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هـ103سنةأحداث

النبويةاليجرةمروثماثمئةإحوفىسنةخلت5ث!

أمما،)2(منهاأوقتل،الرومبلادمنكثيرةحصوناففتح،الصائفة)1(حمدانبنالحسينغزافيها

.كثرةيحصونلا

خيارمنفكان،()4(عليبنأعيسىوقلدها،وزارتهعن)3(اللهعبيدبنمحمدالمقتدرعزلوفيها

الحق.واتباع،والإحسانللعدلوأقصدهم،الوزراء

أهلها.منغفيروجمكثيرخلقذلكمنفمات؟وابتموزفيببغدادالدمويةالأمراضكثرتوفيها

.أسودوغزالبيضاء(ببغة)وفيها،عمانصاحبهداياوصلتوفيها

دجلة،فيدارهإلىانحدرثم،الخيلعلى)6(الشماسيةبابإلىالمقتدرركبمنهاشعبانوفي

للعامة.جهرةركبهاركبةأولفكانت

بهرامبنالحسنسعيدأبيالقرامطةرأسمكاتبةفيباللهالمقتدرعيسىبنعليئالوزيراستأذنوفيها

أصحابهيتعاطاهماعلىويوبخه،والطاعةالسمعإلىفيهيدعوهطويلاكتاباإليهفكتب،لهفأذنالجنابي

،ويحمدهويسبحهاللهيذكرمنعلىوإنكارهم،المنكراتوارتكاب،والزكواتالصلواتتركمن

قتلنحوهالكتابسارفلما،وتهددهبالحربتوعدهثم،الحرائرواسترقاقهم،بالدينواستهزائهم

أخوهذلكعلىفغلبه،سعيدلولدهبعدهمنبالأمروعهد،خدمهبعضقتله؟يصلهأنقبلسعيدأبو

نسبالذيهذاإن:حاصلهبماأجابوهإليهمالوزيركتابقرؤوافلما،سعيد)7(أبيبنسليمانطاهرأبو

بالله،الكفرإلىينسبناالخليفةكانوإذا،علينايشنعمنطريقمنإلاعندكميثبتلمذكرتممماإلينا

له؟والطاعةالسمعإلىيدعونافكيف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

سنةقتل،المقتدرخلعفتنةفيالمعتزابنأنصارمنكان،الدولةسيفعموهو،الشجعانالحمدانيينالأمراءأحد

(49-829/)الأثيرلابنالكاملانظر،التاريخكتبفيمبثوثةوأخباره،هـ(653)

.ط()منحاصرتينبينما

الآدابفيالفخري،(028-261)الوزراءتحفةفيوأخباره،تصحيفوهو،اللهعبدط()وب()في

.(-691791)السلطانية

.(ط)و(ب)منحاصرتينبينوما،الجزءهذامنهـ()335سنةوفياتفيترجمتهسترد

تحريف.وهو،بغلة(ط)في

.(3361/)البلدانمعجم.بغدادمنالشرقيالجانبأعلىفيكانتمحلة

.هـ()332سنةوفياتفيترجمتهسترد



هـ103سنةوفيات

جملاراكبلهوغلام،جملعلىمشهوروهو،بغدادإلىالحلاجمنصوربنبالحسينجيءوفيها

،فناظره،الوزيرمجلسإلىأحضرثم،حبسثم،فاعرفوهالقرامطةدعاةأحدهذا:عليهينادى،اخر

وكان،شيئاالشعرولاالأخبارولااللغةولاالفقهولاالحديثمنيعرفولا،القرانيقرألاهوفإذا

فييقول!،الرموزمنبأنواعوالجهادالضلالةإلىالناسفيهايدعورقاعلهوجدتأنهعليهنقمالذي

الطهورتعلمك:اللهرحمهعيسىبنعليالوزيرلهفقال!.الشعشعانيالنورذوتبارك:كثيرامكاتباته

حيافصلببهأمرثم.الأدبإلىأحوجكوما،فيهاتقولماتدريلارسائلمنعليكأجدىوالفروض

زاهد،وأنه،السنةعلىأنهلهميظهرفجعل،الخلافةدارفيفحبسأنزل!ثم،القتللاالاشتهارصلب

بهيتبركونصارواحتى،الطغامالجهلةمنالخلافةدارأهلمنوغيرهمالخداممنكثيربهاغترحتى

.()1الصوفيةوأكثرالفقهاءبإجماعقتلحتىأمرهإليهصارماوسيأتي.بثيابهويتمشحون

عامةغلقت؟بالحربيةسيماولا،كثيربشرماتحتىجداشديدوباءببغدادالسنةهذهآخرفيووقع

دورها.

.)2(الهاشميالملكعبدبنالفضلبالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الإسماعيلي.بكرأبو)4(تلاميذهمن،والزهدالعلمجمع،)3(الشافعيخالدبنإبراهيم

البلادطاف،الدينورقاضي،الفريابي،بكرأبو،المستفاضبن)6(الحسنبنمحمد)5(بنجعفر

المديني،بنوعلي،كريبوأبي،قتيبةمثل،الكثيرينالمشايخمنالكثيروسمع،العلمطلبفي

،بغدادواستوطن.وخلق،الشافعيبكروأبو،والنجاد،المناديبنالحسينأبو:وعنه،وبندار

فوقمنهمعنهوالمستملون،ألفاثلاثينمننحوامجلسهيحضرمنعدةوكان،حجةحافظاثقةوكان

أربععنالسنةهذهمنالمحرمفيوفاتهوكانت.آلافعشرةمننحوالمحابروأصحاب،الثلاثمئة

.الجزءهذاهـمن903سنةأحداثفيمفصلةأخبارهسترد(1)

بغدادتاريخهـ()703سنةتوفي،والمدينةبمكةالصلاةصاحبكان،العباسيينأعيانمن،أمير)2(

()12/375.

.()6/123المنتظم)3(

ترجمةوسترد،(ظاو)(ب)منوالمثبت،تحريفوهو،الإسماعيليبكرأبيتلاميذمن(طو)()حفي)4(

.هـ()371سنةوفياتفيبكرأبي

-6124/)المنتظم(9192/)الأنساب(188-3187/)المداركترتيب(202-7/991)بغدادتاريخ)5(

.(111-41/69)النبلاءأعلامسير(496-2296/)الحفاظتذكرة(4925/)البلدانمعجم(125

ترجمته.مصادرعليهأجمعتماوالمثبت،تصحيفوهو،الحسين:(طو)الخطيةالنسخفي)6(



هـ351سنةوفيات

لمثم،عندهفيقفنحوهيمرفكان،سنينبخمسوفاتهقبلقبرالنفسهحفرقدوكان،سنةوتسعين

.كانحيثاللهرحمه،اخرمكانفي()1(دفنأبل،فيهدفنأنهلهيقيض

والذي،القرامطةرأسوهو-اللهقبحه-بهرامبن)4(الحسنوهو)3(القرمطي)2(الجنابيسعيدأبو

.والاها)5(وماالبحرينبلادفيعليهيعولون

شيئاالأموالمنخلفوقد،وغيرهاشهرزور)7(إلىواسطبلاديليكان)6(الراسبيأحمدبنعلي

الخزومن،دينارألفمئةيعادلماذلكونحووالفضةالذهبانيةومن،دينارألفألفذلكمن،كثيرا

.رأسألفوالجمالوالبغالالخيلومن،ثوب)8(ألف

وليقدكان،بالأحنفيعرف)9(الشواربأبيبنالملكعبدبنمحمدبنعليبناللهعبدبنمحمد

بعدهأبوهوتوفي.السنةهذهمنالأولىجمادىفيفمات؟فلجحينأبيهعننيابةالمنصورمدينةقضاء

تعالى.اللهرحمهما،واحدموضعفيودفنا،يوماوسبعونثلاثةوبينهما،رجبفى
(01)

فيها:توفيوممن

الحافظ.()12البردعيهارونبن(11أحمد)بكرأبو

.(ط)منحاصرتينبينما()1

بلدةإنها:قولهفيالسمعانيوهموقد،سيرافعندبالبحرينمتصلةفارسأعمالمنبلدةوهي،جنابةإلىنسبة)2(

ووفيات(166-2165/)البلدانمعجم.اللبابفيالأثيرابنوهمهفيوتابعه،الجيمبضموضبطها،بالبحرين

.(2051/)الأعيان

بعدهاوما(594-7/394)الكامل(1/238)اللباب(2/166)البلدانمعجم(3/358)الأنساب)3(

الذهبشذرات(2/238)الجنانمراة(2171/)العبر(148-2147/)الأعيانوفيات(84-883/و)

(/2237).

تصحيف.وهو،الحسين()حفي)4(

.الحمامفيقتل:(ح)هامشعلى)5(

شذرات(3183/)الزاهرةالنجوم(1/441)الإسلامدول(112-2012/)العبر(126-6125/)المنتظم)6(

.(2237/)الذهب

.(3375/)البلدانمعجم.وهمذانإربلبينالجبالفيواسعةكورة)7(

تحريف.وهو،ثورألفالبقرومن(ط)في)8(

.(6127/)المنتظم)9(

.(01/01)بغدادتاريخفيترجمتهانظر،هـ(892)سنةتوفيأنهروايةفي(01)

تحريف.وهو،محمد:(طو)الخطيةالنسخفي(11)

.(124-14/122)النبلاءأعلامسيرفيترجمته()12



هـ203سنةوفياتهـ-203سنةأحداث

.()1ناجيةوابن

وث!اثهئةثنتيرسنةخلت5ث!

وخمسينمئةمنهمأسرقدوأنه،شديدابأسابالرومأوقعقدبأنهالخادمبشر)2(كتابوردفيها

بذلك.المسلمونففرح؟بطريقا33(

ذلكمن،دينارألفستمئةالختانهذاعلىفغرم،أولادهمنخمسةالمقتدرالخليفةختنوفيها

وأحسن،اليتامىالأولادمنخلقاقبلهمبلمعهمختنوقد،درهمألفومئة،نثاراآلافخمسة

الله.رحمه،حسنصنيعوهذا،)4(إليهم

الثمينة.والثيابالانيةغيردينارألفألفعشربستة()الجصاصبناللهعبدأباالخليفةصادروفيها

.مشهودايومأفكانالمكتبإلىأولادهالمقتدرالخليفةأرسلوفيها

.خيرأاللهجزاه،جداجزيلةأموالأعليهوأنفق،بغدادمنبالحربيةالمارستانالوزير)6(بنىوفيها

.)7(الملكعبدبنالفضلفيهابالناسوحج

خلقأ،منهمفقتلوا،)8(الحجيجمنالراجعينعلىالطريقالقرامطةمنوطائفةالأعرابوقطعت

.راجعونإليهوإناللهفإنا،حرةامرأةمئتيمنأكثروأسروا

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

ء)9(ه.

بغلاميعرف،01(مصرأهلمن،الشافعي،الفقيه،القاسمابو،منصوربنلصربنبشر

)1(

3)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

النبلاءأعلامسيرفيناجيةابنوترجمة.وهموهو،العاطفةالواوبإسقاط،ناجيةابنالحافظ(ط)في

(14/164165-).

أنطاكيةبينالشامبثغورمدينةوهي؟طرسوسواليبشروكان،تحريفوهو،مؤنس:(طو)الخطيةالنسخفي

.(09)8/والكامل(428/)البلدانومعجم(6127/)المنتظم(01/051)الطبريتاريخ.الروموبلادوحلب

.أميرأأي(ط)في

.والكساويبالمال(ط)في

.هـ()315سنةوفياتفيترجمتهوسترد،تحريفوهو،عليأبا(طو)الخطيةالنسخفي

.هـ()335سنةوفياتفيترجمتهسترد،عيسىبنعليهو

.الجزءهذاهـمن103سنةأحداثانظر

.كثيرةأموالامنهموأخذوا:(ط)في

.(493)الإصررفع(912-6128/)المنتظم0(788/)بغدادتاريخ

.(788/)بغدادتاريخفيكما،مصرسكنإنهيقالأنالأصح



هـ303سنةأحداث

بهافأقام،ا)1(مصراالرجلبهذامعهفقدم،البريديليكان،السلطانخداممنخادموعرق،عرق

الله.رحمه،فيهاوفاتهكانتحتى

رغبمنبعضمندينارألفوعشروندينارألفمئةفيهالسيدتهابذل،المغنية)2(عريبجاريةبدعة

وفاتهاوتأخرت،ذاكيومها)3(فيسيدتهافأعتقتها،سيدتهامفارقةفكرهت،عليهاذلكفعرضت،فيها

رجل.يملكهلمماوالأملاكالعينالمالمنتركتوقد،)4(السنةهذهإلى

بمذهبحكممنأولوهو،دمشقثممصرقاضي،)5(الشافعيعثمانبنمحمدزرعةأبوالقاضي

الكتابأهلمنأصلهوكان،القضاةساداتمنعدلاثقةوكان،به)6(وأشاعهبالشامالشافعي

."الشافعيةطبقات"فيترجمتهذكرناوقد،اليهود)7(

وث!ثمئةث!ثسنةخلت5ث!

والأعيانالقضاةواستدعى،الشريفينالحرمينعلىوضياعاجزيلةأموالاباللهالمقتدروقففيها

ذلك.منوقفهبمانفسهعلىوأشهدهم

السنة،تلكفيالحجيجعلىعدواكانواالذينالأعرابمنالأسارىمنبجماعةبغدادإلىقدموفيها

.السلطانعلىافتأتلكونهفعوقببعضهمفأخذ،فقتلوهمعليهمعدتأنالعامةتتمالكفلم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

والمنتظم(7/88)بغدادتاريخفيوردمامنهاأوضح،المعنىملبسةوالعبارة،(ط)منحاصرتينبينما

.بغدادمنقدممنجملةفيفقدم.(6912/)

الجواريأخبارمنالمستظرف(66-63)الخلفاءالأئمةجهات(809،605/)الكامل(6912/)المنتظم

.(183-22181/)الأغاني(13-51)

المشتبهفيضبطوقد،(ب)منوالمثبت،خطأوكلاهما،غريب(ط)وفي،غريبة(ظاو)()حوفي

.(19-1/254)الأغانيفيوأخبارها،العينبضم(2554/)

تصحيف.وهو،موتها(ط)في

الكامل،سنةوتسعيناثنتينعنتوفيتأنهاوذكر،هـ(342)سنةوفي،السنةهذهفيوفاتهاخبرالأثيرابنأورد

(/809،605).

الوافي(2/123)العبر(233-14231/)النبلاءأعلامسير(أ1/932/ه)(س)()خعساكرابنتاريخ

قضاة(184-3/183)الزاهرةالنجوم(891-3691/)للسبكيالشافعيةطبقات(83-482/)بالوفيات

.(2923/)الذهبشذرات(2223/)دمشق

الأوزاعيمذهبعلىوثبت،السنةهذهإلىماتحينمنالأوزاعيمذهبعلىالشامأهلكانوقد:(ط)في

.يفارقوهلمكثيرةبقايا

إليه.صارماإلىوصار،أسلمثم:(ط)في



هـ303سنةوفيات01

بكماله.السوقفاحترقبغدادفيالنجارينسوقفيشديدحريقوقعوفيها

مع-خلافتهمدةفييمرضولم،يوماعشرثلاثةبالئهالمقتدرمرضالسنةهذهمنالحجةذيوفي

المرضة.هذهسوى-طولها

الملك.عبدبنالفضلبالناسوحج

أمرعنبهاليشغلهمرسالةإليهمكتبرجعتهمفيالقرامطةشأنمنالحجاجعلىالوزيرخافولما

بذلكالناسعندحظيقصدهوماأمرهانكشففلما،القرامطةبمراسلةالكباربعضفاتهمه،الحجيج

.جدا

:الأعيانمنالسنةهذهفيتوفيوممن

دينار،بنبحربنسنانبنعليبنشعيبعلي)2(بنبنأحمد)1(،اللهرحمهالنسائي

وأشكالهأضرابهعلىوالمقدم،عصرهفيالإمام،"السنن"صاحب،النسائي،الرحمنعبدأبو

الذينومشايخه،الحذاقبالأئمةوالاجتماعالحديثبسماعواشتغل،الافافإلىرحل،دهرهوفضلاء

وروى،هناكأيضاوترجمناه،والمنةالحمدودله"التكميل"كتابنافيذكرناهمقدمشافهةعنهمروى

وقد،بمراتمنهحجماأقلهومامنه)3(وانتخب،"الكبيرالسنن"جمعوقد،غفيروجمكثيرخلقعنه

.وعرفانوعلموإيمانوصدقوإتقانحفظعنتصنيفهفيأبانوقد.منهماكلسماعلناوقع

أهلمنالعلمبهذايذكرمنكلعلىمقدلمالنسائيالرحمنعبدأبو:الدارقطنيعنالحاكمقال

الصحيح.كتابهيسمىوكان،عصره

أئمةمنوكان،الحجاجبنمسلمشرطمنأشدالرجالفيشرطللنسائي:الحافظعليأبووقال

المسلمين.

مدافعة.بلاالحديثفيالإمامهو:أيضاوقال

بالتقدملهيعترفونبمصرمشايخناسمعت:الحافظالمظفربنمحمدالحسينأبووقال

النبلاءأعلامسير(25-1/23)الكمال!تهذيب(78-1/77)الأعيانوفيات(132-6131/)المنتظم)1(

.(16-341/)للسبكيالشافعيةطبقات(107-2896/)الحفاظتذكرة(4/1125-135)

وهو،شعيببنأحمدأنهعلىالمصادربقيةوأجمعت(1/77)الأعيانوفياتفيومثله،الأصول!فيكذا)2(

.المشهور

إلىاختصارهنسبةوفي،الناسبينوالمتداولالمطبوعوهو،بمعنىوكلاهما،المجتنىأوالمجتبىهوالمختصر)3(

.هـ(364)سنةالمتوفىالسنيابنتلميذهاختصارمنإنهيقول!بعضهمإنإذ،العلماءبينخلافالنسائي
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.(1والاجتهاد)الحجعلىومواظبتهوالنهاربالليلالعبادةفياجتهادهمنويصفون،والإمامة

،الجماعكثيروكان،وسريتانزوجاتأربعلهوكان،يوماويفطريومايصومكان:غيرهوقال

للحرائر.يقسمكماللإماءيقسموكان:قالوا.اللونمشرق،الوجهحسن

وقال.النسائيسوىأحدعنيحدثولمالحديثكثيرالحدادبنبكرأبوكان:الدارقطنيوقال

وجل.عزاللهوبينبينيحجةبهرضيت

ثنتينسنةفيمصرمنخروجهوكان،حافظاثبتاثقةالحديثفيإماماكان:يونسابنوقال

وثلاثمئة.

