبلاءأعلامسير
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هذاما:لهفقيل،ضيقوكم،واسعكمداودلأبيكان:الرزاقعبدبنبكربنمحمدوقال

.()1إليهيحتاجلاوالاخر،للكتبالواسعهذا:فقال؟اللهيرحمك

شوالمنبقيتعشرةلأربعالجمعةيومبالبصرةوتوفي،ومئتينثنتينسنةفيداودأبيمولدكانوقد

ذكرناوقد.الثوريسفيانقبرجانبإلىودفن،سنةوسبعينثلاثعنومئتينوسبعينخمسسنة

عليه.الأئمةثناءوذكرنا"التكميل"كتابنافيترجمته

كثير،ديناشعرهفيمجيداكان،الشاعرالصيمري)3(العنبسأبو:)2(إبراهيمبنإسحاقبنومحمد

:)4(قولهشعرهجيدومن،هجاءوكان،الملح

والعوادالطبيبموتبعديأسبعدمنعاشقدمريضكم

بالصيادالقضاءويحلسليمافينجوالقطايصادقد

ومئتيووسبميرسترسنةخلتص5ثي

،والستوروالمقاعدالفرشعلىاسمهوكتب،بغدادشرطةإلىالليثبنعمروأعيدمنهاالمحرمفي

طاهر.بن(()اللهعبدبنأبناللهعبيدوولي،ذلكعنوعزل،منهاشوالفياسمهأسقطثم

.أذربيجاننيابةالساجأبيابنالموفقولى:وفيها

إليهفخرج،فحاصرها،دجلتهاشرديفنزل،الموصلمدينةالخارجيالشاريهارونقصد:وفيها

عنه.ورجع،فأمنهمفاستأمنوه،أهلهاأشراف

والطائف.الحرمينأمير،العباسيمحمدبنهارونالسنةهذهفيبالناسوحج

كلهم،غرقهمحتىبهيشعرواولمسيلفجاءهم،الأماكنبعضفينزلوااليمنحجاجرجعولما

.راجعونإليهوإناللهفإنا،أحدمنهميفلتفلم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.217()13/النبلاءأعلامسير،(5/1111)عساكرابنتاريخمختصر

قضاءولي.فيهاوقبره،الكوفةأهلمنوهو،بالنجومعارفاظريفاأديباكان،العباسيينوالمعتمدالمتوكلنديم

زمانه.شعراءأكثروهجاه.البحتريمعمناظرةله،إليهافنسبالصيمرة

البلدانومعجم،)6/28(للزركليوالأعلام،)18/8(الأدباءومعجم،)1/238(بغدادتاريخفيترجمةله

.(99)5/والمنتظم،(صيمرة)

.الضيمري:ط،افي

.(99)5/والمنتظم،(943)3/البلدانومعجم،(9/)18الأدباءومعجم،238(/1)بغدادتاريخفيالبيتان

ظا.،بمن
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فيتلانفرجالسنةهذهفيأن:")2(كامله"فيالأثيروابن،")1(منتظمه"فيالجوزيابنوذكر

وأكفانهم،صحيحةأبدانهمسبعةوفيها،الحوضمثلفيأقبرسبعةعنشقيقبتليعرفالبصرةأرض

،مكحلتانعينيهوكأن،ماءشربقدكأنهبللشفتيهوعلى،جمةلهشابأحدهم،المسكريحمنهايفوح

الحي.كشعرقويهوفإذا،شيئاشعرهمنيأخذأنحضرهمنبعضوأراد.خاصرتهفيضربةوبه

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

عالية.وروايةكثيرحديثله،المشهورالمسندصاجما،الحافظ،غرزة)3(أبيبنحازمبنأحمد

المبوب"المسند"()5(صاجماأ،الكبيرالحافظ،الأندلسيالرحمنعبدأبو:مخلد)4(بنبقي

فيوعندي،أحمدالإماممسندعلىحزمابنفضلهوقد،صحابيوستمئةألفعنفيهروى؟الفقهعلى

ولو،روايتهلهموقعولا،ببلادهمهوليسفإنهأ؟وأجمعمنهأجودأحمدمسندأنوالظاهر،نظرذلك

منسمعقدبقييكونأنإلااللهم،المسنداتمنمسنداعليهفضللما،فيهماعلىووقفعليهاطلع

ودله،أحمدالإمامبمسندألحقناهاالتيالزياداتمناللهيسرقدكما،عليهوزادالمسندجميعأحمد

.()6(أبداوالمنةالحمد

يزيدونوغيرهابالعراقالحديثأئمةمنوغيرهأحمدالإماممنفسمع،العراقإلىبقيرحلوقد

أخر.تصانيفوله،شيخاوثلاثينبأربعةالمئتينعلى

فقالت:،جاءتهامرأةأن:القشيريذكر،الدعوةمجاب،زاهداعابداصالحارجلاذلكمعوكان

فإن؟لأستفكه)7(أبيعهاأنأريددويرةولي،إليهشوقيمنالليلأناملاوإني،الإفرنجأسرتهابنيإن

ولا()8(نومولا1،نهارولاليلليفليس،بثمنهافكاكهفيلأسعىيأخذهاأحدإلىتشيرأنرأيت

الله.شاءإن،ذلكفيننظرحتىانصرفي،نعم:فقال.قرارولا،صبر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

المنتظم)5/001(.

.(51/16)أيضأالطبريتاريخفيوهو،(437)7/الأثيرلابنالكامل

العبر،923()13/النبلاءأعلامسير.الثقاتفيحبانابنذكره،متقناحافظأكان،الكوفيالغفاريعمروأبو

/2()55.

شذرات،285(/)13النبلاءأعلامسير،(962)2/الحفاظتذكرة،(001)5/المنتظم،75()7/الأدباءمعجم

.(2961/)الذهب

ظا.،بمن

ظا.،بمنزيادةقوسينبينما

بها.أستفكهلأن:ظا،بفي

ظا.،بمنزيادة
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قليلعنإلاكانفما،فذهبت،بالخلاصلولدهاوجلعزاللهيدعوشفتيهوحركالشيخوأطرق

إني:فقال؟أمرككانكيف:فقال!اللهيرحمك،خبرهاسمع:فقالت،معهاوابنها،جاءتحتى

عليفأقبل،رجليمنالقيدسقطإذأمشييومذاتأنافبينا،القيودفيونحنالملكيخدمفيمنكنت

أشعر،ولمسقطولكنه،واللهلا:فقلت؟)1(رجليكمنالقيدفككت:وقالط،فشتمني،بناالموكل

أيضا،فسقط،وأكدوهفأعادوه،أيضافسقطقمتثم،وأيدمسمارهوشد،فأعادوهبالحدادفجاؤوا

،أطلقوه،لهدعاؤهااستجيبقدإنه:فقالوا،نعم:فقلت؟والدةله:فقالوا،رهبانهمفسألوا

رجليه،منالقيدسقطالتيالساعةعنبقيفسأله.الإسلامبلادإلىوصلتحتىوخفروني،فأطلقوني

.فيها)2(لهاللهدعاالتيالساعةهيفإذا

فيالجوزيبنالفرجأبوعليهأثنىوقد،والصلاةالصدقةكثيركان،الكاتب:مخلد)3(بنصاعد

بينالجمعيمكنوقد،وحمقتيهفيهكانأنهوذكر.")5(كامله"فيالأثيرابنفيهوتكلم،")4(منتظمه"

الصفتين.وهاتينالقولين

والأدباءالعلماءأحد،البغداديثم،الدينوريمحمدأبو،قتيبةبنمسلمبناللهعمد:!تيبهبن
-)6("

الأنيقة،المشهورةالمفيدةالتصانيفوله،واحدوغير،راهويهبنإسحاقعنروى.الأذكياءوالحفاظ

ذلك.وغير،الأخباروعيون،الكاتبوأدب،والمعارف،ومشكله،القرآنكغريب

قتيبةابنتصنيفمنمنزلهفييكنلممنيتهمون،)7(العلمأأهلوكان،نبيلاجليلاثقةوكان

إلىعليهأغميثم،شديدةصيحةفصاح،حارةهيفإذا،هريسةمنلقمةأكلأنهوفاتهسببوكان

السنة،هذهمنرجبمنليلةأول،السحروقتماتأنإلىيتشهديزللمثم،فأفاق،الظهروقت

السنة.هذهفيوالصحيح،ومئتينسبعينسنةفيتوفيإنه:وقيل

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

رجلك.:افي

.092(/)13النبلاءأعلامسير،(551)5/المنتظم،84()7/الأدباءمعجم

النبلاءأعلامسير،(101)5/والمنتظم،(الفهرسانظر)الأثيرلابنوالكامل،(الفهرسانظر)الطبريتاريخ

/13()326.

(101)5/المنتظم

.(914)7/الأثيرلابنالكامل

بناللهعبدفقطاسمهأوردتبنسخةأنغير،ظا،بفيهناوسقطتهـ.275سنةحوادثفيترجمتهتقدمت

قتيبة.بنمسلم

.طمنزيادة
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ولكن،محمدبأبييكنىوكان،الحفاظأحد:)1(الرقاشيقلابةأبواللهعبدبنمحمدبنالملكعبد

قلابة.أبولقبعليهغلب

وغيرهم.،الطيالسيداودوأبا،عبادةبنوروح،هارونبنيزيدسمع

وغيرهم.،الشافعيبكروأبو،والنجاد،والمحاملي،صاعدابنوعنه

غلط،حديثألفستينحفظهمنوروى.ركعةأربعمئةيومكلفييصلي،عابدا،صدوقأوكان

سنة.وثمانينستعنالسنةهذهمنشوالفيوفاتهوكانت.العمدسبيلعلىلابعضهافي

.)2(العوامأبيبنأحمدبنومحمد

.)3(الصائغإسماعيلبنومحمد

.الصمد)4(عبدبنويزيد

،(بمصرأ"المقياس"صاحب،المؤذن،الزدادبناللهعبدبنالسلامعبدبناللهعبد:الزذادوأبو

.")5(الوفيات"فيخلكانابنالقاضيقاله.هذايومناإلىذريتهوإلىإليهمسلمهوالذي

ومئتيروسبميرسبمسنةخلت5ث!

حريرمن؟هائلةوتحفكثيربذهبهاداهلأنهوذلك،لخمارويهطرسوسنائببازماردعافيها

ذلك.وغير

.بغدادإلىخمارويهأصحابمنعظيمقائدقدم:وفيها

عندولومظلمةلهكانتمن:الناسفيونودي،يعقوببنيوسفببغدادالمظالمولي:وفيها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(017)2/الذهبشذرات،(177/)13النبلاءأعلامسير،(201)5/المنتظم،(01/425)بغدادتاريخ

.صدوق.المحذث.جعفروأبو،بكرأبو،الرياحيالعوامأبيبنيزيدبنأحمدبنمحمد

.7(/)13النبلاءأعلامسير،(301)5/المنتظم

الحرمشيخ،المحدث،المهديمولى،العباسي،القرشي،الصائغجعفرأبو،سالمبنإسماعيلبنمحمد

.(611/)13النبلاءأعلامسير،(401)5/المنتظم.التسعينأبناءمن،صدوق،المكي

توفي.بالحديثبصيرأثقةكان.المتقنالمحدث،القاسمأبو،الدمشقيالصمدعبدبنمحمدبنيزيدهو

.(58)2/العبر،(151)13/النبلاءأعلامسير.بدمشق

.(89)4/للزركليوالأعلام،(121)3/الأعيانوفيات
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حسنة،سيرةالناسفيوسار.فليحضرالناسمنأحدعندأو،الموفقأحمدأبياللهلدينالناصرالأمير

مثلها.يرلمصرامةوأظهر

.()1(الهاشميمحمدبنهارونبالناسوحجأ

:الأيانمنفيهاتوفيوممن

سمع،سماعةابنبعدبغدادقاضي،الكوفيإسحاقأبو،الغنبس)2(أبيبنإسحاقبنإبراهيم

ثقةوكان،سنةوتسعينثلاثعنوتوفى.وغيرهالدنياأبيابنعنهوحدث،وغيرهعبيدبن)3(يعلى

صالحا.دينافاضلا

والمراقبة،والورعوالمجاهدةبالعبادةالصوفيةمشاهيرأحد،الخزازسعيدأبو:)4(عيسىبنأحمد

.الحالوضيقالشدائدعلىوصبروأحوالكراماتوله،ذلكفيتصانيفوله

.وغيره،أدهمبنإبراهيمصاحب،بشاربنإبراهيمعنروى

وجماعة.،المصريمحمدبنعلي:وعنه

.)5(بدموعهماللهكاتبوافقدالخائفينأعينبكتإذا:-اللهرحمه-قولهكلامهجيدومن

.)6(الرجالعندهاتبينالبلوىجاءتفإذا،والفاجرالبرتسترالعافية:-اللهرحمه-وقوله

.)7(باطلفهو،ظاهزيخالفهباطنكل:وقوله

.ثان)8(وقتتضييعماضبوقتالاشتغال:وقوله

.الأبرار)9(حسناتالمقربينذنوب:وقوله

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

ظا.،بمنزيادة

والمنتظم،)6/25(بغدادتاريخ:المصادرفيجاءماوأثبت،العينينأبيابن:والمطبوعالأصولفي

.(891)13/النبلاءأعلاموسير،(501)5/

الطنافسى.عبيدبنيعلىوهو،معلى:ط،آفي

،435()2/الصفوةصفة،276()4/بغدادتاريخ،246(0/1)الأولياءحلية،228(-)223الصوفيةطبقات

.(2291/)الذهبشذرات،(914/)13النبلاءأعلامسير،(501)5/المنتظم،(281)5/عساكرابنتاريخ

.(2437/)الصفوةصفة،(501)5/المنتظم

.(2437/)الصفوةصفة،(501)5/المنتظم

.42(0)13/النبلاءأعلامسير

.(132)5/عساكرابنتاريخ

.(437)2/الصفوةصفة
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.()1تسليمالقضاءمعوالرضا،تفويضالقضاءقبلالرضا:وقوله

منح!تعلىالقلوبجبلت":والسلامالصلاةعليهقولهعنسئلأنهإليهبسندهالبيهقيروىوقد

.؟)2(إليهبكليتهيميللاكيفاللهغيرمحسنايرلملمنعجبايا:فقال،"إليهاأحسن

.حسن)3(عليهكلامهولكن،بصحيحليسالحديثوهذا:قلت

الملوكيركبأنأبوكأحبفلو،اصبر،بنييا:فقال،فضةدانقأبيمنطلبت:سعيدابنهوقال

.)4(عليهتأبوامابابهإلى

ثم،طعامااللهأسألأنفهممت،شديدجوعمرة)6(أصابني:قالعنهعساكر)5(ابنالحافظوروى

هاتف:بيفهتف،صبراأسألهأنفهممت،التوكلينافيهذا:قلت

أتانامننضيعلاوأناقريمامناأنهويزعم

يراناولانراهلاكأناوصبراجهداالقرىويسألنا

.زادبلافراسخومشيتفقمت:قال

ولااثارهيتبع،بشيءعنهيتسلىولا،شيءبكلمحبوبهإلىيتعللالمحمت:الخرازسعيدأبووقال

:أنشد)7(ثم،استخبارهيدع

علممكتنابعدبنعمىفماليمخبرمنفهلعنهاأسائلكم

أموا)8(ظعنواإذاللهبلادوأيأهلهاخيمأينأدريكنتفلو

النجمدونهاومننعمىأصبحتولوخلفهاالريحمسلكلسلكناإذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.(137)5/دمشقتاريخ

.(437)2/الصفوةصفة

ابنورواه)172(صفحةالحسنةالمقاصدفيالسخاويالحافظقال،)8574(الإيمانشعبفيالبيهقيرواه

وابنالشيخوأبو،121()4/الحليةفينعيمأبوورواه،وموقوفامرفوعاباطلوهوالمتناهيةالعللفيالجوزي

نأعمارةبنالحسنبلغ:قال،الخياطأبانبنإسماعيلطريقمنكلهموآخرون،العقلاءروضةفيحبان

خيثمةإن:فقال،مدحتهثمذممته:للأعمشفقيل،الأعمشفمدحه،بكسوةإليهفبعث،فيهوقعالأعمش

الكاملفيعديابنرواهوهكذا،إليهاأحسنمنحبعلىالقلوبجبلت:قالمسعودابنعنحدثني

التهذيب.تقريبفيالحافظقالكما،بالوضعرمي،متروكالخياطأبانبنوإسماعيل.7(10)2/

.(913)5/دمشقتاريخ

.(141-041)5/دمشقتاريخ

..جوعفنالنيالباديةفيكنت:عساكرابنتاريخفي

.248(0/1)الأولياءوحلية،228صالصوفيةطبقاتفيالأبيات

.قصدوا:"مواأ"و،ساروا:"ظعنو"
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والأولوثمانينستسنةفي:وقيل،)1(وأربعينسبعسنةفي:وقيل،السنةهذهفيوفاتهوكانت

أصح.

سمع،زغاث)3(يلقب،الحافظ،الطيالسيموسىأبو:دلويه)2(بنسنانبناللهعبدبنعيسى

هذهمنشوالفيوفاتهوكانت.الدارقطنيوثقه.واحدوغيرالشافعيبكرأبووعنه،نعيموأباعفان

سنة.وثمانينأربععنالسنة

،الرازيالحنظليحاتمأبو،مهرانبنداودبنالمنذربنإدريسبنمحمد:)4(الرازيحاتمأبو

،الرازيزرعةأبيقرينوهو،والتعديلوالجرحالحديثبعللالعارفين،الأثباتالحفاظالأئمةأحد

برحمته.اللهتغمدهما

بنالربيع:عنهوحدث،الكبارمنخلقعنوروى،والأمصارالأقطاروطاف،الكثيرسمع

إبراهيمأهلهامنعنهوروى،بهافحدثبغدادوقدم،منهأكبروهما،الأعلىعبدبنويونس،سليمان

وغيرهم.،والمحاملي،الدنياأبيوابن،الحربي

وذكر،فرسخألفمنأكثرالحديثطلبفيقدميعلىمشيت،بنييا:)5(الرحمنعبدلابنهقال

بعضمناستقرضحتىشيئايأكللاثلاثامكثوأنه،الأحيانبعضفيعليهينفقشيءلهيكنلمأنه

.دينارنصفأصحابه

.والفقهاءالعلماءمنواحدغيرعليهأثنىوقد

فلهصحيحواحدبحديثعليأغربمن:فيقول؟وغيرهمالحفاظمنعندهحضرمنيتحدىوكان

فيوكان،ذلكمنبشيءأحديأتفلم،عنديليسماأسمعأنومرادي:قال.بهأتصذقدرهمعليئ

السنة.هذهمنشعبانفيحاتمأبيوفاةكانت.)6(الرازيزرعةأبوذلكحضرمنجملة

له،بالحنينيالمعروف،الخرازالكوفيجعفرأبوالحسنابن:)7(موسىبنالحسينبنمحمد

مسندكبير.

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

باطل.وهو:عساكرابنعندبعده

.)272(الحفاظطبقات،618(/)12النبلاءأعلامسير،6(01)2/الحفاظتذكرة،(11/517)بغدادتاريخ

.رعاث:ظاوفي،رغاب:بفي

تذكرة،)5/701(المنتظم،384()1/الحنابلةطبقات،73()2/بغدادتاريخ،)1/934(والتعديلالجرح

.(171)2/الذهبشذرات،(58)2/العبر،247()13/النبلاءأعلامسير،(567)2/الحفاظ

.(801)5/المنتظم

.35(1/5)والتعديلالجرح،(801)5/المنتظم

.(432/)13النبلاءإعلامسير،(901)5/المنتظم،22(5)2/بغدادتاريخ،23(0)7/والتعديلالجرح
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صاعد،ابن:وعنه.وغيرهم،نعيموأبي،والقعنبي،موسىبناللهعبيد:عنروى

صدوقا.،ثقةكان.السماكوابن،والمحاملي

إلايحدثلمولكن،شيخخمسمئةمنأكثرمنسمع،البزازجعفرأبو،)1(سعدانبنمحمد

منها.شعبانفيوتوفي،باليسير

بنومحمد.مشهورغيروهو،القعنبيعن،البزازسعدانبنمحمدوثم:)2(الجوزيابنقال

ومئتين.،)3(وثلاثينأإحدىسنةفيتوفي"مشهور،النحوي،سعدان

فيها:وتوفي:كامله)4(فيالأثيرابنقال

يتشيع.وكان،الفسويالإمام،()جوانبنسفيانبنيعقوب

الأصم.أحمدالعباسأبيوالد،مولاهم،الأمويمعقلبنيوسفبنويعقوب

فأما:،البرمكييحيىبنجعفرابنةإنها:قيل،المأمونيةالمغنية،وعريب

الحديثسمع،الفسويالفارسيمعاويةأبيبنيوسفأبوفهو:)6(جوانبنسفيانبنيعقوب

الجماهر،وأبو،ودحيم،عماربنهشام:منهم؟)7(الثقاتمنشيخألفمنأكثرعنوروى،الكثير

إبراهيم،بنومكي،عاصموأبو،منصوربنوسعيد،الدمشقيون،الرحمنعبدبنوسليمان

والقعنبي.،موسىبناللهوعبيد،كثيربنومحمد،حرببنوسليمان

وابن،خراشوابن،سفيانبنوالحسن،داودأبيبنبكروأبو،"سننه"فيالنسائي:عنهروى

منوغيره"المعرفة"و"التاريخ"كتابوصنف،سواهموخلق،الإسفرايينيعوانةوأبو،خزيمة

النافعة.المفيدةالكتب

سنة.ثلاثيننحوذلكفيوطنهعنوتغرب،النائيةالبلدانإلىالحديثطلبفيرحلوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.325()5/بغدادتاريخ،(901)5/المنتظم

.(901)5/المنتظم

.324()5/بغدادتاريخفيترجمتهومنوالمنتظم،ظا،بمن

.(044)7/الأثيرلابنالكامل

.نحرا:ط،آفي

تهذيب،(58)2/العبر،(018)13/النبلاءأعلامسير،(582)2/الحفاظتذكرة،2(80)9/والتعديلالجرح

.(171)2/الذهبشذرات،385(/11)التهذيبتهذيب،(0551لوحةاالكمال

ثم؟الباقيفأين،شيخثلاثمئةمننحوإلامشيختهفيليس:فقال،النبلاءأعلامسيرفيذلكعلىالذهبيعلق

.ضغفواقدجماعةالمذكورينفي
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أنافبينا،الرحلةزمنفيالسراجضوءعلىالليلفيأكتبكنت:قالأنهعنهعساكر)1(ابنوروى

ذهابمنفاتنيماعلىأبكيفجعلت،السراجمعهأبصرفلم،بصريعلىشيءوقعإذليلةذات

عينيغلبتنيثم،الغربةمنفيهأناوما،!ي!اللهرسولحديثكتابةمنذلكبسببيفوتنيوما،بصري

فاتنيوما،الغربةمنفيهأناماإليهفشكوت؟لك)2(ما:فقال،المنامفي!ي!اللهرسولفرأيت،فنمت

.القرانمنشيئأيقرأكأنهوجعل،عينيعلىيدهفوضع،منهفدنوت،منيادن:فقال.السنةكتابةمن

أنسخ.وجلست،فأبصرتاستيقظتثم

الحديثأهلإمامهو:وقال،النيسابورياللهعبدأبووالحاكم،الدمشقيزرعةأبوعليهأثنىوقد

التشيع.إلىبعضهمنسبهوقد،مشايخنامنهوسمعنيسابوروقدم،بفارس

،عفانبنعثمانفييتكلمأنهعنهبلغهفارسصاحبالليثبنيعقوبأن:عساكر)3(ابنوذكر

وإنما،السجزيعفانبنعثمانشيخنافييتكلملاإنه،الأميرأيها:وزيرهلهفقال،بإحضارهفأمر

شيخنافييتكلمحسبتهإني،وللصحابي)4(ليما،دعوه:فقال،الصحابيعفانبنعثمانفييتكلم

.(ا)السجزيعفانبنعثمانأ

وفاتهكانتوقد،القدركبيرمحدثإمامفإنه؟سفيانبنيعقوبعنصحيحاهذاأظنوما:قلت

الله.رحمه،بالبصرةالسنةهذهمنرجبفيبشهرالرازيحاتمأبيقبل

فيالحديثأمليأنوأمرنيليغفر:قال؟ربكبكفعلما:لهفقال،المنامفيبعضهمراهوقد

منجماعةحوليوجلس،الرابعةالسماءفيللإملاءفجلست،الأرضفيأمليهكنتكماالسماء

الذهب.بأقلامالحديثمنأمليهمايكتبون،جبريلمنهم؟الملائكة

أنهالبعضهمقولاوحكى،"تاريخه"فيعساكرابنالحافظترجمهافقد:المأمونيه)6(عريبوأما

وبيعت،،البرامكةدولةذهابعندصغيرةوهيسرقت،البرمكيخالدبنيحيىبنجعفرابنة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

دمشق"تاريخمختصر"فيبنحوهوهو.منهالمتوفرةالمخطوطةالنسخفيساقطعساكرابنتاريخمنالياءحرف

الكمالوتهذيب،)11/387(التهذيبوتهذيب،181()413/النبلاءأعلاموسير،)28/45(منظورلابن

.(1551لوحةا

كثيبا.مالك:ظا،بفي

.(182/)13النبلاءأعلاموسير،(46)28/منظورلابن"دمشقتاريخمختصر"فيبنحوههو

وللصحابة.:ظا،بفي

.طمنزيادة

.(044)7/الأثيروابن،(923-922)صالنساءتراجمعساكرابنتاريخ،(19-1/245)الأغاني
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قطامرأةرأيتما:قالأنهأبيهعن،إسحاقبنحمادعنروى)2(ثم.الرشيدبنالمأمونفاشتراها)1(

خصلةتجدأنتشاءوما،منهاوالنردبالشطرنجولعبا،وشعرا،وضربا،وغناء،وأدبا،وجهاأحسن

فيها.وجدتهاإلاامرأةفيبارعةظريفةحسنة

هيوكانت،المعتصمبعدهأحبهاثم،يتعشقهاالمأمونكان،بليغةفصيحةمطيفةشاعرةكانتوقد

ذكرهماعلى،اللهقبحها،الخلافةدارفيإليهاأدخلتهوربما،حامد)3(بنمحمد:لهيقاللرجلتتعشق

عنها.عساكرابن

المتوكليديبينغنتهوربما،الشعرفيهتقولوكانت،سراوتزوجته،المنذريصالحاتعشقتثم

.)4(عملكنمنخيزهذا،سحاقاتيا:لهنفتقول،ذلكمنجواريهفيضحك،هوفيمنيشعرلاوهو

مرضمنتعودهالمتوكلعلىدخلتلماأنهاذلكفمن،شعرهامنكثيراشيئاعساكرابنأوردوقد

:به)5(وغنتهشعرهامنأنشدته،أصابه

صدريفيتوقدالشوقونارفقلتعلةبالخليفة:فقالواأتوني

أجريلهوكانالحمىبيفكانتجعفرالخليفةحمىبيليتألا

صبريلذوهذابعدإنيالحزنمنأمتفلمحمقيلأنحزناكفى

شكريمنللخليفةقليلوذاكجعفرللخليفةفداءجعلت

:قبلها)6(منفغنته،عليهدخلتعوفيولما

والسقمالالاممنالمعافىدمتسقممنعافاكمنلأنعمشكرا

والكرمالجودرياضنبتواهتزبهجتهاللإلامبنوركعادت

الذممعلىأرعىولامنكأعفملكالمصطفىبعدللدينقامما

الظلمدجىعناسنتهبنورونفىجعفرافينااللهفعمر

:أيضا)7(عافيتهفيولها

.المأموناشتراهاثم،الأمينواشتراها:عساكرابنتاريخفي(ا

.54(1/2)الأغاني،922()ص(النساءتراجم)عساكرابن2(

أزرقالشعرأصهبأشقروكان،خراسانقوادأحد،بالخشنالمعروفالخاقانيحامدبنمحمد:الأغانيفي3(

العينين.

.(23ه)صالنساءتراجمعساكرابن،72(1/2)الأغاني(4

233()صالنساءتراجمعساكرابنتاريخ(ه

.233()صالنساءتراجمعساكرابنتاريخ6(

.234()صالنساءتراجمعساكرابنتاريخ7(
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والكفرالضلالةأشياخرغمعلىجعفراالخليفةعافىالذيحمدنا

البدرعنأجلىثمقليلكسو!أصابهبدرمثلإلاكانوما

الظهرقاصمةللدينوعلتهوقو!عزللدينسلامته

الذعرشدةمنالأمصاروأظلمتكلهاالبريةفأمرضتمرضت

الجمرعلىكالنيام)1(وكانواأفاقواإفاقةمنكالناساستبانفلما

الدهرآخرسالمامعافافدامجعفرسلامةدنياناسلامة

الوزرمنبعيداالتقوىمنقريباوالتقى)2(بالفضلالناسيعمإمام

.للصوابالموفقوالله،كفايةذكرناوفيما،كثيرشيءالفائقةالرائقةالأشعارمنولها

ومئتينوسبعينسبعسنةوتوفيت،ومئةوثمانينإحدىسنةفيمولدهاأنبلغني:عساكر)3(ابنقال

سنة.وتسعونستولها،رأىمنبسر

ومئتيروسبميرثما!3سنةخلت5ث!

.)6(ذؤابةالجمةصارتثمجمة)5(ذونجمطلعالسنةهذهمنالمحرمفي:)4(الجوزيابنقال

السابقة،الأخبارفيبلغناولا،مئلهيعهدلمشيءوهذا،النيلماءغارالسنةهذهوفي:قال)7(

.جداذلكبسبببمصرالأسعارفغلت

.بالوزارةوهببنسليمانبناللهعبيدعلىوخلع:قال)8(

بغدادفدخل،النهروانإلىالناسفتلقاهالغزومنأحمدأبوالموفققدممنهاالمحرموفي:قال)9(

هذهفيترجمتهفيسيأتيكما،أيامبعدومات،صفرأوائلفيدارهفيفاستقر،بالنقرسمريضوهو

السنة.

.كالقيام:عساكرابنتاريخ(1)

.بالعدلعساكرابنتاريخوفي،بالعقل:ظا،بفي()2

.(923)صالنساءتراجمعساكرابنتاريخ)3(

.(01/91)الطبري،(5901/)المنتظم(4)

.الرأسشعرمجتمع:"الجمة"()5

.الرأسشعرمنالمضفورالشعر:"الذؤابة")6(

.(011)5/المنتظم)7(

.()5/901المنتظم)8(

.)5/901(المنتظم)9(
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()1(ومئتينوسبعينثمانسنةفيالقرامطةظهورأولا

الملاحدةالزنادقةمنفرقةوهم،اللهقبحهم،القرامطةتحركتالسنةهذهوفي:)2(الجوزيابنقال

أ)3(همأثم.المحرماتيبيحانوكانا،ومزدكزرادشتنبوةيعتقدونالذينالفرسمنالفلاسفةأتباع

وعندعندهمالناسأقللأنهم؟)4(الرافضةجهةمنيدخلونماوأكثر،باطلإلىناعؤكلأتباعذلكبعد

عقولا.غيرهم

.الصادقجعفربنالأعرجإسماعيلإلىلانتسابهم؟الإسماعيلية:لهمويقال

.(البقار)الأشعثبنقرمطإلىنسبة:قيل؟القرامطة:لهمويقال

ليشغلهم؟وليلةيومكلفيصلاة)6(بخمسيناتبعهمنيأمردعوتهأولفيكانرئيسهمإن:وقيل

إلىودعا،ومسلكادعوةلأتباعهوأسس،عشراثنينقباءاتخذثم.المكيدةمنتدبيرهيريدعمابذلك

البيت.أهلمنإمام

نسبةوالبابكية،والخزمية،المحضالكفرويبطنونالرفضيظهرونلأنهم؟الباطنية:لهمويقال

فقتله،أسيرابهجيءحتىالجيوشخلفهيبعثيزلفلم،المعتصمأيامفيظهرالذيالخرميبابكإلى

.سبق)7(فيماذكرناكما

.العباسبنيلسوادمضاهاة،شعاراالحمرةصبغإلىنسبةالمحمرة:لهمويقال

العقل.)9(ومقتضىالرأيوترك،المعصومالإماممن)8(التعلمإلىنسبة،والتعليمية

فيماالعالملهذامدبرةالسيارةالمتحيزةالسبعةالكواكببأنالقولإلىنسبة،السبعية:لهمويقال

فيوالشمس،الثالثةفيوالزهرة،الثانيةفيوعطارد،الأولىفيالقمروهي.اللهلعنهم،يزعمون

السابعة.فيوزحل،السادسةفيوالمشتري،الخامسةفيوالمريخ،الرابعة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

ظا.،بمنزيادة

.(011)5/المنتظم

.ط،بمن

القرامطة.:ظا،بفي

.البقال،الأشعببنقرمط:المنتظمفي

.صلواتبخمس:افي

.223و222سنةحوادث

التعليم.:ظا،بفي

العقل.تصرفوإفساد:المنتظمفي
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همليلةسنةكلفييجتمعونإنهم:يقالجماعةالبابكيةمنبقيوقد:)1(الجوزيابنقال

هذا:ويقولون؟لهحلتامرأةيدهفيوقعفمن،النساءوينتهبون،المصابيحيطفئونثم،ونساؤهم

المسمىتاريخهمنالموضعهذافيالجوزيبنالفرجأبوبسطوقد.اللهلعنهم،مباحاصطياد

الله.لعنهم،قولهمتفصيل"بالمنتظم"

وكشفالأستارهتك"كتابهفيالمشهورالمتكلم)2(الباقلانيبكرأبوالقاضيذلكإلىسبقهوقد

الذيالفاطميينأيامفيمصربديارقضاتهمبعضجمعهالذيالكتابفي،الباطنيةعلىالردفي"الأسرار

أولابهيجتمعمنيدعوأن:درجةأول،درجةعشرةستجعله"الأكبروالناموسالأعظمالبلاغ"سماه

علىتفضيلهإلىذلكعلىوافقهإذابهينتقلثم،عثمانعلىعليبتفضيلالقولإلىالسنةأهلمنكانإن

يترقىثم،الحقالبيتوأهلعلياظلمالأنهما؟سبهماإلىذلكمنيترقىثم،وعمربكرأبيالشيخين

منالإسلامدينفيالقدحفييشرعثم،ذلكعلىأكثرهمموافقةفيوتخطئتهاالأمةتجهيلإلىذلكبعد

هو.حيث

تعالى:قالكما،شقيجاهلغبيكلعلىإلاتروجلاوضلالاتشبها)3(لمخاطبتهذكروقد

.ضالهومنبهيضلأي،(9-7:الذارياتأ!أظثمنعنهيؤفك!نحنطؤدوللفىإنكؤ!آتجثذاتوالمبما)

وقال.(163-161:الصافاتأ!اتجحيمصالهومقإ،!بفتنينأنت!علتهما5تغبدونومافإن!):تعالىوقال

رفيولؤشاضورأتقؤلآزخرفبغضإكبغضهتميوحىوالجنلإلنساشيطينعدوانجىلكلجعقناوكذلك!و:تعالى

همماوليقزفوأوليزضغبالاخرؤيؤصمنوتلاائذينألمحدةإلتوولنقحغئ!يفتروتومافذزهتمفعلؤما

ينقادلاوالضلالالجهلأنومضمونها،كثيرةالمعنىهذافيوالايات.(-112113:ا!نعامأمقترفوت!و

:الشعراءبعضقالكما،الرجالشرارإلاله

المجانينأضعفعلىإلاأحدعلىمستحوذاهوإن

دين،أوعقللضعيفينبغيلاماوالرعونةوالسخافةوالجهلالكفرفيمقاماتلهمكلههذابعدثم

لمأشياءإبليسبعضهمأفادوربما،الجهالاتوأنواعأبوابمنإبليسعليهمفتحمما،سماعهتصورأو

بعضهم:قالكما،عندهتكن

جنديمنإبليسصارحتىالدهرمنبرهةإبليسجندمنأمرأوكنت

)2(

)مح!(

.)5/114(المنتظم

البصرةفيولد.الأشاعرةمذهبفيالرئاسةإليهانتهت،الكلامعلماءكبارمن،محمدبنالطيببنمحمدهو

هـ.304سنةفيهاوتوفي،بغدادوسكن

بذلك.يخاطبهأنيريدلمن:طفيبعدها
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على،بهمالحالوتفاقم،أمرهماستفحلثم،السنةهذهفيتحركتالطائفةهذهأن:والمقصود

المسجدوسطفيالحجيجدماءفيهفسفكوا،الحرامالمسجددخلواأنإلىالحالآلحتى،سنذكرهما

سبعسنةفيبلادهمإلىبهوذهبوا،موضعهمنواقتلعوه،الأسودالحجروكسروا،المكرمةالكعبةحول

ثنتينموضعهعنغائبافمكث،وثلاثمئةوثلاثينتسعسنةإلىعندهميزللمثم،وثلاثمئةعشرة

.()1راجعونإليهوإناللهفإنا،سنةوعشرين

الدينوناصرالإسلامحسامموت:والثاني،هؤلاءظهور:أحدهما؟شيئانالسنةهذهفيواتفق

للمسلميناللهأبقىلكن.ومنهبكرمه،جنتهبحبوحةوأسكنه،برحمتهاللهتغمده،الموفقأحمدأبي

()2(أحمدأبوالموفقأكانوقد.بالمعتضدالملقب،الموفقأحمدأبيبنأحمدالعباسأباولدهبعده

ممدحا.جوادافاتكاشجاعاشهما

بالله،الموفق،اللهلدينالناصرالأميرهو:اللهرحمه،)3(الموفقأحمدأبيترجمةوهذه

الرشيد.هارونبنالمعتصممحمدبنجعفراللهعلىالمتوكلبنطلحة:ويقال،محمد،أحمدأبو

المعتمدأخوهوكان،ومئتينوعشرينتسعسنةالأولربيعمنخلتالليلتينالأربعاءيومفيمولدهكان

الزنجصاحبقتللماثم،باللهالموفقولقبه،جعفرابنهبعدبالولايةإليهعهدقدالخلافةإليهصارتحين

وكان،الخراجيجبىوإليه،والعزلوالولايةوالحلالعقدإليهوصار،اللهدينبناصرتلقبجيشهوكسر

عهدولي،باللهالموفقأحمدأبا،اللهلدينالناصرالأميرأصلحاللهم:فيقال،المنابرعلىلهيخطب

المؤمنين.أميرأخا،المسلمين

التدبير،حسن،العقلغزيروكان،اللهرحمه،أشهربستةالمعتمدأخيهقبلموتهاتفقثم

حسن،عادلا،والمجالسةالمحادثةحسن،رئيسا،مقداما،شجاعا،ممدحا،جوادا،!يماأ

،بالأدبعالماوكان،الظالممنالمظلومفينصف،القضاةوعنده،للمظالميجلس،()4(السيرة

.جداكثيرةوماثرمحاسنوله،ذلكوغيرالملكوسياسة،والفقه،والنسب

دارهفيفاستقر،عليلوهوبغدادإلىقدمثم،الشفرفيالنمرسمرضأصابهأنه:موتهسببوكان

البلادعلىواستيلائهمالخلافةبمنصبالتركوتلاعبالخليفةضعفمنذلكوكل":نصهماالمطبوعفيبعده)1(

الأمر.وتشتت

ظا.،بمن(2)

سير،(144)7/الأثيرلابنالكامل،(112)5/المنتظم،(127)2/بغدادوتاريخ،الطبريتاريخفيترجمةله)3(

الذهبشذرات،492(2/)بالوفياتالوافي،6(0-293،43،47،95/)العبر،(916/)13النبلاءأعلام

/2(172).