:يقولانالطحاويسلامةبنمحمدبنوأحمدالفقيهمنصوراسمعت:عديابنوقال

لهوشهدوا،الأئمةمنواحدغيرعليهأثنىوكذلك،المسلمينأئمةمنإمامالنسائيالرحمنعبدأبو

والمعرفة.والحفظالشأنهذافيوالتقدمبالفضل

عنعليهاللهرحمةالمزيالحخاجأبيالحافظشيخنامنسمعته،حمصبمدينةالحكموليوقد

أنهوذكروا،بحمصالحاكمشعيببنأحمدحدثنا:قالحيث"الأوسطمعجمه"فيالطبرانيرواية

ديكا،يومكلفييأكلوكان،قنديلكأنهوجهه،الحسنغايةفيوكان،نسوةأربعالنساءمنلهكان

.الحلالالزبيبنقيعمنعليهويشرب

التشيع.منشيءإليهينسبكانإنه:قيلوقد

نأمعاويةيكفيأما:فقالمعاويةفضائلمنبشيءيحدثهمأنأهلهافسأله،دمشقإلىدخل:قالوا

الجامع،المسجدمنأخرجحتىخصيتيهفي)2(يطعنونفجعلوا!فضائللهتروىحتىبرأسرأسايذهب

بنمحمدعنالحاكمحكاههكذا،بهاوقبره،السنةهذهفيبهافمات،مكةفقصدعندهممنفسار

مشايخه.عنالأصبهانيإسحاق

وأعرفهم،الاثارمنوالسقيمبالصحيحوأعرفهم،عصرهفيمصرمشايخأفقهكان:الدارقطنيوقال

عنه،فأمسكمعاويةفضائلعنفسئل،الرملةإلىفخرج،حسدوهالمبلغهذابلغفلما،بالرجال

.شهيدامقتولابمكةفتوفي،عليلوهوفأخرجوه،مكةإلىأخرجوني:فقال،الجامعفيفضربوه

ثلاثسنةبمكةمات،عمرهاخرفيالشهادةرزقالفضائلمنالنسائيرزقمامع:الحاكموقال

وثلاثمئة.

تحريف.وهو،لجهادا(ط)في(1)

الأشبه.وهو؟يدفعون:(6131/)المنتظمفي2()
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بنمحمدعامرأبيخطمنونقلت:"تقييده"فينقطةبنالغنيعبدبنمحمدبكرأبوالحافظوقال

عشرةلثلاثالإثنينيومفلسطينمدينة(بالرملة)1النسائيالرحمنعبدأبومات:الحافظالعبدريسعدون

.المقدسببيتودفن،وثلاثمئةثلاثسنةصفرمنخلتليلة

الخصائص""صنفإنماوأنه،السنةهذهمنشعبانفيتوفيأنه"الوفيات"فيخلكانابنوحكى

علي،مننفرةعندهموثلاثمئةثنتينسنةفيقدمهاحيندمشقأهلرأىلأنه؟البيتوأهلعليفضلفي

.)2(فماتخصيتيهفيفدفعوا،قالمافقالمعاويةعنوسألوه

السنة.هذهمنصفرفيبفلسطينتوفيأنه:الطحاويجعفروأبويونسابنذكروهكذا

عمرهفكان،اللهرحمهقولهعنتقريبأومئتينعشرةأربعأوعشرةخمسسنةفيالنسائيمولدوكان

.سنة)3(وثمانينثمانيا

،النسويالشيباني،العباسأبو،عطاءبنالنعمانبنالعزيزعبدبنعامربن)4(سفيانبنالحسن

وتفقه،الآفاقإلىرحل.والفقهالحديثمعرفةفيإليهالإبلاباطيضربكانوالذي،خراسانمحدث

الرحلةإليهوكانت،)6(شميلبنالنضرأصحابعنالأدبوأخذ،بمذهبهيفتيوكان،(ثور)أبيعلى

.بخراسان

فضاق؟الحديثلطلبرحلتهمفيبمصرأصحابهمنوجماعةهوكانأنه:لهاتفقماغريبومن

الحالواضطرهم،للقوتيبيعونهمايجدونولا،شيئافيهايأكلونلاأيامثلاثةمكثواحتىالحالعليهم

تضطرهموالحاجة،الامتناعكلوامتنعت،عليهموعزت،ذلكمنأنفسهموأنفت،السؤالتجشمإلى

،سفيانبنالحسنعلىالقرعةفوقعت،الأمرهذابأعباءيقومأيهمبينهمفيمافاقترعوا،ذلكتعاطيإلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(133-41/132)النبلاءأعلامسيرانظر،الذهبيصححهماوهو

.(78-77-1)الأعيانوفيات

.بشيءوليس،هـ(403)سنةتوفيأنه(6)الكمالتذهيبخلاصةفيالخزرجيانفرد

-1/932)البلدانمعجم(136-6132/)المنتظم(95-258/)الأنساب(261/!تى/امج)والتعديلالجرح

الاعتدالميزان(162-14157/)النبلاءأعلامسير(134-6337/)منظورلابندمشقتاريخمختصر(033

.(182-4/178)عساكرابنتهذيب(265-3263/)للسبكيالشافعيةطبقات(-1294394/)

كانأنهمنالرغموعلى،وفضلاوورعاوعلمافقهاالأئمةأحد،البغدادياليمانأبيبنخالدبنإبراهيمهو

هذافيوفياتهافيعرضاذكرهمروقدهـ(024)سنةتوفي،للشافعيميلاأكثرأنهإلاالفقهفيمذهبصاحب

.(08-274/)للسبكيالشافعيةطبقاتفيمفصلةوترجمته.الكتاب

توفي،اللغةوفقهالحديثوروايةالعربأيامبمعرفةالأعلامأحدوكان،الفراهيديأحمدبنالخليلأصحابمن

.(504-5793/)الأعيانوفياتفيوترجمتههـ(402)سنة
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بالله،واستغاث،فيهماأطالركعتينفصلى،فيههمالذيالمسجدزاويةفيفاختلى،عنهمفقام

الوجهمليح،الهيئةحسنشابالمسجددخلحتىالصلاةمنانصرففما،العظامبأسمائهوسأله

إليكمويعتذر،السلامعليكميقرأ()1طولونالأمير:فقال.أنا:فقلت؟سفيانبنالحسنأين:فقال

نأأحبإنه:فقال؟هذاعلىلهالحاملما:لهفقلنا.منكمواحدلكلدينارمئةوهذه،تقصيرهفي

ووضعالمنزلعليهفدخل،رمحبيدهالهواءفيفارسجاءهإذنائمالآنهوفبينا،بنفسهاليوميختلي

فأدركهم،قم،وأصحابهسفيانبنالحسنفأدركقم:وقالبهفوكزه،خاصرتهفيالرمحعقب

رضوانأنا:فقال؟أنتمن:لهفقال.الفلانيالمسجدفيجياعأيامثلاثةمنذفإنهم؟فأدركهمقم

جاءثم،إليهمالحالفيبالنفقةفبعث،شديداألماتؤلمهوخاصرتهالأميرفاستيقظ.الجنةخازن

اللهجزاه،الحديثأهلمنإليهالواردينعلىووقفه،المسجد)2(ذلكحولماواشترى،لزيارتهم

.خيرا

جماعةعندهاجتمعوقد،وحفاظهوفرسانهالشأنهذاأئمةمناللهرحمهسفيانبنالحسنكانوقد

الأسانيديقلبونوجعلوا،الحديثمنشيئاعليهفقرؤوا،وغيره)3(خزيمةابنمنهمالحفاظمن

سنة،()تسعونذاكإذوعمره،الصوابإلىفيهردهمإلاشيئاقلبوافما،الشيخعندماليستعلموا)4(

والعيشي،كوفيالعبسي:فوائدهومن،حديثهمنشيءعنهيشذلا،ضابطحافأالسنهذافيوهو

.)6(مصريوالعنسي،بصري

الإمامدعامما،مصريللمطولونأنالمعروفومن،الخبرساقتالتيالمصادرأكثرفيالاسموردكذا)1(

،طولونابنباسموردعساكرابنتهذيبومنظورابنمختصروفي،الحكايةصحةفييشككأنإلىالذهبي

ثمومن،الطلبسنجاوزقدوقتئذسفيانبنالحسنعمروكان،هـ(254)سنةمصروليالذيأحمدوهو

ومختصر(14162/)النبلاءأعلامسير.الحكايةعنفيصغرطولونبنأحمدابنهوأما:الذهبيالإمامقال

سنةوفياتفيالطبريجريرمحمدبنترجمةفيالخبرهذامنقريبخبروسيرد6/034()منظورابن

.هـ()031

وهوتحريف.،(المجلس)طفي)2(

.هـ(131)سنةوفياتفيترجمتهستردخزيمةوابن،تحريفوهو،الطبريجريرابن(ط)في)3(

.(ظا)منوالمثبت،تصحيفوهو،ليستعملوا(طو)(بو)(ح)في)4(

وثمانينبضعسنةولد:قالالذيالذهبيخلاولادتهسنةالمصادرتذكرولم،تصحيفوهو،سبعون(ط)في)5(

النبلاءأعلامسير.بكثيرالمئةجاوزقدتوفيحينعمرهيكونذلكوعلى.مئتينإلىالمطبوعفيتحرفت.ومئة

(/14157).

،بالموحدةفهوالكوفةأهلمنكانمنأنالفنهذاضوابطومن":3/889(المنتبهتبصير)فيحجرابنقال)6(

."المعجمةبالشينفهوالبصرةأهلمنكانومن،بالنونفهوالشامأهلمنكانومن
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الحسين،أبو:ويقالى،الحسنأبو،يزيد)2(بنرويمبنمحمدابنويقالى،أحمد)1(بنرويم

عليبنداودمذهبعلىيتفقهوكان،ومعانيهبالقرانعالماكان،الصوفيةأئمةأحد،محمدأبوويقالى

.)3(الظاهري

وليلماثم،سنةأربعينتصوفأنهوذلك،سنةأربعينالدنياحبيكتمرويمكان:بعضهمقالط

)5(والقصبالخزولبس،التصوففترك،بابهفيوكيلاجعلهببغدادالقضاء)4(إسحاقبنإسماعيل

.الدوروبنىالطيباتوأكلالخيلوركب،والدبيقي)6(

)8(سلمانبنأحمدبكرأبووعنه.أبيهعنروى.)7(حنبلبنأحمدالإمامبنصا!حبنزهير

الدارقطني.قاله،شابوهومات،ثقةكان،النجاد

طائفةشيخ،الجبائيعليأبو،الوهابعبدبنمحمدهو،المعتزلةشيخ،)9(الجبائيعليأبو

حافلتفسيروللجبائي،عنهرجعثم،)01(الأشعريأبوالحسناشتغلوعليه،زمانهفيالمعتزلة

كأن:وقالىفيهالأشعريالحسنأبوالشيخعليهردوقد،التفسيرفيغريبةاختياراتفيهله،مطولى

.جباء)11(أهلبلغةنزلىالقرآن

ومئتين.وثلاثينخمسسنةفيعليأبيالشيخمولدكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

القشيريةالرسالة(432-8043/)بغدادتاريخ(203-01/692)الأولياءحلية(184-018)الصوفيةطبقات

(235-4/1234)النبلاءأعلامسير(443-2442/)الصفوةصفة(137-6136/)المنتظم(02-21)

.(1161/)الشعرانيطبقات(231-228)الأولياءطبقات

.(4/1235)النبلاءأعلامسيرفيومثله،يزيدبنرويمبنيزيدبنمحمدابن(8043/)بغدادتاريخفي

.الكتابهذامنهـ(027)سنةوفياتفيترجمتهسلفت

.الكتابهذامنهـ(282)سنةوفياتفيترجمتهسلفت

.(1/677)(قصب)اللسان.ناعمةرقاق،كتانمنتتخذثياب:القصب

تنسب،مصرأعمالمنوتني!الفرمابينكانتبليدة،دبيقإلىنسبةوالدبيقي.تصحيفوهو،الديبقي()طفي

.(2438/)البلدانمعجم.الدبيقيةالثيابإليها

.(6137/)المنتظم

.هـ()348سنةوفياتفيترجمتهوسترد،تصحيفوهو،سليمان(ط)في

الأنساب(85-1/78)والنحلالملل(916-167)الفرقبينالفرق،بعدهاوما(522)الإسلاميينمقالات

طبقات(184-4/1183)النبلاءأعلامسير(926-4267/)الأعيانوفيات(6137/)المنتظم(3176/)

.(091-2918/)للداوديالمفسرينطبقات(85-08)المعتزلة

.هـ(033)سنةوفياتفيترجمتهسترد

البصرةمنطرففيبلد...والقصرالتشديدثمبالضم"جبى"(279/)البلدانمعجموفي،الأصولفيكذا

.قياسغيرعلىجبائيإليهافنسبوا،جبويإليهاينسبأنالقياسوكان،أعجميالأصلفيوجبى...والأهواز
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السنة:هذهفيومات

.)4(
،بسامبنلصربنمنصوربنأحمد)3(بنعلي،)2(الحسنأبو،الشاعر)1(بسامابن

حمدونبنتأمامةوأمه،أباهحتى،هجاهحتىأحدأيتركلم،الهخاءالمطبقالشاعر،البسامي

.()النديم

بنالحسينقبرالمتوكلتخريبفيقولهذلكمن؟شعرهمنكثيرةأشياءخلكانابنلهأوردوقد

وكانذكرناهماوقعفلما،وولدهعليئعلىالتحاملشديدوكان،رسمهويمحىيزرعبأنوأمره،علي

)6(8ور
:هذابشامابنقال.ومئتينوللالينستسنةذلك

مظلومانبيهابنتابنقتلأتتقدأميةكانتإنتالله

مهدوماقبرهلعمركهذابمثلهأبيهبنوأتاهفلقد

رميما)7(فتتتعوهقتلهفيشاركوايكونوالاأنعلىأسفوا

وث!اثيئةأربحللدنةكلت5ث!

بينهوقعتلأنهوذلك؟الجراحبنعيسىبنعليالحسنأباوزيرهباللهالمقتدرالخليفةعزلفيها

منلشيءيتعرضولم،فعزلالوزارةمنيعفىأنالوزيرفسأل،شديدةنفر!القهرمانةموسىأموبين

أملاكه.

وخلع،سنينخمسعنهاعزلهبعدالوزارةإلىفأعيد)8(الفراتبنمحمدبنعليالحسنأبووطلب

الخيلومن،ثيابتخوتوعشرة،درهمألفثلاثمئةلهوأطلق،خلعسبعالترويةيومالخليفةعليه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

الأعيانوفيات(152-14/913)الأدباءمعجم(12/63)بغدادتاريخ(403-4/792)الذهبمروج

3918/)الزاهرةالنجوم(131-4/1211)النبلاءأعلامسير(39-329/)الوفياتفوات(3363-366/)

منه.وهموهو،"الذخيرة"تأليفهفيهإليهنسبوقد(1191/)السعادةمفتاح(091-

.المشهورخلافوهو،جعفرأبو:(3918/)الزاهرةالنجومفي

.المشهوروهو،محمدبن:المصادرفي

.منصوربننصربنمحمدبنعليأنهبالصوابوالأشبه،الاخرعلىأحدهماتقديمفيترجمتهمصادراضطربت

.(025-7924/)منظورابنمختصرفيترجمته،هـ(254)سنةوتوفي،المتوكلنديمكان

.الكتابهذافيالسنهتلكحوادثانظر

الجنانمرآةفياليافعيوذكرههـ(203)سنةوفاتهالمصادرأغلبأوردتوقد(3/365)الأعيانوفيات

.هـ(103)سنةوفياتفي(2923/)

.هـ()312سنةوفياتفيترجمتهسترد
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فسقى،الليلةتلكضيافةفيهافعمل،فسكنها)1(بالمخرمالتيالداروأقطع،كثيرشيءوالجمالوالبغال

الثلج.منرطلألفأربعينفيها

منالأطفاليأكلبالليليطوفالزبزبلهيقالحيواناأنببغداداشتهرالسنةهذهمن)2(الصيفوفي

علىيضربونالناسفجعل،نائموهوالمرأةوثديالرجليدقطعفربماالنيامعلىويعدو،الأسرة

ترتجبالليلبغدادكانتحتى،عنهمينفرونه؟ذلكوغيروالطوس)3(الهواوينمنبالنحاسأسطحتهم

هذهاللصوصواغتنصت،ذلكوغيرالسعفمنمكباتلأولادهمالناسواصطنع،وغربيهاشرقيهامن

علىفيصلبالماءكلابمنحيوانيؤخذبأنالخليفةفأمر،الأموالوأخذتالنقوبفكثرت؟الشوشة

ذلك.منالناسواستراح،أنفسهمإلىورجعواالناسأمرفسكن،ففعل،بذلكالناسليسكنالجسر

خمسة.وكانت،السنةهذهفيببغدادالمارستاناتأمر)4(المؤرخالطبيبسنانبنثابتوقلد

فيأسماؤهممكتوبةالهجرةمنسبعينسنةفيقتلواشهداءقبوروجدوابأنهمخراسانمنالخبروورد

هي.كماطريةوأجسادهم،بآذانهممربوطةرقاع

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

بنعطاردبننعيمبنلبيدبنعلقمةبنالحصينبناللهعبدبناح)5(صابنالهيثمبنأحمدبنمحمد

.فروجة)6(الملقب،التميميالحسنأبو،زرارةبنحاجب

حافظا.ثقةوكان،بهاوحدث،بغدادقدم

.الرازييعقوبأبوعلي)7(بنالحسينبنيوسف

.النجادبكرأبوعنهوروى،)8(المصريالنونذاوصحب،حنبلبنأحمدسمع

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

البلدانمعجم.يزيدبنمخرمإلىمنسوبةببغدادكانتمحلة:والمخرم.تحريفوهو،بالحريم(ط)في

(/571).

تصحيف.وهو،نصف(ط)في

.(2576/)الوسيطالمعجم.طاسةيقولونوالعامة،فيهيشربونحوهنحاسمنإناءوهو،طاسمفردها

.الجزءهذامنهـ(331)سنةوفياتفيذكرهسيرد

.(6141/)والمنتظم(371-1/037)بغدادتاريخ

.(38701/)المنتبهوتبصير(ط)منوالمثبت،تصحيفوهو،فورجة:الخطيةالنسخفي

الرسالة(931-14314/)بغدادتاريخ(243-01/238)الأولياءحلية(185191/)الصوفيةطبقات

(143-6114/)المنتظم(301-4201/)الصفوةصفة(042-1184/)الحنابلةطبقات(22)القشيرية

.(012-1/911)الشعرانيطبقات(384-937)الأولياءطبقات(251-41/482)النبلاءأعلامسير

.الكتابهذامنهـ(245)سنةوفياتفيترجمتهسلفت
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فلما:قال!إياهليعلمهفقصده،الأعظماللهاسميحفظالنونذاأنبلغهأنهإليهبسندهالخطيبروى

اذفناظررجليومافجاءه،)2(طويلة)1(ركوةومعي،طويلةلحيةليوكانت،بياستهانعليهوردت

وأناشيخوهو،يديبينفجلسالنونذوفقام،فأسكتهالرجلأنافناظرت،النونذافأسكت،النون

ووعدني،منييبعدفلم،الأعظمالاسميعلمنيأنسألتهثم،سنةفخدمته،إليواعتذر،شاقي

إلىبهذااذهب:ليوقال!،بمنديل3(مشدودألممكبةعليهطبقاإليأخرجثم،أشهرستةذلكبعدفمكثت

فتحتهالجسروصلتفلما؟بهأرسلنيقدالذيهذاما:الطريقفيأفكرفجعلت:قال.فلانصاحبنا

وأناإليهفرجعت!؟بييسخرالنونذو:وقلت،شديداغيظافاغتظت،وذهبتفقفزت،فأرةفيهفإذا

الأعظمالاسمعلىأميناتكونلافأنفأرةعلىأميناتكنلمفإذا،اختبرتكإنما،ويحك:ليفقالحنق

.بعدها)4(أراكفلا،عنياذهب،الأولىبطريق

ليغفر:فقال!؟بكاللهفعلما:لهفقيلموتهبعدالمنامفيهذاالرازيالحسينابن)5(رؤيوقد

لنصحفعليخيانةليفهب،فعلانفسيوخنتقولاللناسنصحتإني،اللهم:الموتعندبقولي

قولي.

أختابنوكان،)7(بصريوهو،القيسعبدمنالعبديبكرأبو،)6.1يموتبنالمزرعبنيموت

الجاحظ.

الرياشي،الفضلوأبي،السجستانيحاتموأبي،المازنيعثمانأبيعنبهاوحذث،بغدادقدم

إذاوكان،الأول!إلاعليهيغلبفلم،بمحمداسمهغيركانوقد،وملحوآدابأخبارصاحبوكان

به.يتطيروا)8(لئلااسمهيذكرولا،المزرعابن:فيقول؟من:فقيلالبابفدقمريضايعودذهب

ص-ثإ-محلإ-

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

.(ركا)اللسان.الماءفيهيشربجلدمنصغيرإناء

إليه.يلتفتفلم،منظرهاستشنعكأنه

.مستورا(ط)في

ثمة.الخبربسطوقد(-4/1316317)بغدادتاريخ

وهم.وهو،الحسينأبو(طو)الخطيةالنسخفي

(2892/)العربأنسابجمهرة(051)للمرزبانيالشعراءمعجم(236-235)واللغويينالنحويينطبقات

الأدباءمعجم(6/143)المنتظم(164-163)الألباءنزهة(036-3/803،14/358)بغدادتاريخ

غاية(248-4/1247)النبلاءأعلامسير95(-53)7/الأعيانوفيات(474/)الرواةإنباه(0/257-58)

.(2293/)النهاية

ترجمته.مصادرذكرتهمماوالمثبت،وجهالهاأرولم،ثوري(طو)الخطيةالنسخفي

.(754/)الأعيانوفياتمنوالمثبت،لهاوجهولا،يتفاءلوا(طو)الخطيةالنسخفي
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وث!اثمئةخمللعسنةخلت5ث!

منهمشيخومعه،السنحدثشابوهو،والهدنةالمفاداةطلبفيالرومملكرسولقدمفيها

بالاحتفالأمرباللهالمقتدرالخليفةأنوذلك،جداهائلاأمراشاهدبغدادوردفلما،غلاماوعشرون

فارسبينما،ألفاوستينألفمئةوكانيومئذبكمالهالجيشركب؟الأعداءإرهابفيهماليشاهدبذلك

،أسودالافوثلاثة،أبيضالافأربعة؟آلافسبعةالخليفةوغلمان،التامةالأسلحةفي،)1(وراجل

والزبازببدجلةالتيالطياراتوأما،حاجبسبعمئةيومئذوالحجبة،والحليةوالعددالملابسغايةفي

منورأى،أدهشهأمراشاهدالخلافةدارالرسولدخلوحين،مزينة،كثيرفشيءوالسميريات)2(

الحاجبهذا:لهفقيلالخليفةأنهظنبالحاجباجتازوحين،الأبصاريبهرماوالحرمةوالزينةالحشمة

يسمعلمبزينةالخلافةدارزينتوقد.الوزيرهذا:فقيلالخليفةفظنهأبهتهفيبالوزيرفمر،الكبير

مذهبة،وخمسمئةسترألفعشراثنامنها"سترألفوثلاثونثمانيةالستورمنيومئذفيهاكان،بمثلها

منتأكلبحيث،بالناسمتانسةقطعانالوحوشمنوفيها،بساطألفوعشروناثنانفيهابسطوقد

وسطوفي،صافماءفيهابركةعنعبارةوهي،الشجرةدارإلىأدخلثم،السباعمنسبعومئةأيديهم

والأوراقالشماريخ)3(وفيها،ذهبمنأكثرهاغصناعشرثمانيةلهاوفضةذهبمنشجرةالماءذلك

المسلطالماءمنالأصواتبأنواعتصوتواللالىءوالفضةالذهبمنمصنوعةطيورعليها،الملونة

ثم،إليهاوينظريراهامنتدهشعجيبةبحركاتالأشجارتتمايلكماتتمايلبكمالهاوالشجرة،عليها

وفي،وحسناكثرةيوصفولايحدلاماوالالاتالمفارشأنواعفيه،الفردوسيسمونهمكانإلىأدخل

إلىانتهىحتىببصرهوأخذأدهشهمكانعلىمركلمازالوما،مذهب)4(جوشنألفعشرثمانيةدهاليزه

يمينوعن،(المطرز)بالدبيقيفرشقد،ابنوسمنسريرعلىجالسوهو،باللهالمقتدرالخليفة

ضوءعلىضوؤهايعلو،الجواهرأفخرمنأخرىتسعةيسارهوعن،معلقةعقود)6(تسعةالسرير

.فركبوا،نوابهامعالبلادسائرفيالخارجةالعساكرغير:(ط)في(1)

السفن.منأنواع؟والسميرياتوالزبازبالطيارات)2(

اللسان.رخصاسنتهفيخرجالغليظالغصنأعلىفيينبترخصدقيقغصنوهو:وشمروخشمراخمفرد)3(

.(شمروخ)

.(جشن)اللسان.الدرع)4(

.الجزءهذامنهـ(303)سنةوفياتحاشيتناالدبيقيعنوانظربالذهب:(ط)في)5(

تحريف.وهي،معلقةعنقودعشرسبعة(ط)في)6(
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بنمحمدبنعليوالوزير،ذراعمئةنحوعلىالخليفةيديبينمعهوالذيالرسولفأوقف،النهار)1(

يخاطبوالوزيرالوزيريخاطبالخليفةفجعل،الوزيردونوالترجمانالخليفةيديبينواقفالفرات

سقرقكلفي،سقرقاخمسينلهماوأطلق،عليهما)2(خلعثم،يخاطبهماوالترجمان،الترجمان

الفيلةدجلةحافاتوعلى،الخلافةداربقيةفيبهماوطيف،يديهبينمنوأخرجا،درهمالافخمسة

السنة.هذهفيالحوادثمنوقعماأغربمنوهذا،ذلكوغيروالفهودوالسباعوالزرافة

الهاشمي.الفضلفيهابالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.)4(بالحامضالمعروف،الكوفيالنحوي،)3(موسىأبوأحمدبنمحمدبنسليمان

حلقته.فيوخلفه،سنةأربعين5لعلباصحب

ديناوكان،"النباتو""الوحوش"و،"الإنسانخلقو"،"الحديثغريب"وصنف

صالحا.

.الزاهد)6(عمرأبوعنهروى

.)7(التبنببابودفن،منهاالحجةذيفيببغدادتوفي

.)01(الحبابلنالفضلخليفةوأبو،)9(مجاشعبنوعمران،)8(الحافظشيرويهبناللهوعبد

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

ثمنها.يستطاعولاقيمةمنهالواحدةليس:(ط)في

عليهما.خلعمنهمافرغفلما:طفي

الأنساب61()9/بغدادتاريخ.المشهورخلافوهو،سليمانبنمحمدوفيه(017)واللغويينالنحويينطبقات

وفيات271(/1)اللباب255(-11/253)الأدباءمعجم(541)6/المنتظم(661-1)65الألباءنزهة3(40/)

.(391)3/الزاهرةالنجوم(2604/)الأعيان

.(604)2/الأعيانوفيات.شرسةكانتأخلاقهلأنالحامضلهقيلوإنما.تحريفوهو،الجاحظ(ط)في

.الكتابهذامنهـ(192)سنةوفياتفيثعلبترجمةسلفت

.هـ()345سنةوفياتفيترجمتهسترد

البلدانمعجم،ببغدادكانتكبيرةمحلةاسم-التحتية-بالموحدةوالتبن.تصحيفوهو،التين(ط)في

)1/603-703(.

سيرفيترجمته.شيرويهبنالرحمنعبدبنمحمدبناللهعبدوهو،تحريفوهو،بشرويهاللهعبد(ط)في

.(-1166168/)4النبلاءأعلام

.(-1136137/)4النبلاءأعلامسيرفيترجمته،زمانهفيجرجانمحدث،مجاشعبنموسىبنعمران

-)14/7النبلاءأعلامسيرفيترجمته.أشهرسوىعاممئةعاش،إخباري،أديب،محدث،علامة،إمام

11).
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المقرىءالمطرزيحىبنزكريابنوقاسم

.الأثباتالثقاتأحد

)1(

سعيد.بنوسويد،كريبأباسمع

الجعابي)2(وابن،الخلدي:وعنه

السنة.هذهفيببغدادتوفي

وث!أثمئةستسنةخلت5ث!

وجلس،المقتدرأمالسيدةبنتهالذيالمارستانفتحالسنةهذهمستهلوهوالمحرممنيومأولفي

،دينارستمئةشهركلفينفقتهوكانت،والقومةوالخدمالأطباءفيهورتبت،الطبيبثابتبنسنانفيه

.المقتدريوسمي،وبنيمنهفقبل،مارستانببناءالخليفةعلىثابتبنسنانوأشار

.الرومبلادفيالحصونمنعليهماللهفتحبماالصوائفأمراءعنالأخباروردتوفيها

بابمنورجع،الثريابلغحتىالجحافلفيفركب،باللهالمقتدربموتوأرجفواالعامةشغبوفيها

فسكنت،دجلةفيالخلافةدارإلىوانحدر،الشماسيةإلىركبثم،الناسليراهطويلاووقف،العامة

الفتن.

غلامأربعمئةوخلفهعندهمنوخرج،عليهوخلع،الوزارةالعباسبنحامدالمقتدرقلدوفيها

لينفذمعهوجعلعيسىبنعليفأخرج()3(بالأمورالقيامعنأعجزهتبينثم،)3(أيامافمكثأ،لنفسه

العباسبنحامدبحضرةأيضايكتبممنمقلةبنعليأبووكان،الأعمالفيمعهوينظر،الأمور

الاتية.السنةفيبالوزارةواستقل،عيسىبنلعليكلهاالمنزلةصارتثم،الوزير

كلفيبالرصافةبنتهاالتيالتربةفيتجلسأنبمثلتعرفلهاقهرمانةالمقتدرأمالسيدةأمرتوفيها

.والفقهاءالقضاةمجلسهافيوحضر،القصصفيإليهاترفعالتيالمظالمفيتنظروأن،جمعةيوم

الهاشمي.الملكعبدبنالفضلفيهابالناسوحج

)2(

)3(

.2(1/04)القراءمعرفة(051-1/941)4النبلاءأعلامسير(461)6/المنتظم(144/)12بغدادتاريخ

.هـ()355سنةوفياتفيترجمتهوسترد،تحريفوهو،الجعابيأبو(ط)في

.(ط)منحاصرتينبينما
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:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الشافعي.،الكلابيالقاسمأبو،()1الحارثبنأحمدبنإبراهيم

الشافعي،مذهبعلى)3(تفقه،صالحارجلاوكان،وغيره،)2(مسكينبنالحارثسمع

منها.شعبانفيتوفي،والانقباضالخلوةيحبا)4(وكانأ

.)5(الصوفيالحسنبنأحمد

المعمرين.المكثرينالحديثمشايخأحد

مصنف.أربعمئةنحووله)7(،بشيرازالقاضي،العباسأبوسردجبنعمربنأحمد
)6(

القاسمأبيعنالفقهأخذقدوكان،الأشهببالبازويلقب،الشافعيةأئمةأحدا)8(وكانأ

،الآفاقفيالشافعيمذهبانتشروعنه،وغيرهكالمزني)01(:الشافعيأصحابوعن،الأنماطي)9(

مقنع.فيهبما"الشافعيةطبقات"فيترجمتهذكرناوقد

الله.رحمه،أشهروستةسنةوخمسينسبععنمنهاالأولىجمادىفيتوفي

سنةوخمسونسبعوعمره،الأولربيعمنوالعشرينالخامسالإثنينيومتوفي:خلكانابنوقال

.()12اللهرحمه،يزارولمحبره،اشهروسته (11)أ"

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

12(

.)6/148(المنتظم

.05(ه-)205مصرقضاةملحقهـ(025)سنةتوفي،فقيهثقة،مصرقاضي

.(ط)منوالمثبت،ثقة:الخطيةالنسخفي

.(ط)منحاصرتينبينما

(153-1152/)4النبلاءأعلامسير(941)6/والمنتظم37(-136/)الحنابلةطبقات86(-82)4/بغدادتاريخ

.2(47)2/الذهبشذرات(531-1/151)الميزانلسان03(5)6/بالوفياتالوافي(1/19)الاعتدالميزان

الأعيانوفيات(015-914)6/المنتظم(901-1)80للشيرازيالفقهاءطبقات092(-287)4/بغدادتاريخ

للسبكيالشافعيةطبقات.813(-811)3/الحفاظتذكرة402(-102)14/النبلاءأعلامسير67(-66)1/

/3(21)93-.

وصنف.:(ط)في

.(ط)منحاصرتينبينما

.الكتابهذامنهـ()288سنةوفياتفيترجمتهسلفت

.الكتابهذامنهـ()264سنةوفياتفيترجمتهسلفت

تحريف.وهو،أشهرثلاثة(ط)في

.(1/67)الأعيانوفيات
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.الجلاء)2(اللهعبدأبويحى)1(بنأحمد

.المصريالنونوذا،النخشبي)3(ترابأباوصحب،الشامسكن،بغدادي

فقالا:ا0وجلعزدلهتهبانيأنأحبإني:شابوأنالأبويقلت:قالعنهبسندهنعيمأبوروى

إلىفانتهيت،مطيرةليلةفيعشاءبلدناإلىرجعتثم،طويلةمدةعنهمافغبت،،)4(دلهوهبناكقد

دلهووهبناهولدلناكانقدإنه:فقالا،ولدكمافلانأنا:فقلت؟هذامن:فقالافدققته)5(الباب

.)7(البابلييفتحاولم.وهبنافيمانرجعلا،)6(العربمنإنا،وجلعز

أخووهو،يعلئأبوالقاضي:زيد)9(بنحمادبنإسماعيل()8(بنيعقوبابنيوسفبنالحسن

.بالأردنالقضاءولايةإليهوكان،1()0يوسفبنمحمدعمرأبيالقاضي

،بعبدانالمعروف،القاضي،الجواليقي،محمدأبو:زياد)11(بنموسىبنأحمدبناللهعبد

.الأهوازي

ومئتين.عشرةستسنةولد

.والأبوابالمشايخجمع،حديثألفمئةيحفظ،الأثباتالحفاظأحدوكان

وغيرهما.،طلحةبنوكامل،هدبةعنروى

وغيرهما.،والمحاملي،صاعدابن:وعنه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)11(

القشيريةالرسالة2(15-132)5/بغدادتاريخ315(-1314/)0الأولياءحلية(917-)176الصوفيةطبقات

النبلاءأعلامسير444(-)2/443الصفوةصفوة914(-)6/148المنتظم893(-)3/793الأنساب)02(

.(1161/)الشعرانيطبقات83(-81)الأولياءطبقات325(-322)3/منظورابنمختصر252(-1251/)4

تصحيف.وهو،الجلاد(ط)في

طبقاتفيترجمته.هـ(42)5سنةتوفي،والتصوفالزهدفيعصرهشيخ،بكنيتهمشهور،حصينبنعسكرهو

.(151-1)46الصوفية

.(ط)منحاصرتينبينما

فدفعته.(ط)في

.العربمنونحن(ط)في

.315(/01)الأولياءحلية

.(147)8/بغدادتاريخمنحاصرتينبينما

.(051)6/والمنتظم.الحسينوفيه(471)8/بغدادتاريخ

.هـ(32)0عاموفياتفيترجمتهسترد

(173-1/168)4النبلاءأعلامسير(115-015)6/المنتظم335()3/الأنساب937(-378)9/بغدادتاريخ

.288(-287)7/عساكرابنتهذيب(968-688)2/الحفاظتذكرة
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معاذبناللهعبيدعنبهاوحدث،بغدادسكن:)1(البصرياللهعبيدأبوبابشاذبنمحمد

وغيرهما.،العقديمعاذبنوبشر،)2(العنبري

.ومناكير)3(غرائبحديثهوفي

السنة.هذهمنشوالفيتوفي

الأصل.بلخي،القطان،بكرأبو:شهريار)4(بنالحسينبنمحمد

.معاذبنوبشر،الفلاسعنروى

الجعابي.وابن،الشافعيبكرأبووعنه

.بأسبهليس:الدارقطنيوقال،ناجيةابنكذبه

بوكيع.المعروفالقاضي،الضبيبكرأبو:زياد)6(بنصدقهبن)5(حيانبنخلفبنمحمد

،")7(العدد"كتاب:منها،مصنفاتله،نحوياقارئافقيها،الناسبأيامعارفافاضلاعالمأكان

.بالأهوازالقضاءوولي

وغيرهما.بكاربنوالزبير،عرفةبنالحسنعنوحدث

وغيرهما.،الصوافعليوأبو،كاملبنأحمد:وعنه

قوله:شعرهومن

الكتبفييخلدمايومأالعلممنتبتغيالعلمطلابةغدتماإذا

قلبيودفترها)8(أذنيومحبرتيعليهموجدبتشميرغدوت

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.(948-484)3/الاعتدالميزان(151)6/المنتظم(701-501)2/بغدادتاريخ

.(94-48)7/التهذيبوتهذيب،(ط)منوالمثبتتحريفوهو،العنبريمعاذ:الخطيةالنسخفي

.ومناكيرهغرائبهمنلهساقوقد،تاريخهفيالخطيبعبارةهذه

.(151)6/المنتظم-233(232)2/بغدادتاريخ

هذانسبةفيبغدادتاريخعلىالمعلقووهم-الحروفآخروالياءبالجيم-جيانبأنه146()8/السمعانيانفرد

.(1/131)المشتبهانظر،هذاغيرفيهفالمذكور،المشتبهإلىالرسم

سير(701-601)2/الأعيانوفيات(152)6/المنتظم(471-461)8/الأنساب237(-236)5/بغدادتاريخ

.(44-43)3/بالوفياتالوافي(538)3/الاعتدالميزان237(/1)4النبلاءأعلام

.القرآنايعدد(ط)في

نطقي.(!)في
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فيمصنفاتوله،الشافعيةأئمةأحد،)2(الفقيهأبوالحسن:عمر)1(بنإسماعيلبنمنصور

الحسن.الشعروله،المذهب

قدمثم،الرملةوسكن،بصرهكفثم،جندياوكان،التشيعشعرهفيويظهر:الجوزيابنقال

.بها)3(وفاتهكانتحتىمصر

.)د(ومروءةوسخاءكرملهكان،الصوفيةمشايخأحد:)4(المحبنصرأبو

وث!اثهئةسبحسنةخلت5ث!