ظا.،بمنزيادة()4
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الأشياءعليهايوضعوكان،جداعظمتحتىرجلهوتورمت،المرضبهتزايدوقدصفرأوائلفي

ذاتلهمفقال.عشرون،عشرون،بالنوبةرجلاأربعونسريرهيحملفكان،ونحوهكالثلجالمبردة

عافية.فيتشربونكماوأشرب،تأكلونكمااكل،منكمكواحدفياليتني،مللتمقدإلاأظنكمما:يوم

مني.حالاأسوأفيهمليسمرتزقألفمئةديوانيفي:أيضاوقال

بقين.لثمانالخميسليلةالحسينيالقصرفيوفاتهكانتثم

السنة.هذهمن:)1(الجوزيابنقال

السنة.هذهمنصفرفي:الأثير)2(ابنوقال

وأياما.شهراتنقصسنةوأربعونسبعوله:)3(الجوزيابنقال

العباسأبيلولدهبعدهمنالعهدبولايةالبيعةأخذعلىالأمراءاجتمعالموفقأحمدأبوتوفيولما

وجعل،المفوضبعدالمنابرعلىلهوخطب،المفوضابنهبعدالعهدبولايةالمعتمدلهفبايع،أحمد

بالله.المعتضدولقب،والحلوالعقد،والوصلوالقطعوالعزلالولايةمنأبيهإلىكانماإليه

أيضا:فيهاتوفيوممن

.والصلاحالحديثكثيروكان:الأثير)5(ابنقال،الموصليالقعنبي)4(سليمبنإدريس

محمد.ولدهإليهكانبما)7(وقام،الرأيذويمنوكان،الجزيرةنائب،كنداجيق)6(بنوإسحاق

منه،فمات،الرومببلاديحاصرهاكانبلدةمنمنجنيقحجرجاءه،طرسوسنائب،)8(زمانويا

بنخمارويهبأمرالعجيفيأحمدبعدهالثغرنيابةفولي،بطرسوسودفن،السنةهذهمنرجبفيوذلك

.طولونبنموسىبنمحمدعمهبابنقريبعنعزلهثم،طولونبنأحمد

منكانالشقيهذاأن:")9(المنتظم"فيالجوزيابنذكر.اللهقبحه،الرحيمعبدبنوعبدة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

السنة.هذهصفرمن:وفيه(122)5/المنتظم

.443()7/الأثيرلابنالكامل

.(122)5/المنتظم

الفقعسي.الأثيروابنالمطبوعفي

.(451)7/الأثيرلابنالكامل

.كندا!:طفي

محمد.ابنهربيعةوديارالموصلأعمالمنإليهكانماوولي:(451)7/الأثيرابنعبارة

.مازيار:ظا،بفي

.(521)5/المنتظم
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الرومبلادمنلبلدةمحاصرونوالمسلمونالغزواتبعضفيكانفلما،الرومبلادفيكثيراالمجاهدين

إلي،وتصعدتتنصرأن:فقالت؟إليكالسبيلما:فراسلها،فهويهاالحصنذلكفيامرأةإلىنظرإذ

غماذلكبسببالمسلمونفاغتم،عندهاوهوإلاالمسلمينراعفما،اللهقبحه،ذلكإلىفأجابها

الحصن،ذلكفيالمرأةتلكمعوهوعليهمروامدةبعدكانفلما.عظيمةمشقةعليهموشق،شديدا

اعلموا:فقال؟وصلاتكصيامكفعلما؟()1(عملكأفعلما؟قرآنكفعلما،فلانيا:لهفقالوا

ويته!ويضمتعوايأ!لوا!ذزهتمكانوام!لمينلؤ!فرواالذينيودرلما!و:قولهإلاكلهالقرانأنسيتأني

.(3-2:الحجرأ!يغالونفسؤفلأملأ

ومئتيووسبميرتسحسنةخلت5ث!

المعتمدبعدمنالعهدبولايةواستقل،العهدولايةمنالمفوضجعفرخلعمنهاالمحرمأواخرفي

المعتمدبذلكوخطب،أبوهكانكما،السلطنةإليهوجعل،بالمعتضدولقب،الموفقبنالعباسأبو

:المعتضد)2(يهنىءعليبنيحيىيقولذلكففي.مشهودايوماوكان،الأشهادرؤوسعلى

أعلمبفضلكرببهحباكالمقدمفيهأنتعقدليهنك

المعظمالإمامفيناغدافأنتعهدناواليأصبحتقدكنتفإن

ويندميخزىعاداكومنمناهمبلغافيكوالاكمنولازال

مقوموهوالعهدبهذافعادتأودفيهالدينعمودوكان

يظلمكانالذيمنهلنايضيءضاحكاجذلانالملكوجهوأصبح

المحكمفيهالناسدونفإنكحويتهقدماعقدفاشددفدونك

فيالجلوسمنأشبههمومنوالمنجمونالطرقيةالقصاصيمكنلاأنببغدادنودي:وفيها

أبيبهمةوذلك،الناسبينوالجدلوالفلسفةالكلامكتبتباعلاوأن،الطرقاتفيولاالمساجد

.الإسلامسلطانالمعتضدالعباس

ذلكبسطوقد،الموصلأرضفيشيبانبنيوبينالشاريهارونبينحروبوقعتالسنةهذهوفي

."كامله"فيالأثير)3(ابن

علمك.:والمنتظمالمطبوعوفي.ظا،بمنزيادة(1)

.(452)7/الأثيرلابنالكامل)2(

.(454-453)7/الأثيرلابنالكامل)3(
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منه.خلتعشرة)1(لتسعالإثنينليلةاللهعلىالمعتمدوفاةكانتمنهارجبوفي

بنالمعتصمبناللهعلىالمتوكلبناللهعلىالمعتمدالمؤمنينأميرهو:المعتمد)2(ترجمةوهذه

جعفرأبياللهعبدبنمحمدالمهديبنالرشيدهارونبنمحمدبنجعفربنأحمدواسمه،الرشيد

وستةسنةوعشرينثلاثاالخلافةفيأيامهاستمرت.عباسبناللهعبدبنعليبنمحمدبنالمنصور

أشهر،بستةالموفقأحمدأبيأخيهمنأسنكان،أشهروستةسنةخمسينماتيومعمرهوكان،أيام

إلىالخلافةبتدبيريتعلقفيماكلهالأمركانوإنما،شيءالأمرمنإليهيكنولم،سنةمنأقلبعدهوتأخر

:ذلك)3(فيفقال،لهيحصلفلمدينارثلاثمئةالأيامبعضفيطلبالمعتمدأناتفقوقد،الموفق

عليهممتنعاقلمايرىمثليأنالعجائبمنأليس

يديهفيشيءذاكمنوماجميعاالدنياباسمهوتؤخذ

إليهيجبىمابعضويمنعطراالأموالتحملإليه

بل،الخلفاءمنأحدإليهايعدلمثم،سامرابنيتبعدمابغدادإلىسامرامنانتقلخليفةأولوكان

،كثيراشراباالليلةتلكشربأنهالأثير)4(ابنذكرفيماهلاكهسببوكان،ببغدادإقامتهمدارجعلوا

القضاةالمعتضدأحضرماتوحين،بغدادمنالحسنيالقصرفيوفاتهوكانت.كثيراعشاءوتعشى

.بسامرافدفنحملثم،عليهوصلى،وكفنغسلثم،أنفهحتفماتأنهوأشهدهموالأعيان

بالله.للمعتضدبويعالعزاءصبيحةوفي

:ويقال،الحسنأبوداودبنجابربنيحىبنأحمد:(المشاهير)أحد،المؤرخالبلاذري

إليه.المنسوبالتاريخصاحب،البلاذريالبغداديبكرأبو:ويقال،جعفرأبو

وجماعة.الزهرانيالربيعوأبا،سلامبنالقاسمعبيدوأبا،عماربنهشامسمع

ترجمته.لمصادرموافقأثبتناهوما،مصحف.عشرةلسبع:ظا،بفي(1)

الأثير،لابنالكامل،(06)4/بغدادتاريخ،(474)9/الطبريتاريخفيوترجمته.ترجمتهوهذه:الأصولفي)2(

النبلاءأعلامسير،292()6/بالوفياتالوافي،64()1/الوفياتفوات،ممرقةأماكنفي،السابعالجزء

.(173)2/الذهبشذرات،(554/)12

بالوفياتالوافي،652(و548)12/النبلاءأعلامسير،66()1/الوفياتفوات،(455)7/الأثيرلابنالكامل)3(

.)375(للسيوطيالخلفاءتاريخ،(392)6/

.(455)7/الأثيرلابنالكامل()4

المقالة،النديملابنالفهرستفيوترجمته.المعتضدترجمةبعدووردت(آ)فيالبلاذريترجمةتأخرت)5(

الوفياتفوات،)5/98(الأدباءمعجم،)3/931(عساكرابنتاريخمختصر،الأولالفن،الثالثة

.322(/1)الميزانلسان،(162/)13النبلاءأعلامسير،(923)8/بالوفياتالوافي،(51/551)
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.الأزديقرقارةبننعيمبنيعقوبيوسفوأبو،عماربنوأحمد،النديمبنيحيى:وعنه

المتوكل،وجال!س،بمدائحالمأمونومدح،جيادكتمثله،راوية،أديباكان:(عساكر)1ابنقال

.عمرهآخرفيووسوس،المعتضدأياموتوفي

،ذكرهذلكيبقىماالشعرمنقل:الوراقمحمودليقال:قالالبلاذريعنعساكر)2(ابنوروى

فقلت:،إثمهعنكويزول

المستعدفالحازملنجاةواسعيللموتنفسيااستعدي

بدالموتمنولاخلودصلل!ليسأنهتبينتقد

ترد)3(والعواريتردينفسومامستعيرةأنتإنما

تعد)4(والمناياوتلهين!وتس!لاوالحوادثتسهينأنت

لحدالأرضمنحظهلامرىءحطأفيالأرضفيملكأي

وردلكحتوفهاودارتالمومعدنفيالبقاءترجيلا

تعدفيهاالأنفاسعليهمأيالذاذةامرؤيهوىكيف

)5(باللهالمعتضدخلافة

منوكان.()6(المتوكلجعفربنالموفقأحمدأبيالأميرابنأأحمدالعباسأبيالمؤمنينأمير

هذهمنرجبمنبقينلعشرالمعتمدموتصبيحةلهالبيعةكانت.ورجالهمالعباسبنيخلفاءخيار

وصرامتهوشهامتهوعدلهبهمتهفأحياهداثراالخلافةأمركانوقد،ومئتينوسبعينتسعسنةأعني،السنة

هداياوجاءته،ببغدادالشرطةبدرامولاهوولى،وهببنسليمانبناللهعبيداستوزر،وشجاعته

فنصبه،واللواءبالخلعإليهوبعث،ذلكإلىفأجابه،خراسانإمرةيوليهأنمنهويسأل،الليثبنعمرو

.)7(بذلكوسرورافرحاأيامثلاثةدارهفيالليثبنعمرو

بلدإلىبلدمنرافعايتبعيزلفلم،الليثبنعمروودخلها،خراسانإمرةعنهرثمةبنرافعوعزل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(923)8/بالوفياتوالوافي،(99)5/الأدباءومعجم،31(9)3/عساكرابنتاريخمختصر

.-89(79)5/الأدباءومعجم،931()3/عساكرابنتاريخمختصر

.العواريوالجمع،مستردةعارية:يقال،إليكيعيدهأنعلىغيركتعطيهما:"والعاريةالعارة"

تجد.:الأدباءومعجمعساكرابنتاريخمختصرفي

.هـ()288سنةحوادثفيمفصلةترجمتهسترد

.ط،ظا،بمنزيادة

.(456)7/الأثيرلابنالكامل
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بنلعمروخراسانإمرةوصفت،المعتضدإلىبرأسهوبعث،سيأتيكماوثمانينثلاثسنةفيقتلهحتى

.()1الليث

عظيمةبهدايا،المصريةالديارمنالجصاصبابنالمعروفاللهعبدبنالحسينقدمالسنةهذهوفي

لمبجهازأبوهافجهزها،خمارويهبابنةالمعتضدفتزوج،باللهالمعتضدإلىمصرصاحبخمارويهمن

المصريةالديارمنكلهذلكفحمل،هاونمئةالذهبالهواوينمنفيهكانإنه:قيلحتى،بمثلهيسمع

.مشهوداوقتاوكان،العروسصحبةبغدادإلى

بنلإسحاقذلكقبلوكانت،ماردينقلعةالشيخبنعيسىبنأحمدتملكالسنةهذهوفي

كنداجيق)2(.

حجهاحجةأولوكان،حجهاحجةآخروهي،العباسيمحمدبنهارونبالناسحج:وفيها

.،)3(السنةهذهإلىاومئتينوستينأربعسنةبالناس

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

قريبا.ترجمتهفيتقدمكما،المعتمدالمؤمنينأميرأحمد)4(

سمع.وغيرهالتاريخصاحب،خيثمةبنزهيربنأحمد:واسمه:)5(خيثمةأبيبنبكرأبو

مصعبعنالنسبوعلم؟معينبنويحيى،حنبلبنأحمدعنالحديثعلموأخذ.وعفان،نعيمأبا

سلامبنمحمدعنالأدبعلموأخذ،المدائنيمحمدبنعليالحسنأبيعنالناسوأيام؟الزبيري

الجمحي.

.غزيرةوفرائدكثيرةفوائدهذاتاريخهوفي،مشهوراضابطاحافظاثقةوكان

جمادىفيوفاتهكانتوقد.المناديوابن،داودأبيوابن،صاعدوابن،البغويعنهروىوقد

الله.رحمه،سنةوتسعينأربععنالسنةهذهمنالأولى

.وكراماتأحواللهكانت،)6(الصوفياللهعبدأبوخاقان

.(457-945)7/الأثيرلابنالكاملانظر()1

.كنداج:والطبريطفي(2)

الأثير.وابنالطبريمنتكملة)3(

ظا.،بفييردلمقريبأ:قولهحتى)4(

.(2174/)الذهبشذرات،(2695/)الحفاظتذكرة،(913)5/المنتظم،(4621/)بغدادتاريخ(5)

.(041)5/المنتظمفيأخبارله،البغداديينالصوفيةكبارمنكان)6(
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سلالةمنكانواوقد،الأكابرملوكهمأحد،الساماني:)1(سامانبنأسدبنأحمدبننصرأ

بنأزدشيربنبهرامذريةمنوأصله،الخراسانيمسلمأبيأصحابمنسامانجدهمكان،الأكاسرة

منواحدكلوليوقد،وإلياسويحيىوأحمدنوحاوخلف.الرجالعقلاءمنأسدابنهكانثم،سابور

.()2(السامانيةوهم،النواحيمنناحية،مملكةهؤلاء

بنيزيدبنعيسىبنمحمد:وقيل،الضحاكبنموسىبنسورةبنعيسىبنمحمد:)3(الترمذي

الضرير،الترمذيالسلميعيسىأبوشدادبنسورةبنعيسىبنمحمد:ويقال،السكنبنسورة

.أكمه)4(ولدإنه:ويقال

،"الشمائلو"،"جامعه":المشهورةالمصنفاتوله،زمانهفيالشأنهذاأئمةأحدوهو

سائرفيالعلماءإليهايرجعالتيالستةالكتبمنهذاكتابهصاروقد.ذلكوغير"الصحابةأسماءو"

؟سورةبنعيسىبنمحمدومن:)5(محلاهفيقالحيثعيسىلأبيحزمابنوجهالة،والأرجاءالآفاق

:الحفاظعندحزمابنمنزلةمنتحطبل،العلمأهلعندقدرهمنتضمعولا،ودنياهدينهفيتضرهلا

دليلإلىالنهاراحتاجإذالمح!شيالأذهانفييصحوكيف

."التكميل"كتابنافيمشايخهذكرناوقد

""الصحيح"غيرفيالبخاريإسماعيلبنمحمد:منهم،العلماءمنواحدغيرعنهوروى

راوي،المحبوبيمحبوببنأحمدبنومحمد،"المسند"صاحب،الشاشيكليببنوالهيثم

شكر.المنذربنومحمد،عنه"الجامع"

بنمحمد:")6(الحديثعلوم"كتابهفيالقزوينيالخليلياللهعبدبنالخليليعلىأبوالحافظقال

والتعديل،الجرحفيوكلام،السننفيكتابوله،عليهمتفق،الحافظ،شدادبنسورةبنعيسى

.83()3/الزاهرةوالنجوم(متفرقةأماكن)الأثيروابن،(141)5/المنتظم(1)

.ط،آفييردلمقوسينبينما)2(

الحفاظتذكرة،027()13/النبلاءأعلامسير،(1254)خالكمالتهذيب،)4/278(الأعيانوفيات)3(

الذهبشذرات،)9/387(التهذيبتهذيب،)4/492(بالوفياتالوافي،)2/62(العبر،)2/633(

)2/174(.

رحلتهبعد،كبرهفيأضرأنهوالصحيح:السيرفيوقالذلكالذهبيواستبعد.أعمىيولدالذي:"الاكمه")4(

العلم.وكتابته

الفقه.فيالمحلىكتابهأي)5(

.(509-409)3/فيهوهوالمحدثينمعرفةفيالإرشاد:كتابهاسم)6(

وأربعمئة،وأربعينستسنةآخرفيبقزوينتوفي،الشأنكبير،والعللبالرجالعارفا،حافظاثقةالخليليوكان

.666(/)17النبلاءأعلامسير.الثمانينأبناءمنوكان
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فيقالكذا،ومئتينالثمانينبعدمات،والعلمبالأمانةمشهوروهو،والأجلاءمحبوبابنعنهروى

وفاته.تاريخ

بنمحمد:"بخارىتاريخ"فيالغنجار)1(سليمانبنأحمدبنمحمداللهعبدأبوالحافظقالوقد

وهو،بهاوحدثبخارىدخل،الحافظ،الترمذيالسلميالضحاكبنموسىبنسورةبنعيسى

تسعسنةرجبمنخلتعشرةلثلاثالإثنينليلةبالترمذ)2(توفي،"التاريخو""الجامع"صاحب

ومئتين.وسبعين

وحفظ،،وصنف،جمعممنكان:فقال،")3(الثقات"فيحبانبنحاتمأبوالحافظوذكره

كر.اوذ

:قال)4(!اللهرسولأن،سعيدأبيعن،عطيةحديثالبخاريعنيكتب:الترمذيقال

.")5(وغيركغيريالمسجدهذافييجنب(أنألأحديحللا"

فعرضتهالصحيحالمسندهذاصنفت:قالأنه،الترمذيعن")7(تقييده"في)6(نقطةابنوروى

خراسانعلماءعلىوعرضته،بهفرضواالعراقعلماءعلىوعرضته،بهفرضواالحجازعلماءعلى

يتكلم.نبيبيتهفيفكأنماالكتابهذابيتهفيكانومن،بهفرضوا

صنفه"العلل"وكتاب،كتاباوخمسونوأحدمئةالترمذيصنفهالذيالجامعالمسندوجملة:قالوا

ومئتين.سبعينسنةالأضحىعيديومفيمنهفراغهوكان،بسمزقند

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

النبلاءأعلامسير.شاخهـوقد412سنةتوفي،"تاريخها"وصاحب،بخاريمحدث،الحافظالإمام

)17/403(.

وهي.بكسرهايقولوبعضهم،بضمهايقولوبعضهم،التاءبفتحيقولبعضهم،النسبةهذهكيفيةفياختلف

.(ياقوت).الشرقيجانبهمنجيحوننهرعلىالمدنأمهاتمنمشهورةمدينة

.(153)9/حبانابنثقات

لعلي.قال:طفي

سعدبنعطيةسندهوفي،عنهدلهرضيطالبأبيبنعليمناقبفي،)3727(رقمجامعهفيالترمذيرواه

منيسمعوقد،الوجههذامنإلانعرفهلاغريبحسنحديثهذا:الترمذيوقال.ضعيفوهو،العوفي

واستغربه.الحديثهذاإسماعيلبنمحمد

الحنبلي،البغدادينصرأبيبنشجاعبنبكرأبيبنالغنيعبدبنمحمدوهو.بمنوالمثبت،عطيةابن:آفي

سنةتوفي،دين،ثقة،بغدادأهلمن،للحديثحافظ،بالأنسابعالم.نقطةابن،الدينمعين،بكرأبو

.(89-79)صوالمسانيدالسننرواةلمعرفةالتقييد
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الوفاءأبيبنالرحيمعبدحدثنا:قال،الفهمياللهعبدبنالقادرعبدأنبأناا:)1(نقطةابنقال

محمدبناللهعبدإسماعيلأباسمعت،المقدسيطاهربنمحمدسمعت()2(:قال،بأصبهانالحاجي

لأنه:قال؟ولم:قلت.ومسلمالبخاريكتابيمنأفيد)3(عنديالترمذيكتاب:يقولالأنصاري

فيصل،وبينهاأحاديثهشرحقدالكتابوهذا،التامةالمعرفةأهلمنهومنإلامنهماالفائدةإلىيصللا

وغيرهما.والمحدثينالفقهاءمن،الناسمنأحدكلإليه

ثم،وصنفوناظروذاكروكتبوسمعرحلأنبعدالعمىعليهطرأأنهحالهمنيظهروالذي:قلت

أعلم.والله،المشهورالصحيحعلىالسنةهذهمنرجبفيبلدهفيموتهاتفق

أ)4(النبويةاليجرةموأومئتيوتمانيوسنةخلتر5ث!

لهذكر،بشيلمة)5(ويعرفبالأمانإليهلجأقدكانالزنجأمراءمنرجلاالمعتضدقتلمنهاالمحرمفي

كانلو:وقال،يقرفلمفقررهبهفاستدعى،جماعةأفسدوقد،هومنيعرفلارجلإلىيدعوكانأنه

عنجلدهتساقطحتىالنارعلىلوحهثم،خيمةعمودعلىفشذبهفأمر،به)6(أقررتماقدميتحت

.المحرممنخلونلياللسبع،وصلبه،عنقهبضربأمرثم،عظامه

بهمفأوقع،الموصلأرضمنشيبانبنيقاصدابغدادمنباللهالمعتضدالخليفةركبصفرأولوفي

اللياليتلكبعضفيفقال،الحداءجيدحادالمعتضدمعوكان.نوباد)7(:لهيقالجبلعندشديدابأسا

:بالمعتضد)8(يحدو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.89()صالتقييد

غيرها.منالنصيستقيملا"التقييد"منإضافةحاصرتينبينما

.أنور:طوفي،أنفع:النبلاءأعلامسيرفي

ظا.،بمنزيادة

بسلمة.:طوفي،بشيملة:آوفي.بشيلمةالمعروف،سهلبنالحسنبنمحمد:الطبريفي

عنه.رفعتهماما:الأثيروابنالطبريفي

ذكرثم،بنجدجبل،معجمةذالآخره،السكونثمالتاءبفتحتوباذ:البلدانمعجموفي.نوباذ:المنتظمفي

وهو:،بعدهارابعبيتمعالثلاثةالأبيات

مؤتلفانوالحيانوأقلقغداحذريمناليوملأبكيإني

.توباذ:(255/)البلدانومعجم،(241)5/المنتظم
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رآنيحينللرحمن)1(وهللترأيتهحينللنوبادفأجهشت

زمانيوأينأمنفي)2(بظلكعهدتهمالذينأينلهوقلت

)3(الحدثانعلىيبقىالذيذاومنمكانهمواستخلفونيمضوافقال

.؟!الحدثانعلىيبقىالذيذامن:وقال،المعتضدعينافتغرغرت:قال

يلقونالناسوكان،دينارألفعشرونعليهافغرم،حلوانعقبةبتسهيلالمعتضدأمرالسنةهذهوفي

.)4(عظيمةشدةمنها

،دينارألفعشرونعليهوغرم،إليهالمنصورداربإضافةالمنصورجامعالمعتضدوسع:وفيها

)6(والمحرابالمنبروحول،بابا)5(عشرسبعةبينهماوفتححدةعلىمسجدافبناها،قبلتهالداروكانت

مولىبدروزاد:)8(البغداديالخطيبقال.)7(الخطبعادةعلىالجامعقبلةفيليكون؟المسجدإلى

الوقت.هذافيبالبدريةالمعروفةالمنصورقصرمنالمسقطاتالمعتضد

ببغدادالخلافةداربناءذكر

وكانت،دولتهمآخرإلىالخلفاءمنسكنهامنأولوكان.السنةهذهفيالمعتضدبناهامنأول

بهاتزوجالتيبورانلابنتهذلكبعدصارتثم،الحسنيبالقصرتعرفسهلبنللحسنداراأولا

منهاوهىماأصلحتثم،ذلكإلىفأجابته،عنهاالمعتضداستنزلهاحتىفيهافعمرت،المأمون

فيهوأسكنت،المفارشمنبهيليقمامنهاموضعكلفيوفرشت،فيهاتشعثقدكانماورممت

ثم،الزمانذلكفيادخارهيحسنوما،الشهيةالماكلبهاوأعدت،والخدمالجواريمنبهيليقما

فيها،وزادوسعهاثم،الخيراتمنفيهارأىماأذهلهدخلهافلما،المعتضدإلىبمفاتيحهاأرسلت

ثم.دجلةعلىمشرفاقصرابنىثم،)9(الميدانوبنى،شيرازمدينةقدرفكانت،حولهاسورألهاوجعل

وسبح.:البلدانمعجموفي،وهلل:المنتظمفي(1)

.ليانوعيسىخفضفي:البلدانمعجموفي،زمانوأمنخفضفي:المنتظموفي،زمانولينأمنفي:طفي)2(

ومصائبه.نوائبه:الدهروحدثان.والنهارالليل:"الحدثان")3(

.البلدانمعجمونخلتيهاحلوانفيوانظر،(431)5/المنتظم()4

طاقا.:المنتظمفي()5

.والمقصورة:المنتظمفيبعدها)6(

الخطيب.عادةعلى:ظا،بوفي.(431)5/المنتظم،(61)5/بغدادتاريخ)7(

.(431)5/المنتظم)8(

والثريا.الميدان:ظا،بفي)9(
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أيامإلىآثارهاتأخرت.جداعظيمة)1(زياداتفيهافزادالمقتدرأيامكانتثم،التاجالمكتفيفيهابنى

شاءإن-موضعهفيبيانهسيأتيكما،الامناتالحرائرمنبهاكانمنوسبواخربوهاالذينالتتار

وستمئة.وخمسينستسنةمن-تعالىالله

لمفإنها:المعتمدإلىالخلافةدارسلمتبورانتكونأنيشبهوالذي:)2(البغداديالخطيبقال

)3(
المعتضد.ايامإلىتعش

مئةالردمتحتومات،دارمئةمنهايبقفلمدورهافتهدمت،مراتست)4(أردبيلزلزلزت:وفيها

.راجعونإليهوإناللهفإنا،ألفاوخمسونألف

الأسعاروغلت،بدرهمأرطالثلاثةكلالماءبيعحتىوطبرستانالريببلادالمياهغارت:وفيها

.(هجدالمهنالك

وأباهالخاتونامرأتهوأسر،ملكهممدينةففتح،التركبلادالسامانيأحمدبنإسماعيلغزا:وفيها

ألفالفارسأصاب،كثيراشيئاوالأموالوالأمتعةالدوابمنوغنم،أسيرآلافعشرةمنونحوا

)6(
درهم.

.)7(العباسيإسحاقبنهارونبنمحمدبكرأبوالسنةهذهفيبالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.والزهادة)8(بالعبادةالمشهورالشافعيالفقيه،أيوببنسياربنأحمد

علىتفقه،الحنفيةأكابرمنكان،البغداديجعفوأبو،عيسىبنموسى:)9(عمرانأبيبنوأحمد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

،عمارةموضعهايكنلمكأنحتىخربتكلههذابعدثم،جداكثيرةكباراأخرزيادات:المطبوعفي

...وتأخرت

.(441)5/والمنتظم،(1/99)بغدادتاريخ

السنة.تلكحوادثفيترجمتهاتقدمتوقد،(271)سنةبورانماتت

دبيل.:الأثيروابنالطبريعند

.(465)7/الأثيرلابنالكامل

.(465)7/الأثيرلابنالكامل

ترنجة.بابنالمعروف:الأثيروابنالطبريفي

فيالمباركبناللهبعبديقاسوكان،وورعاوزهداوأدباعلمابلدهفيالحديثأهلإمام،المروزيالحسنأبووهو

تاريخه.فيالأثيرابنعننقلاالمؤلفذكركماالسنةهذهفيوليسهـ.268سنةتوفي.ثقةحافظاوكان،عصره

.(11/42هـ)268سنةوحوادث،6(12/90)النبلاءأعلاموسير،323(/1)الكمالتهذيب

.(2175/)الذهبشذرات،334(/)13النبلاءأعلامسير،(461)5/المنتظم،(541)الفقهاءطبقات
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الجعدبنعليمنالحديثسمع،ضريراوكان.الطحاويجعفرأبيأستاذوهو،سماعةبنمحمد

فييونسابنوثقهوقد،السنةهذهمنالمحرمفيبهاوتوفي،حفظهمنبهافحدثمصروقدم،وغيره

مصر.تاريخ

المسند.صاحب،بواسطالقاضي،البرتي)2(العباسأبو:الأزهر)1(بنعيسىبنمحمدبنأحمد

ثبتا،ثقةوكان.وخلق،الوليدوأبي،نعيموأبي،التبوذكيسلمةوأبي،إبراهيمبنمسلمعنروى

أيامفيبغدادمنالشرقيبالجانبحكموقد.الحسنبنمحمدصاحب،الجوزجانيسليمانبأبيتفقه

اليتامىأموالمنبأيديهمامايعطياهأنالقاضيإسماعيلومنمنهطلبالموفقأيامكانفلما،المعتز)3(

أنسمنكلإلىبادرثم،هذاالبرتيالعباسأبوواستنظره،القاضيإسماعيلذلكإلىفبادر؟الموقوفة

القضاءعنفعزل،أهلهإلىدفعته،شيءمنهعنديليس:قالبهطولبفلما،مالهإليهفدفعرشدامنه

السنة.هذهمنالحجةذيفيتوفيأنإلىفتعبد،بيتهولزم

:وقال،عينيهبينوقبلوصافحهإليهفقام،!ي!اللهرسولعلىدخلوقدالمنامفيبعضهمراهوقد

.وأثريبسنتييعملبمنمرحبا

توفي:وفيها

المعتضد.4(يسامروكان،المعتمدبنجعفر

.بغداد)5(إلىفحمل،الدينوربمدينةالمولقمولىوراشد

لمذهبالتأويلمنابتدعهفيما"المريسيبشرعلىالرد"مصنف،)6(الدارميسعيدبنوعثمان

."الشافعيةطبقات"فيذكرناهوقد،الجهمية

النبلاءأعلامسير،(695)2/الحفاظتذكرة،(451)5/المنتظم،(041)الفقهاءطبقات،(61)5/بغدادتاريخ(1)

.(175)2/الذهبشذرات،(574/)13

البرقي.:الأصولفي(2)

تسعسنةفيتوفيلماالرفاعيهشامأبيبعدبغدادقضاءولي:62()5/بغدادتاريخوفي.المعتمد:المنتظمفي)3(

.بعدهوالمعتمدهـ،255سنةإلى252سنةمنالمعتزخلافةوكانت:قلت.ومئتينوأربعين

الأثير.وابنالطبريمنوصححتأباهيسامروكان،المعتضدبنجعفر:الأصولفي()4

وأنه،منهاالآخرربيعشهرمنخلتعشرةلاثنتيالأحديومفيتوفيالمعتمدبنجعفرأنوذكر:الطبريوعبارة

.مرارانادمهالمعتضدكانوقد،يظهرولايخرجلاالمعتضددارفيمقامهكان

.(654)7/الأثيروابن،34(/01)الطبري()5

النبلاءأعلامسير.بهيقتدىإماماوكان،والتصانيفالكبير"المسند"صاحب،الدارميالتميميسعيدأبووهو)6(

.64()2/العبر،931()13/
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.الأمراءأكابرمنوكان،(1)الخادمومسرور

هذهمنرمضانفيالحسنةالتصانيفصاحب،الترمذيإسماعيلأبويوسفبنإسماعيلبنومحمد

.)3(الذهبيوشيخنا،الأثير)2(ابنقالهه؟السنة

.طرف)6(حديثهمنلناوقع)5(وقد،المشهورالمحدث،العلاء)4(بنوهلال

ومئتيرثيانيووإحدفىسنةخلت5ث!

الحمد.ودله،وسلموافغنمواالرومبلادالمسلموندخل:فيها

،وقحطواالناسوجهد،جداالأسعاروغلت،وطبرستانالريببلادالمياهغورتكامل:وفيها

.راجعونإليهوإناللهفإنا،ابنتهيأكلالرجل)7(وكان،بعضا!همأكلحتى

كانماوأخذ،قسراففتحهاحمدونبنحمدانبيدوكانت،ماردينقلعةالمعتضدحاصر:وفيها

فهدمت.بتخريبهاأمرثم،فيها

عظيم،تجملفيبغدادإلىالمصريةالديارنائبخمارويهبنتالندىقطروصلتالسنةهذهوفي

حسابكلبعدثم،ذهبمنهاونمئةالجهازفيكانإنه:قيلحتى،عظيمشيءالجهازمنومعها

.)8(المصريةبالديارمثلهيتهيألامما،إليهتحتاجقدماالعراقمنبهاليشترىدينارألفمئةمعها

وزنجان،وقزوين،الرينيابةالمكتفيعلياولدهوولى،الجبلبلادإلىالمعتضدخرج:وفيها

دلفأبيبنالعزيزعبدبنعمروولى،الأصبعبنأحمدكتابتهعلىوجعل،والدينور،وهمذان،وقم

.بغدادإلىراجعاعادثم،والكرج،ونهاوند،أصبهاننيابة

الأثير.وابنالطبريفهارسفيأخبارهوانظر.الرشيدخادممسروراوليس،الأميرالبلخيمسرورهوإنما(1)

.(465)7/الأثيرابن)2(

.(506)2/الحفاظوتذكرة،(64)2/والعبر،(422/)13النبلاءأعلامسير)3(

بهليس:النسائيقال.الرقيئالأمير،مسلمبنقتيبةمولى،الباهليعمرأبو،عمربنهلالبنالعلاءبنهلال)4(

التسعين.أبناءمن،رائقشعروله،أبيهمنأو،منهالريب:أدريولا،أبيهعنمنكرةأحاديثروى،بأس

.ط،بمنوالمثبت.طرقمنحديثهلناو!عافي)5(

،الكتابهذامن()018سنةوفياتفيترجمتهالمتقدمةالنحاةإمامسيبويهترجمةط،ظا،بفيهذابعدتأتي)6(

الفاحش،الوهمهذامثليتوهمأنيمكنلاكثيروابن،معنىبلاهناأقحمتحيثالصوابوهو"أ"فيتردولم

حذفناها.لذلك،النساخجهلةبعضزياداتمنشكبلافهي

ابنته.منهمإنسانوأكل:(471)5/المنتظمفي)7(

.(471)5/المنتظم)8(
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.إسحاقبنهارونبنمحمدبالناسوحج

فلا)2(الرملفييغرقالرجلكان،كثيربشرمنهمفغرق،عظيممطرالأجفر)1(فيالحجاجوأصاب

خلاصه.علىأحديقدر

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

مجلد"صفين"فيمنها،المصنفات)4(كتابصاحب،الحافظ،ديزيل)3(بنالحسينبنإبراهيم

كبير.

.منها)5(،جمادىفي،بالكوفة،الطائيمحمدبنأحمد

يوصفوكان،بالحديثالناسيفتيوكانسمع،الجبليبابنالمعروف:)6(إبراهيمبنإسحاق

والحفظ.بالفهم

بنبكرأبو.أميةبنيمولى،القرشيقيسبنسفيانبنعبيدبنمحمدبناللهعبد:الدنيا)7(أبيابن

وغيرها،الرقائقفيالذائعةالشائعةالنافعةالتصانيفله،المشهور،المصنف،الحافظ،الدنياأبي

وقيل:،أكثر:وقيل،مصنفثلاثمئةنحوإنها:وقيلا.اللهرحمه،مصنفمئةعلىتزيد

.،)8(أقل

مؤدبوكان.وخلقا،الجعدبنوعلي،خداشبنوخالد،الحزاميالمنذربنإبراهيمسمع

وكان.ديناراعشرخمسةشهركلفيعليهلهوكان،بالمكتفيالملقبالمعتضدبنعليوابنهالمعتضد

له:يقالرجلعنيرويكانأنهإلا:جزرةمحمدبنصالحقاللكن،مروءةذاحافظاصدوقاثقة

فيدوبينبينه،والخزيميةفيدبينموضعوهو،تطولمالواسعةالبئروهو،جفرجمع،الفاءبضم:"الأجفر"()1

.ياقوت.مكةنحوفرسخاوثلاثونستة

الوحل.:المنتظمفي(2)

ببلادطائر:"سيفنةو"،بسيفنةويلقب،لهلملازمتهعفانبدابةيلقبوكان،الكسائي،الهمذاني،إسحاقأبو)3(

يستوعبحتىيفارقهلمشيخعلىوردإذا،إبراهيمكانفكذلك،ورقهاأكلإلاشجرةعلىيحطيكادلا،مصر

.(184)13/النبلاءأعلامسير.مأمونثقة:الحاكمقال.عندهما

ظا.،بفيتردلمكتابلفظة()4

.(467)7/الأثيروابن،36(/01)الطبري()5

.)13/343(النبلاءأعلامسير،)5/148(المنتظم،011()1/الحنابلةطبقات،)6/378(بغدادتاريخ)6(

.العراقسوادمنبليدة:"جبلو"

النبلاءأعلامسير،)5/148(المنتظم،)1/291(الحنابلةطبقات،)01/98(بغدادتاريخفيترجمته)7(

.(492)الحفاظطبقات،793(/)13

مؤلف.مئتيمنأزيدفبلغتالشكركتابمقدمةفيمؤلفاتهوأحصيت.المطبوعمنزيادةقوسينبينما)8(
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.منكرةأحاديثويروي،إسناداللكلاميضعكذاباالرجلهذاوكان،البلخيإسحاقبنمحمد

وبينهم،بينهفحالالمطرفجاء،إليهمليخرجينتظرونهلهأصحابجلسأنهالدنياأبيابنشعرومن

:)1(مكتوبفيهارقعةإليهمفكتب

والبصروسمعيأخلائييارؤيتكمإليمشتاقأنا

المطرهذابيننافيماحالعندكموقلبيأنساكمكيف

يعقوببنيوسفعليهوصلى،سن!سبعينعنالسنةهذهمنالأولىجمادىفيببغدادتوفي

الله.رحمه،بالشونيزيةودفن،القاضي

العلم.أهلبينالشهير،الكبيرالحافظ،الدمشقيزرعةأبو،عمرو)2(بنالرحمنعبد

ذلكفمن؟مالكالإماممذهبفياختياراتله،المالكيالفقيه،الموازابن،)3(إبراهيمبنمحمد

.الصلاةفيمج!ي!اللهرسولعلىالصلاةوجوب

ومئتيروثمانيواثنتيرسنةخبن5ث!