.الناسمنكثيرخلقفيههلك،الباقلائيينفيبالكرخحريقوقعمنهاصفرفي

بدرالأميرأنقذهمأسيراوخمسينمئةمننحو)6(الكرجمنبأسارىدخلمنهاالاخرربيعوفي

.)7(الحمامي

بعدوسمع،قطعثلاثوتقطع،الضوءغالبعظيمكوكبانقض()8(منهاأالقعدةذيوفي

.)9(الجوزيابنذكره؟غيمغيرمنهائلشديدرعدصوتانقضاضه

.الفسادفيهافأكثروا؟البصرةإلىالقرامطةدخلتوفيها

.)01(عيسىبنعليالحسنأبوإليهاوأعيد،الوزارةعنالعباسبنحامدعزلوفيها

الأعيانوفيات(091-185)91/الأدباءمعجم152()6/المنتظم(158-)701للشيرازيالفقهاءطبقات)1(

.(483-478)3/للسبكىالشافعيةطبقات-892()792الهمياننكت292(-928)5/

تصحيف.وهو،الفقير(ط)في2()

.(481-947)3/طبقاتهفىالسبكىذكرهاقصةولوفاته(152)6/المنتظم)3(

.(153-152)6/المنتظم()4

مشىثم،نصفهوأعطاهإزارهنصرأبوفشق!اللهرسولإليكمشفيعي:يقولوهو،سألبسائلومر:(ط)في)5(

نذالة.هذا:وقال،الاخرالنصففأعطاه،إليهرجعثم،خطوتين

تفليس.علىبعدمناستولوانصارىالناسمنجيل:والكرج.تصحيفوهو،الكرخ(طو)(ظاو)(ب)في)6(

.(464)4/البلدانمعجم

.هـ(31)1سنةوفياتفىترجمتهوسترد،تصحيفوهو،الحماني(ط)في)7(

.(ط)منحاصرتينبينما)8(

.153()6/المنتظم)9(

المنتظمفيالجوزيابنالمؤلففيهتابعوهموهوالثالثةالمرةالفراتبنالحسنأبو(طو)الخطيةالأصولفي)01(

الأثيرلابنوالكامل)33(للصابيالأمراءتاريخانظرالوقتهذافيمسجوناكانالفراتفابن)6/153(

)8/117(.
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منأخرجواالذينالشرطفأدركت:بهاكانمنفأخرجوا؟السجونأبوابالعامةكسرتوفيها

.السجونإلىكلهمردوابل،منهمأحديفتهمفلم،السجن

القهرمانة.موسىأمأخوالعباسبنأحمدالسنةهذهفيبالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.المشهور"المسند"صاحب:الموصلييعلئأبو)1(المثنىبنعليبنأحمد

يرويه،فيماعدلا،التصنيفحسن،كثيرا"2(حافظاوكان،وطبقتهحنبلبنأحمدالإمامسمع

به.يحدثلماضابطا

الكوفي.،البزاز،يعقوبأبو:)3(سلمةبناللهعبدبنإبراهيمبناللهعبدبنإسحاق

.الثقاتمنوكان،بغدادواستوطن،"المسند"وصنف،الكثيروكتب،ومصرالشامإلىرحل

الحافظ.المظفرابن:عنهوروى

منها.شوالفيوفاتهوكانت

)4(
الحافظ.النيسابوري:الأعرجمحمدأبوموسىبنمحمدبنجعفر

حافظا،،ثقةوكان،الحفاظمنوغيرهما،والأزدي،الطبراني:عنهوروى،بغدادقدم

عارفأ.

السنة.هذهفيبحلبتوفي

والحديث.السنةفي)6(الأشعريالحسنأبيشيخ،المحدثالفقيه:)5(الساجييحىبنزكريا

الأصبهاني.:الحسنأبوالأزهر)7(بنسهلبنعلي

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(142)7/بالوفياتالوافي7(58-2577/)الحفاظتذكرة(182-41/174)النبلاءأعلامسير

.خيرا(ط)في

.(154)6/المنتظم

.751(-575)2/الحفاظتذكرة265(/)14النبلاءأعلامسير(154)6/المنتظم2(45-532)7/بغدادتاريخ

السالفة.الترجمةفيتدرججعلهامما،(ط)منبعضهاسقطالترجمةوهذه

ميزان071(-)2/907الحفاظتذكرة25(0-)14/791النبلاءأعلامسير)154(للشيرازيالفقهاءطبقات

.03(1-992)3/للسبكيالشافعيةطبقات97()2/الاعتدال

.هـ()324سنةوفياتفيترجمتهسترد

)23(القشيريةالرسالة(14)2/أصبهانتاريخ4(50-1404/)0الأولياءحلية236(-)233الصوفيةطبقات

.(1/412)الشعرانيطبقات(551)6/المنتظم
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ألهاني:يقولوكان،شيئا،)2(فيهاايأكللاالأياميبقى،عابدازاهداصار)1(ثم،مترفاأولاكان

،والأسقامبالأعلاليموتونكماأموتلاأنا:يقولوكان،والشرابالطعامعن،)3(اللهإلىاالشوق

ووقع،لبيك:قالإذجماعةفيجالس!هوبينما؟قالكمافكان.فأجيبأدعئ،وإجابةدعاءهوإنما

ميتا.

.خلف)6(بنوالهيثم.العكبريذررج)5(وابن.")4(المسند"صاحب:الرويافيهارونبنمحمد

وث!اثمئةثيادسنةخلت5ث!

ضمنالذيالعباسبنحامدداروقصدوا،العامةفاضطربت،ببغدادالسنةهذهفيالأسعارغلت

لا)7(-
على-الجمعةيوم-وكاناليومذلكفيوعدوا،ذلكبسببالأسعارفغلت،الخليفةمنلمحرا

الخليفةوأمر،كثيرةجسوراوحرقوا،الشرطودكك)8(المنابروكسروا،الخطبةفمنعوه،الخطيب

الكر)9(وأبيع،الأسعارفانحطت؟ضمنهالعباسبنحامدكانالذيالضماننقضثم،العامةبقتال

.وسكنوابذلكالعامةأنفسفطابت؟دنانيرخمسةبناقص

باللحفوتدثروا،الأسطحةمننزلواالناسإنبحيثجداشديدبردوقعالسنةهذهمنتموزوفي

ببعضذلكأضربحيثجداشديدبردفيهاوكان،عظيمثلج)01(السنةهذهشتاءفيووقع،والأكسية

النخيل.

القهرمانة.أخوالعباسبنأحمدالسنةهذهفيبالناسوحج

.(ط)منوالمثبت،كان:الخطيةالنسخفي(1)

.(ط)منحاصرتينبينما)2(

.(ط)منحاصرتينبينما)3(

.51(0-705)14/النبلاءأعلامسيرفيترجمته()4

النبلاءأعلامسيرفيترجمته،جعفرأبو،ذريحبنصالحبنمحمدوهو،تصحيفوهو،دريج(ط)في)5(

-14/925()026.

.262(-261)14/النبلاءأعلامسيرفيترجمته)6(

المنتظموفي،براثى(ط)وفيسرايا()حوفي.يصحلاولكن،قريةجمعوهو،(ظاو)(ب)فيكذا)7(

.السوادضمنأنه(1ه)7/للذهبيالإسلامتاريخوفي،الأشبهوهو،بلدانا(561)6/

تحريف.وهو،وقتلوا(ط)في)8(

.(كرر)اللسان.العراقلأهلمكيال)9(

تحريف.وهو،بلغم(ط)في(01)
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:الأعيانمنفيهاوتوفي

عنه."مسلمصحيح"راوي:)1(الفقيهسفيانبنإبراهيم

للأحاديث.الوضاعينأحد:الحمانيالعباسأبو،المغلسبن)2(الصلتبنأحمد

شيبة،أبيبنبكروأبي،إبراهيمبنومسلم،نعيموأبي،المغلسبنجبارةعمهعنروى )3(

ذلك.وغيرحنيفةأبيمناقبفيهووضعهاكلهاأحاديثوغيرهم،سلامبنالقاسمعبيدوأبي

.كذبكلهاأخباراالحارثبنوبشر،المدينيبنوعلي،معينبنيحيىعنوحكى

يضعالصلتبنأحمدكان:الفوارسأبيبنمحمدليقال:الجوزيبنالفرجأبوقال

.)4(الحديث

.)7(الدينوريوهببنمحمدبناللهوعبد.)6(الجنديوالمفضل.)5(الخزاعيأحمدبنإسحاق

ء()9".

.التوزي،النحويالمقرىء:محمدابويعموببنتابتبناللهوعبد

"ص)9(
.السماكعمروابووعنه.شبهبنعمرعنوروى،بغدادسكن

،50(1)

:سعرهومن

ينفعلاالبيتفيفعلمكواعياحافظاتكنلمإذا

مستودعالكتبفيوعلمكمجلسفيبالجهلوتحضر

يرجعالقهقرىدهرهيكنهكذادهرهفييكومن

-.ئر-يمإ--فيث

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.31-313(1)14/النبلاءأعلامسير(123)8/الكامل

.(1/551)الاعتدالميزان(1-56157)6/المنتظم(021-702)4/بغدادتاريخ

.(4702/)بغدادتاريخانظر،وهموهو،خاله(طو)الخطيةالنسخفي

.()6/157المنتظم

.928(1/)4النبلاءأعلامسيرفيترجمته

.-258(257)14/النبلاءأعلامسيرفيترجمته

.(204-054)14/النبلاءأعلامسيرفيترجمته

.(581)6/المنتظم(-426427)9/بغدادتاريخ

تحريف.وهو،عمرو(ط)في

لجيد.ا:(ط)في
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وث!اثمنةتسحسنةخلتر5ث!

فيالحريقجهتهمنكانمنفألقئ؟قتلزنديقبسببوذلك؟بغدادنواحيفيكثيرحريقوقعفيها

.الناسمنكثيرخلقذلكبسبفهلك،كثيرةأماكن

وكتب،المظفرولقبه،والشاممصربلادالخادممؤنساباللهالمقتدرقلدالأولىجمادىفيوفيها

.الافاقإلىالمراسلاتفي()1بذلك

بنعيسىالوزيردارإلىاللهرحمهالطبريجريربنمحمدجعفرأبوأحضرا)2(منهااالقعدةذيوفي

منهم.واحدولايحضروافلم،عليهنقموهاأشياءفيالحنابلةلمناظرةعلي

مساكنهوفرش،دينارألفمئةقيمتهالناعورةوسماهبناهبستاناللخليفةالعباسبنحامدالوزيروقدم

.المفتخرةالمفارشبأنواع

مقتلهوكيفية،وسيرتهترجمتهمنشيئاولنذكر،الحلاجمنصوربنالحسينمقتلكانالسنةهذهوفي

.)4(وأقوالهسريرتهوكشف،وأحوالهسيرتهمننبذةوهذه،المقصود)3(وبيانالإيجازوجهعلى

مجوسياجدهكان،اللهعبدأبو:ويقال:مغيثأبو،الحلاج،محميبنمنصور)5(بنالحسين

للحجمرارامكةإلىوتردد،بغدادودخل،بتسترويقال،بواسطنشأ،)6(فارسأهلمنمحمياسمه

وسطفيالسماءتحتإلايجلسفلا،ويجاهدهانفسهيصابروكان،متفرقةسنواتبها)7(وجاور

الفطوروقتوذلك،معهالماءمنقليلاويشرب،قرصبعضإلايأكلولا،والحرالبردفيالمسجد

قبيس.أبيجبلفيالحر)8(قتالةفيصخرةعلىويجلس،كاملةسنةمدة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

ذلك.بكتبوأمر(ط)في

.(ط)منحاصرتينبينما

.جورولاهوىولاتحملغيرمنوالعدلالإنصافبطريق:(ط)في

وأفعاله،أقوالهفيعليهنتحملأو،قالهيكنلمماعليهنقولأنباللهنعوذونحن،الحلاجترجمة:(ط)في

هو!فنقول

-041)2/الأعيانوفيات(164-016)6/المنتظم(411-121)8/بغدادتاريخ31(1-)357الصوفيةطبقات

.35(4-1/313)4النبلاءأعلامسير(461

.البيضاءلهايقالبلدةمن:(ط)في

واحد.والفحوى،العبارةفيوتأخيرتقديم(ط)في

منصخرةعلىجالس:)8/911(بغدادتاريخوفي،الحرشدة(ط)وفي،الحرمقبالة(ظاو)(ب)في

الأشبه.وهو(ح)منوالمثبت.منهيسيلوالعرفالشمسفيقبيسأبي
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المكي،عثمانبنوعمرو،محمدبنكالجنيد،الصوفيةمشايخساداتمنجماعةصحبوقد

.النوريالحسينوأبي

نأوأبى،منهمالحلاجيكونأننفىفأكثرهم،فيهمختلفونوالصوفية:البغداديالخطيبقال

،الشيرازيخفيفبنومحمد،البغداديعطاءبنالعتاسأبو:متقدميهممنوقبله،فيهميعده

خفيف:ابنقالحتى،كلامهودونوا،حالهلهوصححوا،النيسابوريالنصرأباذيمحمدبنوإبراهيم

.)1(ربانيعالممنصوربنالحسين

أباذيالنصرمحمدبنإبراهيمسمعت-الحسينبنمحمدواسمه-الشلميالرحمنعبدأبووقال

فهوموحدوالصذيقينالنبيينبعدكانإن:عاتبهلمن)2(فقالالروحفيالحلاجعنحكيشيءفيوعوتب

.الحلا!

أناكنت:يقولالشبليسمعت:يقولعبداللهبنمنصوروسمعت:عبدالرحمنأبوقال

وقد،قالأنهآخروجهمنالشبليعنرويوقد.وكتمتأظهرأنهإلا،واحداشيئأمنصوربنوالحسين

؟)3(العالمينعنننهكألم:مصلوباالحلاجرأى

.)4(عقدهفيالزندقةوإلى،فعلهفيالشعبذةإلىنسبوهالصوفيةمننفوهوالذين:الخطيبقال

حلو،العبارةحسنالحلاجكانوقد،فيه)5(ويغلونإليهينسبونأصحابالآنإلىوله:قال

.)7(التصوفطريقةعلىشعروله،)6(المنطق

منغيرواحدعنحكيفقدالفقهاءفأما،أمرهفيمختلفينالحلاجقتلمنذالناسيزللم:قلت

الصوفيةأكثرقولوكذلك،مشعبذامموها،ممخرقاكافراكان)9(وأنه،قتلهعلىاجتماعهم)8(الأئمة

قدوكأنه،باطنهعلىيطلعواولم،ظاهرهوغرهم،فيهالقولأجملوا-تقدمكما-طائفةومنهم،فيه

.(121)8/بغدادتاريخ(1)

.للذي(ط)في)2(

الحجر:سورةمن07()الكريمةالايةإلىإشارةالشبليكلمةوفي(1)9الأربعةالأصولفيللسلميالحلاجترجمة)3(

!هو.ألفدبعننتهفأولتملوآقا)

.وعقدهعقيدتهفي(ط)في(4)

.ويغلونفيهويغالون(ط)في(5)

المنطق.حلوعبارتهفيالحلاجكانوقد(ط)في)6(

الخطيب.عبارةيوافقالمخطوطةنسخنافيوما،8121/بغدادتاريخوانظر.الصوفية(ط)في)7(

والأئمة.العلماءمن:(ط)في)8(

.كافرأوكان،كافرأقتلوأنه:(ط)في()9
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الداخلعليهفدخل،عبادتهفيبهيسلكعلملهيكنلمولكن،وسلوكوتألهتعبدفيهأمرهابتداءفيكان

بنسفيانوعن)1(يصلحهمماأكثريفسدهماكانعلمبغيراللهعبدمن:السلفبعضقال!كماذلكبسبب

منشبهفيهكانعبادنامنفسدومن،اليهودمنشبهفيهكانعلمائنامنفسدمن:قال!أنهعيينة

.والإلحاد)2(الانحلال!أهلمنفصار،والاتحادالحلول!بابالحلاجعلىدخلولهذا.النصارى

كلهذلكفيوهو،شتىببلدانوأقام،البلدانإلىوترددالأحوال!بهتقلبتأنهوجهغيرمنوردوقد

الله.إلىبهأدعو:وقال!السحرليتعلمالهنددخلأنهوصح.وجلعزاللهإلىالدعاةمنأنهللناسيظهر

بالمميز،خراسانأهلويكاتبه،بالمقيت)4(تركستانأهلويكاتبه،بالمغيث)3(يكاتبونهالهندأهلوكان

بعضوكان.الأسرارحلاجالزاهداللهعبدبأبيخوزستانوأهل،الزاهداللهعبدبأبيفارسوأهل

.المحبر)5(:لهيقولونالبصرةوأهل.المصطلم:لهيقولونعندهمكانحينالبغاددة

قال!إنه:وقيل،ضمائرهمفيعمايكاشفهمكانلأنهالأهوازأهلالحلاجسماهإنما:ويقال!

أسدأنا،اذهب:فقال،()6(بالحلجأمشغول!إني:فقال!،وكذاكذاحاجةفيلياذهب:لحلاج

فانماز.بالمرودأشارإنهيقال!،حلجهقدالمخزنذلكفيماجميعفإذاسريعاورجعفذهب،عنك)7(

اذكانقدأنهعلىيدل!ومما.حلاجاكانأباهلأن:وقيل.نظر)9(هذا)8(صحةوفي،القطنعنالحب

قوله:ذلكفمن،(1)1شعرهمنها،كثيرةأشياءأمرهبدءفي(1حلول!)0

)12(الفتقبالمسكالعنبريجبلكماروحيفيروحكجبلت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

منتقوىعلىوحالهأمرهبنىولا.علملهيكنلمولكن،وسلوكوتألهتعبدفيهأمرهابتداءفيكانفإنه(ط)في

يصلحه.مماأكثريفسدهماكانفلهذا.ورضوانالله

.لانحرافوا(ط)في

الغيث.رجالمنأنهأي:(ط)في

تحريف.وهو،سركسان(ط)في

فينسخهإحدىوفي،المخير:(161)6/المنتظموفي(114)8/بغدادتاريخفيوكذلك،المحير(ط)في

الأشبه.وهي،المجير:الهامش

.(ط)منحاصرتينبينما

عنك.أحلجأنا(ط)في

إليه.ونسبته:(ط)في

ويستخدمونهم.أصحابهاتعينفالشياطين،هذامثلجرىقدكانوإن:(ط)في

.(ط)منوالمثبت،سلوك:الخطيةالنسخفي

ذلك.فيشعرمنها:(ط)في

تفتقأنومنه،عليهتدخلهبشيءرائحتهاستخراج:بغيرهالمسكوفتق.تصحيفوهو-بالنون-الفنق(ط)في

.(فتق)اللسان.بالعنبرالمسك
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)1(نفترقلاأناأنتفإذامسنيشيءمسكفإذا

31

أيضا:وقوله

كماروحيفيروحكمزجت

مسنيشيءمسكفإذا

الزلالبالماءالخمرةتمزج

حال)2(كلفيأناأنتفإذا

أيضا:وله

لسانيفناجاك)3(ي(م)سرفيتحققتكقد

لمعانوافترقنا)4(لمعانفاجتمعنا

العيانلحظعنظيمالت!غيبكيكنإن

دانالأحشاءمن!الو!صئركفلقد

.الحلاجقولعطاءلابنأنشدوقد

للعقابأريدكولكنيللثوابأريدكلاأريدك

)5(بالعذابوجديملذوذسوىمنهانلتقدماربيوكل

صفافإذا،الأسفواحتراق،الكلفوهيام،الشغفعذاببهيتزايدمماهذا:عطاءابنفقال

سكب.دائمالحقمنوهطل،عذبمشربإلىعلاووفى

:الحلاجقولخفيفبناللهعبدأبوأنشدوقد

الثاقبلاهوتهسناسرناسوتهأظهرمنسبحان

والشاربالآكلصورةفيظاهراخلقهفيبداثم

)6(بالحاجبالحاجبكلحظةخلقهعاينهلقدحتى

.منصوربنالحسينشعرمنهذاإن:لهفقيل.اللهلعنةهذايقولمنعلى:خفيفابنفقال

.)7(عليهمقولايكونربما:فقال

.)77(الحلا!ديوان(1)

.(82)ديوانه(2)

(115)8/بغدادوتاريخ(ط)وفي.فتناجاك)116(الديوانوفي،يخاطبك(ظاو)(و)ح(ب)في)3(

الأشبه.هوأثبتناهوما،فخاطبك

.بمعان(1)16الديوانفي(4)

.()43الحلا!ديوان()5

.(14)الحلاص!ديوان)6(

.(912)8/بغدادوتاريخ(44)الأربعةالأصولفيباكويهلابنالحلاجبدايةانظر)7(
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قوله:الشعرمنإليهينسبومما