بغدادإلىقدومهاوكان،خمارويهابنةبزوجتهباللهالمعتضددخلالثلاثاءيومالأولربيعخامسفي

الناسومنع،مشهودايوماإليهدخولهاوكان،غائباالخليفةوكان،الجصاصابنوصحبةعمهاصحبة

.الطرقاتفيالمرورمن

إيقادمن؟يتعاطونهكانواماالنيروز)4(يومفيللناسيعملأنالمعتضدالخليفةنهى:وفيها

إلىالفلاحينهداياحملمنومنع،للمجوسالمشابهةالأفعالمنذلكوغير،الماءوصب،النيران

النوروزوسمى،حزيرانمنعشرالحاديإلىذلكبتأخيروأمر،اليومهذافي()المنقطعين

.العمالوسائرالافاقإلىبذلككتب،المعتضدي

فأخبر،البريدعلىدمشقمنالماذراليأحمدبنإبراهيمقدمالسنةهذهمنالحجةذيوفي

.المنتظم)5/914()1(

الجابية.بابعنددارهوكانت،الدمشقي،النصرياللهعبدبنعمروبنالرحمنعبدوهو،عمر:الأصولفي)2(

.31(1/)13النبلاءأعلامسير.بدمشقالعربيةاللغةمجمعفيطبع،مفيدتاريخوله

السلطانصحبةفيدمشققدم.المذهبرئاسةإليهانتهت،التصانيفصاحب،المصريةالديارفقيه،اللهعبدأبو)3(

.6(/)13النبلاءأعلامسيرهـ.926سنةوفاتهبعضهموجعل.طولونبنأحمد

.نوروزمعرب،السنةمنيومأول:النيروز:القاموسوفي.النوروز:ظا،بفي(4)

المتغلبين.:المنتظمفي()5
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،دارهونهبواقتلوهثم،جيشاولدهبعدهوولوا،فراشهعلىخدمهبعضذبحهخمارويهأنباللهالمعتضد

نائبإلىتحمل،دينارألفوخمسمئةدينارألفبألفسنةكلفيالتزموقد.خمارويهبنهارونوولوا

الواثقي،سليمانبنمحمدمكانهوولىعزلهالمكتفيكانفلما،ذلكعلىالمعتضدفأقره.الخليفة

بهم.العهداخرذلكوكان،طولونآلأموالفاصطفى

.(حال)1أذلفيمصرإلىفعاد،السجنمنطولونبنأحمدغلاملؤلؤأطلق:وفيها

.ذكرهالمتقدمالأميربالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

."النباتكتاب"صاحب،اللغوي)2(الدينوريحنيفةأبو،داودبنأحمد

منأصله،القاضيالأزديإسحاقأبو،زيدبنحمادبنإسماعيلابن:)3(إسحاقبنإسماعيل

بنوعلي،والقعنبي،الأنصارياللهعبدبنومحمد،إبراهيمبنمسلموسمع،ببغدادونشأ،البصرة

التفسيرفيمصنفاتعدةالمذهبفيوشرح،وصنفجمع،مالكيافقيهاحافظاوكان.المديني

ذلك.وغير،والفقهوالحديث

مقدموصاروليثم،عزلثم،ببغداداللهعبدبنسواربعدالمتوكلأيامفيالقضاءوليوقد

.القضاة

رحمه،الثمانينجاوزوقد،السنةهذهمنالحجةذيمنبقينلثمانالأربعاءليلةفجأةوفاتهوكانت

.المشهور)4("المسند"صاحب،امةأساأبيبنمحمدبنالحارث

أبيهبعداالمصريةالدياربملكلهبويع.المصريةالديارصاحب:)5(طولونبنأحمدبنخمارويه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

وجاها.وعزامالاالناسأكثرمنكانأنبعد:المطبوعفيبعده

وأكثر،والكوفيينالبصريينعنأخذ،ويحكيهيرويهفيماثقةراوية،حاسبأمنجمامهندسا،لغويانحوياكان

.(422)13/النبلاءأعلامسير،26()3/الأدباءمعجم.السكيتابنعنأخذه

أعلامسير،)6/912(الأدباءمعجم،151()5/المنتظم،)164(الفقهاءطبقات،284()6/بغدادتاريخ

.(178)2/الذهبشذرات،933(/)13النبلاء

.الثقاتفيحبانابنذكره.العراقمسند،الصدوق،الحافظ،الخصيب،البغدادي،التميميمحمدأبو

.388()13/النبلاءأعلامسير،(155)5/المنتظم

،043-954،942)7/الأثيرلابنالكامل،(155)5/المنتظم،(0/18،18،03،42)الطبريتاريخ

.(2178/)الذهبشذرات،4-87(9)3/الزاهرةالنجوم،(644/)13النبلاءأعلامسير،(477،478
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فاقتتلوا،ا)1(أبيهحياةفيالموفقبنأحمدالعباسأبوالمعتضدفقصده،ومئتينوسبعينإحدىسنة

وكر،حمارعلىهارباخمارويه)2(فانهزم.الصعيدأرضفي:وقيل،الرملةأرضفي،شديدأقتالا

ذلك.بعدوتصافياابنتهتزوجثم.قدمناكمافهرب،المعتضدعلىجيشه

علىوهوفذبحوه،خمارويهعلىالخصيانمنالخدمعداالسنةهذهمنالحجةذيفيكانفلما

بنهارونولدهبعدهمنبالأمرفقام،سنةوثلاثينثنتينعنفمات،بجواريهائهمهملأنهوذلك،فراشه

الطولونية.اخروهو،خمارويه

السنة:هذهفيتوفيفيمنالأثير)3(ابنوذكر

الشافعي.الفقيه،الدارميسعيدأبو،خالدبنسعيدبنعثمان

.)4(الشافعيصاحب،البويطيعنالفقهأخذ

وقد،اليمنملكباذانبنكيسانبنيزيدبنزهيربنموسىابن:)5(المسيببنمحمدبنالفضل

تلميذ،الرخالالحافظالعابدالفقيهالأديب)7(الشعرانيمحمدأبو،!ي!اللهرسولحياةفيباذان)6(أسلم

حنبل،بنأحمدعنأخذوكذلك،ذلكوغيروالتعديلالجرحفيالفوائدعنهوروى،معينبنليحيى

كبيرثقةوكان،الأعرابيابنمناللغةوتعلم؟البزارهشامبنخلفعلىوقرأ؟المدينيبنوعلي

.القدر

البليغالأديبالشاعر،الضرير،البصريالعيناءأبو،خلادبنالقاسمبنمحمد:()8(العيناءأبوأ

عيناء)9(تصغيرعنسئللأنه؟العيناءبأبيلقبوإنما،اللهعبدأبووكنيته.الأصمعيتلميذ،اللغوي

القليل.إلامنهلهفليسالحديثفأما؟والملحوالحكاياتبالأدبتامةمعرفةوله،عييناء:فقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.آفيساقطقوسينبينما

قدمنا.كمافانهزم:ظا،بفي

.(475)7/الأثيرلابنالكامل

الأعرابي.ابنعنوالأدب:الأثيرابنزاد

شذرات،317(/)13النبلاءأعلامسير،آ(2آ)2/الحفاظتذكرة،(991)2/اللباب،(155)5/المنتظم

.(917)2/الذهب

.آ(1/9)هشامابنسيرةفيإسلامهقصة

.شعرهيرسلكانلكونهبذلكعرف

،286()18/الأدباءمعجم،(156)5/المنتظم،(017)3/بغدادتاريخ،)415(المعتزلابنالشعراءطبقات

.(018)2/الذهبشذرات،803(/)13النبلاءأعلامسير،343(/4)الأعيانوفيات

عينه.:آفي
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ومئتيووثيانيوث!ثصسنةخلت5ث!

343

الخارجي،الشاريهارونلقتال؟الموصلبلادقاصدأبغدادمنالمعتضدخرجمنهاالمحرمفي

هارونبصلبأمربغدادإلىالخليفةرجعولما،بغدادإلىبذلكوكتب،أصحابهوهزم،بهفظفر

.المشركونكرهولوللهإلاحكملا:قال،صلبفلما.(1صفريا)وكان،الخارجي

الخليفةفأطلق،عظيماقتالاالغزوةهذهفيالخوارجقاتلقدحمدونبنحمدانبنالحسينوكان

عليه،وهدمها،يدهمنماردينقلعةأخذحينسجنهقدكانبعدماالقيودمنحمدونبنحمدانأباه

إليه.وأحسن،عليهماوخلع،فأطلقه

ذويإلىعصبةيكنلمإذاالفروضذويسهامعنفضلمابردالافاقإلىالمعتضدكتب:وفيها

بنزيدإلاالصحابةمناتفاقهذاإن:فتياهفيقالوقد،القاضيحازمأبيفتياعنوذلك،الأرحام

الشواربأبيبنمحمدبنعليووافق.المالبيتإلىهذهوالحالةفضلمابردتفردفإنه،ثابت

فتياوأمضى،المعتضدإليهيلتفتفلم،زيدبقوليعقوببنيوسفالقاضيوأفتى،حازملأبي

سنيةخلعةعليهوخلع،الشرقيالجانبقضاءيعقوببنيوسفالقاضيولىهذاومع.)2(حازمأبي

أيضا.سنيةخلعاعليهماوخلع،الشواربأبيلابنوكذلك،كثيرةأماكنقضاءحازمأباوقلد،أيضا

وأربعةوخمسمئةألفانالمسلمينمنأيديهممنفاستنقذ،والرومالمسلمينبينالفداءكان:وفيها

والمنة.الحمدولله،أنفس

أنفس،وأربعةوخمسمئةألفانالمسلمينمنأيديهممنفاستنقذ،الرومالصقالبةحاصرت:وفيها

والمنة.الحمدولله

أسارىمنعندهبمنالرومملكفاستعان،القسطنطينيةفيالرومالصقالبةحاصرت:وفيها

غائلةمنالرومملكخافثم،الصقالبةفهزموامعهمفخرجوا،كثيراسلاحاوأعطاهم،المسلمين

.البلادفيففرقهم،المسلمين

علىودعا،هرثمةبنرافعفيهافخلفه،أشغالهلبعضنيسابورمنالليثبنعمروخرج:وفيها

حتىبهيزلولم،فيهاوحاصرهعمروإليهفرجع،بعدهمن)3(ولولدهالمطلبيزيدبنلمحمدمنابرها

بابها.علىوقتلهمنهاأخرجه

أيضا.الزياديةلهمويقال،الأصفربنزيادأصحابوهم،الخوارجمنطائفة:"الصفرية"(1)

.(161)5/المنتظم(2)

وأبيه.الطالبيزيدبنلمحمد:والمنتظمالطبريفي)3(
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بنالعزيزعبدبنعمرلقتال،وهببنسليمانبناللهعبدوزيرهالمعتضدالخليفةبعث:وفيها

أمرعنالأمراءفتلقاه،الخليفةإلىمعهوأخذه،فأمنهالأمانعمرمنهطلبإليهوصلفلما،دلفأبي

إليه.وأحسنعليهوخلع،الخليفة

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الإمامكان.النيسابوريالسراجالثقفيإسحاقأبو:)1(مهرانبنإبراهيمبنإسحاقبنإبراهيم

ويفطرفيهوينبسط،بغدادمنالغربيالجانبفيالربيعبقطيعةوكان،منزلهإلىيدخلحنبلبنأحمد

منها.صفرفيتوفي،العبادالعلماءالثقاتمنوكان.عنده

تقدمبالذيهووليس،الختليالقاسمأبو،سنينبنخازمابن:محمد)2(بنإبراهيمبنإسحاق

.كثيراوخلقا،الجعدبنوعلي،عمروبنداودسمع.المتقدمةالسنينفيذكره

سنة.ثمانيننحوعنالسنةهذهفيتوفي.بالقويليس:فقال،الدارقطنيلينهوقد

.المصريالنونذالقي،الصوفيةأئمةأحد،محمدأبو:)3(التسترييونسبناللهعبدبنسهل

بعضقالكماوهكذا؟يولدلموغدأ)4(،النزعفيواليوم،ماتقدأمس:قولهالحسنسهلكلامومن

:الشعراء

فيهاأنتالتيالساعةولكغيبوالمؤملفاتمامضى

سنةتوفيإنه:وقيل،سواربنمحمدخالهيديعلىسلوكهوكان:)5(خلكانابنالقاضيقال

أعلم.فالله،(ومئتينأوسبعينثلاث

الرحالينالجوالينأحد،المروزيالحافظمحمدأبو:)6(خراشبنسعيدبنيوسفبنالرحمنعبد

أعلم.فالله،التشيعمنبشيءينبز)7(كانوقد،والتعديلالجرحفيوالمتكلمين،الحديثحفاظ

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(26)6/بغدادوتاريخ،(621)5/المنتظم

.342(/)13النبلاءأعلامسير،348(/1)الميزانلسان،386()8/بالوفياتالوافي،(631)5/المنتظم

الأعيانوفيات،(464/)الصفوةصفة،(163)5/المنتظم،(01/918)الأولياءحلية،(02)6الصوفيةطبقات

.(182)2/الذهبشذرات،33(0/)13النبلاءأعلامسير،(942)2/

المصنف.منهينقلالذي،(163)5/والمنتظم،ظامنأثبتناهوما،"وغد":طفي

.سواربنمحمدخالهالطريقهذاسلوكهسببوكان:فيهوالعبارة،(942)2/الأعيانوفيات

.(805)13/النبلاءأعلامسير،(164)5/المنتظم،028(0/1)بغدادتاريخفيترجمته

التنابز.منويلقبيعاب:"ينبز"
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فيذلكإلىاضطرأنهيعني،مراتخمسالشأنهذافيبوليشربت:قالأنهعنه)1(الخطيبروى

الحديث.طلبفيالأسفار

بعضفيوليوقد.سامراقاضي،البصريالأمويالملكعبد:)2(الشواربأبيبنمحمدبنعلي

.الثقاتمنكان،القضاةقضاءالأحيان

عنهالناسوحمل.قانعوابن،صاعدوابن،النجاد:وعنه.الحوضيعمروأباالوليدأباسمع

.كثيراعلما

المعروف،الحسنأبو،جريجبنالعباسبنعليالشعرفيالديوانصاحب:الشاعر)3(الروميابن

:)4(قولهذلكفمن؟مطيفامشهوراشاعراوكان،جعفربناللهعبيدمولىوهو،الزوميبابن

الفضلمنسواهمفيماتذكرهمفإنماالباخلينمامدحتإذا

فبالعدلالنوالمنكمنعوافإنوحسرةطويلاغمالهموتهدي

:)5(قولهذلكومن

ويعذبيلذقوتمنتخلولمصحةسربالالدهركساكماإذا

يسلبالدهريكوسهمماقدرعلى)6(فإنهالمترفينتغبطنفلا

.)7(ا-

و!وله.

الصحابمنتستكثرنفلامستفادصديقكمنعدوك

الشرابأوالطعاممنيكونتراهماأكثرالداءفإن

انقلابإلىوالأمورمبيناعدواغداالصديقانقلبإذا

الصوابمنالكثيرمصاحبةكانتيطيبالكثيركانولو

ثيابفيذئابعلىوقفتإلااستكثرتقلماولكن

.028(/01)بغدادتاريخ(1)

النبلاءأعلامسير،164()5/المنتظم،)12/95(بغدادتاريخفيوترجمته.الملكعبدالشواربأبياسم)2(

.(185)2/الذهبشذرات،(124/)13

معاهد،(594)13/النبلاءأعلامسير،358()3/الأعيانوفيات،(165)5/المنتظم،23()12/بغدادتاريخ)3(

.(188)2/الذهبشذرات،(1/801)التنصيص

.(2202/ه)ص!الديوان(4)

.(1/871)ص!الديوان(5)

.(166)5/المنتظمفيكماهناوما،فإنهم،الديوان)6(

.(1/123)ص!الديوان)7(
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مستطابقليلوكميعافكثيرفكمالكثيرعنكفدع

العذابالنطففيالريوتلقىبمروياتالملاحاللججوما

:(1)قولهو

مكتسببآخرإلابمحتسبدرهدرلاالموروثالحسبوما

كالنسبيورثالمجدتحسبنولافعلتهماعلىإلاتتكلفلا

حسبذويكرامااباءعدوإنبنفسهإلاالمرءيسودفليس

الحطبفيالناساعتدهالمثمراتمنشعبةكانوإنيثمرلمالعودإذا

بأبولابأميعنوا)2(ولمكرامبأنفسساوروهقوئموللمجد

:)3(قولهشعرهلطيفومن

رحيمإليهأشكومنأنلوسقيمالسقيمالطرفمنقلبي

بهيمعليهليلفرعهامنواضخنهازأبداوجههامن

فالريمرنتوإنراحفالغصنفشتوإنلاحفالبدرأقبلتإن

نعيمجناهقدعذال!ولكمعذابهافطالعينيبهانعمت

أهيمفكدتنحويانثنتثمبسهمهاالفؤادفأقصدتنظرت

أليمونزعهنالسهاموقعأعرضتهيوإننظرتإنويلاه

والتحريمالتحليلأنصفمارحمتيمحرمدميمستحليا

:-إليهيسبقلمأنهيزعموكان-)4(قولهذلكمن،أوردناهماغيركثيرةأشياءخلكانابنلهوذكر

نجومدجونإذاالحادثاتفيوسيوفكمووجوهكماراؤكم

رجوموالأخرياتالدجىتجلوومصابخللهدىمعالممنها

ء)5(.
التيفي:وقيلأ،السنةهذهفيماتوأنه،ومئتينوعشرينإحدىسنةولدانهودكر

وسبعين.ستسنةفي:وقيل،()6(بعدها

.(051/ا)ص!الديوان(1)

.يرضواولم:الديوانفي(2)

.(7923)ص!6/لديوانا)3(

.935()3/الأعيانووفيات،2345()ص!6/الديوان(4)

.36(0)3/لأعياناوفيات()5

.3(آا)3/الأعيانوفياتفيوالخبر،افييردلمقوسينبينما)6(
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.)1(ء
لسانه،(وفلتاتأهجوهمنيخافكاناللهعبيدبنالقاسمالمعتضدوزيرأنوفاتهسببانودكر

إلى:الوزيرلهفقال،قامبالسمأحسفلما،مسمومةخشكنانه23(بحضرتهوهوأطعمهمنإليهفدس

علىأجتازلست:فقال.والديعلىسلم:قال.()3(إليهأبعثتنيالذيالمكانإلى:قال؟أين

.النار

نأذكروقد،الحفاظمنكان،)4(الواسطيالباغنديبكرأبو:الحارتبنسليمانبنمحمد

.وضعفوهفيهتكلمواهذامع،الحديثعنيسألهكانداودأبا

وقبيصة،،عفانسمع.بتمتام)5(المعروف،الضبيجعفرأبو:حرببنغالببنمحمد

.الثقاتمنوكان،والقعنبي

سنة.تسعينعنرمضانفيتوفي.أخطأوربما:الدارقطنيقال

يحيى،بناللهعبيدابن:ويقال،عبادةبنالوليد،المشهورالديوانصاحب:الشاعر)6(البحتري

وكان،والرؤساءالمتوكلومدحبغدادوقدم،منبجمنأصله،الشاعر،البحتريالطائي)7(عبادةأبو

،للوفاءوالمراثي،للرجاءالمديح:فقال،ذلكفيلهفقيل،المراثيفيمنهخيراالمديحفيشعره

بعد.وبينهما

منأشعرأنت:يقولونإنهم:لهوقيل.المرزبانوابن،درستويهوابن،المبردشعرهروىوقد

أستاذنا.تمامأبوكان،الخبزأكلتماتمامأبولولا:فقال.تمامأبي

التيفي:وقيل،السنةهذهفيبهفماتبلدهإلىرجع،بليغافصيحامطيفاشاعراالبحتريكانوقد

سنة.ثمانينعن،بعدها

..منهزيادةقوسينبينوما،361()3/الأعيانوفيات(1)

فارسي:وهو.وتقلى،الفستقأو،واللوزبالسكروتملأ،الحنطةدقيقخالصمنتصنعخبزة:"الخشكنان")2(

الوسيط.المعجم

.طمن)3(

.386()13/النبلاءأعلامسير،(916)5/المنتظم)4(

.93(0)13/النبلاءأعلامسير،(916)5/المنتظم،(431)3/بغدادتاريخ()5

النبلاءأعلامسير،)9/248(الأدباءمعجم،(11)6/المنتظم،476()13/بغدادتاريخ،93()21/الأغاني)6(

.(186)2/الذهبشذرات،(486/)13

.المصادرفيجاءماوأثبت،عبادأبو:الأصولفي)7(
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ومئتيروثيانيرأربحلللنةخلتص5ث!

إلىالشرقيالجانبفيبنصبهالخليفةفأمر،بغدادإلىهرثمةبنرافعرأسدخلمنهاالمحرمفي

الليل.إلىالغربيبالجانبثم،الظهر

المنصور()1(جعفرأبيابمدينةبالقضاءيعقوببنيوسفبنمحمدعلىخلعمنهاالأولربيعوفي

.شاغرةوهي)2(،وأيامأشهربخمسةموتهبعد،الشواربأبيابنعنعوضأ

وجهإلىينظرالرجلصارحتى،الأفقفيوحمرة،شديدةظلمةبمصرظهرتالآخرربيعوفي

إلىفخرجوا،الليلإلىالعصرمنكذلكفمكثوا.الجدرانوكذلك،جدااللونأحمرفيراهصاحبه

عنهم.كشفحتى،إليهويتضرعوناللهيدعونالصحراء

بناللهعبيدوزيرهفحذره،المنابرعلىسفيانأبيبنمعاويةلعنعلىالمعتضدعزمالسنةهذهوفي

في()3(عنهويترضونأعليهيترحمونوهم،قلوبهمتنكرالعامةفإن،ذلكمنوهببنسليمان

فيهاوذكر،معاويةبلعننسخ)4(وكتبت،وأمضاهبذلكوأمر،إليهيلتفتفلم،ومجامعهمأسواقهم

الجانبينفيوقرئت،معاويةذمفيباطلةأحاديثفيهاوأورد،أميةبنيمنوجماعة،يزيدابنهوذمذفه

عنه.والترضيعليهالترحمعنالعامةونهيت،بغدادمن

فيالعامةيرغبمماالصنيعهذاإن!المؤمنينأميريا:قالفيمالهقالحتىالوزيربهيزلفلم

علىلخوفه،ذلكمنعليهعزمكانماوتركالمعتضدلذلكفوجم.إليهمالدعوةوقبولالطالبيين

الله.سامحه،المعتضدهفواتمنهذافكان،عليايبغضناصبياكانالوزيرهذاأناللهوقدر،الملك

غيرولا،جدليئولا،منجبمولا،كاهنولا،قاصقعلىالعامةتجتمعلا:البلدانفيونودي

،المارةعلىالمياهيصبونوكانوا؟النوروزأمرلهمأطلقثم.النوروزلأمريهتموالاوأن،ذلك

وهذا،وغيرهمالشرطوعلىالجندعلىالماءيصبونجعلواحتى،فيهوغلوا،ذلكفيالعامةفتوسعت

هفواته.منأيضا

:)5(الجوزيابنقال

.طمنزيادة(1)

.المدةتلكشاغرةوهى:طفي)2(

.طمنزيادة)3(

.62(-01/54)الطبريفيالمعتضدكتاب.معاويةبلعنالخطباءإلىنسخابهوكتب:طفي()4

.(172)5/المنتظم)5(
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الأمطاركثرةمنالشتاءزمنفيستغرقالأقاليمأكثرأن:الناسالمنجمونوعدالسنةهذهوفي

،جداالعيونوقلت،منهامطراأقلسنةتكنفلم،هذاقولهمفياللهفأكذبهم،الأنهاروزيادةوالسيول

قبلمنالأمرفلله،كثيرةمراراالبلادمنوغ!رهاببغدادالناساستسقىحتى،بقعةكلفيالناسوقحط

بعد.ومن

انهزمأخذهأرادوافإذا،سيفبيدهشخصالخلافةدارفيبالليليتبدىكانالسنةهذهوفي:قال)1(

لهيطلعفلا،الخلافةبدارالتيالعطفاتأو،والأشجارالزروعأو،الأماكنبعضفيفدخل،منهم

وأمر،بهوالاحتفاظالخلافةدارسوربتجديدوأمر،شديداقلقاالمعتضدذلكمنفقلق؟خبرعلى

السحرعلميعانيومنبالمعزمينواستدعى؟شيئاذاكيفدفلم،الاحتراسبشدةجانبكلمنالحرس

.أمرهفأعياهم،شيئاذلكيفدفلمواجتهدوافعزموا،المجانينوأمر

منالجواريبعضيتعشقخصياخادماكانأنه؟أمرهوحقيقةخبرهجليةعلىاطلعمدةبعدكانثم

،الواحدةفيلبس،الألوانمختلفةلحىاتخذقدفكان،مثلهإليهاالنظريصللااللائيالحظاياخواص

ويقصدون،جانبكلمنويثورون،والخدمالجواريفينزعج،مزعجشكلفيالليلفيويتبدى

لكشفالمتطلبينالخدمجملةمنأنهيظهرثم،كمهفيويجعلهاويخلعها،العطفاتبعضفيفيدخل

وإذا،الأمرهذامنرهبمنجملةمنأنهصفةيدهفيوالسيف؟الخبرماوهذاهذاويسأل،الأمرهذا

يزلفلم،منهايريدهبماإليهاوالإشارةوملاحظتها،المعشوقةتلكإلىالنظرمنيتمكنالجوارياجتمع

زيفهوانكشف،الجاريةتلكعليهفنمت،)2(طرسوسإلىسريةفيفبعث،المقتدرزمنإلىدأبههذا

وجل.عزاللهوأهلكه،ومحاله

يدبرأبيهأمراءبعضلهفأقاموا،بمصرخمارويهبنهارونعلىالجيشاضطربالسنةهذهوفي

بنجيشبيعةمنعتقدوكانت،دمشقإلىفبعث،أبانبنجعفرأبووهو،الأحوالويصلحالأمور

بدرمعكثيفاجيشاإليهمفبعث،أحوالهاواضطربت،أبيهبعدأشهرتسعةولايتهمدةفيخمارويه

ورجعا،جفبنطغج)4(نيابتهاعلىواستعملا،أمرهافأصلحا،المادرائي)3(بنوالحسينالحمامي

.جدامختلةوالأمورالمصريةالديارإلى

.(172-171)5/المنتظم()1

.طوس:المنتظمفي(2)

السمعاني.أنسابمن"المادرائيو"،(41/51)دمشقتاريخفيترجمتهتنظر)3(

.4()25/دمشقتاريخفيترجمتهتنظر.خطأ،بالفاء:"طفج":طفي)4(
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!والمندونه!ومنومالهرمردفلاسوءابقؤواللهأرادأوإ!و،أواخرهافيالدولانقضاءيكونوهكذا

.(11:الرعدأ

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

سمع.العابد،بحكمويهيلقب،النيسابوريالزاهد:المستملي)1(عمروأبوالمباركبنأحمد

سنة.وخمسينستاالمشايخعلىالنيسابوريالزاهدواستملى.وغيرهم،وإسحاق،وأحمد،قتيبة

مجلسفيوهو،إسماعيلبنسعيدعثمانأبيعلىيومادخل،زاهداالهيئةرثفقيراوكان

عنأجلهأنا،العلمأهلمنكبيررجلثيابرثاثةأبكانيإنما:للناسوقال،عثمانأبوفبكى،التذكير

شيءذلكمناجتمعحتى،والثيابوالذراهمالخواتميلقونالناسفجعل،المجلسهذافيأسميهأن

الذيأنا،الناسأيها:فقال،المستمليعمروأبوذلكعندفنهض،عثمانأبيالشيخيديبينكثير

إخلاصه،منعثمانأبوفتعجب.سترهمالسترتبإثميتهمأنكرهتأنيولولا،بكلامهالشيخقصدني

علىبجميعهتصدقحتىالمسجدبابمنخرجفما،الشيخيديبينالمجتمعذلكعمروأبوأخذثم

الله.رحمه،والمحاويج)2(الفقراء

السنة.هذهمنالاخرةجمادىفيوفاتهكانت

نعيم،وأبا،عفانسمع.الحربييعقوبأبو،سعدبنميمونابن:)3(الحسنبنإسحاق

وغيرهما.

.)4(سنينبثلاثالحربيإبراهيممنأسنوكان

أنهالعامةبعضواعتقد،عليهللصلاةدارهالناسفقصدبالبلدعليهنوديالحربيإسحاقتوفيولما

تأتونهوغدا،قصدتمالموضعهذاإلىليس:إبراهيملهفيقولدارهيقصدونفجعلوا،الحربيإبراهيم

الله.رحمهما،السنةدونإلابعدهعمرفما،أيضا

.صالحا)د(ثقةوكان،سنةتسعينعمر،الزهرييعقوبأبو،محمدبنإسحاق

،203()7/بالوفياتالوافي،644()2/الحفاظتذكرة،)13/373(النبلاءأعلامسير،()5/173المنتظم)1(

.(186)2/الذهبشذرات

.374(/)13النبلاءأعلاموسير،(173)5/المنتظم2()

.(186)2/الذهبشذرات،73()2/العبر،(014/)13النبلاءأعلامسير،(174)5/المنتظم)3(

.(141)13/النبلاءأعلامسير)4(

.(174)5/المنتظم)5(
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.()1الشافعي،الإسفرايينييعقوبأبو،الفقيه،عمرانبنموسىبنإسحادتى

،ببغدادالحسبةإليهكانت؟)2(الهاشميالعباسأبو،إسماعيلبنالحسنبنعليبناللهعبيد

الرصافة.جامعوإمامة

أزهرعنوحدث،بغدادقدم،بصري،أسيد)3(بنعتابولدمن،العتابيمعاويةبنالعزيزعبد

النبيل.عاصموأبي،السمان

.بالبادويعرف،الدقاقخالدأبو،طهمانبنالهيثمبنيزيد

.الميلادفيالأولهووكان،توأماولدلأنه،البادي:يقالأنوالصواب:)4(الجوزيابنقال

صالحا.ثقةوكان.وغيره،معينبنيحيىعنروى

ومئتيروثمانيرخيللعسنةخلتر5ث!

:يقال،وخدمهمونساءهمأموالهمفأخذ،بالأجفرالحاجعلىالطاليمدركبنصالحخرجفيها

.دينارألفألفاقيمتهمامنهمأخذإنه

ثم،جداشديدةظلمةالكوفةبنواحيارتفعت،منهبقينلعشرالأحديوممنهاالأولربيعوفي

وسقط،وسود،بيضحجارةالمطرمعالقرىبعضفيوسقط،مثلهايرلموبروقبرعودأمطارسقطت

حولمماوالأشجارالنخيلمنكثيراشيئاالرياحواقتلعت،درهمأوخمسونمئةالبردةوزن،كباربرد

.الغرقمنبغدادعلىخيفحتى،عظيمةزيادةدجلةوزادت،دجلة

،جداكثيرةذراريوأسر،كثيرةحصوناففتح،الرومبلاد،الموفقمولى،الخادمراغبوغزا

.منصورامؤيداسالماوعاد،رقبةالافثلاثةمعهتحصلواالذينالرجالأسارىمنوقتل

الهاشمي.داودبناللهعبدبنمحمدفيهابالناسوحج

فقصده،محمدولدهبعدهمنبأمرهافقام،امدصاحب،الشيخبنعيسىبنأحمدتوفي:وفيها

وخلع،منهفتسلمها،مطيعاسامعاإليهفخرج،بهافحاصره،المكتفيمحمدأبوابنهومعهالمعتضد

المكتفي.ولدهعليهاواستخلف،إليهوأحسن،أهلهوأكرم،عليه

.(456)13/النبلاءأعلامسير.كثيرةمصنفاتوله،الحديثطلبفيوالرحالةالشافعيةأئمةأحد،خراسانشيخ(1)

.(174)5/المنتظم)2(

.382()13/النبلاءأعلامسيرفيوترجمته،مكةأمير)3(

.(175)5/المنتظم()4
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ذلك،فيلهوإذنه،خمارويهبنهارونكتابعنفتسلمها،والعواصمقنسرينإلىسارثم

.ذلك)1(علىلهومصالحته

الحمد.ودله،يديهعلىاللهففتح،الرومبلادطرسوسبأهلالإخشيدابنغزا:وفيها

:الأمحيانمنفيهاتوفيوممن

الفقهفيالأئمةأحد،الحربيإسحاقأبو،ديسمبناللهعبدبنبشيرابن:)2(إسحاقبنإبراهيم

.كثيراعنهوروى،حنبلبنبأحمدتخرج،عابدازاهدا()3(وكان1،ذلكوغيروالحديث

،صدوق،علمكلفيبارع،شيءبكلعالم،مصنف،إمامالحربيإبراهيم:الدارقطنيقال

وورعه.وعلمهزهدهفيحنبلبنبأحمديقاسكان

.)4(بعيشهيتهنالمالقدرمعيجرلممنأنأمةكلعقلاءأجمع:الحربيإبراهيموقال

شقيقةبيكانوقد؟عيالهعلىيدخلهولانفسهعلىغمهيدخلالذي،)5(هوأالرجل:يقولوكان

.أحدابهاأخبرتما،عينبفردأبصرسنينعشرولي؟قطأحدابهاأخبرتماسنةوأربعينخمسمنذ

وإلا،أكلهبشيءجاؤوهإنبل،عشاءولاغداءأهلهيسألماعمرهمنسنةوسبعيننيفامكثأنهوذكر

القابلة.الليلةإلىطوى

كناوما؟ونصفدوانيقوأربعةواحدادرهماوعيالهنفسهعلىالرمضاناتبعضفيأنفقأنهوذكر

.هذانحوأو،فجلباقةأو،مشويباذنجانهوإنما،شيئاالطبائخهذهمننعرف

وردها؟يقبلهاأنفأبى،درهمآلافبعشرةالأحيانبعضفيالمعتضدالمؤمنينأميرإليهبعثوقد

لمشيءهذا:فقال،جيرانكفقراءمنتعرفمنعلىفرقها:الخليفةلكيقول:وقال،الرسولفرجع

.بلدهمننتحولوإلايتركناإما:المؤمنينلأميرقل،تفريقهعننسألفلا،جمعهعننسألولانجمعه

الجهد،منفيههمماإليهتشكوابنتهفقامت،يعودهأصحابهبعضعليهدخل،الوفاةحضرتهولما

)1(

)2(

)3(

)4(

فيماعلىيقاطعهأنليسألهالمعتضدإلىخمارويهبنهارونوجهوفيها:فيهوجاء،(194)7/الأثيرلابنالكامل

ألفوخمسينألفمئةأربعسنةكلويحمل،المعتضدإلىقنسرينأعمالوسلم،والشاممصرمننوابهويديده

..ذلكإلىفأجابه،دينار

الرواةإنباه،)1/112(الأدباءمعجم،)6/3(المنتظم،)1/86(الحنابلةطبقات،)6/28(بغدادتاريخ

.(2091/)الذهبشذرات،356(/)13النبلاءأعلامسير،(584)2/الحفاظتذكرة،(1/551)

.طمنزيادة

.367(/)13النبلاءأعلاموسير،(4)6/المنتظم

...الذيالرجلكلالرجل:طوفي،المنتظممن
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إبراهيم:لهافقال.الأحيانبعضفيالملحعدمواوربما،بالملحاليابسالخبزإلالهمطعاملاوأنه

يومكلففي،العلمفيكتبتهاقدجزءألفعشراثناففيهاالزاويةتلكإلىانظري؟الفقرتخافين،بنيةيا

بفقير.فليسدرهمألفعشراثناعندهفمن،بدرهمجزءامنهابيعي

،الأنباربابعندالقاضييعقوببنيوسفعليهوصلى،الحجةذيمنبقينلسبعوفاتهكانتثم

.جداكثيراالجمعوكان

،بالمبردالمعروف،الثماليالأزديالعباسأبو،الأكبرعبدبنيزيدبنمحمد:(الثحوي)1المبرد

ثقةوكان.السجستانيحاتموأبي،المازنيعنذلكأخذ،والعربيةاللغةفيإمام،البصري،النحوي

اختبألأنه؟بالمبردسميوإنما.الأدبفي"الكامل"كتابوله،لثعلبمناوئاوكان،ينقلهفيماثبتا

أنانزورهمالمجانينعلىيومادخلنا:المبرد)3(قال!.المزملة)2(تحتحاتمأبيعندالواليمن

؟قال،بنابصرفلما،ناعمةثيابعليه،بالمكانعهدقريبشابفيهمفإذا،بالرقةمعيوأصحا!

قال!؟أنشدكمأوأنشدوني!وأهلهاالعراقبأبي:فقال.العراقأهلمن:قلنا؟أنتمممن،اللهحياكم

يقول!:فأنشأ،أنتأنشدنابل:فقلت:المبرد

أجدمابثأستطيعلاكمذأننييعلمالله

بلدحازهاوأخرىبلدتضمنهاروعليروحان

جلذلهايقوىولاصبزينفعهاليس!المقيمةوأرى

أجدالذيتجدبمكانهاكشاهدتي)4(غائبتيوأظن

يقول!:فأنشأ،منهفزدنا،لظريفهذاإنوالله:فقلت:المبردقال!

الإبلبالهوى)6(فثارت(ورحلوها)عيرهمالصبحقبيلأناخوالما

ينهملالعينودمعإليترنوناظرهاالسجفخلال!منوأبرزت

ياجملرجلاكلاحملت:ناديتعقدهاعنئمببنانوودعت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

إنباه،(111)91/الأدباءمعجم،9()6/المنتظم،هـ38()3/بغدادتاريخ،(101)واللغويينالنحويينطبقات

.(2091/)الذهبشذرات،(576/)13النبلاءأعلامسير،313(4/)الأعيانوفيات،(2!1)3/الرواة

نأويلاحظ.(زمل)المحيطالقاموسفيكما،عراقيةلفظه،الماءفيهايبردالتي:والمزملة.9()6/المنتظم

ذلك.غيروقيل،بهلقبهالذيهوالمازنيعثمانأباشيخهأنمنها،اللقببهذاتلقيبهسببفيأخرىأقوالاهنالك

.11()6/المنتظم

المصنف.منهينقلالذي(11)6/المنتظمفيكماهناوما،كحاضرتي:طفي

المنتظم.فيكماهناوما،وحملوها:طفي

المنتظم.فيكماهناوما،الإبلبالدمىوسارت:المجالسبهجةفي
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وارتحلواالبينحانالبيننازلمنوبهمبيحلماذاالبينمنويلي

الأجلترحالكفيالعيسراحلياأودعهمكيعجلالعيسراحليا

فعلوا)2(ماالعهد)1(أطال!شعريفليتمودتكمأنقضلمالعهدعلىإئي

فتمطى،.شئتإن:فقال،أموتإذا:الشابفقال.ماتوا:معيالذينالبغضاءمنرجلفقال

الله.رحمه،دفناهحتىبرحناوما،ومات،عندهساريةإلىواستند

السبعين.جاوزوقدالمبردومات

ومئتيووثمانيرستسنةكلت5ث!

،)3(بنخمارويهابنهارونكتابووصل،الاخرربيعفيالشيخابنمنامدتسلموقع:فيها

يقرهأنعلى،والعواصمقنسرينإليهيسلمأن؟بامدمخيموهوالمعتضدإلىمصرمنطولونبنأحمد

امدسوربهدموأمر،العراققاصداامدعنترحلثم،ذلكإلىفأجابه،المصريةالديارإمارةعلى

:امد)5(بفتحيهنئهالمعتزابنفقال،ذلكعلىيقدرولمالبعض)4(فهدم

النصروليهنكغبطةفيودمالمؤمنينأميراسلم

الدهرفتأخرمتقدمالهانهضتحادثةفلرب

ظفرلهدمهامنيبيضفماالليوثفرائسهليث

يومبغدادوصولهافكان،نيسابورمنالليثبنعمروهديةجاءتهبغدادإلىالخليفةرجعولفا

دوابعنخارجا،درهمألفآلافأربعةقيمتهمامبلغهاوكان،الاخرةجمادىمنبقينلثمانالخميس

.ذلك)6(وغيروسروج

ا)7(.
قتللماالليثبنعمروأنوذلك،الليثبنوعمروالسامانيأحمدبنإسماعيلتحارب:و!يها

منبيدهماإلىمضافاا،النهروراءمايعطيهأنمنهسأل،الخليفةإلىبرأسهوبعث،هرثمةبنرافع

المنتظم.فيكماهناوما،البينلطول:المجالسبهجةوفي،العهدلطول:طفي(1)

الأربنهاية،)2/94(المستطرف،)1/924(المجالسبهجة،)6/168(الفريدالعقد،11()6/المنتظم)2(

/2()191.

ظا.،بمنزيادة)3(

الباقي.هدمعلىيقدرولم،بعضهمفهدم:المنتظمفي()4

.(15)6/المنتظم)5(

.71()01/الطبري)6(

المنتظم.فيالجوزيابناللهرحمهالمؤلفتابعبينما،التاليةالسنةحوادثفيالأثيروابنالطبريذلكذكر)7(
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،،)1(النهروراءمانائبالسامانيأحمدبنإسماعيللذلكفانزعج،ذلكإلىفأجابه،خراسانولاية

إليهفأقبل،يقبلفلم.البلادهذهمنيديفيعمابهافاقتنع،عريضةدنياوليتقدإنك:إليهوكتب

بهجيءفلما.عمرووأسر،عمروأصحابفهزم،بلخعندفالتقيا،جدأعظيمؤجيوشفيإسماعيل

الخليفةإلىوكتب،وأمنهعليهوخلع،وجههوغسل،عينيهبينوقبل،إليهقامأحمدبنإسماعيلإلى

يتسلمبأنالخليفةكتابفجاء.عليهمولايتهمنوضجروا،ملوهقدالبلادتلكأهلأنيذكر،أمرهفي

القيدإلىجملستمئةعلىيحملمطبخهكانأنبعدالحالبهفآل،إياهافسلبه،وأموالهحواصله

سواهأسرولامنهمأحديصبفلم،ألفاخمسونمعهكانعمراأنالعجائبومن01)2(والسجن

)3(، وحده

ولعنهماللهقبحهم،القرامطةرأسالجنابيسعيدأبيظهور

)4(ء
فساداوأشدالزنجمناخبثوهو

بشروغيرهمالأعرابمنعليهفالتف،البصرةبنواحيالسنةهذهمنالآخرةجمادىفيظهورهكان

ورام،البصرةمنقريباالقطيفإلىصارثم،القرىأهلمنحولهمنوقتل،جدأشوكتهوقويت،كثير

منبنحومعالمهوجددوافعمروه،سورهابتحصينيأمرهنائبهاإلىالمعتضدالخليفةفكتب،دخولها

ذلك.بسببالقرامطةمنالبصرةفامتنعت،دينارآلاف)5(أربعة

الأرضفيوأكثروا،البلادمنحولهاوماهجرعلىالقرامطةمنمعهومنالجنابيسعيدأبووتغلب

.الفساد

فقدم،الأثمانللناسويحسبيبيعهالطعامفيسمساراكانأنههذاالجنابيسعيدأبيأصلوكان

،المهديبيعةإلىالقطيفأهلفدعا،ومئتينوثمانينإحدىسنةفيالمهديبنيحيى:لهيقالرجل

،المهديإلىالدعوةفيوساعده،الزياديحمدانبنالعلاءبنعلي)6(:لهيقالرجللهفاستجاب

هذاالجنابيسعيدأبواستجابوامنجملةفيفكان،لهفاستجابوا،بالقطيفكانواالذينالشيعةوجمع

.آفييردلمقوسينبينما(1)

.(18-17)6/المنتظم)2(

فيأوقعهحتى،الحرصوقاده،الطمععليهغلبمنجزاءوهذا:المطبوعفيوبعده.آفييردلمقوسينبينما)3(

الدنيا.فيللزيادةطالبكلوفي،لهليسفيماطامعكلفياللهسنةوهذه،الفقرذل

وهم.:طوفي،وهذا:آفي(4)

.دينارألفعشرأربعة:الأثيروابنوالمنتظمالطبريفي)5(

الزياديين.مولى،حمدانبنالمعلىبنعلي:الأثيرلابنالكاملفي)6(
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وصار،عليهمفتأمر،عليهوالتفوالهفاستجابوا،القرامطةفيهموأظهرأمرهمأعلىتغلبثم.اللهقبحه

)1(،
وأمرأمرهمنيكونماوسيأتي،جنابة:لهايقالهناكبلدةمنوأصله.فيهمإليهالمشارهو

أصحابه.

روىثم،السنةهذهفيالحوادثمنوقعماعجائبومن:")2(المنتظم"فيالجوزيابنقال

فجاءت،فأنكره،دينارخمسمئةبصداقهازوجهاعلىفادعت،الريقاضيإلىجاءتامرأةأنبسنده

علىصمموافلما،لاأمالزوجةأنهايعلمحتىوجههاعنلناتسفرأننريد:فقالوا،بهلهاتشهدببئتة

إلىالنظرعنزوجتهليصون؟اذعتبمافأقر؟تدعيهفيماصادقةهي،تفعلوالا:الزوجقال،ذلك

.والآخرةالدنيافيعليهصداقيمنحلفيفهو،ذلكأرادقدوإذ:المرأةفقالت.وجهها

والمشاهير:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.)3(الذهبيشيخناذكرهفيما،الخرازسعيدأبو،عيسىبنأحمد

أعلم.فالله،ومئتينوسبعينسبعسنةفي)4(الجوزيابنأرخهوقد

الطائفةتنسبوإليه،الأحمرالنخعييعقوبأبو:)5(أبانبنأحمدبنمحمدبنإسحاق

يعتقدكانالرجلهذاأن:الجوزيوابنوالخطيبالنوبختي)6(ابنذكروقد.الشيعةمن"الإسحاقية"

اتبعهوقد،وقتكلفييظهركانوأنه،الحسينإلىثمالحسنإلىانتقلوأنه،طالبأبيبنعليإلهية

وقبحهم.اللهقبحه،الحميرمنخلقالكفرهذاعلى

أقوالاالنوبختيلهأوردوقد،لونهيغيربمابرصهيطليفكان،أبرصىكانلأنهالأحمر:لهقيلوإنما

أقلهذاومثل،وطبقتهالمازنيعنوالملحالحكاياتمنشيئاروىوقد.اللهلعنه؟الكفرفيعظيمة

عنه.يروىأنوأذل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.آفييردلمقوسينبينما

.(18)6/المنتظم

،276()4/بغدادوتاريخ،77()2/والعبر،941()13/النبلاءأعلاموسيرهـ(286)وفياتالإسلامتاريخ

.2(40)3/عساكرابنتاريخومختصر،2(01/46)الأولياءوحلية

النونوذا،السقطيسرياصحب.والبقاءالفناءعلمفيتكلممنأولوهو،الصوفيةشيخكانهذاسعيدوأبو

وغيرهما.المصري

.(501)5/المنتظم

.037(/1)الميزانولسان،(39و1/29)الاعتدالميزان،(91)6/المنتظم،378()6/بغدادتاريخ

هـ.031سنةتوفي.والديانةوالآراء،الشيعةفرق:له.والشيعةالمعتزلةتدعيهكانت،موسىبنالحسنهو
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-!؟)1(ء
التفسير""له،الغربعلماءأحد،الحافظ،الأندلسيالرحمنعبدابو:يزيدبنمحلدبنبمي

ابنومصنفأحمدومسندجريرابنتفسيرعلىحزمابنفضلهاالتيوالآثار،"السننو"،"المسندو"

عليهفأثنى")2(تاريخه"فيعساكرابنالحافظترجمهوقد.نظرحزمابنزعموفيما،شيبةأبي

)3(
عنالسنةبهذهوفاتهوأرخ،اللهرحمهالدعوةمجابكانأنهوذكر،والإتقانبالحفظووصفه،خيرا

)4("
سنهوسبعينخمس

بكرأبووعنه،الأشعريبلالأبيعنروى،الخياطعليأبو:()موسىبنبشاربنوالحسين

ثقة.وكان،الشافعي

لازيتونة!:تعالىبقولهففسره،لاواشربلاكل:لهيقولقائلا-علةبهوكان-منامهفيرأى

.تلك)6(علتهمنفبرأزيتاوشربزيتونافأكل،(35:النهورأمهوولاغرلةشرقية

ثقةكان،معينبنيحيىتلميذ،بمربعالمعروف،الأنماطيجعفرأبو،)7(إبراهيمبنمحمد

حافظا.

.)8(البرقيبنالرحيمعبد

."المسند"صاحب،)9(البغويالعزيزعبدبنوعلي

المصنف.،(1)0وضاحبنومحمد

.هناكالمؤلفلهترجموقدهـ،276سنةتوفيأنهصوابه(1)

.354(0/1)عساكرابنتاريخ)2(

.جدا:ظا،بفي)3(

هـ،276سنةتوفيأنه:دمشقتاريخفيعساكرابنأوردهالذيفإن،اللهرحمهمنهوهموهو،المصنفقالهكذا(4)

سنةوفياتفيلهترجمتهتقدمتوقد،المصنفزعمكماالسنةهذهفيتوفيأنهيقلولمهـ،273سنةوقيل

هـ.276

.2(4)7/بغدادوتاريخ،(12)6/المنتظممنوالتصحيحبشاربنالحسن:الأصولفي()5

يوسفبنمحمدعمرأبيوالدهوإنما،الرؤياورأىاعتلالذيأنوذكر،مفصلاالجوزيابنذلكروى)6(

.25()8/بغدادتاريخ،لهأولهاالخياطعليأباإنثم،القاضي

.(694)7/الأثيرلابنوالكامل،388(/1)بغدادتاريخ)7(

النبلاءأعلامسير.العلمأهلمن،مسنا،صدوقاوكان،هشامبنالملكعبدعنالسيرةراوي،سعيدأبو)8(

)13/48(.

.وغيرهعبيدأبيعنالقراءاتوأخذ،الكبيرالمسندصنف.الصدوقالحافظ،مكةنزيل،البغويالحسنأبو)9(

الدارقطني.وثقه،الحديثحسنوكان

.348()13/النبلاءأعلامسير

ظا.،بفيالترجمةتردولم،(ط)فيجاءماوأثبتوضاحبنموسىبنمحمد:افي(51)
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.)1(ووص
القرشي،العباسأبو،كديمبنربيعةبنعبيدبنسليمانبنموسىابن:يوس!بن

ومئة.وثمانينثلاثسنةولد،عبادةبنروحامرأةابنوهو،الكديميالبصري

والأصمعي،،الطيالسيداودوأبا،الأنصارياللهعبدبنومحمد،الخريبيداودبنالثهعبدوسمع

وخلقأ.

مكثراحافظاكانوقد.القطيعىمالكبنبكرأبوعنهحدثمنواخر.والنخاد،السماكابنوعنه

.الرواياتفيلإغرابهالناسفيهتكلموقد،مغربا

والمنة.الحمدودله،كفايةفيهبما"التكميل"كتابنافيترجمتهسقناوقد

سنة،المئةجاوزوقد،السنةهذهمنالاخرةجمادىمنللنصفالصلاةقبلالجمعةيومودفن

الله.رحمه؟القاضييعقوب،)2(بنيوسفأعليهوصلى

،بغدادوقدم،هارونبنيزيدمنسمع.الواسطييوسفأبو:)3(تحيةبنإسحاقبنيعقوب

عشرة)4(واثنتيمئةعنليلتهمنفمات،الغدمنيحدثهمأنالناسووعد،أحاديثبأربعةبهاوحدث

الله.رحمه،سنة

وثمانين،ثلاثسنةفيذكرهتقدموقد،)5(الذهبيشيخناذكرهفيما،البحتريعبادةأبووالوليد

.)6(الجوزيابنذكرهكما

)2(

)3(

)4(

)6(

معاويةبنالرحمنعبدالأندلسصاحبمولى،اللهعبدأبو،المروانيبزيعبنوضاحبنمحمدوهو

كثير،وعللهبطرقهبصيرأ،بالحديثعالماوكان.فأوعىوجمع،ومصروالشامالعراقإلىارتحل.الداخل

الحفاظتذكرة،445()13/النبلاءأعلامسير.العلمنشرعلىصبورا،زاهدا.ورعا،العبادعنالحكاية

)2/646(.

،(618)2/الحفاظتذكرة،22()6/المنتظم،(435)3/بغدادتاريخ،312()2/والضعفاءالمجروحينكتاب

.(491)2/الذهبشذرات،3(20/)13النبلاءأعلامسير

.طمنزيادة

.(42)6/المنتظم

عشر.واثني:الأصولفي

مات:فيهقاللكن،)13/487(النبلاءأعلامسيرفيأيضاوأورده،هـ(286وفيات)الإسلامتاريخفي

ذكربينما،وثمانينأربعسنة،73()2/العبروفي،ومئتينوثمانينأربعأو،ثلاثسنة،بحلب:وقيل،بمنبج

هـ.286سنة(461)13/السير.بشاربنالسلامعبدبنمحمدترجمةاخرفيوفاتهالذهبي

.(11)6/المنتظم
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ومئتيروثمانيرسبحسنةخلت5ث!

935

بلادفيوأفسدواوسبوافقتلوا،الجنابيسعيدأبيصحبةالقرامطةأمرتفاقممنهاالأولربيعفي

اليمامةعلىوأمره،الغنويعمروبنالعباسعليهموأمر،كثيفاجيشأإليهمالخليفةفجهز،هجر

سعيدأبوفأسرهم،مقاتلآلافعشرةفيوالعباسهنالكفالتقوا،سعيدأباليحاربوالبحرين

قبحه،سعيدأبييديبينصبرااخرهمعنالباقونوقتل،وحدهالأميركلهمبينهممنفنجا،)1(كلهم

ونجوا،وحدهأصحابهبينمنأسرفإنه؟الليثبنعمروواقعةعكسوهو،جداعجيبوهذا،الله

ألفا.خمسينوكانوا،كلهم

عندالعباسأقام،ينظروالعباسيديهبينصبرأأصحابهسعيدأبوقتللماالعباسإن:ويقال

وقد.رأيتبمافأخبرهصاحبكإلىارجع:وقال،رواحلعلىوحمله،أطلقهثم،أيامأسعيدأبي

السنة.هذهمنشعبانأواخرفيالواقعةهذهكانت

منفمنعهم،منهابالجلاءالبصرةأهلوهم؟جداعظيماانزعاجالذلكالناسانزعجهذاوقعولما

.راجعونإليهوإناللهفإنا؟الواثقيأحمدنائبهاذلك

الماضي،العامفيتوفيقدالإخشاد)2(ابننائبهاوكان،طرسوسبلادعلىالرومأغارت:وفيها

هنالك،إلىعساكرهمفيوحشدوا،الناحيةتلكفيالزومفطمعت،ثابتأباالثغرعلىواستخلف

فاجتمع،أسروافيمنوأسروهجماعةأصحابهمنفقتلوا،مقاومتهمعلىيقدرفلم،ثابتأبوفالتقاهم

الاخر.ربيعفيوذلك،أمرهمفولوه،الأعرابيابنعلىالثغرأهل

قتل::وفيها

أحمدبنإسماعيلظفرلماأنهذلكسببوكان.والديلمطبرستانأمير:)3(العلويزيدبنمحمد

له،حلتقدخراسانوأن،عملهيجاوزلاإسماعيلأنظن،خراساننائبالليثبنبعمروالساماني

ولاعملكالزمأن:إليهوكتب،أحمدبنإسماعيلخراسانإلىوسبقه،يريدهابلدهمنفارتحل

هرثمة،بنرافععنينوبكانالذيهارونبنمحمدمعجيشاإليهفبعث،يقبلفلم،غيرهإلىتجاوزه

راجعا،عليهمفكر،)4(للطلبوراءهالجيشفسار،خديعةهارونبنمحمدمنههربالتقيافلما

رجل.سبعمئةزهاءالعباسأصحابمنوأسر،78(/51)الطبريفي(1)

الإخشيد.ابن:ط،ظا،بفي)2(

.(405)7/الأثيرلابنالكامل،81(0/1)الطبريتاريخ)3(

الطلب.في:طفي()4
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،أيامبعدبسببهامات،شديدةجراحاتزيدبنمحمدوجرح،معسكرهمفيماواجتاز،منهفانهزموا

.بخارىوأنزلهفأكرمه،أحمدبنإسماعيلإلىبهفبعثزيدولدهوأسر

تشيع،فيهوكان،البلادتلكمنوليهفيماالسيرةحسن،أديبا،فاضلاهذازيدبنمحمدكانوقد

الحكمإن:زيدبنمحمدفقال،عليالاخرواسم،معاويةأحدهمااسم،خصمانيوماإليهفتقدم

سمانيوإنما،الشيعةكبارمنكانأبيفإن؟بناتغترنلا،الأميرأيها:معاويةفقال،ظاهربينكما

فتبسم،لكمتقاةعليافسماهالنواصبكبارمنأبوهكانوهذا،السنةمنببلدنالمنمداراةمعاوية

الله.رحمه؟)1(إليهوأحسنزيدبنمحمد

السنة:هذهفيتوفيوممن:")2(كامله"فيالأثيرابنقال

منربيعةديارعلىأميراوكان.ربيعةعدي،العدويالخطاببنعمربنأيوببنإسحاق

المعتمر.بناللهعبدبنالهيثمبناللهعبدمكانهفولي،الجزيرة

.سلامبنالقاسمعبيدأبيصاحب،البغويالعزيزعبدبنوعلي

.الأعيانمنوكان،الموصليالأزديفهدبنأحمدبنوفهد

المعتضدامرأة،طولونبنأحمدبنخمارويهبنتالندىقطرأن)3(الجوزيبنالفرجوأبوهووذكر

قصرداخلودفنت،منهارجبمنخلونلسبع:الجوزيابنقال.السنةهذهفيتوفيت،بالله

الرصافة.

وعنه.المدينيبنوعلي،حنبلبنأحمدسمع.)4(المطوعيبكرأبو،أيوببنيوسفبنيعقوب

وأ،مرةألفوثلاثونإحدى!وأحدهواللهقل):قراءةيومكلفيوردهوكان،والخلدي،النجاد

.مرةألفوأربعونإحدى

وهو:،والمصنفات،السنةصاحب،عاصمأبيبن(بكر)أبو:فيهاتوفيوممن:قلت

منها،كثيرةالحديثفيمصنفاتله.النبيلمخلدابن:)6(الضحاكعاصمأبيبنعمروبنأحمد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

إليهما.:طفي

.(805)7/الأثيرلابنالكامل

.26()6/المنتظم

.26()6/المنتظم

ظا.،بفييردلموهو:قولهحتى

الحفاظتذكرة،043()13/النبلاءأعلامسير،001()1/أصبهانأخبارذكر،)2/67(والتعديلالجرح

الذهبشذرات،)1/418(وتهذيبه،)3/791(عساكرابنتاريخمختصر،)2/97(العبر،064()2/

)2/591(.
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قضاءوليوقد،جليلاكبيراحافظاوكان،السلفطريقةعلىالصفاتأحاديثفي"السنة"كتاب

ترابأباوصحب،الحديثطلبفيالبلادطافقدوكان،أحمدالإمامبنصالحبعدأصبهان

الصوفية.مشايخمنوغيره،النخشبي

رملعلىيومافنزلواسفرفيالصالحينكبارمنواثنانهوكانأنهوهو،هائلةكرامةمرةلهاتفقوقد

بأسرعيكنفلم.هذابلونيكونخبيصا)1(ارزقنااللهم:ويقول،بيدهيقلبههذابكرأبوفجعل،أبيض

الله.رحمه،منه)2(فأكلوا،بياضهفيالرملذلكبلونخبيصفيهاقصعةوبيدهأعرابيأقبلأنمن

ولا،بذيءولافاحشولالعانولاطعانولامبتدعمجلسييحضرأنأحبلا:يقولوكان

.)3(الحديثوأصحابالشافعيعنمنحرف

فلما،يصليوهووفاتهبعدا)4(المنامفيأبعضهمرآهوقد.بأصبهانالسنةهذهفيوفاتهوكانت

وجل.عزربييؤنسني:قال؟ربكبكفعلما:لهقالانصرف

ومئتيروثمانيرثما!3سنةخلت5ث!

.عديدةمصائبالسنةهذهفياتفق

خمسةمننحواوأسروا،خلقافقتلوا،والبحرالبرمنجحافلفيالرقةبلادقصدواالرومأن:منها

الذرية.منألفاعشر

فتركوا،الموتىدفنعلىيقدرأحديبقلمحتى،شديدوبالمح!اهلهااصاباذربيجانبلادأن:ومنها

.يوارونلابالطرقات

،شديدازلزالازلزلواثم،الليلثلثإلىالعصربعدمنشديدةريحأصابتهاأردبيلبلادأن:ومنها

تحتماتمنجملةفكان،منهمبآخرينوخسف،والمنازلالدورفتهدمت،أياماعليهمذلكواستمر

.راجعونإليهوإناللهفإنا؟(ألفا)وخمسينألفمئةالهدم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

أخبصة.جمع،والسمنالتمرمنالمخبوصةالحلواء:"الخبيص"

بنعثمان:الثلاثةكان:الذهبيوأضاف،432()13/النبلاءأعلاموسير،(891)3/عساكرابنتاريخمختصر

دعا.الذيهووكان،عاصمأبيوابن.ترابوأبو.الزاهدصخر

.(891)3/عساكرابنتاريخمختصر

ظا.،بمن

الأثير.وابنالطبريعنديردولم،(27)6/المنتظمفيالخبرذكر
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فمنعهممنهابالرحيلوهموا،شديداخوفامنهمأهلهافخاف،البصرةمنالقرامطةاقترب:وفيها

واليها.

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

حديثاعبادةبنروحمنوسمع.ومئةتسعينسنةولد:)1(الأسديعليأبوصالحبنموسىبنبشر

الجعد،بنوعلي،نعيموأبي،الأشيبموسىبنوالحسن،خليفةبنهوذةمنالكثيروسمع،واحدا

وغيرهم.،لأصمعيوا

،والخلدي،الزاهدعمرووأبو،والنجاد،صاعدوابن،مخلدوابن،المناديابنوعنه

وغيرهم.،الصوافوابن،الشافعيبكروأبو،والسلمي

:)2(شعرهومن.يكرمهأحمدوكان،البيوتاتأهلمنوهو،حافظانبيلاأميناثقةوكان

يعرفكانماكلمنهوينكريضعفالثمانينجازومنضعفت

ويرسف)3(الحديدفيخطاهيدانيمقيداكالأسيررويداويمشي

-)4(رو
،الصابىءإبراهيمبنكرايا)5(بنثابتبنزهرودابن:ويقال،هارونابن:لمحرهبنلابت

إسحاقبنحنينعزبهالذيإقليدسكتابحررأنه:ومنها؟التصانيفصاحب،الحراني،الفيلسوف

أهله،عندساميةرتبةمنهفنال،الأوائلبعلمواشتغلذلكفترك،بحزانصيرفياأصلهوكان.العبادي

الصابئة.دينعلىباقوهوالخليفةعلىالمنجمينمعيدخلوكان،بهاشأنهفعظمبغدادإلىصارثم

بالغا.حاذقاماهرابليغاوكان،وأحسنفيهأجادتاريخلهسنانبنثابتوحفيده

أيضا.عارفاطبيباكان،قرةبنثابتبنإبراهيموعمه

الله.رحمه،خلكانابنالقاضيالترجمةهذهفيكلهمسردهم

الروافض.منلاالمنصورشيعةمن،الشيعيالحسينأبو،)6(الجهمبنعمروبنالحسن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

تذكرة،352()13/النبلاءأعلامسير،)6/28(المنتظم،(121)1/الحنابلةطبقات،86()7/بغدادتاريخ

.(691)2/الذهبشذرات،08()2/العبر،(116)2/الحفاظ

.28()6/المنتظم

.رويدافيهمشى:"القيدفيرسف"

النبلاءأعلامسير،)1/313(الأعيانوفيات،)592(الأطباءطبقاتفيالأنباءعيون،)6/92(المنتظم

.(691)2/الذهبشذرات،(485/)13

.محرف،"كدام":طفي

.محرف،"الحسنأبو":طفيووقع،92()6/والمنتظم،693()7/بغدادتاريخ
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.السماكبنعمروأبووعنه.الحافيبشرعنوحكى،المدينيبنعليعنحدث

وتألم،وفاتهعليهعزوقد،عندهحظياكان،المعتضدوزير،وهب)1(بنسليمانبناللهعبيد

به.لمصابهجبرا؟أبيهبعدمنالوزارةاللهعبيدبنالقاسملولدهفعقد،بعدهمنيجعلهمنوأهمه،لفقده

فيذكرناهوقد؟الشافعيةكبارأحد،بالأنماطيالمعروف،بشاربنسعيدبنعثمان،القاسموأبو

)2(
تهم.

سمع.الحجفيالناسإمام،الهاشميموسىأبو،عيسىبنموسىبنإسحاقبنمحمدبنهارون

.)3(السنةهذهمنرمضانفيبمصروتوفي،وحدث

ومئتيروثيانيرتسمسنةخلت5ث!

المعتضد،إلىبرئيسهمفبعث،منهمبطائفةالعمالبعضفظفر،الكوفةبسوادالقرامطةعاثتفيها

وخلعت،أضراسهفقلعت،بهفأمر،الخليفةيديبينالعباسمنفنال،)4(الفوارسأبو:لهيقالوكان

.أمرهواشتهر،ببغدادوصلبقتلثم،رجليهمعقطعتاثم،يداه

بنهارونجهةمنجفبنطغجنائبهافقاتلهم،عظيمجحفلفيدمشقالقرامطةقصدت:وفيها

مهرويه،بنزكرويهبنيحيىبسفارةذلكوكان،بهمالحالوتفاقم،متعددةمراتفهزموه،خمارويه

بنعليبنمحمدبنجعفربنإسماعيلبنمحمدبناللهعبدبنمحمدأنهالقرامطةعندادعىالذي

وأن،ألفمئةأمرهعلىاتبعهقدأنهلهموزعم.ذلكفيكذبوقد،طالبأبيبنعليبنالحسين

واتبعه،الشيخولقبوه،عندهمذلكفراج.الناحيةتلكأهلعلىنصربهتوجهتحيثما،مأمورةناقته

بالفاطميين.وسموا،الأصبغبنيمنطائفة

يجتازوالم،جامعهافأحرقوا،بالرصافةاجتازواثم،فهزموهكثيفاجيشاإليهمالخليفةبعثوقد

منوقتلوا،مراتفهزموهنائبهافقاتلهم،دمشقإلىوصلواحتىدأبهمذلكيزلولم،انتهبوهاإلابقرية

.راجعونإليهوإناللهفإنا؟(كثيرا)شيئاأموالهامنوانتهبوا،كثيراخلقاأهلها

.(794)13/النبلاءأعلامسير،51(0)7/الأثيرلابنالكامل(1)

وتحفظه.الشافعيفقهلكتبببغدادالناسنشاطفيالسببكانإنه:قولهإسحاقأبيعنالسيرفيالذهبيوذكر)2(

.35(1)2/للسبكيالشافعيةطبقات،942()13/النبلاءأعلامسير

الله.رحمه،عدلاثقةوكان:وأضاف،35()6/المنتظم)3(

.الفوارسأبيابن:الطبريفي()4

.51-512(1)7/الأثيرلابنالكامل)5(
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اللهأحسن،السنةهذهمنالأولىربيعفي،باللهالمعتضدالخليفةموتاتفقالشديدةالحالىهذهوفي

خاتمتها.

واسم،اللهدينبناصرالملقبالموفقأحمدأبيالأميربنأحمد:)1(باللهالمعتضدترجمةوهذه

،العباسأبو،الرشيدهارونبنالمعتصممحمدبنالمتوكلجعفربنطلحة:وقيل،محمدأحمدأبي

بالله.المعتضد،الخليفة،المؤمنينأمير

ولد.أموأمه،ومئتينوأربعينثلاث:وقيل،اثنتينسنةفيولد

وفي،طولىلحيتهمقدمفي،الشيب)2(وخطهقد،القامةمعتدلى،الجسمنحيف،أسمروكان

تسعسنةرجبمنبقيتعشرةلإحدىالإثنينيومصبيحةبالخلافةلهوبويع.بيضاءشامةرأسه

بنويوسف،إسحاقبنإسماعيلالقضاءوولى،وهببنسليمانبناللهعبيدفاستوزر،وسبعين

.الشواربأبيوابن،يعقوب

ورفع،شعارهاأقامالمعتضدوليهافحين،اللهعلىالمعتمدعمهأيامفيضعفقدالخلافةأمروكان

حزمأقريشرجالاتمن،فاضلاشجاعاوكان.أركانهاوأطر،وحيطانها،دعائمهاوشيد،منارها

قبله.منأبوهكانوكذلك؟وحرمةوإقداما،وعزاوغزوأوجرأة

صاحبهافوقف،مقثأةفيهابقريةأسفارهبعضفياجتازالمعتضدأنبإسناده)3(الجوزيابنأوردوقد

منشيئاليأخذواالجيشبعضإن:فقالى،أمرهعنفسألهبهفاستدعى،بالخليفةمستصرخاصائحا

الخليفةفأمر،ثلاثةمنهمفعرف،عليهفعرضهم،نعم:قالى؟أتعرفهم:فقالى.غلمانكمنوهمالقئاء

فاستعظم،)4(الطريقجادةعلىمصلبينأنفسثلاثةإلىالناسنظرالصباحكانفلما،وحبسهمبتقييدهم

؟أخذوهقثاءبسببثلاثةقتل:وقالوا،الخليفةعلىذلكالناسمنكثيروعاب،وأنكروهذلكالناس

عليهفدخل،بذلكمخاطبتهفيوليتلطفذلكعليهينكرأنمسامرهمنالخواصأمرقليلبعدكانفلما

فقالى،يبديهأنيريدكلاممننفسهفيماالخليفةففهم،ذلكفيمعهالمفاوضةعلىعازموهوليلةذات

فإن:لهقلت.نعم:قالى؟امنوأنا،المؤمنينأميريا:قالى؟هوفما،كلامانفسكفيأنأفهمإني:له

،(463)13/النبلاءأعلامسير،(138-123)5/المنتظم،(304)4/بغدادتاريخ،(462)2/الذهبمروج()1

.(2991/)الذهبشذرات،(284)6/بالوفياتالوافي

والمنتظم.المطبوعمنوالمثبت،الشيبوخط:الأصولفي)2(

.(412-123)5/المنتظم)3(

وسطه.:"الطريقجادة"(4)
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بحقه.إلاوليتمنذحرامادماسفكتماوالله:فقال.الدماءسفكفيتسرعكعليكينكرونالناس

ويحك!:فقال؟جنايةلك)2(يظهرولمخادمككانوقد،)1(الطيببنأحمدقتلتفعلام:لهفقلت

وأنا،الشريعةصاحبعمابنأنا!هذايا:لهفقلت،وبينهبينيفيماباللهوالكفرالإلحادإلىدعاثيإنه

.)4(فقتلته؟من)3(أكونحتىفأكفر،منصبهفيمنتصب

،القثاءأخذواالذينأولئككانماوالله:فقال؟القثاءعلىقتلتهمالذينالثلاثةبالفما:لهفقلت

،القثاءأخذواالذينأنهمفقتلتهمالسجونمنبهمفجئتبعثت؟قتلهموجبقد)5(لصوصاكانواوإنما

.الأرضفييفسدوالئلاالجيشعلىأهولأنوأردت

عليهم،وخلع،استتابهمبعدمافأطلقهم،القثاءبسبحبسهمكانالذينأولئكبإخراجأمرثم

لهم.كانتالتيأرزاقهمإلىوردهم

أحدبستانمنأحديأخذأنونهى،الشماسيةببابفعسكريوماالمعتضدوخرج:)6(الجوزيابنقال

أصحابهإلىالتفتثم،عنقهبضربأمرثم،طويلافتأمله،بسرد(منعذقاأخذقدبأسودفأتى،شيئا

.")8(كثرولاثمرفيقطعلا":قال!ي!اللهرسولإن:ويقولون،هذاينكرونالعامةإن:وقال

عجيب؟خبرلهالأسودهذاوإنما،سرقتهعلىهذاأقتللموإني،قتلهحتىيدهيقطعأنيكفهولم

المسلمفضرب،المسلمينمنورجلهوتقاولوإنه،أبيحياةفياستأمنقدكانالزنجمنرجلهذا

عليهقدرتأناإننفسيعلىفآليت،للزنجتأليفاالرجلدمأبيفأهدر،الرجلفمات،يدهفقطع

.)9(الرجلبذلكفقتلته،الساعةهذهإلاعليهعينيوقعتفما،لأقتلنه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

نديمهصارثم،المعتضدمؤدبوكان،ينفدلاالذيالعلمبحورمن،السرخسيالطيببنأحمدالفيلسوفهو

.(484/)13النبلاءأعلامسيرهـ.286سنةمعتقدهوخبثلفلسفتهالمعتضدوقتله،ومشورتهسرهوصاحب

له.:ط،ظا،بفي

والمنتظم.ظا،بمنوالمثبت،قبيلتهغيرمن:طوفيقوممن:افي

والزندقة.الكفرعلى:طفيبعدها

قتلهم.فوجبالمالوأخذواقتلواقد:طفي

.(136)5/المنتظم

يرطب.أنقبلالنخلثمر:والبسر.النخلةوقنو،شعبلهغصنكل:"العذق"

،الحدودفي،()9144رقموالترمذي،)4388(رقمالحدودفيداودوأبو،463()3/مسندهفيأحمدرواه

حديثوهو.(174)2/والدارمي،983()2/الموطأفيومالك،)3925(رقمماجهوابن،87()8/والنسائي

تلقتالحديثهذا:الطحاويقالوقد،الترمذيالإمامبينهكماومنقطعاموصولاالحديثهذاويروى،صحيح

.بالقبولمتنهالعلماء

النهايةء.النخلةوسطالذيشحمهوهو،النخلجمر:"الكثر"و

التالية.الفقرةبعدظا،بفيوردتالقصةهذه
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الضبي،نعيمبنمحمدحدثنا،يعقوببنأحمدبنمحمدأخبرنا:)1(الخطيببكرأبووقال

سمعت:يقول،سريجبنالعباسأباسمعت:يقول،الفقيهمحمدبنحسانالوليدأباسمعت

،الوجوهصباح،رومأحداثرأسهوعلىالمعتضدعلىدخلت:يقول،القاضيإسحاقبنإسماعيل

خلا،فلما،ساعةفمكثت،إليئأشارالقيامأردتفلما،أتأملهموأناالمعتضدفراني،إليهمفنظرت

قط.حرامعلىسراويليحللتماوالله!القاضيأيها:ليقال

بنإسماعيلعن،القاضيسريجابنعن،محمدبنحسانعن،الحاكمعن،البيهقيوروى

زللمنالرخصلهجمعقدفإذا،فقرأته،كتاباإليفدفع،المعتضدعلىيومادخلت:قال،إسحاق

لمالنبيذأباحمنإن:فقلت؟فكيف:فقال.زنديقهذاجمعإنماالمؤمنينأميريا:فقلت،العلماء

فأمر؟دينهذهببهاأخذثمالعلماءزللجمعومن،النبيذ)2(يبحلمالمتعةأباحومن،المتعةيبح

.)3(الكتابذلكبتحريق

منزلإلىيديهبينوأناالمعتضدانتهى:قال،الخادمالحرميصافيعنبسنده)4(الخطيبوروى

فىأصحالهمنوالصيان،الوصائفمنعشرمننحووحوله،فيه)6(حالسحعفرالمقتدروابنهسعب 3.)0(1...