حزنومن)2(هئممنبعدكلاقيتوماكنتكيفعنيتسأل)1(أرسلت

أكن)4(لمكيفأدريكنت)3(إنكنتلاولاكنتكيفأدريكنتإنكنتلا

.)5(للحلاجلالسمنونويروى:خلكانابنالقاضيقال

قوله:أيضأشعرهومن

)6(وتمنتمنيتماأعطيتفلابكتأولغيركعينيسهرتمتى

)7(وجنتوجنتيكمنالمنىرياضرعتفلاسواكنفسيأضمرتوإن

أيضا:شعرهومن

حالهاأعرفلستيمكأتتغالطنيدنيا

حلالهااحتميتوأناحرامهاالمليكحظر

لها)8(لذتهافوهبتمحتاجةووجدتها

ملابسفييتجردوتارة،الصوفيةلباسيلبسفتارة،ملابسهفييتلون،)9(الحلاجأكانوقد

وبيدهرثلباسفي)11(بعضهمراهوقد،الدنيا)01(أبناءويعاشر،الأجنادلباسيلبسوتارة،مزرية

:يقولفأنشأ؟()12الحالهذهما:لهفقال،سائحوهو،وعكازركوة

كريمحرعلىبليالقدعديمثوبيفيأمسيتلئن

القديمالحالعنمغيرةحالأأبصرتإنيغرركفلا

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)12(

تحريف.وهو،وشكتأ:(ط)في

.(ط)منساقطة

.(ط)منساقطة

.()118ديوانه

.(441)2/الأعيانوفيات

أملت.ماأعطيتفلا:(ط)وفي.وتمنتأملتمابلغتفلا:(بو)()حهامشعلى

.(1)17ديوانه

اللفظ.فياختلافمع08()ديوانه

.(ط)منحاصرتينبينما

.والأجنادوالملوكالأغنياءأبناءويعاشر(ط)في

أصحابه.بعض(ط)في

.حلا!يا:(ط)في
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)2(جسيمأمرإلىبي)1(--لعمركسترقئأوستتلفنفسفلي

،0)3(
لمإن،بنفسكعليك:فقال.ينمعهبشيءيوصيهانرجلسألهوقدقولهكلامهمستجادومن

الحق.عن)4(شغلتكبالحقتشغلها

أوجب.مابحكمالحقمعكن:فقال.عظني:رجللهوقال

الجليلحب:كلماتأربعإلىمرجعهوالآخرينالأولينعلم:قالأنهإليهبسندهالخطيبوروى

.)5(التحويلوخوف،التنزيلواتباع،القليلوبغض

الاستقامة،علىيبقولم،التنزيليتبعفلم،الأخيرينالمقامينفيالحلاج)6(أصيبوقد:قلت

العافية.اللهنسأل،()7(والضلالةأوالبدعةالاعوجاجإلىعنهاتحولبل

الحلاجأماشيكنت:قالأنهالمكيعثمانبنعمروعنحكي)8(:الشلميالرحمنعبدأبووقال

.ففارقته)9(.هذامثلأقولأنيمكنني:فقالقراءتيفسمع،القرانأقرأوكنتمكةأزقةبعضفي

زرعةأباسمعت:(قالأالشيرازيباكويةابنأنبأنا،ناصربنمسعودحدثني:الخطيبوقال

يحيىبنمحمدسمعتولكن،وردقبولبين-منصوربنالحسينيعني-فيهالناس:يقولالطبري

الذيأيش:فقلت.بيديلقتلتهعليهقدرتلو:ويقوليلعنهعثمانبنعمروسمعت:يقولالرازي

.(1به)0وأتكلممثلهأؤلفأنيمكنني:فقال،اللهكتابمنآيةقرأت:قال؟عليهالشيخوجد

لمامنصوربنالحسينمنابنتيزوجت:يقول،الأقطعيعقوبأباوسمعت:الطبريزرعةأبوقال

خبيث،محتالساحرأنهيسيرةمدةبعد()11(منهأليفبان،واجتهادهطريقتهحسنمنرأيت

.)12(
!ر.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

تحريف.وهو،أبيلعمر(1)18الديوانفي

.الألفاظبعضفياختلافمع(1-118)17ديوانهفيالأبيات

به.الهينفعه:(ط)في

شغلتك.وإلا()طفي

.(11ه-141)8/بغدادتاريخ

أخطأ.(ط)في

.(ط)منحاصرتينبينما

.(ط)منساقطة

.(1)9الأربعةالأصولفيللسلميالحلاجترجمة

.)36(الأربعةالأصولفيباكويهلابنالحلاجبدايةوانظر،منهحاصرتينبينوما(112)8/بغدادتاريخ

.(ط)منحاصرتينبينما

.)36(الحلاجبدايةوانظر(112)8/بغدادتاريخ
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حمد)1(ولدهفأولدها،الأقطعيعقوبأبيبنتالحسينأموهي،بمكةبهاتزويجهكان:قلت

.)2(الخطيبطريقهمنساقهاكماأبيهسيرةذكروقد،منصوربنالحسين

عثمانبنعمروأن:المشايخقلوبحفظبابفي"الرسالة"كتابفيالقشيريالقاسمأبوذكروقد

أعارضذاهو:فقال؟هذاما:لهفقال،أوراقفيشيئايكتبوهوبمكةوهوالحلاجعلىدخل

)4(وكتب.ابنتهإياهتزويجهالأقطعيعقوبأبيعلىوأنكر.بعدها)3(يفلحفلمعليهفدعا:قال.القرآن

شمالا،وعاثيمينافعاث،البلادفيالحلاجفشرد،منهالناسويحذرفيهايلعنهكثيرةكتباالافاقإلى

دأبهذلكيزلولم،والمحالالحيلمنبأنواعويستعين،وجلعزاللهإلىيدعوأنهللناسيظهروجعل

كتفيبينإلايقعلاالذيالشرعبسيففقتله،المجرمينالقومعنيردلاالذيبأسهبهاللهأحلحتىوشأنه

معارضتهوأراد،العظيمالقرانعلى)6(تهجموقدكيف،صديقعلىيسلطهأنمن)5(أكرموالله،زنديق

مهوأليوعذابمننذقهبظتوبإتحادمفيهيردومن!الو:تعالىاللهقالوقد،)7(الكريمالحرامالبلدفي

تعالىاللهقالالذينومعانديهمقري!ث!كفارهذاحالهفيأشبهوقد.هذامنأعظمإلحادولا،251:الحجأ

!وألأوليهتأشطيرإلآهذآإتهذآمثللققناكمآءلؤسمغناقذقالواءايطناعلته!لخكوإذا!و:فيهم

.،31:الأنفالأ

الحلاجحيلمنأشياءذكر

يظهرالبلدةبتلكفأقام،الجبلبلادبعضإلىيديهبينرجلاأنفذالحلاجأنالبغداديالخطيبروى

حينافمكث،عميقدأنهلهمأظهرثم،ذلكعلىمدةفأقام،القرانويقرىء،والنسكالصلاح!م

ثم،كذلكسنةفمكث،يحملصارثم،المسجدإلىيقادأولافكان،زمنقدأنهأظهرثم،ذلكعلى

يكونصالحرجلالبلدةهذهإلىسيرد:لييقولوهو،المنامفي!اللهرسولرأيتإني:لهمقال

البلدةالحلاجودخل،الحلاجفيهواعدهالذيالوقتحانحتىقريبعنكانفما.يديهعلىشفاؤك

إلىالناسفابتدر،أحدإلىيلتفتلافيهايتعبدالمسجدمنساريةفلزم،بيضصوفثيابوعليهمختفيا

تحريف.وهو،أحمد:المصادروبعض(ط)في(1)

.(141-121)8/بغدادتاريخ)2(

.()151القشيريةالرسالة)3(

.عثمانبنعمرووكتب:(ط)في()4

.أعدل(ط)في()5

.(ط)منوالمثبت،تحريفوهو،تجهرم(ظاو)(حو)(ب)في)6(

جبريل.بهنزلحيث:(ط)في)7(
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فكلمه،يديهبينوضعوهحتىفحملوه.إليهفهلم،صالحرجلقدم:لهفقيل،المتزامنالمتعافيذلك

نأفعسى،وكذاكذالييقولوهو،المنامفي!ي!اللهرسولرأيتإني،اللهعبديا:لهفقال،فعرفه

،أمرهمنيكونماذاينظرونمتكاثرونحضوروالناس،لهوجلعزاللهودعايديهفرفع.إياهأنتتكون

ذلكوليس-زائداتعظيماالحلاجوعظموا،الناسفضج،قدميهعلىقائماوقام،عينيهالرجلففتح

نإ:قالثم،شهورمدةعندهمالرجلذلكوبقي،أظهرهمبينمنخرجثم،مدةعندهمفأقام-بحق

ذلك،علىفعزم.طرسوسبثغرسبيلهفيأجاهدأنوينبغي،بصريعليردأنعلياللهنعمةمن

،الحلاجإلىفذهب،وودعوهودعهمثم،والفضة،الذهبمنألوفا،جزيلامالابينهممنلهفجمعوا

.)1(المالذلكفاقتسما

بأطول(ط)فيالقصةووردت.الخطيبعبارةإلىأقربالمخطوطةنسختنافيوما(123-122)8/بغدادتاريخ)1(

كماالقصةننقلوهانحن،بأسلوبهينقلهمايصوغوإنما،حرفيانقلاينقللاكثيرابنأنالمعروفومن،هذامن

إلىيديهبينيذهبأنوأمره،أصحابهخاصةمنرجلابعثالحلاجأنالبغداديالخطيبروى:(ط)فيوردت

أنهلهمأظهرواعتقدوهوأحبوهعليهأقبلواقدرآهمفإذا،والزهدوالصلاحالعبادةلهميظهروأن،الجبلبلادمنبلد

ينفعنيلاإنه:الخيرياجماعة:لهمقال،مداواتهفيسعوافإذا،تكسحقدأنهأيامبعدلهميظهرثم،عميقد

إلايكونلاشفاءكإن:لهيقولوهو،المنامفي!ي!اللهرسولرأىقدأنهأيامبعدلهميظهرثم.تفعلونمماشيء

إني:الحلاجلهوقال.وكذاكذاوصفته،الفلانيالشهرفيالفلانياليومفيعليكسيقدموإنه،القطبيديعلى

ويقرأوالتنسكالصلاحويظهريتعبدبهافأقام،البلادتلكإلىالرجلذلكفذهب.الوقتذلكفيعليكسأقدم

لهمأظهرثم،ذلكعلىحينافمكث،عميقدأنهلهمأظهرثم،وأحبوهفاعتقدوه،ذلكعلىمدةفأقام،القرآن

معيتفعلونهالذيهذا،الخيرياجماعة:لهمفقال،شيءفيهينتجفلم،ممكنبكلبمداواتهفسعوا،زمنقدأنه

يديعلىهوإنماوشفاءكعافيتكإن:لييقولوهو،المنامفي!ك!ي!اللهرسولرأيتقدوأنا،شيئاينتجلا

صارواثم،المسجدإلىيقودونهأولاوكانوا.الفلانيالشهرفيالفلانياليومفيعليكسيقدموإنه،القطب

البلددخلحتىالحلاجأقبل،عليهوالحلاجهوواتفق،لهمذكرالذيالوقتفي(كذا)كانويكرمونهيحملونه

الناسفعرفه،أحدإلىلايلتفت،فيهيتعبدساريةولزم،المسجدفدخل،بيضصوفثيابوعليه،مختفيا

الزمنذلكإلىجاؤواثم،بهويتمسحونعليهيسلمونإليهفابتدروا،العليلذلكلهموصفالتيبالصفات

عنهأخبرنيالذيهذا:فقال،لهفوصفوه.ليصفوه:فقال،بخبرهفأخبروه(المتعاميولعلهاكذا)المتعافي

فعرفه،فكلمه،يديهبينوضعوهحتىفحملوه،إليهبياذهبوا،يديهعلىشفائيوأن،المنامفي!ي!اللهرسول

تفلثم،لهفدعا،يديهالحلاجفرفع.رؤياهلهذكرثم.المنامفي!ي!اللهرسولرأيتإني،اللهعبدأبايا:فقال

فمسح،ريقهمنأخذثم،فأبصرقطداءبهمايكنلمكأنففتحهما،عينيهعلىبهمامسحثم،كفهفيريقهمن

،عندهوكبراؤهمالبلادتلكوأمراء،حضوروالناسشيءبهيكنلمكأنهفمشى،ساعتهمنفقام،رجليهعلى

الباطلمنلهمأظهرماعلىزائدأتعظيماالحلاجوعظموا،وسبحوهاللهوكبروا،عظيمةضجةالناسفضج

أرادفلما،أموالهممنيطلبأنعساهمامنهمطلبلوويودون،ويعظمونهيكرمونهمدةعندهمأقامثم.والزور

إليهوصلناماإلىوصلناوإنما،بالدنياليحاجةفلاأناأما:فقال،كثيرامالالهيجمعواأنأرادواعنهمالخروج

ويحجون،طرسوسبثغريجاهدونالذينالأبدالمنوأصحابإخوانلهيكونأنهذاصاحبكمولعل،الدنيابترك

الله=ردقد،الشيخصدق:المتعافيالمتزامنالرجلذلكفقال.ذلكعلىيعينهمماإلىمحتاجين،ويتصدقون
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أختبرهأنفأحببت،()1(وكراماتأأحواللهالحلاجأنأسمعكنت:قالبعضهمعنوروي

فغاب،منزلهفدخل.طرياسمكاأشتهي:فقلت.)2(الساعةعليتشه:ليفقالعليهفسلمت،فجئت

اتيأنفأمرنياللهدعوت:فقالالطينعليهماورجلاهتضطربسمكةومعه()3(عليئأخرجثم،ساعة

منزلكأدخلتنيشئتإن:فقلت.منهاالطينوهذاالأهوازفخضت،()4(السمكةأبهذهلآتيكالبطائح

البيتفيأجدفلم،)6(فدخلت.ادخل:فقال.بكامنتوإلاشيءعلىظهرتفإن،)5(أمركلأكشف

فدخلت،،بابورائهمنفإذا،فكشفته،تأزير)7(فإذانظرتثم،أمرهفيفتحيرت،غيرهإلىمنفذا

أشياءوإذا.إبقاؤهاأحسنقد،)9(والمعتقةالجديدةالثمارسائرمنفيه،)8(هائلبستانإلىمنهفخرجت

منهافأخرجت،فدخلتها،كبار1(()0وصغارأكثيرسمكفيهاكبيرةبركةهناكوإذا،للأكلمعدةكثيرة

فلما.بكآمنتفقدافتح:لهفقلت،البابإلىولمجت،رجليهنالكماالطينمنرجليفنال،واحدة

الله،عدويا:وقلتوجههفيبالسمكةفضربته،ليقتلنيورائيجرىحالهمثلعلىورانيخرجت

لأحد،هذاتفشلا:وقالفضاحكنيذلك)11(بعدلقينيمنهخلصتولما.اليومهذافيأتعبتني

)12(دء
.صلب)15(حتى()14(أحداأبهأحدثفلم:قال)13(.فراشكعلىوأنتيقتلكمنإليكبع!

)2

)3

)6

)7

)8

)9

12

13

14

إخواننامعاللهبيتإلىوالحج،اللهسبيلفيالجهادفيعمريبقيةلأجعلن،بالعافيةعليئاللهومن،بصريعليئ

عنهم،خرجالحلاجإنثم.أنفسهمبهطابتماالمالمنإعطائهعلىحثهمثم،نعرفهمالذينوالصالحينالأبدال

ودعهم،أرادمالهاجتمعفلما،والفضةالذهبمنألوفا،كثيرامالالهجمعواأنإلىمدةالرجلذلكومكث

.المالذلكفاقتسما،الحلاجإلىفذهب،عنهموخرج

.(ط)منحاصرتينبينما

.؟شيئاالساعةعليتشتهي(ط)في

.(ط)منحاصرتينبينما

.(ط)منحاصرتينبينما

بذلك.يقينيليقوىأنظرحتىمنزلكأدخلتنيشئتإن(ط)في

أجد.فلمالبيتفدرت،يرانيوجلسالبابعليفأغلقفدخلت(ط)في

.كالإزارلهفيكون،لتقويتهأسفلهمنبالحائطيلصقما:التأزيرة

منفذ،بابهيفإذا،فانغلقت،فحركتها-ساجبإزارمؤزراوكان-بتأزيرةأنافإذا،نظرتثم:(ط)في

هائل.بستانإلىبيفأفضى،فدخلته

العتيقة.(ط)في

.(ط)منحاصرتينبينما

.أيامبعد(ط)في

بعثت.وإلالأحدرأيتماتغشلا:(ط)في

..أحدثفلم،عليهأفشيتإنيفعلأنهفعرفت:قال:(ط)في

.(ط)منحاصرتينبينما

.(412-123)8/بغدادوتاريخ(168-1/165)المحاضرةنشوار
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حبةوزنذرقها)2(منتأخذبعصفورةإليكأبعثحتىبيامن:لرجليوما()1(الحلاجأقال!وقد

إذابفيلإليكأبعثحتىأنتبيامن:الرجللهفقال!.ذهبافيصيرنحاسمنرطلاوكذاكذاعلىفتضعه

فبهت:قال!.عينيكإحدىفيوضعتهتخفيهأنأردتوإذا،السماءإلىقوائمهبلغتقفاهعلىاستلقى

")3(
وسك!

الشيطانية،الأحوال!منوغيرهاالمخاريق)4(منأشياءويظهر،نفسهإلىيدعوجعلبغدادوردولما

يومافاستدعى.والباطلالحقبينتمييزهم()5(وضعفأعقولهملقلةالرافضةعلىيروجكانماوأكثر

،الرأسأصلعوإنيالنساءأحبرجلإني:الرجللهفقال!،بهالإيمانإلىفدعاه،الرافضةمنبرئيس

وإن،نبيإنكقلتشئتوإن،المعصومالإمامأنك)6(امنتوهذاهذاعنيأذهبتأنتفإن،شبتوقد

.جوابا)7(إليهيحرولم،الحلاجفبهت:قال!.اللهأنتإنكقلتشئت

،)9(المسوحيلبسوتارة،التلونكثيرمتلونا()8(الحلاجأكان:الجوزيبنالفرجأبوالشيخقال!

رافضةأوسنةكانواإن:مذهبهمعلىقومكلمعوهو،القباء)11(يلبسوتارة،1()0الدراعةيلبسوتارة

فسئل،القدرةدراهميسميهايخرجهادراهممنينفقوجعلبالأهوازأقامولما،ذلكغيرأو()12معتزلةأو

سلوهثم،لهمنفذلابيتاأدخلوهولكن،بالحيلةينال!مماكلههذاإن:فقال!ذلكعنالجبائيعليأبوالشيخ

.(الأهواز)14منتحول!فطالحمائىعلىألىكلامالحلاحللغفلما.ك".()13.ز".."
.....سوم!دشجرلكميحرجالى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

.(ط)منحاصرتينبينما

.(ذرق)اللسان.خرؤه:الطائرذرق

.(126)8/بغدادتاريخ

.والشعوذةالمخاريقمن:(ط)في

.(ط)منحاصرتينبينما

.الإماموأنكبكآمنت:(ط)في

.(125-124)8/بغدادتاريخ

.(ط)منحاصرتينبينما

.932(-)327لدوزيالعربعندالملابسبأسماءالمفصلالمعجم.الماعزشعرمنتنسجثياب

أنهويبدو،وعرىبأزرارومزررة،القلببأعلىالأماميةالجهةمنمفتوح،الصوفمنيعملكانلباس:الدراعة

.(1-148)46السابقالمرجع.الشعبعامةلباسكان

المفصلوالعجم29(-)19الخلافةداررسوم.لهدقيقوصفثمةوليس،قوادأوأمراءمنالسلطانذويلباس

284(-)192.