عنبةيأكلوهو،جداعزيزأذاكإذالعنبوكان،عنبعنقودفيه،فضةمنطبقيديهوبين،سنه

فقلت.مهمومابيتفيوجلسالمعتضدفتركه،عنبةعنبةجلسائهمنواحدكلعلىيفرقثم،واحدة

قتلهفيفإن،الغلامهذالأقتلنوالعارالنارلولاوالله!ويحك:فقال؟المؤمنينأميريالكما:له

هذاإن!صافيياويحك:فقال،الشيطانالعن!المؤمنينأميرياباللهأعيذك:فقلت.للأمةصلاحا

بعديمنالناسوإن،الكرمغايةفيوهذا،الكرمتأبىالصبيانطباعفإن،السخاءغايةفيالغلام

داءوهي،بهالتيللعلةأيامهتطوللاثم،المكتفيعليهمفسيلي،ولديمنهومنإلاعليهميولونلا

لشغفه؟الحظاياإلىالمالبيتأموالجميعفيصرف،هذاجعفرالناسعلىفيولىيموتثم،الخنازير

والخوارجالفتنوتكثر،الثغوروتعطل،المسلمينأمورفتضيع،بيتهنمنعهدهوقرب،بهن

.والشرور

.(465/)13النبلاءأعلاموسير،(404)4/بغدادتاريخ(1)

وعبارة.زلةولهإلاعالممنوما:السيرفيوأضاف.ظا،بمنوالمثبت،الغناء:السيروفي،العلماء:آفي)2(

اللهو.آلاتإلىإضافتهيبحلمالغناءأباحومن،الغناءيبحلمالمتعةأباحمنإن:ط

.(465)13/النبلاءأعلامسير)3(

.(162)7/بغدادتاريخ(4)

.المقتدروأمزوجهشغبوهي.تحريفوهوشعث:طفي()5

نحوها.أوسنينخمسذاكإذوله:بغدادتاريخفي)6(
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.سواءسواءقالهماشاهدتلقدفوالله:صافيقال

ونحن،القيلولةوقتنائمايوماالخليفةكان:قال،المعتضدخدمبعضعن)1(الجوزيابنوروى

سفينةفأول،دجلةإلىاذهبوا!ويحكم:فقالفجئنا،بنافصرخ،مذعورافاستيقظ،سريرهحول

فارغةسميرية)2(فيملاحافوجدنا،سراعافذهبنا.بهاواحتفظوابملاحهافأتونيمنحدرةفارغةتج!ونها

روحفكادت،عظيمةصيحةالخليفةبهفصاح،يتلفكادالخليفةرأىفلما،الخليفةبهفأتينا،منحدرا

وإلااليومقتلتهاالتيالمرأةمعقصتكعناصدقني!ملعونياويحك:الخليفةلهفقال،تخرجالملاح

الفلانية،مشرعتيفيسحرااليومكنت،المؤمنينأميريانعم:قالثم،فتلعثم:قال.عنقكضربت

حتىعليهاواحتلت،فيهافطمعت،وجوهركثيروحليفاخرةثيابوعليها،مثلهاأرلمامرأةفنزلت

منزليإلىبهأرجعأنوخشيت،والثيابالحليمنعليهاكانماجميعوأخذت،وغرقتها،فاهاسددت

في:قال؟حليهاوأين:لهفقال.الخدمهؤلاءفلقيني،واسطإلىالذهابفأردت،خبرهافيشتهر

.)3(البواريتحتالسفينةصدر

فيهغرقالذيالمكانفيالملاحبتغريقذلكعندفأمر،بهفجيء،الحليبإحضارالخليفةفأمر

،أيامثلاثةبعدفحضروا،وليتهمماليتسلمواحتىليحضرواالمرأةأهلعلىينادىأنوأمر،المرأة

علمتأينمن!المؤمنينأميريا:خدمهلهفقال.والثيابالحليمنالمرأةتلكمعكانماإليهمفسلم

أحمد!يا:يناديوهووالثيابواللحيةالرأسأبيضشيخاكأنذلكنوميفيرأيت:قال؟هذا

فأقم،وسلبهااليومقتلهاالتيالمرأةخبرعنوقرره،عليهفاقبضالساعةينحدرملاحأولخذ!أحمديا

شاهدتم.مافكان،الحدعليه

ص.)4(..

ومد،متصيداتهبعضفيالمعتضدمولايمعكنت:قال،الحاجبالسمرقنديخمي!وعن

أفيك،خفيفيا:المعتضدليفقال،فقصدناأسدعليناخرجإذ،غيريمعهوليسالعسكرعنانقطع

عنفنزل:قال.بلى:فقلت؟أناوأنزلفرسيتمسكحتىولا:فقال!مولايياواللهلا:قلت؟خير

إلىتقدمثم،إليبقرابهورمى،سيفهواستل،منطقتهفيثيابهأطرافوغرز،فأمسكتها،فرسه

علىثانيةفضربه،بيدهالأسدفاشتغل،يدهفأطاربالسيفالمعتضدفضربه،عليهالأسدفوثب،الأسد

وركب،سيفهفأغمدإليأقبلثم،صوفهفيسيفهفمسحمنهفدنا،صريعاالأسدفخر،ففلقهاهامته

أدريفما،لأحدذلكذكرسمعتهمافوالله،ماتأنإلىوصحبته:قال.العسكرإلىعدناثم،فرسه

.(127)5/المنتظم()1

السفن.منضرب:"السميرية")2(

.معربفارسي،القصبمنالمنسوجالحصير:"البوري")3(

جعيف.:طوفيحنيف:افي)4(
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عليعتبهعدممنأم؟لأحديذكرهلمحيثبذلكاحتفالهعدممنأمشجاعتهأمن؟أعجبشيءأيمن

.قط)1(ذلكفيعاتبنيماوالله؟عنهبنفسيضننتحيث

:فقال،ملاحمعخمرفيهبزورقاجتازأنهالنوريالحسينأبيعنعساكر)2(ابنالحافظوروى

الدنانيضربفجعل،إليهاالحسينأبوفصعد.للمعتضدخمرهذه:لهفقال؟هذهولمن؟هذهما

فأوقفوه،فأخذوهالشرطفجاءت،الملاحواستغاث،تركهواحل!سوىكلهاكسرهاحتىيدهفيبعمود

:فقال؟الحسبةولاكومن:فقال.محتسبأنا:فقال؟أنت)3(ما:لهفقال،المعتضديديبين

علىحملكالذيما:فقال،رفعهثمرأسهفأطرق.المؤمنينأميرياالحسبةولانيالإمامةولاكالذي

الدنانمنتركتولم:فقالرفعهثمرأسهفأطرق.عنكالضررلدفع؟عليكشفقة:قال؟فعلتما

إلىانتهيتحتىالناسمنأحداأبالولم،اللهلعظمةإجلالافكسرتهاعليهاأقدمتإني:فقال؟واحدا

اذهب،:المعتضدلهفقال،فتركته،مثلكعلى)4(أقدمتأنيقبيلمنإعجابنفسيدخل،الدنهذا

:فقال،التغييرنقص)5(الان:النوريلهفقال.المنكرمنتغيرهأنأحببتمافغير،يدكأطلقتفقد

نأأحب:فقال.حاجتكسل:فقال.شرطيعنأغيرالانوأنا،اللهعنأغيركنتلأني:قال؟ولم

عليهيشقأنخشيةمختفيابهافأقام،البصرةإلىفصار،فأخرجبهفأمر.سالمأيديكبينمنتخرجني

.بغدادإلىرجعالمعتضدتوفيفلما.المعتضدعندحاجةفيأحد

علىليكان:قال،التجارمنشيخعن،الهاشميالواحدعبدبنمحمدالحسنأبوالقاضيوذكر

يؤذونه،غلمانهويأمرعنهحجبهليطالبهجاءكلماوجعل،حقيومنعنيفماطلني،كثيرمالالأمراءبعض

منعاإلاذلكزادهوما،عندهيقطعفلم،الأمرأولياءوإلى،شيئافيهيفدفلم،الوزيرإلىعليهفاستعدى

عاينهفحين،معهفقام،فقصده،هناكمسجدأمامخياطرجلعلىالرجلذلكفدل)6(،وجحودأ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(466)13/النبلاءأعلامسير،(921)5/المنتظم

.المخطوطمنترجمتهسقطت

أنت.من:افي

أقدمت.قدأنيكثيرأنفسيعلىفحزنت:بفي

التغيير.عنعزميانتقض:طفي

ليقالإذ،أشتكيمنإلىحائروأناكذلكأنافبينما،جهتهمنهمودخلني،عليهالذيالمالمنفأيست:طفي

الدولةوأعيان،الظالمهذامعخياطيصنعأنعسىوما:فقلت؟هناكمسجدإمام،الخياطفلاناتأتيألا:رجل

عندهتجدأنلعلكإليهفاذهب،إليهاشتكيتمنجميعمنعندهوأخوفأقطعهو:ليفقال؟فيهيقطعوالم

فحين،معيفقام،الظالمهذامنلقيتوماوماليحاجتيلهفذكرت،أمرهفيمحتفلغيرفقصدته:قال.فرجا

إلىمنهيكونأنغيرمنكاملافأعطانيه،عليهالذيحقيقضاءإلىوبادرواحترمهوأكرمهإليهقام،الأميرعاينه

قال.حقيإليئودفعالأميرلونفتغير،أذنتوإلاحقهالرجلهذاإلىادفع:لهقالأنهغير،أمركبيرالأمير

..الخياطذلكمنفعجبت:التاجر
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الخياطذلكمنالتاجرذلكفتعجب،أمرهمنوالخلاصحقهإعطائهإلىوبادر،واحترمهأكرمهالأمير

فلم،الأميرمنقبضهالذيالمال!منشيئاعليهفعرض،لهالأميرذلكانطاعكيفوضعفهحالهرثاثةمع

عندناكانأنهذلكسببإن:فقال!،عليهوألحذلكمنتعجبهلهوذكر،خبرهعنفسأله.شيئامنهيقبل

،حماممنخرجتقدحسناءامرأةأقبلت،يومذاتكانفلما،أمير،حسنشاب،تركيرجلهاهنا

وتصرخعليهتأبىوهي،منزلهليدخلهانفسهاعلىيريدهاسكرانوهوبهافعلق،مرتفعةثيابوعليها

وقد،منزلهليدخلنينفسيعلىيريدنيوهذا،زوجذاتامرأةأنا!المسلمينمعشريا:صوتهابأعلى

عارذلكبسببولحقني،زوجيمنطلقتهاهنابتومتى،منزلهغيرفيأبيتألابالطلاقزوجيحلف

.الأيامتدحضهلا

نفسهاعلىالمرأةوغلب،رأسيفشجيدهفيبدبوسفضربني،عليهفأنكرتإليهفقمت:قال!

وقلتالعشاءبالناسوصليت،رأسيوعصبت،عنيالدمفغسلت،أنافرجعت،قهرامنزلهوأدخلها

فثار،دارهعليهفهجمنا،معيالناسفقام،عليهلننكرإليهبنافقومواعلمتمقدمافعلقدهذاإن:لهم

،الناسبينمنهووقصدني،الناسيضربونوالدبابيسالعصيبأيديهمغلمانهمنجماعةفيإلينا

أهتديلاوأنامنزليإلىفرجعت،الإهانةغايةفيونحنمنزلهمنوأخرجنا،مبرحاشديداضربافضربني

فييدهمنالمرأةهذهأنقذحتىأصنعماذاوحرت،نوميأخذنيلاوأنافراشيعلىفنمت،الوجعمن

منيخرجهالكي؟الليلأثناءفيللصبحأؤذنأنفترويت،الطلاقزوجهاعلىيقعلاحتى،الليلةهذه

لمإنوصممت،المرأةيخرجلكيدارهبابإلىأنظروجعلت،فأذنت،المنارةإلىفقمت.منزله

.الصباحيتحققحتىللصلاةأقيمأنتخرج

؟ا)1(الساعةهذهأأذنالذيأين:يقولونوهم،ورجالة،فرساناالطريقامتلأإذ،أنظرأنافبينا

منأملكلابيوذهبوافأخذوني،فنزلت،انزل!:فقالوا،عليهيعينونيأنأريدوأنا،ذاأناها:فقلت

الخلافةمقامفيجالسارأيتهفلما،باللهالمعتضدالخليفةعلىأدخلونيحتىبيزالواوما،شيئانفسي

أميريا،نعم:قلت؟أذنتالذيأنت:قال!ثم،جأشكليسكن:ليفقال!،الفرقمن)2(أرعدت

الصوامبذلكفيغتر،كثيرالليلمنبقيوقد،أذنتأنعلىماحملك:فقال!،المؤمنين

فذكرت.امنأنت:فقال!؟خبري)4(عليهأقصحتىالمؤمنينأميريؤمنني:فقلت؟،)3(والمسافرونأ

)1(

)2(

)3(

)4(

.طمنزيادة

وليهدأ،روعكليسكن:ليفقال،فدنوت،ادن:فقال،شديدافزعاوفزعت،الخوفمنارتعدت:طفي

...الذيأنت:فقال،خوفيوذهباطمأننتحتىيلاطفنيزالوما.قلبك

والمسافرين.فيهماوهي،ظا،بمنزيادة

عليك.:افي
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منزله،فىالتيوالمرأةالرجلذلكبإحضاروأمر،شديداغضبافغضب،الساعةهذهفيأذاثيسببله

والصفح،عنهابالعفوزوجهايأمرأنوأمره،جهتهمنثقةمعزوجهاإلىالمرأةفبعث،سريعافأحضرا

منلكوكم؟رزقكما:فقال،الشابذلكعلىأقبلثم.ومعذورةمكرهةفإنها؟إليهاوالإحسان

اللهأنعمماكفاكما!ويحك:لهفقال.كثيراشيئالهفذكر؟والزوجاتالجواريمنعندكوكم؟المال

حتىذلككفاكوما،اللهحدودوتعديت،السلطانعلىوتجرأت،اللهحرمةانتهكتحتىعليكبه

فيفجعلبهفأمر.جوابلهيكنفلم؟وأهنتهفضربتهالمنكرعنونهاكبالمعروفأمركرجلإلىعمدت

دجلة،فيألقاهثم،صوتهخفتحتىشديداضرباوضرب،(جوالق)1فيوأدخل،غلعنقهوفي،قيد

بيتمنيتناولهاكانالتيوالأموالالحواصلمندارهفيماعلىيحتاطأنالشرطةصاحببدراوأمر

،هذاعلىولوكبيراأوكانصغيرامنكراشاهدتكلما:الصالحالرجللذلكقالثم،حلهابغيرالمال

فيتؤذنأنوبينكبينيمافعلامةوإلا،بياجتماعكاتفقفإن؟بهفأعلمني،الشرطةصاحبإلىوأشار

.هذاأذانكوقتمثل

إلىبادرإلا،الشرعنأنهىأوالخيرمنبشيءالدولةهؤلاءمنأحداامرلاالسببفبهذا:قال

.الآنإلىالساعةتلكمثلفيأؤذنأناحتجتوما،المعتمدمنخوفا؟وقبولهامتثاله

رأسهعلىواقفوخادمالمعتضدعنديوماكنت:قال،وهببنسليمانبناللهعبيدالوزيروذكر

وخفت،جداذلكفأعظمت،فسقطت،الخليفةقلنسوةفيفجاءتحركهاإذ،يدهفيبمذبةعنهيذب

هذامر:الخدملبعضقالثم،فلبسهاقلنسوتهأخذبل،بذلكالخليفةيكترثولم،وقعماهولمن

.)2(بالنوبةيذبمنعدةفيوزيدوا،نعسقدفإنه؟لراحتهفليذهب

وإنما،هذايتعمدلمالبائسهذاإن:فقال،حلمهعلىللخليفةالشكرفيفأخذت:الوزيرقال

والساهي.المخطئعلىلاالمتعمدعلىإلاوالمعاتبةالعقابوليس،نعس

سليمانبناللهعبيدوزيرهبموتالمعتضدإلىالخبرجاءلما:الحاجبالسمرقنديخفيفوقال

:فقال،)3(وينصحكيخدمككانلقد!المؤمنينأميريا:لهفقيل،طويلاساجداخر،ذلكوتحقق

هووذكر،بعدهمنيستوزرهفيمنالحاضريناستشارثم.أؤذهولمأعزلهلمأنيللهشكراسجدتإنما

بهفعدل،الفراتبنمحمدبنأحمد:والاخر،قوياالرأيحازموكان،جرادة:أحدهما،رجلين

فولاه،عليهفألح،ذلكفيرأيهفسقه،اللهعبيدبنبالقاسمعليهوأشار،عنهماالشرطةصاحببدر

)1(

)2(

)3(

.معرب،معروف،الأوعيةمنوعاء:"الجوالق"

بالمذبة.:افي

لك.وينصحيخدمكاللهعبيدكانلقد:طوفي.وبنصحكبخدمتكتكفلكانلقد:ظا،بفي
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بعدمنالخلافةالمكتفيوليحتىاللهعبيدبنالقاسملبثفما.بالوزارةويهنيه،أبيهفييعزيهإليهوبعث

وهذه،رقيقستروراءمنالعداوةمنبينهماماإلىينظرالمعتضدوكان.بدراقتلحتى،المعتضدأبيه

.(قوي)1وتوسمعظيمةفراسة

نأينبغي:فقال،أمرهمفيوزيرهفاستشار)2(معصيةعلىيجتمعونأقوامأأنالمعتضدإلىرفعوقد

علمتأما،هذهبقسوتكعليهمغضبيلهببردتلقد!ويحك:فقال.بعضهمويحرقبعضهميصلب

.)3(فيهمالوزيرقالبمايقابلهمولم؟عنهاسائلهوأنه،سلطانهاعنداللهوديعةالرعيةأن

فيتعيثوالأعراب،فاسدةوالأحوال،المالمنصفراالمالبيتكانالخلافةوليلماالنيةوبهذه

الأحوالوصلحت،المالبيتفيالأموالكثرتحتىوتدبيرهبرأيهيزلفلم،جهةكلفيفساداالأرض

.والمحالوالآفاقالأقاليمسائرفي

:)4(فقال،عظيماوجداعليهافوجدتوفيتلهجاريةفيشعرهومن

حبيبعندي!دلهي!يكنلمحبيبايا

قريبالقلبومنبعيذعينيعنأنت

نصيباللهومنيمءش!فيبعدكليليس

رقيببنتوإنقلبيعلىقلبيمنلك

يغيبماخياذتغبمذمنكوخيالي
ونحيبعوذ!دكب!ليكيفترانيلو

لهيبالحزنحرقمنحشوهوفؤادي

كئيبمحزونبكبأنيلتيقنت
)5(تطيبعنكجتهاطبوإننفسيأرىما

يجيبماوصبريضييعصبليدمغليس!

:6(أيضافيهاوقال

ساكنامرةفيهاكانقدلمنولكنللدارأبكلم

.-135(134المنتظم)5/)1(

)2(فيا:عصبية.

.(137-136)5/المنتظم)3(

.)382(للسيوطيالخلفاءتاريخ،(137)5/المنتظم()4

تغيب.:افي()5

.(137)5/المنتظم)6(
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امنالهقبلمنوكنتبفقدانهالدهرفخانني

ظاعنامعهقلبي)1(وبانتوديعهعندصبريودعت

:فيها)3()2(مصيبتهعنويسليهيعزيهالمعتزابنإليهبعثوقد

سليماوعشتوأفنيتنا-الفبكلابناالهدىإماميا

التسليماالمصائبوعند-الش!النعمعلىعلمتناأنت

عظيماثواباصارتسرورانتكاالتيفإنمضىعمافاسل

جسيماحظاذاكفيعنديإنوتحيىنموتبأنرضيناقد

كريماموتاوماتفوزاأعطيفقدلديكطائعايمتمن

أهبهم،القومونام،حظاياهإلىوصارالسمرانقضىفلما،ندماؤهالمعتضدعندليلةاجتمعوقد

فمن،ثانيهأعياهبيتاعملوقد،بعدكمأرقأصابهقدإنه:لكميقول:وقال،الخليفةعندمنخادم

البيت:هذاوهو،جائزةفلهأجازه

بعيدوالمزارقفرىالدارإذاسرىاتذيللخيالانتبهنا)4(ولما

:فقال،منهمواحدفبدر،ثانيهفييفكرونفرشهممنالقومفجلس

سيعودطارقاخيالالعلواهجعيالنومعاوديلعينيفقلت

سنية.بجائزةلهوأمرجيداموقعامنهوقعالخليفةإلىالخادمبهرجعفلما

:البصريالمازنيمنيربنالحسنقولالشعراءبعضمنيوماالمعتضدواستعظم)5(

وجعاأوجاعهعلىقلبيوزادفامتنعاالنومأطارمنعلىلهفي

طلعاأردانه)6(منالبدرأوحسنالمعتأعطافهمنالشمسكأنما

صنعابمامعذورالإساءةمنهعظمتوإنيهوىبالذيمستقبل

شفعاحيثماوجيهالقلوبمنإساءتهيمحوشافعوجههفي

المعتضدالخليفةوجعاشتد-ومئتينوثمانينتسعسنةأعني-السنةهذهمنالأولربيعكانولما

.وسار:المنتظمفي(1)

مصابه.:ظا،بفي)2(

.)5/138(المنتظم)3(

انتهينا.:ظا،آفي(4)

واستطعم.:ظا،بفي()5

.أزراره:ظا،بفي()6
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بأنوأشاروا،اللهعبيدبنالقاسمالوزيرإلى،الخادم)1(مؤنسمنهم،القوادرؤساءفاجتمع،بالله

فيوكان،العهدوتأكد،ذلكففعل،باللهالمعتضدبنعليباللهللمكتفيالبيعةلتجديدالناسيجتمع

كثير.خيزذلك

:)2(لنفسهأنشدالوفاةالمعتضدحضرتوحين

الرنقا)3(ودعصفتإنماصفوهاوخذتبقىلافإنكالدنيامنتمتع

حقالييرعولمحالالييبقفلمأمنتهإنيالدهرتأمننولا

خلقاخلق)4(علىأمهلولمعدواأدعفلمالرجالصناديدقتلت

شرقاومزقتهمغربافشردتهم)5(نازعكلمنالملكداروأخليت

رقاليأجمعالخلقرقابوصارتورفعةعزا)6(النجمبلغتفلما

ألقىعاجلاحفرتيفيذاأنافهاجمرتيفأخمدسهماالردىرماني

رفقا)7(حبهافيالأحياءملكلدىأجدولمجمعتماعنييغنولم

أشقى؟بمصرعهمنيالذيذافمنسفاهةودينيدنيايوأفسدت

ألقى؟نارهأمدلهنعمةإلىألقىماموتيبعدشعريليتفيا

يبلغولم،السنةهذهمنالأولربيعمنبقينلثمانالإثنينليلة-تعالىاللهرحمه-وفاتهوكانت

يوما.عشروثلاثةأشهروتسعةسنينتسعخلافتهفكانت.الخمسين

عشرةإحدىالبناتومن.وهارون،المقتدروجعفر،المكتفيعليا:الذكورالأولادمنوخلف

عنماسكا)8(وكان.دينارألفألفعشرسبعةالمالبيتفيوترك.بنتاعشرةسبع:ويقال،بنتا

الراشدينالخلفاءمنيجعلهمنالناسومن.يبخلهالناسبعضكانفلهذا،وجههاغيرفيالأموالصرف

أعلم.فالله،)9(سمرةبنجابرحديثفيعليهمالمنصوصعشرالاثنيالحديثفيالمذكورين

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

يونس.:ط،آفي

.()595للسيوطيالخلفاءتاريخ،(477/)13النبلاءأعلامسير،(415)7/الأثيرلابنالكامل

.الكدر:"الرنق"

ظنة.على:الخلفاءوتاريخالسيرفي

.بازلكلمنالملكدوروأخليت:السيرفي

المجد.:ظا،بفي

.الخلفاءوتاريخوالسيرالكاملفيالبيتهذايردلم

يمسك.:طوفي،اليدماسك:ظا،بفي

،الأحكامفي،181()13/والبخاري،)5/87(المسندفيأحمدرواه،عنهاللهرضيسمرةبنجابرحديث

في-)2223(رقموالترمذي،لقريشتبعالناسباب،الإمارةفي)1821(رقمومسلم،الاستخلاففيباب
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)2(

)3(

)4(

)5(
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العباسيالمعتزبناللهعبدالعباسأبوعملوقد

أحداليأبقيتماويحكيادهر

قدركلهذابلاللهأستغفر

مظلمةغبراءفيالقبرساكنيا

تشحنها)3(كنتقدالتيالجيوشأين

تملؤهكنتقدائذيالسريرأين

فعلتشئدتهاالتيالقصورأين

مذكرةمرقالكلأتعبواقد

صعبهم)4(ذئلتالألىالأعاديأين

عاكفةالأبوابعلىالوفودأين

مراتبهمفيقياماالزجالأين

بدمحجلتهاالتيالجيادأين

مهجاغذيتهاالتيالرماحأين

مرسلةالنبلوأينالسيوفأين

إذاالفيولأمثالالمجانيقأين

تبدعهاكنتقدالتيالفعالأين

جداولهاتجريالتيالجنانأين

:فيها)1(يقول،حسنةمرثاةالمعتضدعمهابنفي

الولداتأكلسوءوالدوأنت

صمداواحدارباباللهرضيت

منفرداالدارمقصىبالطاهرية)2(

عدداأحصيتهاالتيالكنوزأين

ارتعداعينهرأتهمنمهابة

فاتقداالإبريزسنافيهاولاح

الزبداأشداقهامنتنثروجناء

نقدا)5(صيرتهاالتيالليوثأين

واطرداجالماصفراالقطاورد

سعدافقديقتلولممنهمراحمن

الأسداالضيغممنكيحملنوكن

كبداولاقلباوردتمامتمذ

بعداوإنقرنمنماشئتيصبن

قعداقائمحصنحائطرمين

أبدانافعاعفواأنترىولا

الغرداالطائرإليهاوتستجب

الإسلاميزاللا:مسلمعندولفظه،عنهاللهرضيسمرةبنجابرحديثمن،الخلفاءفيجاءماباب،الفتن

قريش.منوكلهم،بمعناهأخرألفاظوله،"رجلاعشراثناوليهمماعزيزأ

عشرأربعةالعزيزعبدبنعمرإلىالصديقمنالخلافةوليمنجميعفإن:)13/185(الفتحفيالحافظقال

والباقون،الحكمبنومروان،يزيدبنمعاوية:وهما،مدتهماتطلولم،ولايتهماتصحلماثنانمنهم،نفسأ

الأحوالوتغيرت،ومئةإحدىسنةالعزيزعبدبنعمروفاةوكانت،ع!ي!أخبركما،الولاءعلىنفساعشراثنا

.(ا-12.)صفحةللسيوطيالخلفاءتاريخ.القرونخيرهوالذيالأولالقرنوانقضى.بعده

الخلفاءوتاريخ،)13/478(النبلاءأعلامسيرفيأكثرهاوورد،(صادر.ط)ديوانهفيالأبياتتردلم

.)795(للسيوطي

.(ياقوت).ببغدادقرية:والطاهرية.بالظاهرية:ط،ظافي

تسحبها.:والسيربفي

مصعبهم.:والتاريخالسيرفي

أنهاوأراد،اللحمالقليل:وكسرهاالنونبضم:"النقدو".بدداالخلفاءتاريخوفي،بعدا:والسيرظا،بفي

هزيلة.ضعيفةأصبحت



باللهالمكتفيخلافة

جدداموشيةحللمنيسحبنرائحةكالغزلانالوصائفأين

زردافضةمنكسيتياقوتةتحسبهاالراحوأينالملاهيأين

فسداإذالعباسبنيملكصلاحمتبعا)1(الأعداءإلىالوثوبأين

معتمداالجبار)2(العاتيوتخبطقسورةكلمنهمتقسرزلتما

أحداتكنلميوماكأنكحتىأثرولاعينفلاانقضيتثم

خلداولالإنسانملكدامماتقدمهخيرسوىيبقىشيءلا

.الكبير)3("تاريخه"فيعساكرابنورواها

375

محمد)4(أبيباللهالمكتفيخلافة

السنة،هذهمنالأولربيعفيأبيهموتبعدبالخلافةلهبويع.المؤمنينأميرباللهالمعتضدبنعلي

إلامحمدبأبييكنىمنفيهموليس،طالبأبيبنوعلي،هذاسوىعلياسمهمنالخلفاءفيوليس

الله.بأمروالمستضيء،والهادي،طالبأبيبنعليبنوالحسن،هذا

.البلادفيوانتشرتالفتنكثرت،أبيهبعدباللهالمكتفيوليوحين

.جداعظيمةزلزلةالأرضزلزلترجبوفي

الشمس.طلعتحتىكذلكالأمريزلولم،كثيرةنجومالسماءمنالسحروقتتساقطرمضانوفي

يومفيبغدادودخلفركب،الأمراءوأعيانالوزيرإليهشكتب،بالرقةكانإليهالخلافةأفضتولما

السنة.هذهمنالأولىجمادىمنخلونلثمانالاثنينيوموذلك،مشهود

بتخريبوأمر،أبيهسجنفيمعتقلاوكان،الصفارالليثبنعمروبقتلأمراليومهذافيوفيها

مكانها.جامعببناءوأمر،للسجنأبوهاتخذهاكانالتيالمطامير

سيفا.وقلده،خلعستوهببنسليمانبناللهعبيدبنالقاسمالوزيرعلىاليومهذافيوخلع

أشهر.وبضع،سنةوعشرينخمسايومئذعمرهوكان

مبتغيا.:الخلفاءوتاريخوالسيرطفي(1)

العالي.:الخلفاءوتاريخالسيروفي،العاند:ظافي)2(

عساكر.ابنتاريخمخطوطةمنالمعتضدترجمةمعسقطت)3(

سير،و)8/8(516()7/الأثيرلابنالكامل،08(-و)33،97(-31)6/المنتظم،316()66/بغدادتاريخ)4(

.2(91)2/الذهبشذرات،6(00)للسيوطيالخلفاءتاريخ،(947)3/النبلاءأعلام

.)592(سنةحوادثفيالمؤلفلهوسيترجم
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الحجيج،علىالطريقوقطعوا،الافاقفيالمعتضدموتبعدالقرامطةانتشرت:السنةهذهوفي

اللهأطفأحتى،غزيرةأموالاوأنفق،كثيرةجيوشاإليهمالمكتفيفبعث.المؤمنينبأميربعضهموتسمى

الله.قبحهم؟شرهمبعض

بعدالزيأهلوكاتبه،السامانيأحمدبنإسماعيلطاعةعنهارونبنمحمدخرج:السنةهذهوفي

بنإسماعيلفقصده،عليهافاستحوذ،البلدإليهفسلموا،إليهمفصار،الطالبيزيدبنمحمدقتله

.مدحورامذمومامنهاوأخرجهفقهره،بالجيوشأحمد

زمنفيالعصرالناسصلىالحجةذيمنالتاسمعيوموفي:")1(المنتظم"فيالجوزيابنقال

الاصطلاءإلىذلكمعالناساحتاجحتى،جداباردةريحفهبت،الصيفثيابوعليهم،الصيف

.الشتاءكفصلالماءوجمد،والمحشواتالفراءولبسوا،بالنار

حمص.بمدينةوقعوكذا:الأثير)2(ابنقال

منها،بموضعوخسف،نخيلهامنكثيراشيئافاقتلعت،بالبصرةعاصفريحوهبت:قال)3(

نسمة.آلافستةتحتهفمات

ثم،متعددةمراتالسنةهذهمنرجبفيبغدادوزلزلت:)5(الجوزيوابنالأثير)4(ابنقال

سكنت.

الهاشمي.الملكعبدبنالفضلالسنةهذهفيبالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

السريأقرانمنوهو:الأثير)6(ابنقال.الكبارالصوفيةأحد،إبراهيمبنمحمدبنإبراهيم

.ا)7(الشمسعليهطلعتممالكخيرهمكمنذرةاللهإلىتردلأن:قالا0السقطي

الأدباءوكان،الجماعلكثرةوالجفافالمزاجسوءعليهغلب،باللهالمعتضدمحمدبنأحمد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.33()6/المنتظم

.522()7/الأثيرلابنالكامل

.(522)7/السابقالمصدر

.(522)7/الأثيرلابنوالكامل،33()6/المنتظم

.522()7/الأثيرلابنوالكامل،33()6/المنتظم

،926سنة:فقيلوفاتهسنةفياختلفوقد،الصوفيإبراهيمبنمحمدبنحمزةأبو:وفيه522()7/الكامل

ترجمته.ومصادر،(168-165/)13النبلاءأعلامسير،928سنةوقيل

فقط.(ط)منزيادةقوسينبينما
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آنفا.ترجمتهفيوفاتهكيفيةذكرناوقد،قوتهسقطتحتىذلكضدفيستعمل،بدنهيرطبمالهيصفون

علىالمعتضدحياةفيعزمقدالوزيراللهعبيدبنالقاسمكان:)1(الجيشورأسالمعتضدغلامبدر

لأولادالبيعةإلاوأبىعليهفامتنع،هذابدراذلكفيوفاوض،المعتضدأولادعنالخلافةيصرفأن

عندالباطنفيعليهفعمل،بدرإلىبهأسركانماغائلةمنالوزيرخافالمكتفيوليفلما.مولاه

،فقدم،بالأمانإليهبعثثم،بواسطوهووأموالهحواصلهعلىالخليفةاحتاطحتىيزلولم،المكتفي

جثتهوبقيت،رأسهوحمل،السنةهذهمنرمضانمنخلونلستالجمعةيومفقتل،قتلهمنالوزيرفأمر

كلأعتققدوكان،بذلكأوصىأنهوذلك،بهافدفن،مكةإلىتابوتفيبعثوهاثم،أهلهفأخذها

.قتلوهثم،وجلعزدلهركعتينصلىقتلهأريدوحين.وفاتهقبللهمملوك

الحافظ،عليأبو،إبراهيمبنمحرزبنالفهمبنالرحمنعبدابن0محمد)2(بنالحسين

.البغدادي

وغيرهم.،سعدبنومحمد،معينبنويحيى،هشامبنخلفسمع

جيدةمعرفةلهوكانت،لازمهلمنإلاالتحديثفيعسراوكان.والطوماري،الخطبي:وعنه

وسبعينثمانعنمات.الفقهفيالعراقيينمذهبإلىيميل،الرجالوأسماءوالشعروالنسببالأخبار

.بالقويليس:)3(الدارقطنيقالوقد.سنة

ولدوقد،السنينعلى"التاريخ"صاحب،)4(الفارسيرفاعةأبو،موسىبنوثيمةبنعمارة

.وغيره؟الليثكاتبصالحأبيعنوحدث،بمصر

.بغدادالمكتفيقدمماأولالسجنفيقتل،الكبارالأمراءأحد،الصفار)5(الليثبنعمرو

النبويةاليجرةموومئتيوتسميوسنةأخلتر5ث!أ

منجحافلفي،بالشيخالمعروف،القرمطيالقاسمأبو،مهرويهبنزكرويهبنيحيىأقبل:فيها

.فارسالافعشرةنحوفيكثيفاجيشاالخليفةإليهفجهز،فساداالرقةبناحيةفعاث،القرامطة

.(175)7/الأثيرلابنوالكامل،34()6/والمنتظم،98(/01)الطبريتاريخ(1)

شذرات،)592(الحفاظطبقات،)13/427(النبلاءأعلامسير،)6/36(المنتظم،29()8/بغدادتاريخ)2(

.2(10)2/الذهب

.(29)8/بغدادوتاريخ،)85(للدارقطنيالحاكمسؤالات)3(

.37()6/المنتظم(4)

.516()7/الأثيرلابنوالكامل،88(0/1)الطبريتاريخ)5(
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الوزيرذلكعنرأيهفثنى،بهاالإقامةيريدسامراإلىبغدادمنباللهالمكتفيالخليفةركب:وفيها

.بغدادإلىبهورجع،اللهعبيدبنالقاسم

منرجلزرقه،المصريينجيشقتله،دمشقبابعلىمهرويهبنزكرويهبنيحيىقتل:وفيها

بنطغجأصحابمن،جيشهامنكثيراخلقاقتلكانبعدماوذلك،فحرقهنارمنبمزراقالمغاربة

منالقرامطةبأمرفقام،شديدافرحابذلكالمسلمونففرح،بقتلهالناسعلىاللهمنثم،نائبها،جف

القرامطة،وأطاعته،المؤمنينبأميرتلقب،العباسبأبيوتكنى،بأحمدوتسمى،الحسينأخوهبعده

سارثم،منابرهاعلىلهوخطب،فافتتحهاحمصإلىسارثم،مالعلىأهلهافصالحه،دمشقفحاصر

الدوابيقتلفكان،وحريمهمأموالهمواستباحالنواحيتلكأهلفقهر،النعمانومعرةحماةإلى

،الرجالمنالكثيرةالجماعةالواحدةوطىءفربما،النساءوطءمعهلمنويبيح،المكاتبفيوالصبيان

اللعين،هذامنيلقونماإليهيشكونالخليفةإلىالشامأهلفكتب،منهمواحدكلبههنئولدتفإذا

وبث،الرقةفنزل،رمضانفيوركب،لحربهجزيلةأموالاوأنفق،كثيفةجيوشاالمكتفيفجهز

اللهعبدبنأحمداللهعبدمن:أصحابهإلىيكتبالقرمطيوكان،القرمطيلقتالجانبكلفيالجيوش

الله،كتابإلىالداعي،اللهبحكمالحاكم،اللهبأمرالقائم،اللهلدينالناصر،باللهالمنصورالمهدي

منطالبأبيبنعليسلالةمنأنهيدعيوكان.اللهرسولولدمنالمختار،اللهحريمعنالذاب

لبنيثم،لقريشعداوةالناسأشدمنكانفإنه،اللهقبحه؟ا)1(ذلكفيأأفككاذبوهو،فاطمة

.نساءهواستباح،أولادهوقتل،قتلهحتىهاشمبنيمنأحدابهاياعفلم)2(سلميةدخل؟هاشم

الثغرأهللشكوى،حاجبنمظفرعنعوضا،نصربنأحمدالعشائرأبوطرسوسثغرولي:وفيه

منه.

.)3(العباسيمحمدبنالفضلبالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

عنمكثرا،ثبتاثقةحافظاإماماكان.الشيبانيالرحمنعبدأبو:)4(حنبلبنأحمدالإمامبناللهعبد

.وغيرهأبيه

ب،ظا.)1(من

حمص.أعمالمنتعدبليدة:"سلمية")2(

."محمدبنالعباسبناللهعبدبنالملكعبدبنالفضل":والمنتظمالأثيروابنالطبريفي)3(

تهذيب،(516)13/النبلاءأعلامسير،93()6/المنتظم،(1/018)الحنابلةطبقات،375()9/بغدادتاريخ()4

.2(30)2/الذهبشذرات،(141)5/التهذيبتهذيب،285(/1)4الكمال
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التفسير"و"،ألفاثلاثين"المسند"منهسمع؟منهأبيهعنأروىأحديكنلم:)1(المناديابنقال

،"والمنسوخالناسخ"ذلكومن؟)2(وجادةذلكومن،سماعذلكمن؟ألفاوعشرونحديثألفمئة

المناسكو"،"القرآنجواباتو""شعبةحديثو"،"التاريخو""اللهكتابفيوالمؤخرالمقدمو"

.الشيوخوحديث،التصانيفمنذلكوغير،"الصغيرو"،"الكبير

والأسماء،الحديثوعلل،الرجالبمعرفةلهيشهدونشيوخناأكابرنرىزلناوما:قال)3(

بذلك،لهالإقرارأسلافهمعنويذكرون،وغيرهاالعراقفيالحديثطلبعلىوالمواظبة،والكنى

أبيه.علىللحديثالسماعوزيادة،بالمعرفةإياهتقريظهفيأسرفبعضهمإنحتى

فيأكونولأن،مدفونانبيا)4(بالقطيعةأنعنديصح:فقال؟تدفنأين:لهقيل،مرضولما

.أبي)5(جوارفيأكونأنمنإليأحبنبيجوار

كثيراالجمعوكان،أبوهلهاماتكما،سنةوسبعينسبععنالسنةهذهفيالآخرةجمادىفيفمات

الله.رحمه،التبنمقابرفيودفن،أخيهابنزهيرعليهوصلى،جدا

الجنيدوكان،النخشبيترابأباصحب،المروزيالرباطيبحرأبو،سعيدبنأحمدبناللهعبد

.)6(عليهويثنييمدحه

.ثبتا)7(ثقةوكان،الآذانبأبيالمعروف،الحافظ،بكرأبو،إبراهيمبنعمر

الثقاتأحدوكان،"المسند"صاحب،الهمدانيميسرةأبو،الفرتبنالحسينبنمحمد

.)8(المنصفينوالمصنفين،المشهورين

رأيت:قالأنهالجنيدعنروي.وعبادهمالصوفيةأئمةأحد:)9(الزقاقبكرأبواللهعبدبنمحمد

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.المناديبنجعفربنأحمد،الحسينأبو:هوالمناديوابن،(152/)13النبلاءأعلامسير

هذهالذهبيالحافظردوقد.منه)2(رقمالحاشية،السيرفيجاءماأثبتهماويوافق،إجازة:ط،ظا،بفي

.(13/522)السيرأحمدللإمامالكبيرالتفسيرهذامثلوجودعدموبين،المناديابنقالهاالتيالحكاية

.521()13/النبلاءأعلامسير،المناديابنأي

.حنباىبنأحمدبناللهعبددفنحيثالتبنبابوبإزائها،جعفرأمقطيعةهي

.523()13/النبلاءأعلامسير

الخلق.حسنكريماوكان،خراسانفتيانرأسهو:ويقول:بعدهاوزاد،(04)6/المنتظم

سنة.وستونثلاثوله،السنةهذهفيبهاوتوفي،رأىمنسرسكن:وفيه(14)6/المنتظم

.(42)6/المنتظم

فيالسمعانيعننقلأ،)6/42(المنتغفيمايوافقوهو،ظافيجاءماوأثبتالدقاق:ط،ب،آفي

.الرقاق:(514)2/الصفوةصفةوفي.الأنساب
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بهمألعبوأنا؟أناسوهؤلاء:فقال؟الناسمنتستحيألا:فقلت،عريان)1(وكأنهالمنامفيإبليس

وأتعبواوأ،قلبيأضنواقدالشونيزيمسجدفيجماعةالناسإنما!بالكرةالصبيانيلعبكما

لبستانتبهتفلما:ا)3(قالا!أحترقفأكاد،وجلعزاللهإلىأشاروابهمهممتكلما،ا)2(جسدي

منرأسهأحدهمفرفع،مرقعاتهمفيورؤوسهمجلوس!ثلاثةفيهفإذا،الشونيزيمسجدوقصدتثيابي

الحسينوأبو،)4(الزقاقبكرأبو:همفإذا؟تقبلشيءلكقيلكلماأنت!القاسمأبايا:فقال،جيبه

.()5حمزةوأبو،النوري

.الأثير)6(ابنذكره،المزنيتلميذ،الشافعيالفقيه،الجرجانياللهعبدبنعلويهبنعليبنمحمد

ومئتيروتسميرإحرفىسنةخلت5ث!

وأسر،عظيمةهزيمةالقرامطةفهزمت،الخليفةوجندالقرامطةبينهائلةعظيمةوقعةجرت:فيها

ذكرناكماتسمىوقد،الشامةذو:لهيقالالذي،المؤمنينبأميرالملقب،زكرويهبنالحسينرئيسهم

أسرفلما.جداأمرهواستفحل،وغيرهمالأعرابمنخلائقعليهوالتف،العباسبأبيوتكنى،بأحمد

فأمر،للناسمشهورفيلعلىبغدادوأدخل،أصحابهرؤوسمنكثيرةجماعةفيالخليفةإلىحمل

يديهبينأعناقهميضربفجعل،بأصحابهوجيء،القرمطيعليهافأجلس،مرتفعةدقةبعملالخليفة

قطعتثم،سوطمئتيفضربأنزلثم،قفاهإلىمشدودةمعترضةخشبةفمهفيجعلوقد،ينظروهو

شهرفيوذلك،بغدادأرجاءفيبهوطيفخشبةعلىرأسهوحمل،أحرقثم،وكوي،ورجلاهيداه

.)7(الأولربيع

خلقامنهمفقتلواالمسلمونفبيتهم،عظيمةجحافلفيالنهروراءمابلادالأتراكقصدت:وفيها

ينالوالؤبغتظهتمكفرواائذيناللهورد)كثرةيحصونلامامنهموسبوا،()8(يحصونلاأغفيراوجماكثيرا

.(25:اللأحزابا!وصترا

.الصفوةوصفةوالمنتظمبمنأثبتهوما،عرياناوكان:ظا،افي(1)

.طمنزيادة)2(

.طمنزيادة)3(

.ققالدا:ط،ب،آفي(4)

.(514)2/الصفوةوصفة،(42)6/المنتظم()5

.(952)7/الكامل()6

.(43)6/المنتظم)7(

ظا.،بمن)8(
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،البلادأطرافعلىفأغاروا،الافعشرةصليبكلمع،صلبانعشرةالرومملكبعث:وفيها

الذرية.منناساوسبوا،خلقاوقتلوا

البحرساحلعلىعظيمةمدينةوهي،أنطاكيةمدينةففتح،الرومبلادطرسوسنائبدخل:وفيها

وغنم،مركباستينللروموأخذ،أسيرالافخمسةالمسلمينمن()1وخلص،القسطنطينيةعندهمتعادل

.دينارألفالغزاةمنكلنصيبوبلغ،جداعظيماشيئا

الملك.عبدبنالفضل:السنةهذهفيبالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

فيالكوفيينإمام،بثعلبالملقب،مولاهمالشيبانيالعباسأبو:سيار)2(بنزيدبنيحىبنأحمد

مئتين.سنةمولده،واللغةالنحو

وغيرهم.،والقواريري،بكاربنوالزبير،الأعرابيبنزيادبنمحمدسمع

الزاهد.عمر)3(وأبو،عرفةوابن،الأنباريابن:وعنه

ألفمئةالقواريريمنسمعأنهوذكر،والحفظبالصدقمشهورا،صالحادينا،حجةثقةوكان

حديث.

وتسعينإحدىعن،السنةهذهمنالأولىجمادىمنبقيتعشرةلثلاثالسبتيوموفاتهوكانت

أصابهقدوكان،فيهينظركتابيدهوفيالجامعمنخرجأنهموتهسببوكان:)4(خلكانابنقال

الثاني.اليوممنفمات،دماغهفاضطربهوةفيفألقتهفرسفصدمته،شديدصمئم

كتابوله،الفائدةكبير،الحجمصغيروهو،"الفصيح"كتابمصنفوهو:قال)5(

)1(

)2(

)3(

)4(

وظفر.:آفي

معجم،44()6/المنتظم،)228(الألباءنزهة،402()5/بغدادتاريخ،()141والنحوييناللغويينطبقات

الوعاةبغية،5()14/النبلاءأعلامسير،(201)1/الأعيانوفيات،(138)1/الرواةإنباه،(521)5/الأدباء

.(572)2/الذهبشذرات،693(/1)

الزاهد،عمرأبو،هاشمأبيبنالواحدعبدبنمحمدوهو.ظافيجاءماوأثبت،عمروأبو:ط،ب،افي

هـ.345سنةتوفي،ثعلببغلامالمعروف

.(1/401)الأعيانوفيات

.(301،451)1/الأعيانوفيات
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الشعر"معانيو"،"القراءات"وكتاب،"القرانمعانيو"،"النحوييناختلافو"،"المصون"

أيضا.كثيرةأشياءوذكر،"العامةفيهيلحنماو"

:()1(قولهأالشعرمنإليهنسبومما

قوتهاأنتالتيالنفستلبثفكمهجرتهاثمالنفسقوتكنتإذا

حوتهاالنبت)2(ديمومةلدىأقامكماأوالماءفيالضببقاءستبقى

سيميتهامامنكمنيالنفسوفيجاهداتصبرتقدأنيأغرك

خفوتهاوطالهبتماوبالريحلهدهابالصخوربيماكانفلو

لقيتهافيك)3(منكهمومافأشكوبيننايجمعاللهلعلفصبرا

المعتضد،أيامآخرفيالوزارةأبيهبعدتولى،الوزيروهببنسليمانابن:)4(اللهعبيدبنالقاسم

فيهامنفأطلقالسجونإلىفبعثمرضالسنةهذهمنرمضانكانفلما،بعدهمنالمكتفيلولدهوزرثم

عندحظياكانوقد،سنةوثلاثينثلاثأقاربوقد،منهاالقعدةذيفيوفاتهكانتثم،المظلمينمن

.دينارألفسبعمئةيعدلماالأملاكمنوخلف،جداالخليفة

المعروف،بواسطالقاضي،البصرياللهعبدأبو:شداد)5(بقإسماعيلبنمحمدبنمحمد

بالجذوعي.

الأجوادوالقضاةالثقاتمنوكان،وغيرهم،نميروابن،المدينيبنعليوعن،مسددعنحدث

.الأمناءالعدول

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

البوشنجي)6(إبراهيمبنمحمد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(1/301)الأعيانووفيات،(451)5/الأدباءمعجمفيالشعر.(ط)من

المهامهببيداءيعيش:الوفياتوفي،صوتهاالماءديمومة:المطبوعوفي،حوتهاالبيدديمومة:الأدباءمعجمفي

الواسعة.الفلاة:"الديمومةو"،حوتها

منك.فيك:ظا،بفي.لقيتهاكنت:الأدباءمعجمفي

أعلامسير،361()3/الأعيانوفيات،()182الكتابإعتاب،)6/46(المنتظم،494()2/الذهبمروج

.()14/18النبلاء

.)6/48(المنتظم

وبغدادوالبصرةوالكوفةوبالحجازبمصرسمع،عصرهفيالحديثأهلشيخ،البوشنجيالعبدياللهعبدأبو

.نيسابورفيودفنالسنةهذهفيتوفي.الصغانيإسحاقبنومحمدالبخاريعنهروى،والشام

.(581)13/النبلاءأعلامسير،(48)6/المنتظم



هـ292سنةوفياتهـ-292سنةأحداث

.)1(الصائغعليبنومحمد

(2)و5و
.العلماءوأئمة،القراءمشاهيراحد،ولمحنبل

383

ومئتيووتسميرثنتيرسنةخلت5ث!

الديارإلىالمكتفيالخليفةجهةمنمقاتلآلافعشرةمننحوفيسليمانبنمحمددخل:فيها

لآوجمع؟سليمانبنمحمدفقهره،فاقتتلاهارونإليهفبرز،خمارويهبنهارونلقتالالمصرية

دولةوانقضت.وأملاكهمأموالهمعلىواستحوذ،)4(فقتلهم،رجلاعشر)3(سبعةفكانواطولون

المكتفي.إلىبالفتحوكتب؟المصريةالديارعنالطولونية

المتقدمة.السنينفيالحجاجأمير،الهاشميالملكعبدبنالفضلبالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

مجلسهيحضركان،المعمرينالمشايخأحد:الكجي)5(مسلمأبو،مسلمبناللهعبدبنإبراهيم

صاحبه،يبلغكل؟مستملينسبعةعليهويستملي،النظارةسوى،محبرةمعهممنألفا6خمسولى

بصدقة.تصدقحديثآلافبعشرةحدثكلماوكان.قياموهمالناسبعضويكتب

علىاليومشهدت:وقال!،دينارألفعليهاغرممأدبةعملعليهالسننقراءةمنفرغولما

.؟وجلعزللهشكراأعملأفلا،وحديشهادتيفقبلت!ي!اللهرسول

بليل،المنزلمنليلةذاتخرجت:قال،الكجيمسلمأبيعن)8(والخطيب)7(الجوزيابنوروى

لا،:فقال؟بعدأحدحمامكأدخل:للحماميفقلت،فدخلته،جنابةوعليبحمامفمررت

يقول!:أنشأثم.تسلمأسلم!مسلمأبا:يقول!قائلإذالداخلالحمامبابفتحتفلما،فدخلت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(428)13/النبلاءأعلامسير.الثقةالمحدث،اللهعبدأبو،الصائغ،المكيزيدبنعليبنمحمدهو

مات.بالحجازالقراءشيخ،بقنبلالملقب،المكي،مولاهم،المخزوميخالدبنالرحمنعبدبنمحمدهو

.(165)2/القراءطبقاتفيالنهايةغاية،84(1/)4النبلاءأعلامسير.سنةوتسعينستعن

رجلا.عشربضعة:وغيرهالطبريفي

فقتلهم.:المنتظموفي،فقيدهم:الأثيروابنالطبريفي

النبلاءأعلامسير،29()2/المنتظم،125()6/بغدادتاريخفيوترجمته.تحريفوهو،البلخي:افي

.(2012/)الذهبشذرات،(92)6/بالوفياتالوافي،(423/)13

.طفيجاءماوأثبت،خمسينمننحوأ:ظا،بوفي،خمسين:آفي

.51()6/المنتظم

.(122)6/بغدادتاريخ
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)1(تدفعنقمةعلىوإمانعمةعلىإفاالحمدلك

تسمعلاحيثمنوتسمعشئتهمافتفعلتشاء

وما!نعم:فقال؟أحدحمامكيدخللمأنهزعمتأنت:للحماميفقلتفخرجتفبادرت:قال

هذا!سيدييا:فقال.نعم:قلت؟سمعتهأو:فقال.كذايقولقائلاسمعتإني:فقلت؟ذاك

فقلت:.مواعظفيهحسنبكلامويتكلم،أشعارافينشد،الأحيانبعضفيلنايتبدىالجانمنرجل

:فقال،شعرهمنأنشدنيثم.نعم:فقال؟شيئاشعرهمنحفظتهل

جهلاالذنبوتركبتمادىكممهلاالمفرطالمذنبأيها

فعلاالصنعيحسنوهوسمجبفعلالجليلتسخطوكمكم

لاأمالعرشعلىمنعنهأرضييدريليسمنجفونتهدىكيف

الفقهاءوأعيانالقضاةخيارمنكان،الحنفيالقاضي،)2(خازمأبو:العزيزعبدبنالحميدعبد

فيالجوزيابنلهذكروقد.والأمانةوالديانةالصيانةكثير،نزهاورعا،العلماءأئمةومن

عنه.ورضيتعالىاللهرحمه،جميلةوأفعالاحسنةاثارا")3(المنتظم"

ومئتيوث!ثوتسميرسنةكلت5ث!

السنةفيمقتلهذكرقدمناالذي،الشامةبذيالمعروف،القرمطيالحسينأخيعلىالتف:فيها

الأرضفيبهمفعاث،الفراتبطريقالبواديوأهلواللصوصوالأعرابالقرامطةمنخلائق،الماضية

شيئاوأخذ،الرجالمنكثيراخلقابهافقتل،قهرافدخلها،إيوائهمنفامتنعوا،طبريةقصدثم،فسادا

البادية.إلىراجعاكرثم،الأموالمنكثيرا

جزيلةأموالامنهاوأخذوا،القليلإلاأهلهافقتلوا،هيت)4(إلىالقرامطةمنأخرىفرقةودخلت

رئيسهموأخذوافقاتلوهمجيشاالمكتفيالخليفةإليهمفبعث،معهمبعيرالافثلاثةعلىحملوها

عنقه.فضربت

منخلقاوقتل،قهرافدخلها،صنعاءفحاصر،باليمنالداعية:لهيقالالقرامطةمنرجلونبغ

)1(

)2(

)3(

)4(

آ:نقفل.في

.(953/)13النبلاءأعلاموسير،(52)6/المنتظمفيوترجمت،حازمأبو:الأصولفي

.(53)6/المنتظم

بهذهتعرفتزالولا،(ياقوت)المباركبناللهعبدقبروبها،بغدادنواحيمنالفراتعلىبلدة:"هيت"

.العراقبلادفيالتسمية
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صنعاءأهلقاتلهثم،العبادمنخلقأوقتل،الفسادفيهافأكثر،اليمنمدنبقيةإلىسارثم،أهلها

عليه،وخلع،نائباحاجبنالمظفرإليهاالخليفةوبعث،مدنهابعضإلىفانحاز،وهزموهبهفظفروا

.ماتحتىبها)1(يزلفلمإليهافسار

عيدهم،فيوالناس،الكوفةإلىثمانمئةمننحوالقرامطةمنطائفةدخلتالأضحىعيديوموفي

أحمد،يا:يومئذوشعارهم،زكرويهابنوهو1،ببغدادالمصلوبيعنون،الحسينثاراتيا:فنادوا

خلفهمفولج،الكوفةإلىالدخولالناسفبادر،()3(ببغدادمعهقتلااللذين)2(يعنون،محمديا

خاسئين،الباقونورجع،عشرينمننحوامنهمفقتلوا،ذلكوغيربالحجارةالعامةفرمتهم،القرامطة

والمنة.الحمدولله

منطائفةإليهواجتمع،الطاعةفخلع،الخلنجي:لهيقالبمصررجلظهر:السنةهذهوفي

فهزمهمصربظاهرفاقتتلا،إليهفركب،وأعمالهادمشقنائبكيغلغبنأحمدالخليفةفأمر،الجند

فأحضر،بمصرفاستتر،وهربالخلنجيفهزموا،اخرجيشاإليهالخليفةفبعث،منكرةهزيمةالخلنجي

الحمد.ودله،خبرهوانطفأ،الخليفةالأميرإلىوسلم

،ببغدادالحسينأبيهمقتلبعد.مهرويهبنزكرويهبعث،المصريةالدياربأمرالجيشاشتغلولما

والبثنية،وأذرعاتبصرىفقصد،سعيدبناللهعبد:لهيقال،الصبيانيعلمكانرجلصحبةجيشا

.،)5(الذريةوسبىاالمقاتلةقتلمنهمتمكنأنفلما،أمنهمثم،أهلها)4(فحاربه

القرمطي،فهزمه،الفضلبنصالحوهو،كيغلغبنأحمدنائبفقاتله،دمشقإلىالدخولورام

كماأهلهاأكثرفقتلوا،طبريةإلىفانصرف،فتحهايمكنهفلم،دمشقوحاصر،قتلفيمنصالحوقتل

.كثيراشيئامنهاونهبوا،ذكرنا

ونجا،بينهممنرئيسهمفأخذ،جيشاإليهمالخليفةجهزثم،كذلكففعلواهيتإلىصارواثم

والمنة.الحمدودله،أمرلهمينتجفلم،ذكرناكماالأضحىعيديومفيالكوفةإلىصارواثم.بقئتهم

طلبهفيألحإذا،القرامطةمنقومظهرانيبينبلدهفيمختفوهومهرويهبنزكرويهبإشارةذلكوكل

أصلا،بأمرهأحديشعرفلا،فيهوتخبزتسجرهامرأةفتقوم،تنوربابهوعلى،اتخذهقدبئرإلىنزل

منوغنم،الخليفةجيشفهزم،أطاعهومنبنفسهزكرويهفقاتلهم،كثيفاجيشاإليهالخليفةفبعث

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

آ،ب:به.في

المقتولين.زكرويهابني:يعنون:الكاملفي

ظا.،بمنوأثبته،آفييردلمقوسينبينما

.فحارب:الأثيرلابنالكاملفي

.طمنزيادة
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أمرهمنفكان،اخركثيفأجيشاإليهمالخليفةفندب،أمرهواشتد،بهفتقوى،جداكثيراشيئاأموالهم

.نذكرهماوأمرهم

.الأتراكبلادمنطائفةالنهروراءوماخراساننائبالسامانيئأحمدبنإسماعيلافتتح:وفيها

.(()1وسبواونهبوافقتلواأ،حلبأعمالبعضعلىالرومأغارت:وفيها

الهاشمي.الملكعبدبنالفضلبالناسحج:وفيها

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

،مدةببغدادوأقام،الأنبارمنأصله،المعتزلي،الشاعر:)2(الناشئالعباسأبومحمدبناللهعبد

فيها.فماتمصرإلىانتقلثم

شاعراوكان،والعروضيين)4(المنطقيينعلىويرد،الشعراءيعاكس()3(الذهنجيدأوكان

.)6(السيرةفيذكرناهاقدع!يواللهرسولنسبفيحسنةقصيدةوله.هوس)5(فيهكانأنهإلا،مطبقا

فطنا،ذكياكان،المنطقعلمجملتهامن،علومعدةفيمتبحرأكان:)7(خلكانابنالقاضيقال

وأشعار،جميلةتصانيفعدةوله،بيتالافأربعةتبلغواحدرويعلىالعلوممنفنونفيقصيدةوله

.كثيرة

فسيأتي.لأصغراالناشئوأما:قال)8(

البزار)9(محمدأبو:خلفبنمحمدبناللهعبيد

".)01(
.النبلاءالثقاتمنوكان،!مه

عندهوكان،ثورأبيأصحابمنالفقهاءأحد،

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.طمنزيادة

شذرات،4(0)14/النبلاءأعلامسير،19()3/الأعيانوفيات،)6/57(المنتظم،29(1/)0بغدادتاريخ

.2(41)2/الذهب

.طمنزيادة

الخليل.أمثلةبغيرومثلهاشبهأالخليلقواعدعلىأدخل،والعروضالعربيةقويكان:السيرفيالذهبيقال

.ط،ظا،بفيتردلممكررةعبارةوهي.السنةهذهفيبهافمات،مصرإلىارتحلوقد:آفيبعدها

مطلعها:طويلةقصيدةوهي،(-591891)2/والنهايةوالبداية،81(-1/77)للمؤلفالنبويةالسيرة

المآربكريممنحظوظيوفوربمدحهأبغياللهرسولمدحت

.(19)3/الأعيانوفيات

.371(-19،936)3/الأعيانوفيات

.(58)6/المنتظم

.ثورأبيفقه:والمنتظمطفي
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حفاظأحدكان،بنصركالمعروف،الحافظ،الكنديمحمدأبو:(العزيز)1عبدبنأحمدبننصر

لهوصنف،إليهأخذهقدبخارىنائبالذهليأحمدبنخالدالأميروكان،المشهورينالحديث

السنة.هذهفيببخارىوفاتهوكانت،"المسند"

ومئتيووتسميرأربحلللنةخلت5ث!

قافلونوهمخراسانأهلمنالحجاجوأصحابه-اللهلعنه-زكرويهاعترضالسنةهذهمنالمحرمفي

ألفألفيمنهمأخذهماقيمةوكان؟نساءهموسبى،أموالهموأخذ،اخرهمعنفقتلهم،مكةمن

،بالماءالحجاجمنالقتلىبينيطفنالقرامطةنساءوكانت،إنسانألفعشرينقتلمنوعدة،دينار

أزواجهن.وقبحاللهلعنهن،عليهوأجهزنقتلنهالجرحىمنكلمهنفمن،الجرحىيسقينأنهنصفة

اللهلعنه،زكرويهمقتلذكر

معه،فالتقوا،كثيفاجيشاإليهجهز،زكرويهالخبيثبهمأوقعوماالحجيجخبرالخليفةبلغلما

ربيعأولفيوذلك،القليلإلامنهميبقولم،كثيرخلق)2(القرامطةمنقتل؟جداشديداقتالافاقتتلوا

منها.الأول

بعدفماتأسيراوأخذ،دماغهإلىالضربةفوصلت،رأسهفيبالسيف-اللهلعنه-زكرويهوضرب

العسكرواحتوى،بغدادإلىأصحابهرؤوسمنوجماعةوحمل،وصبروهبطنهعنففتحوا،أيامخمسة

والمنة.الحمدودله،والحواصلالأموالمنالقرامطةبأيديكانماعلى

يمتنعلئلا،خراسانبلادسائرفيالقرمطيبرأسيطافوأن،القرمطيأصحاببقتلالخليفةوأمر

أسروهم.الذينوالصبيانالنساءمنالقرامطةبأيديكانمنوأطلق؟الحجعنالناس

أربعةمننحوامنهمفقتل،طرسوسناحيةمنالرومبلاددمشقنائبكيغلغبنأحمدغزا:وفيها

ألفا.خمسينمننحواذراريهممنوأسر،آلاف

ملكفأرسل،حصنهفيكانواأسير)3(مئتيمنبنحومعهوجاء،الروممنالبطارقةبعضوأسلم

كثيرةغنيمةمنهموغنم،فقتلهمالرومفكبس،المسلمينمنجماعةفيهوفركب،طلبهفيجيشاالروم

عليه.تمناهماوأعطاهإليهوأحسنأكرمهالخليفةعلىقدمولما.جدا

العزيز.عبدبننصربنأحمدبننصروهو،95()آ/والمنتظم،392()13/بغدادتاريخ(1)

الفريقين.منفقتل:افي)2(

حصته.فيكانواالمسلمينمنأسيرمئتيومعهفخرج:الأثيرلابنالكاملفي)3(
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.موسوسأنهفادعى،بغدادإلىبهوبعثفأخذ،السفيانيئأنهفادعى،رجلبالشامظهر:وفيها

الهاشميئ.الملكعبدبنالفضلبالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

كان.()1العجلبعبيدالمعروف،عليأبو،مروانبنعليبنيزيدابن:حاتمبنمحمدبنالحسين

منها.صفرفيتوفي،المسندات)2(حفظفيمقدما،ثقة،متقنا،مكثراحافظا

لأنه؟بجزرةالمعروف،خزيمةأسد،الأسديعليأبو:)3(حبيببنعمروبنمحمدبنصالح

فلقب،منهتصحيفا،جزرةفقرأها،المريضبهايرقيخرزةلهكانتأمامةأباأنالمشايخبعضعلىقرأ

فسكنبغدادمنوانتقل،وخراسانومصرالشامطاف،رحالاجؤالامكثراحافظاكانوقد.بذلك

مولدهكان.كثيرةوسؤالات،معينبنيحيىعنكثيرةروايةوله،أميناصدوقاثقةوكان،بخارى

ومئتين.عشرسنة)4(بالكوفة

السنة:هذهفيوتوفي

بالبياضي،المعروف،العباسبناللهعبدبنعليبناللهعبدابن:(محمد)بنعيسىبنمحمد

وكان.بهفعرف؟البياضيذاكمن:الخليفةفقال،البياضثيابوعليهالخليفةمجلسحضر)6(لأنه

السنة.هذهفيالقرامطةقتلته.مقسموابن،الأنباريابنعنروى،ثقة

بالفقهعالماوكان.وغيرهما،حنبلبنوأحمد،أباهسمع:)7(راهويهبنإسحاقالإمامبنمحمد

هذهفيالحجيجمنقتلوافيمنالقرامطةوقتلته،بهافحدث،بغدادوقدم.الطريقةجميل،والحديث

السنة.

ونشأ،ببغدادولد.الفقيه،المروزياللهعبدأبو،الفقهاءأئمةأحد:)8(المروزينصربنمحمد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(41/59)النبلاءأعلاموسير،61()6/المنتظمفيوترجمته.العجلي:الأصولفي

.المناديبنأحمدقاله؟خاصةالمسندحفظفي:وغيرهالسيرفي

.2(16)2/الذهبشذرات،23(4/1)النبلاءأعلامسير،62()6/المنتظم،322()9/بغدادتاريخ

ومئتين.خمسسنةببغدادولدأنه،642()2/الحفاظوتذكرة24(1/)4النبلاءأعلامسيرفيالذهبيذكر

.(1/591)اللباب،(62)6/المنتظم

..مؤلفهمنوهموهو..الخلفاءبعضمجلسحضرجذهلأن:اللبابفي

.(65)5/الميزانلسان،(454/)13النبلاءأعلامسير،(63)6/المنتظم

،246()2/للسبكيالثافعيةطبقات،33(1/)4النبلاءأعلامسير،63()6/المنتظم،315()3/بغدادتاريخ

.2(61)2/الذهبشذرات
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أئمةمنبعدهمفمن،والتابعينالصحابةباختلافالناسأعلممنوكان.سمرقندواستوطن،بنيسابور

الحافلةالمفيدةالكتبوصنف،النافعالكثيرالمشايخمنوسمعالآفاقإلىرحلوقد.بالأحكامالإسلام

.الصلاةفيعظيماكتابأصنفوقد،خشوعافيهاوأكثرهمصلاةالناسأحسنمنوكان،النافعة

ومعي،البحرفركبت،مكةإلىقاصدأمصرمنخرجت:قالأنهعنه)1(البغداديالخطيبروى

،جزيرةإلىفلجأنا،والجاريةأناوسلمت،جزءألفاالماءفيليفذهب،السفينةفغرقت،ليجارية

رجلإذاكذلكأنافبينا،الحياةمنويئست،الجاريةفخذعلىرأسيفوضعت،نجدفلمماءبهافطلبنا

أقبلأينمنأدرفلمذهبثم،الجاريةوسقيتمنهفشربت،فأخذته!هاه:فقال،كوزيدهوفيأقبلقد

.ذهب)2(أينإلىولا

،الافبأربعةسنةكلفييصلهأحمد)3(بنإسماعيلوكان.نفسأوأسخاهمالناسأكرممنكانوقد

كله،ذلكفينفق،،)4(آلافبأربعةسمرقندأهلويصله،الافبأربعةأحمدبنإسحاقأخوهويصلهأ

سنةكلفيفيهاأنفقمدةمصرفيمكثتأنا!اللهسبحانيا:فقال؟لنائبةشيئأمنهاادخرتلو:لهفقيل

.!درهما)5(عشرونالسنةفيلييتهيالاهذامنشيءلييحصللمإذاأفرأيت،درهماعشرين

فعاتبه،ويكرمهلهينهضالسامانيأحمدبنإسماعيلعلىدخلإذاالمروزينصربنمحمدوكان

قال؟خراسانملكوأنتحكمكمجلسفيلرجلتقوم:لهفقال،أحمدبنإسحاقأخوهيوما

:يقولوهو،المنامفي!ي!اللهرسولفرأيت،)7(القلبمتقسم)6(وأناالليلةتلكفبت:إسماعيل

بنبمحمدباستخفافهأخيكملكوذهب،نصربنمحمدبتعظيمكبنيكوملكملككثبت!إسماعيليا

)8(ه.

لصر.

بنومحمد،الطبريجريربنومحمد،نصربنمحمدالمصريةبالدياراجتمعأنهرويوقد

فيمافاقترعوا،يقتاتونهشيءاليومذلكفيعندهميكنولمالحديثيكتبونبيت!فيفجلسوا،المنذر

فنهض،أحدهمعلىالقرعة)9(فجاءت،ضرورتهمعنهمليدفعوا،يأكلونهشيءفيلهميسعىمنبينهم

.64()6/المنتظم،317()3/بغدادتاريخ(1)

الغم.ذلكمنفنجاناأغاثناسبحانهاللهإنثم:طفيبعدها)2(

هـ.592سنةحوادثفيالمؤلفلهوسيترجم،خراسانصاحب،السامانيأحمدبنإسماعيلهو)3(

.آفيساقطقوسينبينما(4)

.37(/41)النبلاءأعلامسير،65()6/المنتظم()5

والسير.والمنتظمافيجاءماوأثبت،مشتت:طوفي،منزعج:ظا،بفي)6(

.قال،النهروراءوماخراسانملوكهموكانوا،أخيقولمن:طفيبعدها)7(

.93(-38)14/النبلاءأعلامسير،65()6/المنتظم)8(

..الصلاةإلىفقام،هذانصربنمحمدعلىالقرعةفوقعت:طفي)9(
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وأظنه،مصرنائبفرأى،القيلولةوقتوذلك،وجلعزالثهويدعويصليفجعل،الصلاةإلى

ليسوالمحمدونهاهناأنت:لهيقولوهو!يماللهرسول،القيلولةوقتنائموهو،طولونبنأحمد

الثلاثة،هؤلاءلهفذكر؟المحدثينمنهاهنامن:فسأل،منامهمنالأميرفانتبه!يقتاتونهشيءعندهم

.()1عليهمويسر،ضرورتهماللهوأزال،عليهمبهافدخل،ديناربألفالراهنةالساعةفيإليهمفأرسل

له،ولدقدذكربولدفبشرهإنسانيومأفأتاه،ولدااللهيسألوكان،عاليأسنانصربنمحمدبلغوقد

،(93:إبراهيمأ!وإلشعيلأتكبرعلىلىوهبألذىللهالحمد):وقال،عليهوأثنىاللهمحمديديه!رح

فياللهيسألكانبعدماذكرولدالسنكبرعلىلهولدقدأنهمنها:فوائدذلكمنالحاضرونفاستفاد

اقتداؤهذلكومن؟السابعقبلإبراهيمولده!اللهرسولسمىكمامولدهيومفيسماهأنهومنها؟ذلك

إسماعيل.لهولدأولتسميتهفيبالخليل

ومئتين،عشرةأربعسنةولد،بالجمالوالدهالمعروف:عمرانأبو)2(اللهعبدبنهارونبنموسى

وغيرهما.،معينبنويحيى،حنبلبنأحمدوسمع

عظيم،الورعشديد،ثقةوكان.والإتقانالرجالومعرفةالحديثحفظفيعصرهأهلإماموكان

الهيبة.

المديني،بنعليالحديثعلىكلاماالناسأحسنكان:المصريالحافظسعيدبنالغنيعبدقال

.)3(الدارقطنيثم،هارونبنموسىثم

ومئتيروتسميوخيللعسنةخلت5ث!

ونساءرجالمنالمسلمينمناستنقذمنجملةمنفكان،والرومالمسلمينبينالمفاداةكانت:فيها

الحمد.ودله،نسمةآلافثلاثةمننحوا

وراءوماأخراسانأمير،السامانيأحمدبنإسماعيلوفاةكانتمنهاصفرمنالمنتصفوفي

الذيوهو،ممدحا،جوادا،حكيماحليما،رعيتهفيالسيرةحسن،عادلاعاقلاكانوقد،()4(النهر

ملكه.مجلسفيلهويقوم،ويحترمهويكرمهويعظمهالمروزينصربنمحمدإلىيحسنكان

جزيلة.أوقافأعليهاوأوقف،الحديثأهلعلىوجعلها،مسجداوبناهاالدارتلكطولونواشترى:طفيبعدها(1)

.(1/05)بغدادتاريخ،(66)6/المنتظم)2(

.(51/)13بغدادتاريخ)3(

.(1/541)4النبلاءأعلاموسير،(161)5/الأعيانووفيات،77()6/المنتظمفيترجمتهوانظر.طمنزيادة(4)

.(2912/)الذهبوشذرات
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والتشريف.بالولايةباللهالمكتفيالخليفةإليهوبعث،إسماعيلبنأحمدولدهبعدهوليوقد

الإنسانيكونأنينبغي:فقال،بالأنسابالفخرليلةذاتأحمدبنإسماعيلعندالناستذاكروقد

قالكما.وجدهبأبيهلاوجدهوبكده،بنسبهلابنفسهيفتخرأنينبغي:يعني.لاعظامياعصاميا

بعضهم:

بجدوديلاسموتوبجدي

آخر:لوقا

العربولاهاشممنولستأدبيوشيمتي)1(فخاراحسبي

أبيكانيقولمنالفتىليسذاأناهايقولمنالفتىإن

كانت:السنةهذهمنالقعدةذيوفي

:)2(وفاتهوذكرترجمتهوهذه.المعتضدبنعليمحمدأبوباللهالمكتفيالخليفةوفاة

باللهالمعتضدالمؤمنينأميربنعلي،محمدأبو،()3(باللهالمكتفيالمؤمنينأميرالخليفةأهو

بنالمهديبنهارونالرشيدبنالمعتصمبنالمتوكلبنالموفقأحمدأبيالأميربنأحمدالعباسأبي

اللهرضي؟طالبأبيبنعليبعدسواهاسمهمنالخلفاءمنليسأنهذكرنا)4(وقد.اللهرحمهم،منصور

وهو،،الهاديوموسى،عليبنالحسنسوىمحمدبأبييكنىمنالخلفاءفييكنولم،عنه

الله.بأمروالمستضيء

الجمعةيومحياتهفيأبيهبعدبالخلافةلهوبويع،ومئتينوستينأربعسنةمنرجبفيمولدهوكان

سنة،وعشرينخمسمننحووعمره،ومئتينوثمانينتسعسنةمنالاخرربيعمنبقيتعشرةلإحدى

عريضها.اللحيةوافر،الشعرحسن،اللونرقيق،جميلاالرجالمنربعةوكان

:)5(فأنشدهالشعراءبعضعليهدخل،الخلافةمنصبهووباشر،المعتضدأبوهماتولما

إماميقومأنالعطاياوأسنىإماميموتأنالرزاياأجل

وسلاملهتحياتودامتوجادهالغمامماتالذيفأسقى

وشيمة.:النسخبعضفي(1)

،6(00)الخلفاءتاريخ،(947)13/النبلاءأعلامسير،97(و33-31)6/المنتظم،316(1/)1بغدادتاريخ)2(

.(912)2/الذهبشذرات

.بمنزيادة)3(

هـ.928سنةحوادث(4)

.32()6/المنتظم)5(
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دواملهنيفنىلامواهبوزادهالإلهقامالذيوأبقى

تمامبهنموصوذفوائدبهاواتصلتالآماللهوتمت

يرامليسمنهبركنعناهكلمايكفيهباللهالمكتفيهو

:)1(قولهذلكفمن،الشعريقولكانوقد

والعشقاالصبوةفيعرفألقىمايعلمبأنليمن

رقالهعبداصيرنيلهوحبيعبداليزالما

العتقاأملكلاحئهمنولكننيشأنيمنالعتق

."ربهعلى)2(يتوكلعلي":خاتمهنقشوكان

والفضل،،وهارون،اللهعبد،وموسى،الصمدوعبد،وجعفر،محمدالولدمنلهوكان

.)3(الملكوعبد،والعباس،وعيسى

كثيربشرالمسلمينأسارىمنفيهاوكان،الرومأيديمنواستنقذت،أنطاكيةفتحتأيامهوفي

.تقدمكما،جداكثيراشيئاغنائمهممنالمسلمونوأخذ،غفيروجم

فيفأحضره،بالغأنهعندهفصح،المعتضدبنجعفرالفضلأبيأخيهعنسألالوفاةحضرتهولما

نفسهعلىوأشهدهم،القضاةوأحضر،السنةهذهمنالقعدةذيمنخلتليلةعشرةلإحدىالجمعةيوم

بالله.بالمقتدرولقبه،بعدهمنإليهالخلافةجعلقدبأنه

والعصر.الظهربينالسبتيوماخرفي:وقيل.اللهرحمه،أيامثلاثةبعدبالئهالمكتفيوتوفي

بنمحمددارفيودفن،القعدةذيمنخلتليلةعشرةلاثنتي،الأحدليلة،المغرببعد:وقيل

وتسعةأشهروستةسنينستخلافتهوكانت،سنةوثلاثينثلاث:وقيل،ثنتينعن،طاهربناللهعبد

وكان.صغيروهوجمعهاكان؟دينارألفستمئة،مالهخالصمنبصدقةأوصىقدوكان.يوماعشر

تعالى.اللهرحمه،الخنازير)4(بداءمرضه

لسابق.االمصدر(1)

المتوكل.:طوفي،متوكل:ظا،بفي)2(

.هارونيذكرولم،(92)صالأنسابجمهرة،33()6/المنتظم)3(

الرقبة.فيتحدثصلبةقروحوهي،معروفةعلة:الخنازيرداء(4)
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المؤمنين،أميرباللهالمقتدرخلافة

393

()1(المعتضدبنجعفرالفضلأبيا

السنة،هذهمنالقعدةذيمنخلتليلةعشرةلأربع،السحروقتأخيهموتبعدالبيعةلهجددت

يلولم،2(يوماعشروأحدوشهرسنةعشرةثلاثذاكإذوعمره،ومئتينوتسعينخمسسنةأعني

منه.سناأصغرقبلهأحدالخلافة

ثم،والاستخارةبالدعاءصوتهورفع،سلمثم،ركعاتأربعصلىالخلافةمنصبفيجلسولما

."باللهالمقتدر":وغيرها،الرقومعلىاسمهوكتب،العامةبيعةالناسبايعه

دينارألفستمئةالعامةمال!بيتوفي،دينارألفألفعشرخمسةالخاصةمال!بيتفيوكان

فما،جمعهاتناهىقدالعباسبنيوأيامأميةبنيلدنمنالحواصلمنالثمينةالجواهروكانت.ونيف

.أنفذها)3(حتىوأصحابهحظاياهفييفرقهازال!