غيرهم.أوفساقاأوصوفيةأوأومعتزلة:(ط)في

.(جرز)"اللسان".الحزمة:الجرزة

بمحالالقاطعاللجاجلمجالالقاطع:سماهالحلاجأخبارفيهجمعكتابالجوزيلابن161()6/المنتظم

منه.الخبرهذانقلكثيرابنولعل،بعدإلينايصللم،الحلاج
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قال!:"تاريخه"فيالخطبي)1(عليبنإسماعيلأنبأنا،مخلدبنإبراهيمأنبأنا:الخطيبوقال!

في،فيهبسعايةالسلطانحبسفيوكان،منصوربنالحسينلهيقال!بالحلاجيعرفرجلأمروظهر

من،الناستضليلعلىالحيلووضعالزندقةمنضروص!عنهوذكر،الأولىعيسىبنعليوزارة

إلىخبرهوأنهى،عليهقبضهعندعيسىبنعليفكشفه،النبوةوادعاء،والسحرالشعوذةتشبهجهات

رحبةفيمتواليةأياماحياوصلبهفعاقبه،ذلكمنبهرميبمايقرفلم-باللهالمقتدر)2(يعني-السلطان

سنينالحبسفيفأقام،يحبسثم،ينزل!ثم،عنهذكربماعليهوينادى،غدوةيومكلفي،الجسر

غلمانمنجماعةفاستغوى،السلطاندارفيبأخرةحبسحتى،حبس)3(إلىحبسمنينقل،كثيرة

5000)4(
وير!هولهعنهويدلمحعونيحمونهصارواحتى،حيلهمنبضروبواستمالهم،عليهموموه،السلطان

ادعىأنهذكرحتىالأمربهوتراقى،لهفاستجابوا،وغيرهاببغدادوغيرهمالكتابمنجماعةراسلثم

علىتدل!لهكتبابعضهمعندووجد،عليهمفقبض،السلطانإلىأصحابهمنبجماعةوسعي،الربوبية

أميرفأمر،قتلهفيالناسوتكلم،خبرهوانتشر،بذلكبلسانهبعضهموأقر،عنهذكرماتصديق

وبينبينهويجمع،)5(القضاةبحضرةيكشفهأنوأمر،العباسحامدبنإلىبتسليمهالمؤمنين

فأمر،عنه)6(لهذكرماعلىووقف،أمرهالسلطاناستيقنثم،طوال!خطوبذلكفيفجرى،أصحابه

القعدةذيمنبقين)7(لسبعالثلاثاءيومفيالغربيبالجانبالشرطةمجلسفأحضر،بالناروإحراقهبقتله

عنقه،وضربت،ورجلاهيداهوقطعت،سوطألفمننحوابالسياطفضرب،وثلاثمئةتسعسنة

جانبإلىورجلاهيداهوعلقت،الجديدالجسرسورعلىللئاسرأسهونصب،بالنارجثت!وأحرقت

)8(ء
سه.ر

قال!:يقول!الواعظمحمدبنإبراهيمسمعت:السلميالحسينبنمحمدالرحمنعبدأبووقال!

يفارقهاكانفمامخلاةومعهرجلبالدينورعندناحضر:ممشاذ)9(بنبكرأبوقال!:الرازيالقاسمأبو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

تحريف.هماوكلا،لخطيبا(ط)وفي،لحلبيا(ح)في

المصنف.منهينقلالذيالخطيبتاريخفيولاالنسخفيوليست،الخليفة:طفيهذابعد

الخطيب.تاريخفيوليست."عندهممدتهطالتإذاحبسكلأهلإضلالهمنخوفا":(ط)في

الخطيب.تاريخفيليستوالزيادة،المطيبةبالمآكليرفهونه:(ط)في

.والعلماءالقضاة:(ط)في

..فأمر،العلماءبهوأفتى،القضاةيدعلىذلكوثبت:(ط)في

تصحيف.وهو،لتسع(ط)في

.(ط)فيمماالخطيبعبارةإلىأقربالمخطوطةنسخنافيوما(127-126)8/بغدادتاريخ

وتاريخ01/353الأولياءحليةفيوترجمته،تصحيفوهو-المهملةبالحاء-حمشاذ(127)8/بغدادتاريخفي

هـ.992سنةتوفيإنه:وقيل،(بشارالدكتور.ط5801)6/الإسلام
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إلىالرحيمالرحمنمن":عنوانهللحلاجكتابافيهافوجدوا،المخلاةففتشوا،بالنهار)1(ولابالليل

تدعيكنت:فقالوا،كتبهأنهفأقرذلكعنالحلاجفسئل،بغدادإلىبه)3(فبعث،")2(فلانبنفلان

وأنا،اللهإلاالكاتبهل،عندناالجمععينهذاولكن،لا:فقال!؟!الربوبية)4(تدعيفصرتالنبوة

بكروأبو،()الجريريمحمدوأبو،عطاءابن،نعم:قال!؟أحدهذاعلىمعك:لهفقيل؟آلةواليد

يقول!من:فقال!ذلكعنالشبليوسئل.كافربهذايقول!من:فقال!ذلكعنالجريريفسئل.الشبلي

.)6(هلاكهسببكانحتىفعوقب،ذلكفيالحلاجبقول!فقال!ذلكعنعطاءابنوسئل.يمنعبهذا

حضرلماالعباسبنحامدالوزيرأنالرازي)7(اللهعبدبنمحمدعنالسلميالرحمنعبدأبوروىثم

نإ:للوزيرفقيلذلك)8(فأنكروا،بغدادفقهاءذلكعنفسأل!،فكتبهاعتقادهعنسألهالحلاج

ذلكعنوسأله،المجلسصدرفيفجلسفجاء،)9(منزلهإلىفطلبه.بهذايقولعطاءبنالعباسأبا

فقال!!؟الاعتقادهذامثلتصوب،ويحك:الوزيرلهفقال!.اعتقادبلافهوبهذا)01(يقول!لامن:فقال!

مالك،وقتلهموظلمهمالناسأموال!أخذمنلهنصبتبماعليك،ولهذامالك:()11(عطاءابنأ

بهمايضربوأن،خفيهونزع،شدقيهبضرب()13(ذلكعندأالوزيرفأمر،)12(السادةهؤلاءولكلام

.صه.)14(ء
نإ،الوزيرأيها:لهفقيل.بسجنهوأمر،منحريهمنالدمسال!حتىبهذلكيفعلزال!!ما،سهر

يديهواقطع،قتلةأخبثاقتله،اللهم:عطاءابنفقال!،منزلهإلىفحمل.بهذا)15(تشولشالعامة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

15(

11(

12(

13(

14(

15(

..ففتشوا،حالهمنذلكفأنكروا:(ط)في

..فبعث،بهوالإيمانالضلالةإلىيدعوه:(ط)في

.بالكتاب(ط)في

والربوبية.الألوهية(ط)في

تصحيف.وهو-المهملةبالحاء-الحريري:بغدادوتاريخ(ظاو)(ح)في

عطاءابنترجمةوسترد(128-127)8/بغدادوتاريخ2(0-)91الأربعةالأصولفيللسلميالحلاجترجمةانظر

.هـ(35)9سنةوفياتفي

.(465-464)5/بغدادتاريخفيترجمته،تحريفوهو،الرحمنعبد(ط)في

..للوزيرفقيل،فكتبه،اعتقدهمنوكفروا،ذلكفأنكروا:(ط)في

ابنالوزيرطلبثم،كافرفهوبهذاقالمن:فقالوا،بهذايقولعطاءبنالعباسأباإن:الوزيرفقال(ط)قي

الخطيب.عبارةإلىأقربالمخطوطةنسخنافيوما..منزلهإلىعطاء

.القولبهذا:(ط)في

.(طمن)حاصرتينبينما

.الأولياءمنالسادة:(ط)في

.(طمن)حاصرتينبينما

رأسه.على:(ط)في

يعجبها.ولاهذامنتستوحش(ط)في
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،ورجلاهيداهوقطعت،قتلةشرذلكبعدالوزيروقتل،أيامسبعةبعدعطاءابنفمات.ورجليه

.(1)دارهوأحرقت

.)2(وصلبهقتلهعلىوأجمعوا،وزندقتهالحلآجكفرعلىبغدادعلماءاتفقوقد

وسئل،بكرأبيوفاةقبلالأولىالمرةفيالحلاجأحضرحين:الظاهريداودبنمحمدبكرأبوقال

شديداوكان.باطلالحلاجيقولهفما،حقبهجاءوما،حقاء!نبيهعلىاللهأنزلماكانإن:فقالعنه

.)3(عليه

وفاجرا،يتبالغوغبيا،يتعاقلجاهلافرأيته،وخاطبتهالحلاجرأيتقد:الصوليبكرأبووقال

)4(
يتزهد.

علىراكبوهوليصلببهجيءوقدبعضهمسمعهأيامأربعةعليهونودي،مرةأولفيصلبولما

سمعتهعليهاليصلبالخشبةإلىأدنيفلما.وغابشبههعليألقئ،بالحلاجأناما:()5(يقولأبقرة

.الفنا)6(علىأعنيعليالفنامعينيا:يقول

العجائب،إلىأنظر،الرغائبدارفيأصبحت،إلهي:يقولمصلوبوهوسمعته:بعضهموقال

.فيك)7(يؤذىبمنفكيف،يؤذيكمنإلىتتوددإنك،إلهي

الحلافيمقتلصفةذكر

وانتسبالصوفيةفصحب،بغدادإلىقدمةآخرقدمقدالحلاجكان:وغيرهالبغداديالخطيبقال

فيوالحجابالحشممنخلقاأضلقدالحلاجأنفبلغه،العتاسبنحامدذاكإذالوزيروكان،إليهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

إلىأقربالخطيةنسخنافيوما(128)8/بغدادوتاريخ2(1-52)الأربعةالأصولفيللسلميالحلاجترجمةانظر

مسموما.ماتأنهالمؤرخينعندوالثابت،هـ(31)1سنةوفياتفيالعباسبنحامدترجمةوسترد،عبارتيهما

معهلهمممنأوذيفيمنمرائيهمفيعادتهمعلى،عطاءابنبدعوةذلكيرونالعواموكان:(ط)فيهذاوبعد

:غيرهأوالحلاجحسينعلىيحطأو،عربيابنيؤذيفيمنالعلمإلىينسبممنجماعةذلكقالقدبل،هوى

.فلانبخطيئةهذا

الدنيا.همذاكإذبغدادعلماءوكان:(ط)في

.(912)8/بغدادتاريخ

يتعبد.وفاجرا..مدعياوخبيثا:(ط)في

.(ط)منحاصرتينبينما

،)14/348(النبلاءأعلاموسير)23(الأربعةالأصولفيللسلميالحلاجترجمةفيومثلها،الضنا()حفي

.(ظاو)(ب)فيليسوالخبر،الأشبهولعله(013)8/بغدادوتاريخ(ط)منوالمثبت

.(131)8/بغدادتاريخ
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يخدمونه،الجنوأن،الموتىيحييأنهلهموزعم،الحاجبالقشورينصرغلمانومن،السلطاندار

رجلاأنعيسىبنلعليوذكر.الطيرمنعدةأحياقدإنه:وقال.)1(ويشتهيهيختارهمالهويحضرون

منزله،وكبسفطلبه،ذلكإلىالناسويدعو،الحلاجيعبدالكاتب)2(القنائيعليبنمحمدلهيقال

فيالذهببماءمكتتبةالحلاجبخطأشياءمنزلهفيووجد،الحلاجأصحابمنأنهفأقر()3(فأخذهأ

منوأشياء،وبولهالحلاجرجيع)5(منفيهسفطا)4(عندهووجد.الجلودبأفخرمجلدةالحريرورق

أمرهففوض،الحلاجأمرفييتكلمأنالمقتدرالخليفةمنالوزيرفطلب،زادهمنالخبزوبقية،اثاره

وأنه،إله)6(أنهعندهمصحقدأنهلهفاعترفوا،فتهددهم،الحلاجأصحابمنجماعة!استدعى،إيى

وأالربوبيةأدعيأنباللهأعوذ:وقالوكذبهمفجحده)8(،)7(بذلكالحلاجوكاشفوا،الموتىيحيي

وجعل.ذلكغيرأعرفولا،الخيروفعلوالصلاةالصوموأكثر)9(،اللهأعبدرجلأناوإنما،النبوة

نفسيوظلمتسوءاعملت،أنتإلاإلهلاسبحانك:يقولأنويكثر،والتوحيدالشهادتينعلىيزيدلا

،قيداعشرثلاثةرجليهوفي،سوداء)01(مدرعةعليهوكانت.أنتإلاالذنوبيغفرلاإنه،ليفاغفر

.(1)1ركعةألفوليلةيومكلفييصليذلكمعوكان:قالوا.ركبتيهإلىواصلةوهي

لمنمأذونا،الحاجبالقشورينصردارمنحجرةفيعليهالعباسبنحامدالوزيراحتياطقبلوكان

نصروكان،الفارسيأحمدبنمحمدوتارة،منصوربنبالحسينتارةنفسهيسميوكان،إليهيدخل

له،حصلوجعمنفرقاهباللهالمقتدرعلىأدخلهقدوكان،صالحرجلأنهوظن،بهافتتنقدالحاجب

فيوحظي،سوقهفنفق،علتهافزالت،المقتدرأمالسيدةلوالدتهوقعوكذلك()12(عنهازوالهفاتفق

رجليه،فيكثيرةقيودفيفحبسه،العباسبنحامدالوزيرإلىسلمفيهالكلامانتشرفلما،السلطاندار

ويختارشاءمالهويحضرون،يخدمونهالجنوأن،الموتىيحييأنهأدعاهماجملةفيلهموجعل:(ط)في)1(

ويشتهيه.

تصحيف.وهو،القباني:(ظو)(ب)في)2(

.(ط)منحاصرتينبينما)3(

.(436-1/435)الوسيطالمعجم.النساءأدواتمنأشبههوماالطيبفيهيوضعكانوعاء(4)

.(نجاو)(رجع)اللسان.غائطمنالبطنمنيخرجماهو،،النجوهو)5(

الله.معإلهأنه:(ط)في)6(

وجهه.فيورموه:(ط)في)7(

ذلك.فجحد:(ط)في)8(

له.:(ط)في)9(

.(941)العربعندالملابسبأسماءالمفصلالمعجم.العامةوفقراءالعبيديرتديهكانالغليظالصوفمنلباس(01)

.(-132133)8/بغدادتاريخ(11)

.(ط)منحاصرتينبينما()12
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صالحانرجلانا)1(عنهأورجع.ممخرقساحروأنه،وزندقتهكفرهعلىفأجمعوا،الفقهاءلهوجمع

فذكرا،الدئاسلهيقالوالاخر،الأوارجي)2(العزيزعبدبنهارونعليأبو:أحدهما،اتبعهكانممن

وكذلك،كثيراشيئاوالسحروالمخرقةوالفجورالكذبمنإليهالناسيدعوكانوما،فضائحهمن

فانتبهتنائمةوهييغشاهاأنأرادأنهذلكمن؟كثيرةفضائحعنهفذكرت،سليمانابنهزوجةأحضرت

بشريسجدأو:فقالت،لهبالسجودابنتها)3(وأمر.يطأهاأنيريدكانوإنما،الصلاةإلىقومي:فقال

هنالك)4(باريهتحتمنتأخذأنأمرهاثم.الأرضفيوإلهالسماءفيإله،نعم:فقال؟!لبشر

.مبذورة)6(كثيرةدنانيرتحتهافوجدت،)5(أحبتما

منه،ليأكلطعامفيهطبقومع!،الغلمانبعضعليهدخلالعباسبنحامددارفيمعتقلاكانولما

الطبقذلكمنيدهفيكانماوألقى،)7(الغلامذلكفذعر،أرضهإلىسقفهمنالبيتملأقدفوجده

.)8(أيامعدةفمرض،محموماورجع،والطعام

لهأحضروقد،بالحلاجوجيء،يوسفبنمحمدعمرأبوالقاضيأحضر)9(مجلسآخركانولما

منشيءينالهلابيتادارهفيفليبن،لهيتيسرولمالحجأرادمن:وفيهأصحابهبعضدورمنكتاب

يطافكمابهوليطف،أيامثلاثةفليصمالحجأيامفيكانفإذا،دخولهمنأحدايمكنولا،النجاسات

طعامه،منفيطعمهم،يتيمابثلاثينيستدعيثم،بمكةالحجيجيفعلهمادارهفييفعلثم،بالكعبة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(طمن)حاصرتينبينما

مطلعها:التيبقصيدتهالمتنبيممدوحوهو،هـ(34)4سنةتوفي،كاتباهذاالأوارجيكان

ضياءالظلاممنكنتحيثإذالرقباءالدجىفيازدياركأمن

معربوهوالتأريجكتابهذاويقالى،ونحوهالخراجفيالدواوينأصحابكتبمن:الأوارجةإلىالنسبةوهذه

بغدادتاريخ.والمصروفالداخلفيهيسجلالذيالحساببدفتراليومنعرفهبمايعني.الناقلأيأواره

الفارسيةوقاموس(أرج)العروسوتاج(13-12)1/المتنبيوديوان(172)2/الأعيانووفيات.(134)8/

.(أوار)

والمثبت،ابنتهوأمرتها:(135)8/بغدادتاريخوفي،ابنهاوأمرها(ب)وفي،ابنتهاوأمرتها(ظاو)(ح)في

لأشبه.اوهو(ط)من

.(بور)اللسان.معربفارسي،المنسوجالحصير:البارية

.أرادتما:(ط)في

.(135-134)8/بغدادتاريخ

.شديدافزعأوفزع:(ط)في

.(138-137)8/بغدادتاريخ

مجالسه.من:(ط)في
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،)1(منهمأواحدكلويعطي،قميصاقميصايكسوهمثم،بنفسهخدمتهمويتولى

.)2(الحجمقاملهقامذلكفعل-فإذادراهمثلاثة

43

:قالأو-دراهمسبعة

.رمضانصيامعنذلكأجزأههندبا)3(ورقاتعلىالرابعاليومفيإلايفطرلاأيامثلاثةصاممنوأن

ذلك.بعدالصلاةعنذلكأجزأهآخرهإلىالليلأولمنركعتينليلةفيصلىومن

علىإلايفطرلاثم،ويصومويدعويصليأيامعشرةقريشوبمقابرالشهداءبمقابرجاورمنوأن

عمر:أبوالقاضيلهفقال.عمرهبقيةفيالعبادةعنذلكأغناه)4(الجريشوالملحالشعيرخبزمنشيء

قد،الدمحلالياكذبت:لهفقال.البصريللحسن"الإخلاصكتاب"من:فقال؟هذالكأينمن

علىالعباسبنحامدالوزيرفأقبل.هذامنشيءفيهوليس،بمكةللحسن"الإخلاصكتاب"سمعنا

إليهوقدم،عليهوألح.الورقةهذهفيذلكفاكتب،الدمحلالياقلتقد:لهفقالعمرأبيالقاضي

،المقتدرإلىالوزيروأنفذها،فيهاخطوطهمحضرمنوكتب،الورقةتلكفيذلكفكتب،الدواة

،)د(يبيحهماأعليتتأولواأنلكميحلوما،حرامودمي،حمىظهري:لهميقولالحلاجوجعل

والزبير،،وطلحة،وعلي،وعثمان،وعمر،بكرأبيوتفضيل،السنةومذهبي،الإسلامواعتقادي

فيموجودةالسنةفيكتبولي،الجراحبنعبيدةوأبي،عوفبنالرحمنوعبد،وسعيد،وسعد

بماخطوطهميكتبونوهميكررهوهو.يقولمماشيءإلى)6(يلتفتونفلا.دميفياللهفالله،الوراقين

بنحامدالوزيرظنساءحتىأيامثلاثةالمقتدرجوابوتأخر،محبسهإلىالحلاجورد،الأمرمنكان

منكثيرافتتنوقد،اثنانفيهيختلفولم،أمرهاشتهرقدالحلاجإن:يقولالخليفةإلىفكتب،العباس

،سوطألففليضربه،الشرطةصاحب؟الصمدعبدبنمحمدإلىيسلمبأنالجوابفجاء.بهالناس

طائفةمعهوبعث،إليهفسلمه،الشرطةصاحبوطلب،بذلكالوزيرففرح.عنقهضربتوإلاماتفإن

بعدوذلك،أيديهممنيستنقذأنمنخوفاالغربيالجانبمنالشرطةمحلإلىمعهيوصلونهغلمانهمن

،إكاف)7(عليهبغلعلىوركب.السنةهذهمنالقعدةذيمنبقينلستالثلاثاءليلةمنالاخرةعشاء

.(ط)منحاصرتينبينما(1)

.(138)8/بغدادتاريخ)2(

علومفيوالموسوعة(هندب)اللسانبالشامعندنامعروفوهو،عديدةأنواعوله،بقلينباتوهو،ويقصريمد)3(

.(617)2/الطبيعة

.(جرش)اللسان.يتطيبلمأي()4

.(ط)منحاصرتينبينما)5(

.يقولمماشيءإلىولاإليهيلتفتونفلا:(ط)في)6(

.(6701)2/الوسيطالمعجم:برذعة)7(
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باتأففذى،الليلةهذهفيالشزطةبدارمنزلهفاستقر،شكلهمثلعلى)1(الساسةمنجماعةوحود

.كثيرا"2(دعاءويدعو،الليلةهذهفييصلي

-يعنيالحديدأبوقال:يقولالشاشيبكرأباسمعت:السلميالرحمنعبدأبوفقال

الله،شاءمافصلىالليلمنقاممنصوربنالحسينصبيحتهافيقتلالتيالليلةكانتلما:)3(-المصري

فكان،الحفظجاز)4(بكلامفتكلم،القبلةنحويديهومد،بكسائهفتغطىقائماقامالليلاخركانفلما

الذيوأنت،ومشيئتكشأنكمنشئتما)5(لتبديعزكبسنانلوذ،شواهدكنحن:قالأنحفظتمما

فيهاوالصورة،الصورةكأحسنمشيئتكفيتجليكمثلتشاءلماتتجلى،إلهالأرضوفيإلهالسماءفي

مثلتإذاأنتكيفالهويذاتكفيالانيشاهدكإلىأوعزتثم،والقدرةوالبيانبالعلمالناطقةالزوح

فيصاعدا،ومعجزاتيعلوميحقائقوأبديت،بذاتيذاتيإلىودعوت،كزاتي)6(عقيبعندبذاتي

واحتملتوأحرقتوصلبتوقتلتاحتضرتإني،برياتي)7(منالقولعندأزلياتيعروشإلىمعارجي

منلأعظممتجلياتيهاكول)8(مكانينجوجمنذرةوأن،الجارياتفيولججت،الذارياتسافياتي

:يقولأنشأثم،الراسيات

)9(القدمشاهدأوفئالحيثورافيماشاهدهاطاحنفوساإليكأنعى

الحكمأبحرفيهاالوحيسحائبهطلتطالماقلوباإليكأنعى

كالعدمالوهمفيوتذكارهأودىومنمنكالحقلسانإليكأنعى

فهممقولفصيحكلأقواللهتستكينبياناإليكأنعى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

مننقلهأثناءأنصارهأعينعنالحلاجإخفاءالخطةبهذهالمقصودوكان.تصحيفوهي.السياسةأعوان(ط)في

تخليصه.محاولةمنخوفاالشرطةدارإلىالوزيربيت

.(041-138)8/بغدادتاريخ

(11)الحلاجأخباروفي)22(الأربعةالأصولىفيللسلميالحلاجترجمةفيومثله،(طو)الخطيةالنسخفيكذا

الأشبه.وهو،المصريالحدادبنبكرأبيالقضاةقاضيعنالخبرذكر

تصحيف.وهو،جائز(ط)في

نحن:)11(الحلاجأخباروفي..تحريفوهي..شئتمالتبديعزتكدلتنافلوشواهدكنحن(ط)في

أيضا.مستقيمةقراءةوهي..لتبدي،نستضيءعزتكوبسنا،نلوذبشواهدك

تحريف.وهو،لذاتيحلولىعند(ط)في

برياني.عنالتوليعند(ط)في

منوالمثبت،هالوك(ط)وفي،هيكل:)14/934(النبلاءأعلامسيروفي،هاكرك:(ظاو)(ب)في

.(11)الحلاجوأخبار()22الأربعةالأصولىفيللسلميالحلاجوترجمة(ح)

للسلميالحلاجترجمةمنوالمثبت،العدمشاهدفيأوالحبدرىفيما:()حوفي،العدم(ظاو)(ب)في

.القدمشاهديلقىالحيثوراءفيما(42)الديوانورواية.22:الأربعةالأصولىفي
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)1(العلمدارسإلامنهنيبقلممعاالعقولإشاراتإليكأنعى

الكظممكمدمنمطاياهمكانتلطائفةأخلاقاوحبكأنعى

إرمالألىوفقدانعادمضيأثزولاعينفلاالجميعمضى

)2(النعممنأعمىبلالبهممنأعمىلبستهميحذونمعشراوخلفوا

أنشد:القتلإلىبهليذهبفيهباتالذيالمنزلمنالحلاجأخرجولما:قالوا

مستقرابأرضليأرفلمأرضبكلالمستقرطلبت

حرا)3(لعشتقنعتأنيولوفاستعبدتنيمطامعيأطعت

.ذكرناهماوالمشهور،عليهليصلبالجذعإلىقدمحينقالهاإنه:وقيل

.)4(د!
ينشد:وجعل،قيداعشرثلاثةرجليهوفي،مشيته!ييتبحتروهومسىلم

الحيفمنشيءإلىمنسوبغيرنديمي

بالضيفالضيففعلبيشرمامثلسقاني

والسيفبالنطعدعاالخمردارتفلما

)5(الصيففيالتنينمعالراحيشربمنكذا

الحق!أنهاويغلمونمنهامشفقونءامنواوألذيفبهآيؤصمونلاالذلينبهايستتغجل):قالثم

.فعل)6(مابهفعلحتىذلكبعدنطقماثم،(18:ادشورىأ

ينطقلاساكتا)7(كلهاذلكفيوهوورجلاهيداهقطعتثم،سوطألففضربقدمثم:قالوا

.أحد)8(أحد:سوطكلمعيقولجعلإنه:ويقال،لونهيتغيرولم،بكلمة

الرحم.:2()5الديوانوفي،العدم)22(للسلميالحلاجترجمةفي(1)

الأربعةالأصولفيللسلميالحلاجترجمةفيوأيضأ.الألفاظبعضفياختلافمع25(-)24الديوانفيالأبيات)2(

بعضفياختلافمع)34(الأربعةالأصولفيباكويهلابنالحلاجوبداية(12-1)1الحلاجوأخبار23(-)22

.الألفاظ

وهو:،بينهمابيتزيادة(ط)وفي(141)العتاهيةأبيديوانفيالبيتان)3(

ومراحلوامذاقهوجدتمنيوذاقالزمانمنوذقت

.المذكورالديوانفيليسوهو

يتبختر.وهوإليهمشىللصلبأخرجوهفلما:(ط)في(4)

.الألفاظبعضفياختلافمع)35(الحلاجوأخبار)73(الحلاجديوانفيالأبيات()5

.(132)8/بغدادتاريخ)6(

.(ط)منحاصرتينبينما)7(

.(131)8/بغدادتاريخ)8(
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تكلمكلمةآخر:يقولالقصارعيسىسمعت:يقولعليبناللهعبدسمعت:الرحمنعبدأبوقال

إلاالمشايخمنأحدالكلمةبهذهسمعفما.الواحدإفرادالواجد)1(حسب:قالأنقتلحينالحلاجبها

.منه)2(الكلامهذاواستحسن،لهرق

صاحب-وكانالبغداديالفاتكأباسمعت:يقول)3(البجليبكرأباسمعت:السلميوقال

:وأقولوجلعزربييديبينواقف!كأنيالحلاجقتلمنثلاثبعدالنومفيرأيت:قال-الحلاج

بهفأنزلت،نفسهإلىالخلقفدعابمعنىكاشفته:فقال؟منصوربنالحسينفعلما،يارب

.)4(رأيتما

أعلم.فالله،كثيرابكاءوبكى،شديداجزعاذلك)5(عندجزعبل:قالمنومنهم

حيوية:بنعمرأبولناقال:قالالصيرفيعثمانبنأحمدبن)6(اللهعبيدحدثنا:الخطيبوقال

فقال،)8(رأيتهحتىأزاحمأزلولم،الناسجملةفيمضيتليقتلالحلاج)7(الحسينأخرجلما

.قتل)01(ثم.يوماثلاثينبعدإليكمعائدفإني،هذا)9(يهولنكملا:لأصحابه

عنديفإن،إليكبيأدع:الشرطةواليالصمدعبدبنلمحمديضربوهوقالأنهالخطيبوذكر

عنكالضربرفعإلىوليس،هذامثلستقولإنكليقيلقد:لهفقال.القسطنطينيةفتحتعدلنصيحة

الرأسونصب،دجلةفيبرمادهاوألقي،جثتهوأحرقت،راسهوحز،ورجلاهيداهقطعتثم.سبيل

أصحابهوجعل،النواحي()11(تلكأفيبهوطيف،خراسانإلىحملثم،الجسرعلىببغداديومين

وهواليومذلكاخرمنالحلاجرأىأنهبعضهموزعم.يوما)12(أربعينبعدإليهمبرجوعهأنفسهميعدون

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

المهملة.ءلحابا-حدلواا(ط)في

.)25(الأربعةالأصولفيللسلميالحلاجترجمة

تحريف.وهو،المحاملي(ط)في

لسابق.االمصدر

القتل.(ط)في

.385(/01)بغدادتاريخفيوترجمته،تصحيفوهو،اللهعبد(طو)(ظاو)(ب)في

.الحلاجمنصوربنالحسين:(ط)في

منه.فدنوت:(ط)في

الأمر.هذا:(ط)في

الخطيب.عبارةإلىأقربالمخطوطةنسخنافيوما(131)8/بغدادتاريخفيوالخبر.عادفما:(ط)في

.(ط)منحاصرتينبينما

تحريف.وهو،ثلاثين(ط)في
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المضروبهوأناأنيظنواالذينالنفر)1(هؤلاءمثللعلكم:فقال!،النهروانطريقفيحمارعلىراكمب

.)3(الحلاجأعداءمنعدواقتلإنما:يقولونبجهلهمفكانوا.)2(المقتول

علىتبدىالشياطينمنيعني؟دابةفلعل،صادقاالرأيهذاكانإن:الزمانذلكعلماءبعضوقال!

.بالمصلوبالنصارىفرقةضلتكما،)4(الناسبهليضل،صورته

رمادلأنزادتإنما:فقالوا،كبيرةزيادةالعامهذافيزادتدجلةأنواتفق:الخطيبقال

.)7(يبيعهولاشيئاالحلاجكتبمنأحديشتريألاببغدادونودي.خالطها)6()5(الحلاج

.ببغدادوثلاثمئةتسعسنةمنالقعدةذيمنبقينلستالثلاثاءيومفيالحلاجقتلوكان

فيالغزاليعنونقل،فيهالناساختلافوحكى،"الوفيات"فيخلكانابنالقاضيوذكره

كانأنهالحرمينإمامعننقل)9(ثم.)8(يليقماعلىويحملهكلامهيتأولكانأنه"الأنوارمشكاة"

فكان،البلادفيوتفرقوا،الناسعقائدإفسادعلىالمقفعوابنوالجنابيهواتفقإنه:ويقول،يذمه

.(01)العراقالحلاجودخل،التركببلادالمقفعوابن،والبحرينهجرفيالجنابي

أيامفيكانفإنه؟بدهرالحلاجقبلكانالمقفعابنفإن؟ينتظملاوهذا:خلكانابنالقاضيقال

)12(المقنعأرادالحرمينإمامولعل.قبلهاأو)11(ومئةوأربعينخمسسنةومات،والمنصورالسفاح

ثلاثسنةفيبالسمنفسهقتلوقد،عطاءواسمه،القمر)13(وأوتي،الربوبيةادعئالذيالخراساني

ونذكر،الحرمينإمامكلامنصححأنأردناوإذا،أيضاالحلاجمعاجتماعهيمكنولا،ومئةوستين

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

12(

13(

البقر.:بغدادتاريخفي

رأيتم.مابهففعل،رجلعلىشبهيألقيوإنما،بهلستإني:(ط)في

.(141-041)8/بغدادتاريخ

صورةعلىشيطانلهتبدىفقدصادقأالرأيهذاكانإن:فقال،الزمانذلكعلماءلبعضهذافذكر(ط)في

.الناسبهليضلالحلا!

.الحلا!جثة:(ط)في

وحديثا.قديماالهذياناتمنضروبوأشباهههذامثلفيوللعوام:(ط)في

الخطيب.عبارةإلىأقربالمخطوطةنسخنافيوما(141)8/بغدادتاريخ

.(-58)57الأنوارمشكاة

.خلكانابننقلثم:(ط)في

بالباطل.العراقأهلانخداعلعدمبالهلكةعليهصاحباهفحكم:(ط)في

.هـ(أ24)سنةالمصادرأكثرفيووفاته،تحريفوهو،ومئتين(ط)في

تصحيف.وهو،المقفعابن(ط)في

منالناسويراهيطلعقمرصورةتمويهاتهجملةمنلهمأظهرقدالمقنعوكان.تصحيفوهو،العمر(ط)في

.(264)3/الأعيانوفيات.يغيبثم،موضعهمنشهرينمسافة
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يعني؟الشلمغاني)2(وابن،الحلاجبذلكأرادفيكون،ذكر)1(ماعلىوقتفياجتمعواقدثلاثة

الذي؟بهرامبنالحسنسعيدأبيبنسليمانطاهرأبووهوالجنابيوالقرمطي،عليبنمحمدجعفرأبا

ذلكسيأتيكما.الكعبةأستارونهب،بالقتلئزمزموردم،الأسودالحجروأخذ،الحخاجقتل

ء)3(
.هاهنا)4(القاضيملخصاذكره.مبسوطا

:الأعيانمنالسنةهذهفيتوفيوممن

:)5(الصوفيةأئمةأحدعطاءبنالعباسأبو

.)7(الأدمي

عطاءا)6(بنسهلأبنمحمدبنأحمدوهو

.وغيرهما)9(زيادبن)8(والفضل،القطانموسىبنيوسفعنحدث

،ختماتثلاثوليلةيومكلفييقرأرمضانشهروفي،ختمةوليلةيومكلفييقرأ)01(وكان

يختمها.ولمومات،سنةعشرةسبعمنيتلوها،القرانمعانيفيهايتدئرختمةلهوكانت

العباسبنحامدالوزيرفعاقبه،موافقتهوأظهر،الحلاجأمرعليهاشتبهقدكانممنالرجلوهذا

ومات،منخريهمنالدمسالحتىرأسهعلىبهماوضربهخفيهبنزعوأمر،شدقيهعلىالبليغبالضرب

الوزيرماتفما.قتلةشرويقتلورجلاهيداهتقطعبأنالوزيرعلىدعاقدوكان،ذلكمنأيامسبعةبعد

.(11)كذلكإلا

بذلكالمرادفيكون،ذكركماالعقائدوإفسادالناساضلالعلىواحدوقتفياجتمعواقدثلاثةفذكر(ط)في)1(

..الحلا!

.هـ(322)لمنةأحداثفىذكرهوسيرد،تحريفوهو،السمعاني:(ط)في(2)

.هـ()317سنةأحداثفي)3(

.(571-2461/)الأعيانوفيات(4)

-)23القشيريةالرسالة35(-26)5/بغدادتاريخ35(5-0/1352)الأولياءحلية272(-)265الصوفيةطبقات()5

1/512)الشعرانيطبقات(61-)95الأولياءطبقات(256-1/552)4النبلاءأعلامسير(516)6/المنتظم2(4

-128).

.)265(الصوفيةطبقاتمنحاصرتينبينما)6(

.(161/)1الأنساب.الأدميبيعمنإلىالنسبةهذه)7(

.363()12/بغدادتاريخفيوترجمته،تصحيفوهو،المفضل(ط)في)8(

ضلاله.علىاعتقادهبعضفيللحلاجموافقاكانوقد:(ط)في)9(

..هذاالعباسأبووكان:(ط)في(ا")

.الجزءهذامنالحلاجمقتلصفةانظر(1)1



هـ903سنةوفيات

توفي:وفيها

94

)1(النديمحمدونبناللهعبدمحمدوأبو.الحرانيالطبيبهارونبنإبراهيمإسحاقأبو

فيمانسوقها،الحلاجفيمسألةإيرادفي(ب)انفردتوقد.منهالمنقولبالأصلمقابلةبلغ:(ح)هامشعلى)1(

يلي:

الحلاجفيمسألة

أنا:485(2/)الفتاوىقال-جنتهفسيحوأسكنهبرحمتهاللهتغمده-تيميةبنأحمدالدينتقيالإسلامشيخسئل

قتلكماظلماقتلإنما:ويقول،عليهيجبماذا،الحلاجيعتقدهمااعتقد،منالصوابولعلالأصلفيكذاأ

قتلوهل،الكلامبهذاعليهيجبفماذا،تعالىاللهأولياءمنالحلاجويقول،عليهماللهصلوات،الأنبياءبعض

مأجورين.أفتونا،لاأمالشريفالشرعبسيف

فإن،المسلمينباتفاقمرتدكافرفهو،عليهاالحلاجقتلالتيالمقالاتمنالحلاجيعتقدهمااعتقدمن،دلهالحمد

إله:وقوله،اللهأناكقولهوالاتحادالزندقةأهلمقالاتمنذلكونحووالاتحادالحلولعلىقتلوهإنماالمسلمين

فكل،شيءكلخالقاللهوأن،اللهإلاإلهلاأنهالإسلامدينمنبالاضطرارعلموقد.الأرضفيهـالهالسماءفي

يوم!ءايهعهتم!عداأخصئ!وعذهتمثقذ!عتداالرخمنءاتإ،والازضالسفؤتفىمن!لإن)و،مخلوقسواهما

ألحقإ،اللهعلىولاتقولوادينحتمفىلالقلواا!تتيأقل):تعالىقالوقد(59-39:مريمأ!فزدااتقنمة

ضتراأنتهوأثتتةحتقولواولاورس!ر-باللهكامنوامنهوروحمسيمإكأتقئهآزو!لمتهرسوهـاللهمسيمابنعشىاتم!يحإئما

ي!تنكفلن!و!يلاباللهكتىالازضفىوماالشنؤتفىمائهرولدلهليهوتأنلشبخنهزوصدإلةأدلهإئمالحتم

!فراثذينلقذ):تعالىوقال.(172-171:النساءأالاية!هواثمربونألمبمكةولاللهعئداليهوتأناتسميح

أليف!عذالثمنهؤكفرواالذيفليمسنيقولوتعضاينتهوائزوإنؤصدإلهإلاإل!منوصماثبثؤلثثااللهإتلواقا

الرسلقب!منخلتقدرسولإلامرلرأبفاتمسيحئا!رحيصغفووواللهويستتغفرون!اللهإلم!يتوبرتأفلا

!ويؤفكوتافثاظزثضالالثلهونبايت!يفانظرألظعاثمية!لان!اناصذيقةوأم!