ثمولاه،الفراتبنمحمدبنعليالحسنأبومنهم،تعدادهميكثرالكتابمنجماعةاستوزروقد

بنالفرجأبوذكرهمتقصىوقد؟قتلهثم،عزلهثم،أعادهثم،بغيرهعزلهثمأعادهثم،بغيرهعزله

.()4الجوزي

.جداكثيرشيءالتامةوالحشمةوالحجابالخدممنلهوكان

.تطوعوصيام،صلاةوكثرة،كفههذامععبادةوفيه،جداكريمأوكان

ورد.بعيرألفيالإبلومن،رأسألفثلاثينوالأبقارالأغناممنفرقولايتهأول!عرفةيوموفي

يجوزالذينالحبوسأهلوأطلق،العباسيين)5(أوائلفيعليهكانتماإلىوالأرزاقوالكلفالرسوم

يوسف.بنمحمدعمرأبيالقاضيإلىذلكأمرووكل،إطلاقهم

المسلمينعلىليوسعبهدمهافأمر،دينارألفشهركلدخلها)6(،الرحبةفيأبنيةبنيتقدوكان

هـ.032سنةحوادثفيالمؤلفلهوسيترجم.ظا،بمنزيادة(1)

يوما.وعشرين:المنتظمفي()2

.الولاةوسفهاءالصبيانحالوهذا:طفىبعدها)3(

.68(-67)6/المنتظم()4

زمن.:ط،ظا،بفي)5(

شهر.كلفيعليهاصرف:طوفي،شهركلفيوعليها:ظا،بوفي،افيكذا)6(
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تعالى.اللهشاءإنوترجمتهأيامهمنشيءذكر()1وسيأتي.الطرقات

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الحافظ،،المزكيإسحاقأبو،اللهعبدبننوحبنمحمدبنإبراهيم:()2(المزكيإسحاقأبوأ

المشايخمنخلقاسمعوقد،والعللوالرجالالحديثمعرفةفيبنيسابورعصرهأهلإمام،الزاهد

وكان،الدعوةمجابكانإنه:ويقال،مهيبامجلسهوكان،وذاكرهأحمدالإمامعلىودخل،الكبار

وكان،وعيالهنفسهعلىينفقهادرهماعشرسبعةشهركليستغلهوحانوتا،يسكنهاالتيدارهإلايملكلا

عليبنالحسينعليأبووقال.الشتاءطولبهفيتأذمبالخلالجزرلهيطبخوكان،شيئاأحدمنيقبللا

مثله.عينايترلم:النيسابوريالحافظ

والأول،محمدبنمحمد:ويقال،محمدبنأحمد:)3(الصوفيةأئمةأحدالنوريالحسينأبو

ثم،السقطيسريعنوحدث،خراسانمنوأصله،البغويبابنويعرف.النوريالحسينأبو،أصخ

.القومأئمةأكابرمنهوصار

الجنيد؟ولا:لهقيل.النوريالحسينأبيمنأعبدقطأحدارأيتما:المغازليأحمدأبوقال

الجنيد.ولا:قال

غيرهم.منولاأهلهمنلاأحدبهيعلملاسنةعشرينصام:)4(غيرهوقال

.أيامأربعةبعدإلاأحدبهيعلمفلم،مقنعوهومسجدفيوفاتهوكانت

قتلالذيوهو،للخلفاءخراسانملوكأحد:)5(السامانيسامانبنأسدبنأحمدبنإسماعيل

المكتفيولاهثم،خراسانفولاه،المعتضدالخليفةإلىبذلكوكتب،الخارجيالصفارالليثبنعمرو

منهاالرباطيسعالطرقاتفيالزبطوبنى.شديدابأسأبهمفأوقع،التركوبلاد،النهروراءوماالري

جزيلة.أوقافاعليهاوأوقف،فارسألف

كلزنة،جوهرةعشرةثلاثمنها؟عظيمةهداياالليثبنعمروبنمحمدبنطاهرإليهأهدىوقد

،دينارألفمئةقيمتها،أزرقوبعضها،أحمروبعضها،العشرةإلىمثاقيلالسبعةبينمامنهاواحدة

فيه.فشفعهطاهرفيوشفع،المعتضدالخليفةإلىبهافبعث

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

هـ.032سنةحوادثفيذكرناكماذلكسيأتي

.76()6/المنتظمفيوترجمته،طمنزيادة

أعلامسير،)6/77(المنتظم،943()2/الصفوةصفة،(013)5/بغدادتاريخ،924()01/الأولياءحلية

.)62(الأولياءطبقات،07(/1)4النبلاء

.(943)2/الصفوةوصفة،77()6/المنتظمفيكما،الفرغانيجعفرأبوهو

.(2912/)الذهبشذرات،(451)4/النبلاءأعلامسير،(161)5/الأعيانوفيات،77()6/المنتظم
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:)1(نواسأبيبقولتمثلموتهالمكتفيوبلغ،أحمدبنإسماعيلماتولما

عجبشأنهمهيهاتهيهاتأبدامثلهمالدهريخلفلن

عليأبو،شبيببنعليبنالحسن."والليلةاليومعمل"صاحب:)2(الحافظالمعمري

بنويحيى،المدينيبنعلي:منهم،خلقاوأدركالشيوخمنوسمعرحل.الحافظ،المعمري

صدوقا،،الحديثوحفاظالعلمبحورمنوكان.والخلدي،والنجاد،صاعدابن:وعنه.معين

ثم،القاسمبأبيأولايكنىوكان،الثمانينجاوزلأنه؟الكبرمنبالذهبأسنانهيشبك،ثبتا

وأعمالها.القصر)3(علىللبرتيالقضاءوليوقد.عليبأبي

وكانت.راشدبنمعمرصاحبسفيانأبيبنسفيانبنتالحسنأم؟بأمهالمعمريلهقيلوإنما

السنة.هذهمحرممنبقيتعشرةلإحدىالجمعةليلةوفاته

الحسن،بناللهعبدا)5(شعيبأبيواسما:)4(شعيبأبيبنأحمدبنالحسنبناللهعبد

،أباهوسمع،ومئتينستسنةولد.المحدثابنالمحدث،المؤدبالحرانيالأمويشعيبأبو

السنة.هذهمنالحجةذيفيتوفي.مأموناثقةصدوقاوكان.خيثمةوأبا،مسلمبنوعفان،وجده

السنة.هذهمنقريباترجمتهذكرتقدم،المعتضدبنباللهالمكتفيأحمدبنعلي

أهلمنوكان.الشافعيالفقيه،الترمذيجعفرأبونصربنأحمدبنمحمد:)6(الترمذيجعفرأبو

والزهد.العلم

ناسلث.مأمونثقةهو:)7(الدارقطنيقال

.أورعولا،منهأرأسبالعراقالشافعيلأصحابيكنلم:()1كاملبنأحمدالقاضيوقال

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.78()6/المنتظم

الذهبشذرات،(051)13/النبلاءأعلامسير،236()3/اللباب،78()6/المنتظم،936()7/بغدادتاريخ

/2(18)2.

والسير.بغدادتاريخفيكماهناوما،البصرةعلى:المنتظمفي

.(2182/)الذهبشذرات،(536/)13النبلاءأعلامسير،97()6/المنتظم،(435)9/بغدادتاريخ

.طمنزيادة

طبقات،545()13/النبلاءأعلامسير،(591)4/الأعيانوفيات،08()6/المنتظم،365()1/بغدادتاريخ

.(022)2/الذهبشذرات،(187)2/السبكي

.(546)13/النبلاءأعلامسير

.547(/)13النبلاءأعلامسير
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أربعةشهركلفيعليهينفقوكان،وصبراوورعافقراعظيمةحال)1(علىالمطعمفيمتقللاكان

السنة.هذهمنالمحرمفيوتوفي.عمرهآخرفياختلطقدوكان،شيئاأحدايسأللاوكان،دراهم

ومئتيروتسحيرستللمنةخلتص5ثي

المعتزبناللهعبدوتوليةباللهالمقتدرخلععلىوالجندالقوادمنجماعةاجتمعمنهاالأولربيعفي

بالصوالجة،للعبخرجقدالمقتدروكان.دمبسببهيسفكلاأنهعلىفأجابهم،عنهعوضاالخلافة

الخلافةدارإلىبادرالضجةالمقتدرسمعفلما،بهيفتك()2(أنيريدأحمدانبنالحسينإليهفقصد

المعتز،بناللهعبدفبايعوا،)3(المخرمدارفيوالقضاةوالأعيانالقوادواجتمع.الجيشدونفأغلقها

واستوزر.باللهالمنتصف:لقبوهإنما:الصوليوقال.باللهبالمرتضيولقب،بالخلافةوخوطب

هولينتقلطاهرابندارإلىالخلافةدارمنبالتحوليأمرهالمقتدرإلىوبعث،داودبنمحمداللهعبدأبا

فقاتله،ليتسلمهاالخلافةدارإلىالغدمنحمدانبنالحسينفركب،والطاعةبالسمعفأجيب،إليها

فلما.الجهيدبالجهدإلامالهوبعضأهلهتخليصعلىيقدرفلم،إليهيسلموهاولم،فيهاومنالخدم

الجماعة.نظامفتفرق،الموصلإلىفورهمنارتحلعليهمقدر

ابندارإلىفدخل،الأمراءمنأحديتبعهفلم،لينزلهاسامراإلىيتحولأنالمعتزابنوأراد

المعتزابنأصحابإلىالمقتدروبعث،الناسواختبط،بالبلدالنهبووقع.بهفاستجارالجصاص

دارإلىوأرسل،للمقتدرالبيعةفجددت،الوزارةإلىالفراتابنوأعاد،أكثرهموقتل،عليهمفقبض

،جداجزيلبمالالجصاصابنفصادر،الجصاصوابنالمعتزابنوأحضر،فكبسهاالجصاصابن

اخرربيعفيدخلفلما،المعتزابنواعتقلأطلقهثم،مصادرةدرهمألفألفعشرستةوزنإنه:يقال

فيسعىمنبقيةعنالمقتدروصفح،فدفنأهلهإلىفسلمتجثتهوأخرجت،موتهللناسظهرليلتان

.الناسنياتتفسدلاحتىالفتنةهذه

.والمقتدرالأمينسوىأعيدثمخلعخليفةيعرفولا:)4(الجوزيابنقال

نحومنهالأسطحةعلىاجتمعحتىعظيمثلجببغدادسقطالأولربيعمنبقينلأربعالسبتيوموفي

.جدابغدادفيمستغربوهذا،أصابعأربعمن

.بغدادتاريخفيلماالموافقوهو،بفيجاءماوأثبت،حالة:ط،ظا،افي(1)

.طمنزيادة)2(

الخلافة.دارةفي:آفي)3(

.82()6/المنتظم(4)
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.()1أيامهعنالمطرتأخرمنللاستسقاءالناسخرجحتىالسنةتخرجولم

.الروملغزوطرسوسإلىبالمصيروأمر،الخادممؤنسعلىخلعشعبانوفي

بيوتهم،وألزموا،الدواوينفيالنصارىولااليهودمنأحديستخدمبألاالمقتدرأمرالسنةهذهوفي

بها.ليعرفواأظهرهمبينالرقاعوجعلالعسليبلبسوأمروا)2(

الماءقلةمنالناسمنكثيرورجع،الهاشميالملكعبدبنالفضلالسنةهذهفيبالناسوحج

.راجعونإليهوإناللهفإنا،بالطريق

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

روى.ميمونبأخيويعرف،الحافظالبغداديبكرأبو:)3(عتابأبيأبنزكريابنمحمدبنأحمد

فيمنهيسمعوإنما)4(،يحدثأنيمتنعوكان،الطبرانيعنهوروى،وغيرهالجهضميعليبننصرعن

منها.شوالفي)5(توفي.المذاكرات

وقد.أحمدالإمامتلميذ،الأثرمالطائيبكرأبو،ءهانىبنمحمدبنأحمد:)6(الأثرمبكرأبو

ابنكان.المذاكرةقويصادقاحافظأوكان.كثيراوخلقا،نعيموأبا،القعنبيالوليدوأبا،عفانسمع

والناسخالعللفيمصنفةكتبوله.وحذقهوحفظهفهمهلسرعة؟جنياأبويهأحدكان:يقولمعين

العلم.بحورمنوكان،والمنسوخ

ظريفا،وكان،الحديثسمع.)8(العكبريمحمدأبو:)7(عيسىبنالرحمنعبدبنعمروبنخلف

يستأنفثم،عكازايدهفيويأخذ،خاتماالشهرمنيوبمكلفييلبس،عكازاوثلاثونخاتمأثلاثونله

منه.العيالليرهب:يقولذلكعنسئلفإذا،منزلهفيمعلقسوطلهوكان،الثانيالشهرفيذلك

اللهعلىالمتوكلبنمحمدباللهالمعتزبناللهعبد:)9(بالخلافةلهبوتفالذيالشاعرالمعتزابن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

إبانه.عن:طفي

.وأخذوا:ظا،بفي

.82()6/المنتظم

أسمع.وأنا:ظا،بفي

بمصر.توفي:المنتظمفي

.(1476/)الكمالوتهذيب،83()6/المنتظمفيوترجمته.افيالعنوانيردلم

.(577/)13النبلاءأعلامسير،84()6/والمنتظم،331()8/بغدادتاريخ

تحريف.وهو،العسكري:افي

،)01/59(بغدادتاريخ،)01/286(الأغاني،)701(الخلفاءأولادأشعار،14(.1/).الطبريتاريخ

.22(1)2/الذهبشذرات،(1/42)4النبلاءأعلامسير،76()3/الأعيانوفيات،84()6/المنتظم
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العباسي،الهاشميالعباسأبوالشاعر،المعتزابنويكنى،هارونالرشيدبنمحمدالمعتصمبنجعفر

وثعلبا.،المبردسمعوقد.والشرالخيرفيالناسقادةوقريش.المطبقالبليغ()1الفصيح

قوله:ذلكفمن؟كثيرشيءوالآدابالحكممنعنهرويوقد

ولمالطمعأوردربما.نياموهمبهميسارركبالدنياأهل.()2(أجلهإلىأخطاهالحيأنفاس

فيهالمنافسقدرعظمكلما.الإكثاريغنهلمالكفافتجاوزمن.ريهقبلالماءشاربشرقربما.يصدر

فييزيدولاالإنسانقدرمنينقصالحرص.الطلب)4(أضناهالحرصارتحله)3(من.بهالفجيعةعظمت

شاركمن.احتراقاأسرعهاالنارإلىالأشياءأقربأنكما،السلطانمنأقربهمالناسأشقى.حظه

سريعةالفرصة.سروركوقتيغتمأنهالحاسدمن)5(يكفيك.الاخرةذلفيشاركهالدنياعزفيالسلطان

الولاية.تيهمنيضحكالعزل!()6(ذل!01ضياعاازدادتخزانهاكثرإذاالأسرار.العودبعيدةالفوت

للورثة.عز)7(الميتتركة.بالتقريعالعفووجهتشنلا.الصبرمنأتعبالجزع

قوله:الأخيرالمعنىيناسبمماالحكمفيشعرهومن

بلباثالدنيافيالمرءماوراثهمالكإلىسابق

)9(ميراثميزانفيصاحقدأكياسهتخنق)8(صامتكم

)01(.
وله

القاهرهوالسطوةالغنىذايا

ادمبنيشياطينويا

الامرهالناهيةوالدولة

الفاجرهالشهوةعبيدويا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

مطبقا.بليغافصيحامطيقاشاعرأكان:طفي

خطا.:ظاوفي،خطاياه:آوفي.المنتظممنتكملة

غرضه.إلىكوسيلة،يركبهاراحلةجعله:الحرصارتحل:و.أرحله:المنتغ

أضعفه،أي،الطلبأنضاه:وروي:طفيوبعدها.الطلبأنضاه:المنتظموفي،الطلبأقصاه:ظا،بفي

أمرضه.معناهوالأول

يشفيك.:المنتظمفي

المنتظم.منزيادة

.85(-84)آ/والمنتظم.عزاء:والمنتظمبفي

والفضة.الذهب:"الصامتو".يخنق:اوفي.بشيءوليس،يخنقجامع:طفي

.(4آ)2/التنصيصومعاهد،87()آ/المنتظمفيالبيتان

.87()آ/المنتظمفيوالأبيات.قوله:ظا،آفي
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الآخرهتلدقليلوعناقتربتفقد)1(الدنيااثتظروا

993

:أيضأ)2(وله

المماتقبلتوبةوهاتينفسياأعط

وشتاتببين-الدهـيفجعناأنقبل

نعاتي)3(بيوقامتمتإذاتخونينيلا

)4(وفاتيبعدوفىمنبعهديالوافيإنما

فدخل،حبهامنفمرض،فأعجبتهجاريةإلىالخليفةأبيهحياةفيالمعتزابننظر:الصوليوقال

:يقولفأنشأ؟تجدككيف:لهفقال،عائداعليهأبوه

تعذرونيوجههاحسنوانظرواتعذلونيلاالعاذلونأيها

فاعذلونيشبيههارأيتمإنمنهاأحسنترونهلوانظروا

،دينارآلافبسبعةفاشتراهاسيدهاإلىبعثثم،الجاريةخبرواستعمل،القضيةعنأبوهففحص

.()5إليهوبعثها

وتوليةالمقتدرخلععلىوالقضاةوالأعيانالقواداجتمعالسنةهذهمنالأولربيعفيأنذكرناوقد

بعضأويوماإلاالخلافةفيمكثفما.باللهالمنتصفأو،بالمرتضىولقب،هذاالمعتزبناللهعبد

فيفقتل،الخادممؤنسعندالسلطاندارفيواعتقله،معهخرجمنعامةوقتل،المقتدرغلبثم،يوم

منه.خلتالليلتينالآخرربيعأوائل

:()6(معتقلوهوأحياتهمنيومآخرفيأنشدإنه:ويقال

دنياكالأمنطولبعدمنخانتكعقباكالخيرلعلصبرانفس!يا

طوباكإياكليتنيياطوباك:لهافقلتطيمسحرابنامرت

مسراككانإنابلغي)7(الصراةشاطيعلىفالسلامشرقاقصدككانإن

.الوزنفيأصحوهما،أقربتفقد:المنتظموفي،أدبرتوقد:طفي(1)

.86()6/المنتظم2()

نعياتي.:ظا،بفي)3(

مماتي.:افي)4(

.البيتانوفيه85()6/المنتظم)5(

.(254/)التنصيصومعاهد،88()6/المنتظمفيوالأبيات.ظا،بمنزيادة)6(

.مثواك..الفرات:التنصيصمعاهدفي)7(
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باكيلهإلفعلىالدماءيبكيلهفكاكلابالمناياموثؤمن

أشراكبينمنمفلتةوربمنيتهاجاءتامنةفرب

الباكيلييبكيأناليوموأوشكعمريمنالأيامآخرأظنه

:)1(يقولأنشأليقتلقدمولما

والخطوبالمصائبأمامكمرويدابناللشامتينفقل

ذنوبمنهإليكميكونأنمنبدلاالذيالدهرهو

السنة.هذهمنالأولربيعمنخلتالليلمينقتلهظهوركانثم

أشعار"وكتاب"الشعراءطبقات":منها؟كثيرةمصنفات)2(خلكانابنالقاضيلهذكروقد

ذلك.وغير"الغناءفي)3("وكتاب،"البديع"وكتاب"الاداب"وكتاب،"الملوك

ء)4(.
بيتفيواختفى،شملهتمردتى)5(ثم،وليلةيوماوبايعوهالمقتدرخلعواالأمراءمنطائفةانودكر

معهوبقي،دينارألفبألفيالجصاصابنوصودر،فقحلعليهظهرثم،الجوهريالجصاصابن

.دينارألفسبعمئة

وذكر)6(.سنةخمسينعاش،بال!واديخضب،الوجهمدور،اللونأسمر،المعتزابنأوكان

الله.رحمه،وأشعارهكلامهمنشيئا

الكوفة،أهاليمن،المسندصاحب،القاضيالوادعيحصينأبو:)7(حبيببنالحسينبنمحمد

بنوجندل،الحميدعبدبنويحيى،ا)8(اليربوعيأيونسبنأحمدعنبهاوحدث،بغدادوقدم

والمحاملي.،والنجاد،صاعدابن:وعنه.والق

السنة.هذهفيبالكوفةتوفي.ثقةكان:الدارقطنيقال

الناسأعلممنكان.عيسىبنعليالوزيرعم،الكاتباللهعبدأبو:)9(الجراحبنداودبنمحمد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.88()6/المنتظم

.77()3/الأعيانوفيات

الذهب.وشذرات،الأعيانوفياتفيكماالغناءفيالجامعهو

اللفظ.فياختلافمع76()3/الأعيانوفيات

.تفزق:ظا،بفي

.08(-77)3/الأعيانوفيات

.22(25/)الذهبوشذرات،34(4)3/واللباب،88()6/المنتظم

والمنتظم.طمنزيادة

.22(5)2/الذهبشذرات،(411)2/العبر،98()6/المنتظم
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الأولربيعفيوفاتهوكانت،وغيرهسبةبنعمرعنروى.ذلكفيمصنفاتله،الخلفاءوأيامبالأخبار

سنة.وخمسينثلاثعن،منها

ومئتيووتسحيرسبحسنةخلت5ثي

.الرومبأيديالذينالأسارىالخادممؤنسوفادى،الصائفةسيمابنالقاسمغزا:فيها

ولاذراعينبلاامرأةببغدادالمقتدرأيامفيرأىأنه:سنانبنثابتعن)1(الجوزيابنوحكى

تعملهمابرجليها)2(تعملوكانت،شيئابهماتعمللالكن،بكتفيهاملصقانكفاهاوإنما،عضدين

ذلك.وغيرالرأسومشطالغزلمن،بأيديهنالنساء

شرفها-مكةبأنالأخباروجاءت،بهاالأسعاروارتفعت،السنةهذهفيبغدادعنالأمطاروتأخرت

هذهقبلذلكيرولم،فاضتزمزموإنالسيولمنغرقتالبيتأركانإنبحيثعظيمسيلجاءها-الله

السنة.

الهاسمي.الملكعبدبنالفضلبالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

أديبابارعاعالماكان.الظاهريابن،الظاهريالفقيهابنالفقيهبكرأبو:علي)3(بنداودبنمحمد

."الزهرة"كتابمصنفوهو،ماهرافقيهأشاعرا

يحبهأبوهوكان.ويرتضيهالطريقمنويختارهيسلكهكانوما،مذهبهفيوتبعه،أبيهعلىاشتغل

ويدنيه.ويقربه

نإ:قال؟لكما:فقال،باكيامحمدابنهعليهدخلإذداودعنديوماكنا:محمد)4(بنرويمقال

منهم،عليأضرأنت:لأبيهوقال،ولدهغضبفاشتد،أبوهفضحك.الشوكعصفوريلقبوننيالصبيان

.الشوكعصفورإلابنيياأنتما،السماءمنإلاالألقابما!اللهإلاإلهلا:وقال،إليهأبوهفضمه

يوماسائلفسأله،ذلكعنالناسفاستصغره،الحلقةفيمكانههذامحمدابنهجلسأبوهتوفيولما

.98()6/المنتظم()1

ورأسها.برجليها:المنتظمفي2()

شذرات،(901/)13النبلاءأعلامسير،925()2/الأعيانوفيات،(39)6/المنتظم،256()5/بغدادتاريخ)3(

.(226)2/الذهب

.(39)6/المنتظم(4)
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فيوعظم،منهذلكفاستحسن.المكتومبسرهوباح،الهمومعنهعزبتإذا:فقال،الشكرحدعن

.(1)الناسأعين

:ويقال،جامعبنمحمداسمهصبيبحبابتليوقد:")2(المنتظم"فيالجوزيابنقال

ذلك.منوفاتهسببكانحتىفيهدأبهذلكيزلولم،والدينالعفاففاستعمل،زخرفبنمحمد

فعففكتمعشقمن":عنهومرفوعا،عليهموقوفاعباسابنعنالمرويالحديثفيفدخل:قلت

.")3(شهيداماتفمات

.العفافبشرط:يعني،العشقيبيحكانإنه:عنهقيلوقد

منذلكفي"الزهرة"كتابصنفوأنه،الكتابفيكانمنذيتعشقيزللمأنهنفسهعنهووحكى

ذلك.بعضعلىداودأبوهوقفوربما،صغره

فيتعجب،يوسفبنمحمدعمرأبيالقاضيبحضرةكثيراسريجبنالعباسوأبوهويتناظروكان

أشهر)4("الزهرة"بكتابأنت:مناظرتهفييوماسريجابنلهقالوقد.وحسنهمامناظرتهمامنالناس

هزلا،جمعناهكتابوهو،قراءتهتستتمتحسنلاوأنت"الزهرة"بكتابتعيرني:لهفقال.بهذامنك

.جدامثلهأنتفاجمع

تغنيجاريةفإذاراكبينداودبنبكروأبوأنايوماكنت:يوسفبنمحمدعمرأبوالقاضيوقال

8)0(
:سعرهمنبشيء

يعللهإلفإلىعليلشكوىمتلفهأنتفؤادغليلأشكو

تقللهألقىماعظمفيوأنتكثرتهالأيامعلىتزيدسقمي

)2(

)3(

)4(

)5(

.(901/)13النبلاءأعلامسير،39()6/المنتظم

.(121)13/النبلاءأعلاموسير،49()6/المنتظم

عساكروابن،13/184(وواه605/و262و)5/156تاريخهفيالبغداديالخطيبأخرجهالحديثهذا

الأئمةواتفق،القتاتيحيىأبيعن،مسهربنعليحدثنا،الحدثانيسعيدبنسويدعنطريقمن،وغيرهما

سعيد.بنبسويدوأعلوه،الحديثهذاتضعيفعلىالحديثأهلمنالمتقدمون

أهلضعفه،أيضاضعيفوهو،عيسىبنيعقوبروايةمنوهي،القلوباعتلالفيالخرائطيعناخرطريقوله

.الكذبإلىونسبوهالحديث

بهسويدحدثنا،الأزرقبكرأبيعنالمرزبانابنورواه:)043(صفحةالحسنةالمقاصدفيالسخاويقال

موقوفا،يرويهبعدصارثم،الرفعفأسقط،فيهفعاتبهمرفوعاحديثهكانشيخهإن:المرزبانابنوقال.موقوفا

.()عموقوفاولا،مرفوعايصحلم:أقول.سويدعلىوغيرهمعينابنأنكرهمماوهو

الطريقة.بهذهمنكأمهر:النبلاءأعلامسيرفي

.(58)3/بالوفياتوالوافي،(211/)13النبلاءأعلاموسير،(49)6/المنتظمفيالأبيات
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تحللهظلماقاتليياوأنتأسفاالهوىفيقتليحرمالله

.()1الركبانبهسارت!هيهات:فقلت؟هذااسترجاعإلىالسبيلكيف:داودبنمحمدبكرأبوفقال

،لعزاهسريجابنوجلس.السنةهذهمنرمضانفيتعالىاللهرحمهداودبنمحمدوفاةكانت

.)2(تعالىاللهرحمه،داودبنمحمدلسانأكلالذيالترابعلىإلاآسىما:وقال

المديني،بنوعلي،معينبنيحيىعنحدث،جعفرأبو:)3(شيبةأبيبنعثمانبنمحمد

منوغيرهالتاريخفيكتابوله.وغيرهم،والباغندي،والخلدي،صاعدابن:وعنه.وخلؤ

ثذابهو:فقال،أحمدالإمامبناللهعبدوكذبه.وغيرهجزرةمحمدبنصالحوثقهوقد،المصنفات

ء)4(
السنة.هذهمنالأولربيعفيوفاتهكانت.عنهيرويممنوتعجب،الامربين

العرا!تىنيابةباشر،والحشمةالإمارةبيتمن:)5(مصعببنالحسينبناللهعبدبنطاهربنمحمد

بهيطوفمعهوبقيفأسره،وخمسينثمانسنةفيالليثبنيعقوببهظفرثم،()6(خراسانثمامدة

هذهفيتوفيأنإلىببغدادمقيمايزلولم،بنفسه)7(الوقعاتبعضفينجاثم،سنينأربعالآفاقفي

السنة.

ومئتين،عشرسنةمولده،الخطميالأنصاريبكرأبواللهعبدبنموسىابن:إسحادتى)8(بنموسى

عليهوقرؤواشابوهوالناسعنهوحدث.وغيرهم،الجعدبنوعلي،حنبلبنوأحمد،أباهسمع

فصيحا،عفيفانبيلافاضلاثقةوكان.والأهوازالريقضاءوولي،الشافعيمذهبينتحلوكان.القرآن

السنة.هذهمنالمحرمفيوتوفي.الحديثكثير

-)9(
يوس!،بنمحمدعمروأبيالقاضيوالد،زيدبنحمادبنإسماعيلابن:يعموببنيوس!

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.258()5/بغدادتاريخ

.(121/)13النبلاءأعلامسير،925()5/بغدادتاريخ

الوافي،21()14/النبلاءأعلامسير،661()2/الحفاظتذكرة،59()6/المنتظم،42()3/بغدادتاريخ

.(2226/)الذهبشذرات،)287(الحفاظطبقات،82(4/)بالوفيات

الأمر.سىء:ظا،بفيوهو.والمنتظمطمنوأثبته،آفييردلمالأمربئن:قوله

.(651)3/بالوفياتالوافي،(69)6/المنتظم،377()5/بغدادتاريخ

.طمنزيادة

.الأوقات:افي

طبقات،957()13/النبلاءأعلامسير،)2/668(الحفاظتذكرة،69()6/المنتظم،52()13/بغدادتاريخ

.226()2/الذهبشذرات،192()الحفاظ

شذرات،)287(الحفاظطبقات،85()14/النبلاءأعلامسير،69()6/المنتظم،31(0)14/بغدادتاريخ

.227()2/الذهب
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ومئتين.ثمانسنةولد.العلماءوأعيانالقضاةأكابرمنأيضاهذايعقوببنيوسفوكان،الحلاجقاتل

وغيرهم.،ومسددا،وهدبة،مرزودتىبنوعمرو،حرببنسليمانوسمع

عفيفأ،،نزها،ثقةوكان،بغدادمنالشرقيوالجانبوواسطالبصرةقضاءوليقد،ثقةوكان

فأمره،()2(خصمهعلىأالمجلسفي)1(فترفعالمعتضدالخليفةخدمبعضيوماجاءه،الحرمةشديد

ائتوني:وقال،القاضي)3(فنهره،الخليفةعندبجاههإدلالافامتنع،خصمهيساويأنالقاضيحاجب

معوأجلسهبيدهفأخذهالقاضيحاجبوجاء،الخليفةإلىبثمنهوأبعثالعبدهذاأبيعحتىالنخسبدلال

القاضي.قالبماوأخبره،يديهبينفبكىالمعتضدإلىالخادمرجعالحكومةانقضتفلفا،خصمه

مرتبةتزيلعنديخصوصيتكفليس،أبدااسترجعتكولما،بيعهلأجزتباعكلووالله:فقال

السنة.هذهمنرمضانفيوفاتهكانت.)4(الأديانوقوامالشلطانعمودفإنه؟الحكم

ومئتيووتسميوثما!3سنةخلت5ثي

أعلامبأيديهم)5(والعلوجالأسارىومعهبغدادفدخل،الرومبلادمنسيمابنالقاسمقدم:فيها

.الأسارىمنوخلق،ذهبمنصلبانعليها

أحمدبنإسماعيلبنأحمدخراساننائبمنهداياا)6(باللهالمقتدرالخليفةعلىأقدمت:وفيها

بازيأ،وخمسون،إليهيحتاجونوماوأسلحتهمبمراكبهمغلاماوعشرونمئة:ذلكمن؟الساماني

مسك.منرطلاوخمسون،الثيابمرتفعتحملجملأوخمسون

علىمكانهفقلد،الشواربأبيبنالملكعبدبنمحمدبنعليبناللهعبدالقاضيفلج:وفيها

محمد.ابنهوالكرخالشرقيالجانب

منأنهمافذكرا.بالشمرييعرفوالآخر)7(كبيرةأبو:لأحدهمايقالرجلانأخذمنهاشعبانوفي

تعالى.اللهلعنهم،الربوبيةيدعيوأنه،بشربنمحمد:لهيقالرجلأصحاب

فارتفع.:المنتظموفي،فرفع:افي(1)

.طمنزيادة2()

.فزبره:افي)3(

.(79-69)6/المنتظم(4)

.الكفارمنالواحدوهو،علججمع:"العلوج"()5

ظا.،بمنزيادة)6(

.طمنوالمثبت،كثيرةأبو:المنتظموفي،معجمةغيرالأصولفي)7(
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اللاذقية.قصدتالرومأنالأخباروردت:وفيها

كثير.خلقحرهامنفمات،الموصلبحديثةهبتصفراءريحابأنالأخباروردت:وفيها

الهاشمي.الفضلبالناسوحج

المشاهير:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

مشاهيرأحد،الراونديبابنالمعروف،الحسينأبو،إسحاقبنيحىبنأحمد:()1الراونديابن

فيحرفإنه:فيقال،الإسلامفأظهريهودياأبوهكان.العالمينربمناللعنةعليه،الملحدينالزنادقة

فيوكتابا،"الدامغ"سماهالقرآنعلىالردفيكتاباوصنف،فيهوألحدالقرانابنهعادىكما،التوارة

وكتاب،ذلكمعنىفي"التاج"كتابوله،")2(الزمرد"سماهعليهاوالاعتراضالشريعةعلىالرد

."المفضولإمامة"وكتاب،"الفريد"

الجبائي،الوهابعبدبنمحمدعليأبوالشيخ:منهم؟جماعةهذهكتبهفيعليهللردانتصبوقد

علي.أبيبنالسلامعبدهاشمأبوولدهوكذلك.ذلكفيأجاد)3(وقد،زمانهفيالمعتزلةشيخ

إلافيهأجدفلم،الراونديابنالسفيهالجاهلالملحدكتابقرأت:الجبائيعليأبوالشيخقال

الدهر،مذهبوتصحيح،الصانعونفيالعالمقدمفيكتاباوضعوقد:قال،والافتراءوالكذبالسفه

إلىونسبه،كتابهمنموضعاعشرسبعةفيع!ي!محمدعلىالردفيكتاباووضع.التوحيدأهلعلىوالرد

إبطالعلىفيهالهميحتج،المسلمينعلىوالنصارىلليهودكتاباووضع،القرآنعلىوطعن،الكذب

.)4(الجوزيابننقله؟الإسلامعنخروجهبهايتبينالتيالكتبمنذلكغيرإلى،ع!ي!محمدنبوة

علىالطعنفيالملعونكلامهمنطرفا")5(منتظمه"فيالجوزيابنالفرجأبوالشيخأوردوقد

وسفههوهذيانهجهلهمنشيءإلىيلتفتأنمنوأخسأقلوهو،ذلكفيعليهورد؟والشريعةالايات

والكفرياتوالاستهتار)6(المسخرةمنحكاياتإليهأسندوقد.وطغيانهوترويجهوتمويههوخذلانه

والتسترالكفرفيمسلكهوعلى،مثلههوممنعليهمفتعلهوماومنها،عنهصحيحهومامنها؟الكبار

النجوم،232()8/بالوفياتالوافي،(41/95)النبلاءأعلامسير،(1/49)الأعيانوفيات،(99)6/المنتظم(1)

.235(2/)الذهبشذرات،(175)3/الزاهرة

.الزمردة:والسيرطفي2()

صنف.:آفي)3(

.(101)6/المنتظم(4)

.(501-101)6/المنتظم()5

.طفيجاءماوأثبت،المرعزة:الأصولفيتقرأ)6(
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وءاينهءأباللهقلونقصبنخوكى!ناإنماليقولفسألتهضولبن):تعالىاللهقالوقد،)1(بالمسخرة
صصء

بأنهتمطايفةنحذتمنكثمطلإلفةعنلغفإنإيمئبهؤبغدكفزم!ذتغئذروالا!لمحمثتهزءوتكنتو-ورسوله

الاية..،66-65:التوبةأ!هو!الؤائحرمين

طلببأمرهماالناسعلمفلما،الله!بحهما،هذاالراونديلابنمصاحباالورا!تىعيسىأبوكانوقد

،اليهوديلاويابنإلىولجأفهربالراونديابنوأما.ماتأنإلىالسجنفأودععيسىأباالسلطان

إنه:ويقال.اللهلعنه،ماتحتىيسيرةأياماإلايلبثفلم،"للقرانالدامغ"سماهالذيكتابهلهوصنف

وصلب.أخذ

منإليهانتهىمامعسنةوثلاثينستاعاشأنهمحققكتابفيورأيت:)2(عقيلبنالوفاءأبوقال

عظامه.رحمولا،وقبحهاللهلعنه،المخازيفيالتوغل

")3(الوفيات"فيخلكانابنالقاضيذكرهوقد

ومئتين.وأربعينخمسسنةفي

وفاتهوأرخ،بشيء)5(يخرجهولم،)4(عليهودلس

:ويقال،الخزازالقاسمأبو،الجنيدبنمحمدبنالجنيد:)6(اللهرحمه،الصوفيةشيخالجنيد

وتفقه.عرفةبن)7(الحسنمنالحديثوسمع.بهاونشأببغدادولد،نهاوندمنأصله،القواريري

طبقات"فيذكرناهوقد،سنةعشرونوعمرهبحضرتهيفتيوكان،الكلبيخالدبنإبراهيمثوربأبي

،التعبد)8(ولازم،السقطيسريوخاله،المحاسبيأسدبنالحارثبصحبةواشتهر،"الشافعية

.التصوفطريقةعلىوتكلم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

يدعيفيمنموجودكثيروهذا،والزندقةبالكفرمشحونةوقلوبهممسخرةقوالبفييخرجونها:طفيبعدها

...فيهمتعالىاللهقالممنوهؤلاء،وكتابهودينهبالرسوليتمسخرون،منافقوهوالإسلام

.(501)6/المنتظم

.(59-1/49)الأعيانوفيات

العيب.كتمان:"التدليسو".قلس:ط،ظا،بفي

والعلماء،تراجمهميطيلفالشعراء؟والشعراءالعلماءفيعادتهعلى،عجينالهأكلالكلبكأنولا:طفيبعدها

ومئتين،وأربعينخمسسنةوفاتهتاريخخلكانابنوأرخ.زندقتهمذكريتركوالزنادقة،يسيرةترجمةبهميذكر

.وغيرهالجوزيابنأرخهكما،السنةهذهفيتوفيأنهوالصحيح،فاحشاوهمأوهموقد

وفيات،416()2/الصفوةصفة،(501)6/المنتظم،241()7/بغدادتاريخ،255()01/الأولياءحلية

الذهبشذرات،026()2/للسبكيالشافعيةطبقات،)14/66(النبلاءأعلامسير،)1/373(الأعيان

)2/228(.

.المشهورالجزءوصاحب،التهذيبرجال!منوهو،محرف"الحسين":طفي

.كثيرةعلوماذلكبسببعليهاللهففتح:طفيبعدها
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إلىيأويلاسنةأربعينومكث.)1(تسبيحةألفوثلاثين،ركعةثلاثمئةيومكلفيوردهوكان

الله.رحمه،)2(العلمفنونسائريعرفذلكمعوكان،فراش

ذلكإلىأحوجأحدما:فقال؟بنفسكرفقتلو:لهفقيل،القرانيتلوجعلالوفاةحضرتهولما

صحيفتي.طيأوانوهذا،الانمني

علىيتفقهكان:ويقال،الشافعيصاحب،ثورأبيعنالفقهأخذ:)3(خلكانابنالقاضيقال

،بباللهتخطرلمالفقهفيأشياءمنهاستفادوربما1،ويلازمهيصحبهسريجابنوكان،الثوريمذهب

فيهاأعرفأكنلم!القاسمأبايا:فقال،كثيرةبجواباتفيهافأجابه،مسألةعنمرةسألهإنه:ويقال

هذاسمعتماوالله:فقال.كثيرةأخرىبجواباتفأعادها،عليفأعدها،ذكرتمماأجوبةثلاثةسوى

حتىعليفأملههذابمثلأسمعلم:لهفقال،ذلكغيرأخرىبجواباتفأعاده.فأعده،اليومقبل

بهوينطققلبيعلىذلكيجريالذيهواللهإنأي،أمليهفأناأجريهكنتلئن:الجنيدفقال.أكتبه

علىويجريهيلهمنيهوجلعزاللهفضلمنهذاوإنما،تعلممنولاكتبمنمستفادهذاوليس،لساني

أنهوالصحيح.سنةأربعيناللهيديبينجلوسيمن:قال؟العلمهذااستفدتأينفمن:فقال.لساني

.()4(أعلموالله،وطريقهالثوريسفيانمذهبعلىكان

هذامذهبنا:يقولكان.ساكتوأنتبسركنطقمن:فقال؟العارفعنالجنيدوسئل:قال)5(

.()6(وطريقتنامذهبنافيبهيقتدىلاالحديثويكتبالقرانيقرألمفمنا،والسنةبالكتابمقيد

اللهإلىبهوصلتطريق:فقال؟شرفكمعمسبحةأتتخذ:لهفقيل،مسبحةمعهبعضهمورأى

أفارقه.لا

النومفيفرأى.أهلا)7(لذلكنفسهيرفلم،الناسعلىتكلم:السقطيسريخالهلهوقال

قيلحتىتصدقنالم:)8(خالهلهفقال،خالهعلىفغدا.الناسعلىتكلم:يقولوهو،!ي!اللهرسول

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

المنتظم)6/601(.

لمكثيرةوجوهأالواحدةالمسألةفييقولكانحتى،كبوةولاوقفةفيهالهيكنلمفيهاأخذوإذا،طفيبعدها

.وغيرهالتصوفوكذلك،ببالللعلماءتخطر

.373(/1)الأعيانوفيات

.المطبوعزياداتمنوهي،الوفياتفيولاالأصولفييردلمقوسينبينما

.373(/1)الأعيانوفيات

.طمنزيادة

موضعا.:ط،ظا،بفي

.ط،ظا،بفيتردلمخالهلفظة
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قولمعنىما:لهفقال،مسلمصورةفينصرانيشابيومافجاءه،الناسعلىفتكلم:قال.لك

فقلت،إليهرأسيرفعتثم،فأطرقت:قال؟")1(اللهبنورينظرفإنهالمؤمنفراسةاتقوا":جم!النبي

.)2(الغلامفأسلم:قال.إسلامكوقتآنفقد،أسلم:له

وهي،غرفةفيبهاتغنيجاريةمنسمعتهابأبياتكانتفاعيبشيءانتفعتما:الجنيدوقال

.)3(ا--

لمولى.

الحبيطبلمالهجرلولاتقولينالبلىحللليالهجرأهدىقلتإذا

القلبشرفالجوىبنيرانتقوليالجوىأحرقهالقلبهذاقلتوإن

ذنببهيقاسلاذنبحياتكمجيبةقالت،أذنبتماقلتوإن

شما.مما:قلت؟لكما،سيدييا:فقال،الدارصاحبفخرج،وصحتفصعقت:قال

ولدافأولدها،لرجلزوجتهاثم.اللهلوجهحرةوهي،قبلتهاقد:فقلت.إليكمنيهبةهي:قال

حجة.ثلاثينقدميهعلىحج،صالحا

انتقلثم،بهاونشأ،بالريولد.الواعظعثمانأبو،منصوربنسعيدابن:)4(إسماعيلبنسعيد

.الدعوةمجابإنه:يقالوكان.بغداددخلوقد،ماتأنإلىفسكنهانيسابورإلى

سنةأربعينمنذ:يقولعثمانأباسمعت:قال،هوازنبنالكريمعبدأخبرنا:()الخطيبقال

فسخطته.غيرهإلىنقلنيولا،كرهتهحالفياللهأقامنيما

:ينشد)6(عثمانأبووكان

؟مهربمواليهمنلعبدوأينهارباوجئتك،أحسنولمأسأت

أخيبالأرضعلىمنهأحدفماظنهخابفإن،غفرانايؤمل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

اللهرضيالخدريسعيدأبيحديثمن،الحجرسورةتفسير،التفسيرفي)3127(رقمسننهفيالترمذيرواه

ورواه،أيضاعطيةعنتاريخهفيالبخاريأيضاورواه،ضعيفوهو،العوفيسعدبنعطيةسندهوفي،عنه

الحسنةالمقاصدفيوهو،ضعيفةوكلها،عمرابنعنجريروابن،أمامةأبيعنعديوابنالطبراني

.)91(صفحة

.(174-614)3/الذهبشذرات

.374(/1)الأعيانوفيات،(184-174)3/الذهبشذرات

الصفوةصفة،(601)6/المنتظم،99()9/بغدادتاريخ،244(1/)0الأولياءحلية،(017)الصوفيةطبقات

.023()2/الذهبشذرات،(1/62)4النبلاءأعلامسير،936()2/الأعيانوفيات،(301)4/

.(701)6/المنتظم،(101)9/بغدادتاريخ

.(701)6/المنتظم
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بالريوأناترعرعتلماإني:فقال؟عندكأرجىأعمالكأي:سئلأنهعنه)1(الخطيبوروى

نوميأذهبحباأحببتكقدعثمانأبايا:فقالتامرأةفجاءتني،فأمتنعالتزويجعلىيريدوننيوكانوا

قالت:؟والدألك:فقلت.تزوجتنيلما()2(إليكبهوأتوسلأالقلوببمقلبأسألكوأنا،وقراري

الخلق،مشوهة،عرجاءعوراءهيإذابهاخلوتفلما،فتزوجتهابالشهودفاستدعى،فأحضرته.نعم

أزيدهافكنت،بهاتزويجيعلىيلومونني)3(أهليوكان،ليقدرتهماعلىالحمدلكاللهم:فقلت

بعضفيوكأني،المجالسبعضفيالحضورمنومنعتنيعندهااحتبستنيوربما،إكراما()4(وبراأ

أرجىشيءفما،سنةعشرةخمسكذلكفمكثت.شيئاذلكمنلهاأبديلاوأنا،الجمرعلىأوقاتي

جهتي.منقلبهافيكانماعليهاحفظيمنعندي

وليلةيومكلفيوردهكان،الصوفيةمشايخأحد،اللهعبدابن:ويقال:5حمزهبنسمنون

:)6(قولهفيلدعواه،الكذابنفسهوسمى،ركعةخمسمئة

فامتحنيشئتفكيفماحظسواكفيليفليس

لهوكان،الكذابلعمكمادعوا:للصبيانويقولالمكاتبعلىيدورفكان،البولبحصار)7(فابتلي

.كانكمامستقيمالمحبةفيوكلامه،عمرهآخرفيوسوسوقد،المحبةفيمتينكلام

نأمرضهفيأوصى.المقتدريةالدولةورؤوسالعباسيةالدولةأمراءأكابرمن:)8(الحرميصافي

وعشرينوسبعمئةدينارألفمئةالوزيرإلىالقاسمغلامهحملتوفيفلقا،شيءالقاسمغلامهعندلهليس

ومنزلته.إمرتهعلىغلامهفاستمر،مكللةذهبمنمنطقة

بنالطبيب.الجزيرةقبائلإلىنسبة،العبادييعقوبأبو:)9(إسحاقبنحنينبنإسحاق

حكماءمنوغيرهأرسطاطاليسكلاميعربأبوهوكان،الشأنهذافيكثيرةمصنفاتولأبيهله،الطبيب

السنة.هذهفيتوفي.اليونان

.(701)6/والمنتظم،(101)9/بغدادتاريخ(1)

.طمنزيادة)2(

بيتي.أهل:طفي)3(

.طمنزيادة()4

.(426)2/الصفوةصفة،(801)6/المنتظم،234()9/بغدادتاريخ،03(01/9)الأولياءحلية()5

.235()9/بغدادتاريخ،31(5/10)الأولياءحلية،(801)6/المنتظم)6(

.البولبعسر:ط،بفي)7(

.(801)6/المنتظم)8(

.(1/502)الأعيانووفيات،(1/892)والفهرست،(1/102)الأطباءطبقات()9
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اللهعبيد،للمهديالدعوةأقامالذي،الشيعياللهعبدأبو:زكريا)1(بنمحمدبنأحمدبنالحسين

بسلمية.صباغايهودياكانأنهالتاريخأهلمنواحدغيرزعموقد،فاطميأنهيزعمالذيميمونابن

يزلفلم،رجالولامعهماللاوحدهإفريقيةبلاددخلهذاالشيعياللهعبدأباأن:الانوالمقصود

إفريقية،بلادعلىالأغلببنيملوكآخر،اللهزيادةنصرأبييديمنالملكانتزعحتىالحيلةيعمل

وحبس،طوالشدائدبعدإلاإليهيخلصفلم،فقدم،الشرقبلادمنالمهديمخدومهحينئذواستدعى

صنعت؟ماذا:لهوقال،أحمدأخوهفندمه،المملكةوسلمهالشيعيفاستنقذه،الطريقأثناءفي

)2(
المهديفاستشعر،المهديعلىالحيلةيعملوشرع،فندم؟هذادونبالأمراستبددتأناكنتوهلا

إقليممن،القيروانبلادمنرقادةبمدينةقتلهماوكان.السنةهذهفيقتلهمامنإليهمافدس،بذلك

.)3(خلكانابنكلاممنملخصهذا.إفريقية

وكلئتيووتسميرتسحسنةخلت5ث!

يذفي)5(واثنان،رمضانفيأحدها"مذنبةكواكبثلاثةظهرتفيها:)4(الجوزيابنقال

تضمحل.ثمأياماتبقى،القعدة

.إنسانآلافسبعةبسببهماتفارسبأرضطاعونووقع

،)6(دورهبنهبوأمر،الوزارةعنوعزله،الفراتبنمحمدبنعليالوزيرعلىالخليفةوغضب

لأمالتزمقدوكان،خاقانبنيحيىبن)7(اللهعبيدبنمحمدعليأبوواستوزر.نهبأقبحفنهبت

ولايته.فيسعتحتى،دينارألفبمئةالمقتدر)8(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

،)12/328(بالوفياتالوافي،011()2/العبر،)14/58(النبلاءأعلامسير،291()2/الأعيانوفيات

.(227)2/الذهبشذرات

...فدس،ذلككنتوهلا:افي

.القيروانأعمالمنمدينة:"رفادهو".(491-2291/)الأعيانوفيات

.(901)6/المنتظم

ني.لثاوا:آفي

والمنتظم.،ظا،بمنوالمثبت،داره:ط،افي

.(1/474)4النبلاءأعلامسيروينظر.محرف"اللهعبد":طفي

جعفر،أم،شغب:وهي.ظا،بمنوصححت،تحريفوهو،المعتضدولدلأم:والمنتظمط،آفي

سنةالمقتدرابنهاإلىالخلافةالتولما،وتزوجهاوأعتقها،باللهالمعتضدجواريمنكانت،باللهالمقتدر

الخلافة.أمورعلىواستولت،بتوجيههقامت،سنةعشرةثلاثوعمرههـ،592
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دينارألفخمسمئةذلكمن،وغيرهاوخراسانمصرديارمنالأقاليممنكثيرةهداياوردت:وفيها

حيلة،آدمبنيجهلةمنكثيريدعيهكما،موانعغيرمنهنالكوجدكنزمناستخرجتالمصريةالديارمن

هذافيوجدوقد،والأحلامالعقولقليليمنالطغاموالجهلة)1(العوامأموالليأكلوا،وخديعةومكرا

أعلم.فالله،عادقوممنأنهوذكر،شبروعرضه،شبراعشر)2(أربعةطولهإنسانضلعالكنز

جملةفيأالساجأبيابنأرسلهبساطذلكومن.لبنايحلبضرعلهتيسمصرهديةجملةمنوكان

فاخرةوهدايا.لهقيمةلاسنينعشرفيعمل،ذراعاستونوعرضهذراعاسبعونطوله،()3(هداياه

.جداكثيرةخراسانبلادمنالسامانيأحمدبنإسماعيلبنأحمدأرسلها

متطاولة.سنينمدةمنالحجيجأمير،العباسيالهاشميالملكعبدبنالفضلفيهابالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

سمع،حديثألفبمئةيذاكركان.الحافظ:)4(الخفافعمروأبوإبراهيمبننصربنأحمد

سائلسأله،الصدقةوكثير،سنةوثلاثيننيفاسرده،الصيامكثيروكان،وطبقتهراهويهبنإسحاق

مئة.بلغحتىيزيدهزالماثم،عشرةفجعلهااللهفحمد،خمسةفجعلهااللهفحمد،درهمينفأعطاه

الافعشرةإلىولو،لأزيدنكالحمدلزمتلووالله:للسائلفقال!باقيةواقيةعليكاللهجعل:فقال

درهم.

بنإسماعيلسمع.التنوخيمحمدأبو،سنانبنحسانابن:)5(بهلولبنإسحاقبنبهلول

بكرأبواخرهمجماعةوعنه.وغيرهمالزبيريومصعبا،منصوربنوسعيد،أويسأبي

هذهفيتوفي.خطبتهفيفصيحا،بليغا،ضابطا،ثقةوكان،الحافظالجرجاني،)6(الإسماعيليأ

امين.،اللهرحمه،سنةوتسعينخمسعنالسنة

الإماممذهبعلىالفقهفيالمختصرصاحب:)8(الخرقيعليأبوأحمدبناللهعبدبن)7(الحسين

.مغشالأا:آفي(1)

.أشبارأربعة:طفي)2(

.آفييردلمقوسينبينما)3(

.231()2/الذهبشذرات،(056/)13النبلاءأعلامسير،65(4)2/الحفاظتذكرة،(011)6/المنتظم()4

.228()2/الذهبشذرات،(535/)13النبلاءأعلامسير،(011)6/المنتغ،(901)7/بغدادتاريخ)5(

والمنتظم.طمنزيادة)6(

.ط،ظا،بفيموجودوهو،آنسخةمنساقطصفحاتأربعبعدالصنوبريترجمةبدايةوحتىهنامن)7(

المختصر.صاحبعمروالد،الخرقيعليأبو:وفيهما،(1/435)اللباب،(111)6/المنتظم)8(
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بنأأحمد()1(الإمامأقبرعندودفن،الفطرعيديومتوفي.المروذيخليفةوكان.حنبلبنأحمد

.()2(حنبل

،الخواصإبراهيمأستاذوهو،رزينبنعليتلميذ:)3(المغربياللهعبدأبوإسماعيلبنمحمد

سنة.ومئةعشرينمنهماواحدكلوشيخههوعمروقد،ج!أصالحةأحواللهكانت

كماحافياالمظلمالليلفييمشيوكان،حجةوتسعينسبعاقدميهعلىالمغربياللهعبدأبووحج

منذظلمةرأيتما:وقال،الطريقإلىفيرشدهمبهيأتمونالمشاةوكان،النهارضوءفيالرجليمشي

ماتولما.نافعمليحكلالموله،مترفةعروسقدماكأنهمامشيهكثرةمعقدماهوكانت،كثيرةسنين

.الطورجبلعلى()4(فهماأ،رزينبنعليشيخهجانبإلىيدفنأنأوصى

بجبلوقبره،سنةوعشرينمئةعنتوفي،المعمرينمنالمغربياللهعبدأبوكان:)5(نعيمأبوقالأ

الأوقاتعمارةالأعمالأفضل:اللهعبدأبوقال.رزينبنعليأستاذهقبرعند،سيناءطور

،فقرهإليهمنإلىالالتجاءغيرالكونفيمستندإلىيرجعلاالذيهوالفقير:وقال.،بالموافقاتأ

له،وتواضعغنياداهنفقيوذلاالناسأعظم:وقال.إليهبالافتقارعزرهكما،)6(بالاستعانةليعينه

.،)7(حرمتهحفظأولفقيرتذللغنيئعزأالناسوأعظم

جمعفيبهيستعينأبوهكان.الحافظابن،الحافظاللهعبدأبو:)8(خيثمةأبيبنبكرأبيبنمحمد

السنة.هذهمنالقعدةذيفيتوفي،حافظأعارفاحاذقافهماوكان،التاريخ

يحفظكان،فيهوالمكثرينحفاظهأحد.النحويكيسانبنأحمدبنمحمد:)9(النحويكيسانابن

المبرد،الشيخينمنأنحىكيسانابنكان:المقرئمجاهدابنقال!.معاوالكوفيينالبصريينطريقة

وثعلب.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

حنبل.بنأحمدالإمامقبرعندحربببابدفن:المنتظموفي،طمنزيادة

(ط)منزيادة

.335(/01)الأولياءوحلية،)238(الصوفيةوطبقات،(131)6/المنتظم

.طمنزيادة

.(242-ا04)للسلميالصوفيةوطبقات.منهوالزيادة335(/01)الأولياءحلية

به.بالاستغناء:الحليةفي

المصرية.النسخةعننقلاالمطبوعفيزيدقوسينبينما

.742()2/الحفاظتذكرة،(131)6/المنتظم

.(131)2/العبر،(137)17/الأدباءمعجم،(411)6/المنتظم
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)1(ء
بنوأحمد،الجوهريسعيدبنإبراهيمعنروى،دمشقسكن،سعيدابو:يحىبن

هذايحيىبنمحمديعرفوكان.وغيرهالنقالشبكرةأبوعنهروى.وغيرهمشيبةأبيوابن،منيع

:قال،البغدادي)2(الخطيبذكرهماذلكوسبب،كفنهبحامل

فلما.قبرهعليهففتح،نبالشجاءهالليلكانفلما،ودفنعليهوصليوكفنفغسلتوفيأنه:بلغني

معهوأخذ،هذايحيىبنمحمدونهض،()3(الفزعمنهاربااالنبالشوفر،جالسااستوىكفنهعنهحل

من:فقالوا،البابعليهمفدق،عليهيبكونوهمأهلهفوجد،منزلهوقصد،القبرمنوخرجكفنه

فوالله،افتحوا:فقال.حزنناإلىحزناتزيدناأنلكيحللا،هذايا:فقالوا.فلانأنا:فقال؟هذا

،()4(سروراحزنهماللهوأبدلأشديدافرحابهفرحوارأوهفلما،لهوفتحوا،صوتهفعرفوا،فلانأنا

وقدرتهبحولهاللهفقدر،حقيقةماتقديكنولم،سكتةأصابتهقدكانوكأنه.أمرهمنكانمالهموذكر

هذهفيوفاتهكانتثم،مدةذلكبعدحياتهسببذلكفكان،قبرهعليهففتح،النبالشهذالهوقوته

السنة.

ألفمئتامنهاأخذماجملةفيفكان،فصادرهامرةالمقتدرعليهاغضب:(القهرمانة)فاطمة

السنة.هذهفيلها)6(طيارةفيغرقتثم،دينار

النبويةاليجرةمرمئةث!اثسنةخلت5ث!

منبقينلسبعالأربعاءليلةفيكثيرةنجوموتناثرت،ببغدادالأمطاروتراكمتدجلةماءكثر:فيها

.الاخرةجمادى

وكانت،بالباديةالذئابحتى،الكلابوكلبت،والالاموالأسقامببغدادالأمراضكثرت:وفيه

أهلكته.عضتهفمن،والبهائمالناستقصد

.القرىمنعدةغرقعظيمماءتحتهمنفخرج،بالتليعرفبالدينورجبلانحسر:وفيها

البحر.إلىلبنانجبلمنشرذمةسقطت:وفيها

.(411)6/والمنتغ،(423)3/بغدادتاريخ(1)

.(424)3/بغدادتاريخ)2(

فرحا.حزنهموعادمنههاربأبغدادتاريخوفي،طمنزيادة)3(

.طمنزيادة(4)

.(121)6/المنتظم.ط،بفيوهي،(ا)نسخةمنساقطةوهي،ظامنسقطتالترجمةهذه()5

يومين.بعدوأخرجت،عاصفريحيومفيالجسرتحتفغرقت،شعباناخرفيطيارهافيركبت:المنتظمفي)6(
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.مهرةووضعتبغلةحملت:وفيها

الشرقي،الجانبفييومين؟أيامأربعةحيوهو)1(الحلاجمنصوربنالحسينصلب:وفيها

منها.الأول!ربيعفيوذلك،الغربيالجانبفيويومين

منه.وتقبلاللهأثابه،العباسيالهاشميالملكعبدبنالفضلبالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الغلابي،أميةأبو،غلاببنخالدبنمعاويةبنالمفضلبنغسانابن:)2(المفضلبنالأحوص

الوزارةإلىأعيدفلما،الفراتابنمرةعندهاستتر."التاريخ"أبيهعنروى،وغيرهابالبصرةالقاضي

وواسط.والأهوازالبصرةقضاءولاه

حتىبهيزل!فلم،السجنفأودعهالبصرةنائبعليهقبضالفراتابننكبفلما،نزهاعفيفاوكان

فيه.مات

.سواهالسجنفيماتقاضيانعلمولا:)3(الجوزيابنقال

.بغدادإمرةولي،الخزاعيأحمدأبو،مصعببنالحسينابن:طاهر)4(بناللهعبدبناللهعبيد

:)5(شعرهومن،شاعرا،فاضلاأديباوكان،والطبراني،الصولي:وعنه.بكاربنالزبيرعنوحدث

النوىعينيسخنتكاتمبالهوىأهلبينالتنائيحق

الجوىغليليشفيتزاوو-عمرهانقضىلا-التدانيوفي

رجل،عندإلايوجدفلم،ثلجافاشتهتمرضت،جداعندهحظيةكانتلهجاريةأناتفقوقد

صاحبلعلموذلك،درهمآلافبخمسةرطلكلإلابيعهمنفامتنع،منهرطلعلىالوكيلفساومه

لهفقال،فرجع،كانبماولو)6(اشتره!ويلك:فقال!،ليشاورهالوكيلفرجع.بالحالالبضاعة

وذلك،أيضاثلجاالجاريةاشتهتثم.الافبعشرةفاشتراه،الافبعشرةإلاأبيعهلا:الثلجصاحب

السنة.تلكحوادثفيوترجمتههـ،903سنةالحلاجقتل(1)

.(161)6/المنتظم،(05)7/بغدادتاريخ)2(

.)6/116(المنتظم)3(

النبلاءأعلامسير،(12.)3/الأعيانوفيات،(171)6/المنتظم،34(0/10)بغدادتاريخ،(04)9/الأغاني()4

4(/1)62.

.(171)6/المنتظم،342(0/1)بغدادتاريخ)5(

.كانثمنبأياشتره:المنتظمفي)6(
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عندوبقي.)1(أخرىبعشرةآخررطلاثم.الافبعشرةآخررطلامنهفاشترىفرجع،لهالموافقته

،الافبعشرةالثلجمنالرطلأكلت:ليقول؟منهرطلأكلإلىنفسهفنطفت،رطلانالثلجصاحب

فشفيت،منهفاشتراه،ألفا)2(بثلاثينإلاالرطليبيعهأنفامتنع،الوكيلفجاءه،اخرعندهوبقي.فأكله

منوصار،جداجزيلامالاالصدقةتلكمنفأعطيالرجلفاستدعي.جزيلبمال)3(وتصدقت،الجارية

.عندهطاهرابن)4(واستخدمه،مالاوأكثرهمذلكبعدالناسأغنى

فاطميونأنهميزعمونالذينالعبيديينأمرظهور)5(ا

اللهعبدأبييديعلىبقليلثلاثمئةسنةقبيل-تعالىالله-بتقديروشأنهمأمرهمظهورأولكان

.)6(المتشيعالبربريالمغربيزكريابنأحمدبنالحسينواسمه،الشيعي

،المهديوسماه،النبوةبيتمنشريفارجلافأقام،شيءولالهماللافقيراكانأنهخبرهوملخص

وكان،اللهزيادةنصرأبووهو،سجلماسةصاحبلهوحارب،المغربببلادالبربرمنخلقاعليهولف

بهسجلماسةصاحبظفرلكن،بسطهايطولحروببينهمافكان،إفريقيةببلادالأغلببنيملوكآخر

البلدفحاصروجاء،وجمعفحشدالشيعيفرجع،قلعةفيعندهوسجنه،الشريفمنهفأسر،بعضهافي

،قهراالقلعةالشيعيوافتتحالسجنفيفقتلهالشريفإلىالملكفعمد،القلعةحاصرثم،بهافظفر

ميمونبناللهعبداسمهيهوديارجلاالسجنفيمعهووجدنحبهقضىقدالشريففوجدالسجنإلىوجاء

ذلكفراج،المهديأنا:لهمقل:وقال،الشريفمكانفأقامه،بهاصباغاكان،الشامسلميةأهلمن

أيامه.وطالت،أعلامهوانتشرت،المهديةوبنى،بالمملكةواستبد،العوامأولئكعلى

المملكةإزالةعلىوعمل،خطيئتهبهوأحاطت،الندمينفعهلاحيثندمالشيعياللهعبدأباإنثم

وتسعينثمانسنةفيبرقاقتلهمامنوبعث،المهديذلكففهم،أحمدأخيهإلىوصرفها،المهديعن

ومئتين.

.بالصوابأعلموتعالىسبحانهوالله،هاهنايذكرماأولىوهو،تواريخهممنعليهوقفتماهذا

.الافبعشرةاخرثم:طفي()1

عشرين.هات:فقلت،ألفابثلاثينثلجرطلأبيعأناللهمنفاستحييت،خذ:فقال:المنتظمفيبعدها)2(

عظيم.بمالاللهعبيدوتصدف:المنتظمفي)3(

نعمتي.أصلالدراهمتلكفكانت،دارهأمرمنوكثيروثلجهشرابهفيفاستخدمني:المنتظمفي()4

.والمطبوعالمعتمدةالأحمديةالنسخةفيتردولمظا،بنسختيمنزيادةقوسينبينما)5(

هـ.892سنةحوادثفيالمؤلفلهترجم)6(
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فيكذبةأدعياءبأنهمخطوطهمالعلماءأئمةكباروضعتحين)1(أربعمئةسنةحدودفيمستقصىوسنبينه

الإلهيةيدعيأنرام،اللهلعنه"الحاكم"ومنهم،زنادقةكانواملوكهموغالب،فاطميونإنهم:قولهم

أديمتحتقتلةشر-الله-لعنهقتلحتىومازال،صريحاذلكإظهارعلىتجاسرفما،كفرعون

أزيدأوسنةمئةنحوفيويؤذن،منهموخيفةلهمتبعاالرفضيظهرونعوامهموكانت.السماء)2(

جليةعلىيطلعوماأخذاتهموأما.تاريخاخرفإلىمصربدياروأما،"العملخيرعلىحي"ببدمشق

الذيكتابهفيقضاتهمبعضعلىالردفيصنفهالذيكتابهفيالباقلانيبكرأبوالقاضيقالفكما،أمرهم

ربمابل،إبليسرائحتهشمإلىيصللمكفرافيهكفروقد،"الأكبروالبلاغالأعظمالناموس"سماه

الأسراركشف":سماهالذيكتابفياللهرحمهبكرأبوالقاضيعليهفرد،ببالهيخطرلممامنهاستفاد

الكفرويبطنون،الرفضيظهرونقومفهؤلاء:فيهقال،عظيمانمفيدانكبيرانمجلدان"الأستاروهتك

.(المحض

تقريبا.مئةالثلاثحدودفيتوفيوممن

الحلبي.الصنوبريالضبيبكرأبو،مراربنمحمدبنأحمدوهو:الشاعر)3(الصنوبري

أشياءذكرثم،الأخفشسليمانبنعليعنحكىوقد.محسناشاعراكان:عساكرابنالحافظقال

:)4(قولهذلكفمن،شعرهلطائفمن

رمقبهمنبهذينيدريالأرقولابهأدريالنوملا

تستبقتستطيعفماكفتاستبقتماطولمندموعيإن

الحدقلهصلتإلاكانمذصورتهتبدلممللثولي

فأحترقمنهاأدنووخفتوجنتهنارتقبيلنويت

:أيضا)5(وله

هـ.204سنةحوادث(1)

السنة.تلكحوادثفيمقتلهوصفةوترجمتههـ.114سنةاللهبأمرالحاكممات)2(

.المطبوعفيالمصريةوالنسخةازياداتمنوهي،ظا،بفيتردلمالترجمةهذه)3(

،)2/237(والعبر،61()1/الوفياتوفوات،241()5/عساكرابنتاريخهـ،334سنةالصنوبريوتوفي

.335(2/)الذهبوشذرات،356()9/الشيعةوأعيان،(2482/)واللباب

.(288)3/الزاهرةوالنجوم،(142)5/عساكرابنوتاريخ،()436الديوان(4)

.()475الديوانوملحقات،(1/121)الوفياتوفوات،(242)5/عساكرابنتاريخ()5
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خدهمنالنور)2(فيوخدهاغدتشمسايشبهعدااشصمن

خدهفيتطلعذابعدمنولكنهافيهفيتغيب

أنشدناقال،الطوسيمحمدبننصرالفضلأبيعن،الحاكمشيخهعن،البيهقيالحافظروىوقد

:)3(فقال،الصنوبريبكرأبو

غضابعصينماوالغوانيالشباببناهماالشيبهدم

انقلابوللقلوبمنهجنفللأ!عاجاالآبنوسقلب

)2(الغرابويهوى،حسنهعلى،زيالبايشنأأنالرأيفي4وضلا

:)5(ثديهعلىيبكيفجعلفطملهابنفيعساكرابنأوردهوقد،أيضاوله

والديهومنالورىجميعمنإليهشيءأحبمنعوه

يديهوبينلهمباحاكانوقدغذاهمنعوه

إليهالفراقفاهتدىهوىصالس!صغرعلىلهعجبا

أيضا:العصربهذاتوفيوممن

مشايخها،أحد،الرقيالواعظالصوفيإسحاقأبو،المولدابن:محمد)6(بنأحمدبنإبراهيم

بنتمام:عنهوروى.واحدوغير،والجنيد،الدمشقيالجلادبناللهعبدأباوصحب،الحديثروى

:)7(قولهشعرهمنعساكرابنأوردوقد.السلميالرحمنعبدوأبو،محمد

حبيبالدنوعلىينلهلمنصيبالبعادعلىمنيلك

رقيبهواكمنالقلبوعلىحجال!سواكمنالطرفوعلى

ومشوبزائغفيهوالهوىوقلبيهواكناظريفيزين

الطبيبوأنتأسقمتهأنتعليلاالطبيبقربيغنيكيف

يشبه.غداشمس:طوفي.يشربغدابدر:المصادرفي(1)

الوصف.في:المصادرفي)2(

.(4)95الديوانوملحقات،(432)5/عساكرابنتاريخفيالثلاثةالأبيات)3(

يبغض.:"يشنأ"()4

.(15)2وديوانه،2(46)5/عساكرابنتاريخ()5

عساكرابنوتاريخ،364(/51)الأولياءحليةفيوترجمته.هناموضعهوليسهـ،342سنةهذاالمولدابنتوفي)6(

.362()2/الذهبوشذرات،(124)صالصوفيةوطبقات،(413/)

.(441/)منظورلابنومختصره.(184الورقة5/)المجلدعساكرابنتاريخ)7(
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:(1)وقوله

الصابروالفقيرالشاكرالغنيفيفصل

نازلةكلمنأمنالصمت

نازلةبالرجال!نزلتما

مهلكةاللسانهذاعثرة

تلففييلقيكلسانااحفظ

القسمأفضلنال!نالهمن

بفملفظةمنضراأعظم

القدمكعثرةلديناليست

كرمذاأذل!قول!فرب

)2(فصل

هما:وقيل.مشهورينقولينعلى؟الصابرالفقيرأو،الشاكرالغني:أفضلأيماالناساختلف

عنالدقاقعليأبوسئلوقد.سواءفهمااستويافإن،فيههوفيماللهأتقاهماأفضلهما:وقيل.سواء

الضاس!يأجها):تعالىاللهقال!؟تعالىاللهصفاتمنالغنيلأن؟أفضلالغني:فقال!؟المسألةهذه

اللهعندبماواثقايكونالذيالغنيولكن:قال!.151:فاطرأ!هوآتحميدالغنىهووأللهأللهإلىاتفقراءأنتو

،العرضكثرةعنالغنىليس":عليهالمتفقالحديثفيع!يواللهرسول!قالهما:يعني،يديهفيبمالا

بعضهم:قال!ماأحسنوما.")3(النفسغنىالغنىإنما

بهلاالشيءعنالعاليالغنىوإنكلهمالناسعنمال!بلاغنيت

الاخر:وقال!

ذلهافيفعزهاإليكمناتواضعاالرقابتذللتوإذا

لاخر:ال!وقا

الرضاواستعمليكفيكبماتقنع

إنماالمال!كثرةعنالغنىفليس

تمسيأمأتصبحلاتدريفإنك

النفسقبلمنوالفقرالغنىيكون

...

.(41)4/منظورلابنومختصره.(184الورقة2/المجلد)عساكرلابندمشقتاريخ(1)

المعتمد.الأصلعلىحفاظأوأثبتها،الناسخمنولعلها،الأحمديةالنسخةزياداتمنالفصلهذا)2(

ليسباب،الزكاةفي(1)510رقمومسلم؟النفسعنالغنىباب،الرقاقفي232(و1231/)1البخاريرواه)3(
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المخرميملاعببنأحمد

السكريالحسينبنالحسن

النيسابوريإبراهيمبنإسحاق

التميمييعقوببناللهعبد

943

الصفحة

103

303

403

803

903

313

314



044

لموضوعا

البغداديطالبأبيبنيحيى

السجستاني(داودأبو)الأشعثبنسليمان

الصيمريإسحاقبنمحمد

هـ276سنةأحداث

هـ276سنةوفيات

غرزةأبيبنحازمبنأحمد

الأندلسيمخلدبنبقي

مخلدبنصاعد
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