.،73-75:المائدةأ

والاتحادالحلولدعواهمكفرهمأعظممنكان،كفرهمعلىالمسلمونواتفق،ورسولهاللهكفرهمالذينفالنصارى

فيالحلاجيةيقولهوكما،عليفيالغاليةيقولكماعيسىغيرفيوالاتحادبالحلولقالفمن،مريمبنبالمسيح

هؤلاءمنأفضلالمسيحلأن،النصارىقولمنشزفقوله،هؤلاءوأمثال،الحاكمفيوالحاكمية،الحلاج

فتمطر،امطريللسماءيقولالدجالأنمع،فيتغالإلهيةيدعيالذيالدجالأتباعجنسمنوهؤلاء،كلهم

بهيأمرثم،مؤمنارجلاويقتل،والفضةالذهبكنوزمعهفيخرج،كنوزكأخرجيوللخربة،فتنبتأنبتيوللأرض

.الدجالهذادونكانالخوارقهذهمثلبدونالإلهيةادعىفمن،الكذابالدجالالأعورفهوهذاومع،فيقوم

نأالأمةبينخلاففلاوبالجملة،السحرفيإليهمنسوبةكتبوله،السحرمنوأنواعمخاريقلهكانتوالحلاج

وعلى،الدممباح،كافرفهو،الإلهمنوجزءاإلاهايكونالبشرأنأو،بهاتحادهأوالبشرفياللهبحلولقالمن

وأن،اللهكلامكانالحلاجمنالمسموعالكلاموأن،الحلاجلسانعلىنطقاللهإن:قالومن.الحلاجقتلهذا

..بشرلسانعلىيتكلمولا،بشرفييحللااللهلأن،المسلمينباتفاقكافرأيضافهولسانهعلىالقائلهوالله

قالكما؟بقولهأمرهمماالرسلألسنةعلىفيقول،ببلاغهأمرهمماعليهفيقولون،بكلامهالرسليرسلولكن

الرسلمنواحدكلأنالناسخطابفيالمعروففإن.حمدهلمناللهسمع:نبيهلسانعلىقالاللهأنع!ي!النبي

على=يقولهذا:يقالوكما،لسانيعلىقل:للمروذيحنبلبنأحمدقالكماالآمرلسانعلىيقولوالرسول
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علىالجنييتكلمكماالبشرلسانعلىالمتكلمهواللهأنوأما،مفهوممعناههذافمثل.وكيتكيتالسلطانلسان

فيمصطلمالكونهالقلمعنهرفعقدالعقلغائبعنالقولهذامثلظهرإذاوأما.صريحكفر!ذا،المصروعلسان

غيرالقائللكنباطلأكانوإنفالقول،القلمفيهاعنهرفعحالفيبهتكلمفهذا،والسكرالفناءأحوالمنحال

فينفسهألقىمحبوباإن:يقالكما،القلبضعفمعالحبسلطانعليهاستولىلمنيعرضهذاومثل،مؤاخذ

أني.أنكفظننت،عنيبكغبت:قال؟خلفيوقعتفلم،وقعتأنا:فقال،خلفهنفسهالمحبفألقى،اليم

ذهبفإذا،معرفتهعنوبمعروفه،ذكرهعنوبمذكوره،عبادتهعنبمعبودهيغيبمقامإلىالناسبعضينتهيوقد

بأنهالعلممع،الحالهذهفيبهتكلمماعلىمعاقبايكنلمالقلمعنهيرفعبحيثالعقلغائبوصار،هذاتمييز

.الرجاللألباءيكونلاحالوافة،وضلالخطأ

نحوأو،بالقتلالفرحإظهارأو،كلمةأربعيندمهكتابةمثل،قتلهعندلهكراماتظهورمنالحلاجعنيحكىوما

أخبار"فيسنانبنثابتذكركما،كثيرةمواضعفيالحلاجأخبارالمسلمونجمعوقد.كذبكله،ذلك

،"بغدادتاريخ"فيالخطبيعليبنإسماعيلذكروكما،التنوخيالمحسنذكروكما،مقتلهشهدوقد"الخلفاء

،"المعتمد"فييعلىأبوالقاضيذكروكما،"تاريخه"فيالخطيببكرأبوالحافظذكروكما،قتلهشهدوقد

بنالفرجوأبوالقزوينييوسفأبوذكروكما،وغيرهماحزمبنمحمدوأبوالطيببنبكرأبوالقاضيذكروكما

أخرجوهالمشايخأكثرأن"الصوفيةطبقات"فيالسلميالرحمنعبدأبوذكروقد.أخبارهمنجمعافيماالجوزي

يعلموما،الطريقمشايخمنعدهمالذينالمشايخفي"رسالته"فيالقشيريالقاسمأبويذكرهولم.الطريقعن

يعرفلملأنه،فيهيقفالناسبعضولكن،المشايخمنولاالعلماءمنلابخيرالحلاجذكرالإسلامأئمةمنأحد

أيضاوهذا.شهيدوالمقتول،مجاهدوالقاتل،الظاهرفيقتلهوجبإنه:يقولبهالظنيحسنمنفأبلغ،أمره

باتفافواجبأمرالإلحادمنأظهرهماعلىقتلهوجوبفإن،باطلظلمامظلوماقتلإنه:القائلوقول.خطأ

التوبة،أظهروحبسأخذفلما،زنديقاصارأصحابهإلىالإلحادويبطنالإسلاميظهركانلمالكن،المسلمين

أحمدومذهب،الحديثوأهلمالكمذهبوهو،يقبلهالاوأكثرهم،المرتدينتوبةقبولفيمتنازعونوالفقهاء

يقبلالاخروالقول،الشافعيمذهبفيووجه،حنيفةأبيمذهبفيالقولينأحدوهو،عنهالروايتينأشهرفي

ظلما.قتلإنهيقاللاهذاقبلقتلإذاأنهعلىاتفقواوقد.توبته

يحبهوالله،اللهولايةعلىماتمناللهوليفإن،سقطفيهاوالعبارةكذاأاللهأولياءمنالحلاجإنالقائلقولوأما

وذهبت،أكثرهمأوالعلماءمنكثيرعنديجوزلابالجنة!النبيلهشهدمنلغيربهذاوالشهادة،عنهويرضى

فياستفاضمنبل:طائفةوقال،!النبيلغيربذلكيشهدلاأنهإلىالمدينيوعليحنيفةكأبيالسلفمنطائفة

ومر.وجبتوجبت:فقال.خيراعليهافأثنوا،بجنازةعليهمر!النبيلأن،بذلكلهشهدعليهالثناءالمسلمين

هذه:قال؟وجبتوجبتقولكما،اللهرسوليا:قال.وجبتوجبت:شرافقالعليهافأثنوا،بجنازةعليه

،النارلهاوجبت:فقلت،شراعليهاأثنيتمالجنازةوهذه.الجنةلهاوجبت:فقلت،خيراعليهاأثنيتمالجنازة

.،الجنائزفي)949(مسلموصحيح،الجنائزفي(013)1البخاريصحيحأ0الأرضفياللهشهداءأنتم

منليسفالحلاج،الأمةبشهادةوإما،بنصإما،الباطنفياللهأولياءمنأنهالناسلبعضيشهدأنجوزوإذا

أنهالناسبعضعلىيطلعأنهقدروإن،الإلحادأهلمنويجعله،عليهيطعنالأمةفجمهور،هؤلاءمنولاهؤلاء

اعتقادهعلىووافقه،الحلاجعلىأثنىالذيفهذا،الصلاحأهلبعضبهيختصمماذلكونحوبكشفاللهولي

قتلفقد،للهولياوكانظلماقتلأحدالزندقةعلىالشرعبسيفقتلفيمنيعرفلاأنهأحدها،وجوهمنضاك

=وأمثال،الأعمىبردبنوبشارالمصلوبسعيدبنومحمدالقدريوغيلاندرهمبنوالجعدصفوانبنالجهم
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وكذلك،الكفارفقتلهمالأنبياءوأما(سقطثمةوكانكذا)هؤلاءفيواللبالعلمأهليقلولم،كثيرهؤلاء

بحكميقتلوالم،البغاةالخوارجقتلهمونحوهموالحسينوعليوعثمان،الكفارقتلهماستشهدواالذينالصحابة

علىمتفقونالدينأئمةفإن،وغيرهموأحمدحنيفةوأبيوالشافعيكمالكالدينأئمةفقهاءمذاهبعلىالشرع

وأمثاله.الحلاجدمحلعلىمتفقونوهم،هؤلاءدماءتحريم

أعظمومن،والتقوىالإيمانوهو،الولايةطريقيعرفممنإلايكونلااللهأولياءعلىالاطلاعإن:الثانيالوجه

لمالمقالةهذهمثلعلىالحلاجوافقفمن،والاتحادالحلولكأهل،الإلحادأهلمقالةيجتنبأنوالتقوىالإيمان

وغيرهم.اللهأولياءبينيميزأنيجوزفلا،اللهأولياءبطريقعارفايكونفلا،والتقوىبالإيمانعارفأيكن

لنفسه،شهادةبالولايةلهفشهادته،جنسهمنفيكون،مقالتهعلىيوافقهأنهأخبرقدالقائلهذاأن:الثالث

صدقهولاكذبهفيهيعلملافيمانفسهالمرءوشهادة،الحقعلىأنهلنفسهوالرافضيوالنصرانياليهوديكشهادة

.ضلالأهلأنهموالإجماعوالسنةبالكتابثبتالذينولطائفتهلنفسهشهادتهتكونفكيف،مردودة

وأما.اللهيعلمهغيبفهذا،يتبلمأو،اللهوبينبينهفيماتابالموتعندالحلاجكونإمايقالماإن:الرابع

وقد،يقظانحاضروهوويقوله،الكتبيصنفكانبل،كذلكفليس،الاصطلامعندبهذايتكلمكانإنماكونه

ظلمأ،قتليقالأنيجزلمفرضلوفهذا،الظاهرفيعذرأتكنلمهـانالباطنفيعذراتكونالعقلغيبةأنتقدم

المؤمنالمسلموغايةذلك؟بخلافالأمركانإذافكيف،يعلملابمايشهدولا،اعتقادهعلىلهموافقإنهيقالولا

الزندقةأهلحالفهذا،عليهقيلماعلىيوافقهأنفإما،الشبهةأوالاصطلامفيهيدعيأوالحلاجعذرإذا

أمرناالذيالموحيدنعرفأنعليناإنماونحن،الإسلامدينمنمارقفهومثلهقتليجؤزلممنوكذلك،والإلحاد

وأما،مثلهقتليجبوأنه،باطلالحلاجقالهماأنبكلاهماعلمناوقد،بهأمرنا(الذيااللهطريقونعرف،به

حاجةولا،اللهإلىأمرهفهذاغيرها؟أوتوبةمن،بهلهاللهيغفرأمرلهالباطنفيكانهل،المعينالشخصنفس

أعلم.والله،ذلكبحقيقةالعلمإلى

هذافهل،ومستقبلماضييكاشفمنمنهموأن،حقالأولياءكراماتأنيعتقدعمنعنهاللهرضيأيضاوسئل

.؟لاأوصحيحالاعتقاد

موضع،غيرفيالقرآنعليهادلوقد،والجماعةوالسنةالإسلامأهلأئمةباتفاقحقالأولياءكرامات:أجاب

المعتزلةمنالبدعأهلأنكرهاهـانما،وغيرهموالتابعينالصحابةعنالمتواترةوالآثارالصحيحةوالأحاديث

تدعىأويدعيهاممنكثيرلكن،ينكروهافلماللهعندالمقبولونوشيوخهالإسلامأئمةوأما.تابعهمومنوالجهمية

،يقولماكلفياتباعهوجوبعلىولاصاحبهاعصمةعلىتدللافإنهاوأيضا،عليهملبوساأو،كذابايكونله

كما،منهشرهوومن،الكتابوأهلالمشركينمنالكفاربعضعنوغيرهالكشفمنالخوارقبعضتصدرقدبل

يقتلوأنه،فتنبت،أنبتي:للأرضويقول.فتمطر،أمطري:للسماءيقولالذخالأنالصحيحفيبينت

،الهواءفيطارلوالرجلأنعلىالدينأئمةاتفقولهذا،والفضةالذهبكنوزخلفهيخرجوأنه،يحياثم،واحدأ

مختصرةجملةوهذه،غ!يورسولهبهاللهبعثالذيوالنهيالأمرعندوقوفهننظرحتىبهيغترلم،الماءعلىمشىأو

أعلم.والله،الموضعهذاغيرفيمبسوطةمفصلة

أيضامسألة

منكانوهل؟زنديقاأوصديقاكانهل،الحلاجفياللهرحمهتيميةبنأحمدالعباسأبوالإسلامشيخعنهاسئل

بمحضرالزندقةعلىقتلوهل؟شيطانيحالوله،الشياطينإخوانمنأو،رحمانيحالوله،المتقيناللهأولياء

ذلك؟فيالعلماءقالتوماذا؟ظلمأقتلأو،المسلمينعلماءمن
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وبغير،إقرارهوبغيربإقرارهعليهثبتالتيبعينهالنفاقهيوالزندقة،الزندقةعلىقتلالحلاج،دلهالحمد:أجاب

جاهلوإما،ملحدمنافقفهوحقبغيرقتلإنهقالومن،المسلمينباتفاقالقتليوجبمماعليهثبتالذيالأمر

جميعه.عنفضلاالقتلبعضهيوجبماالكفرأنواعمنعنهاستفاضقدوكان.ضال

نفساني،وبعضها،شيطانيبعضها،ومجاهداتورياضاتعباداتلهكانبل،المتقيناللهأولياءمنيكنولم

السحر،منأنواعاوتعلم،الهندأرضإلىذهبقدوكان،بالباطلالحقفلبس،للشريعةموافقأكانوبعضها

جمعوقد،بهتانيةومخاريق،شيطانيةأحواللهوكانت،اليومإلىموجودوهو،معروفاالسحرفيكتاباوصنف

عليبنأحمدمثل،أولئكعننقلواوالذين،زمانهفيكانواالذينبهاأخبر،كثيرةكتبفيأخبارهالعلماء

ابنالفرجوأبو،أخبارهفيمجلداكتاباصنفالقزوينييوسفوأبو،"بغدادتاريخ"فيذكره،الخطيب

الرحمنعبدأبووذكر،"تاريخه"فيذكرهوسبطه"الحلاجأخبارفياللجاجرفع"سماهمصنففيهله،الجوزي

وممن،الطريقةمشايخمنيعدوهولم،عليهوأنكروا،ذموهالمشايخأكثرأن"الصوفيةطبقات"كتابفيالسلمي

سنةتوفيالجنيدفإن،الجنيدموتبعدقتلبل،الجنيدحياةفييقتلولم،عنهاللهرضيالجنيدالقاسمأبوذمه

راكبأبغدادإلىبهقدمقدوكان،وثلاثمئةتسعسنةأظنه،وثلاثمئةبضعسنةقتلوالحلاج،ومئتينوتسعينثمان

اعترفماوالزندقةالكفرمنكلامهمنوجدحتىمدةالحبسفيوأقام.القرامطةداعيهذا:عليهينادىجملعلى

ويتصدق،بالبيتيطوفكمابهويطوف،بيتادارهفييبنيفإنه،الحجفاتهمنأنهلهكتابفيذكرأنهمثل،به

من:لهقالوا.نعم:قال.هذاقلتأنت:لهفقالوا.الحجعنذلكأجزأهوقد،ذكرهابصدقةيتيماثلاثينعلى

أنا،زنديقياتكذب:عمرأبوالقاضيلهفقال،"الصلاةكتاب"فيالبصريالحسنذكره:قال؟هذالكأين

فأفتوا،عليهيجببماويفتوا،منهسمعوابمايشهدواأنالوزيرمنهمفطلب.فيههذاوليس،الكتابهذاقرأت

قتله.وجوبعلىواتفقوا

فإنه،صدقهيعلملالأنهيقتلأم،يقتلفلاتوبتهمنهتقبلهل،التوبةأظهرإذاالزنديقفيقولانلهمالعلماءلكن

صادقاكانفإن،التوبةأظهروإنيقتلبأنهاكثرونوأفتى،يقتلولايستتاببأنهطائفةفأفتى؟ذلكيظهرزالما

والزانيالسارقتابلوكما،لهتطهيراالحدوكان،الدنيافيوقتل،الاخرةفياللهعندذلكنفعهتوبتهفي

فيذلكنفعهمالتوبةفيصادقينكانواوإذا،عليهمالحدإقامةمنلابدفإنه،الأمروليإلىرفعواأنبعدوالشارب

الحلاجكانفإن.لهمعقوبةقتلهكانالتوبةفيكاذباكانومن،لهمكفارةقتلهموكان،توبتهماللهوقبل،الآخرة

.كافراقتلفإنه،التوبةفيكاذباكانوإن،التوبةبتلكينفعهاللهفإن،التوبةفيصادقأ،القتلوقتتاب

انقطعدجلةوأن،اللهاسمالأرضعلىكتبدمهأنذكرمنوكل،الكراماتمنشيءالقتلوقتلهيظهرولم

وإنما،منافقأوجاهلإلايحكيهالاالأموروهذه،كاذبفإنه،هذاتشبهالتيالاكاذيبمنذلكغيرأو،ماؤها

أنبياءقتلفقدوإلا،اللهأولياءيقتلاللهعبدبنمحمدشرعإن:القائليقولحتى،الإسلامأعداءالزنادقةوضعها

الكفاربسيوفقتلوا،اللهإلاعددهيحصيلاماالصالحينمنوغيرهموالتابعينالصحابةمنوقتل،كثيرون

وأظهر،القتلوقتجزعولقد؟كلهمهؤلاءمنخيرالحلاجفهل،اللهاسمأحدهمدميكتبولم،والفجار

وأحوالبهتانيةخزعبلاتصاحبكانلأنه،الجهالمنكثيربهافتتنعاشلولأنه،منهذلكيقبلفلم،التوبة

بحالالعالمونالمتقوناللهأولياءوأما،والبهتانيةوالنفسانيةالشيطانيةالأحواليعظممنيعظمهإنماولهذا؟شيطانية

كلماتكلامهمنذكرقدكانوإن،"رسالته"مشايخفيالقشيرييذكرهلمولهذا،يعظمهأحدفيهمفليسالحلاج

بنعمرووكان،منهنزعهازندقتهعلىاطلعفلما،بابنتهزوجهقدالنهرجورييعقوبأبوالشيخوكان،استحسنها

هذا=مثلأصنفأنأقدر:فقال،القرآنيقرأقارئافسمع،معهكنت:ويقول،كافرأنهيذكرالمكيعثمان
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أنهالسنةأهلعندفيظهر؟تعظيمهإلىبهيستجلبهمماقومكلعنديظهروكان،الكلامهذانحوأو.القران

بعضيبعثأنمخاريقهمنوكان،الأجنادلباسوتارة،الزهادلباسويلبس،شيعيأنهالشيعةوعند،سني

فيشتهي،المكانذلكقربإلىبجماعةيخرجثم،والحلواءالفاكهةمنشيئافيهيخبئالبريةمنمكانإلىأصحابه

له،كرامةهذهأنالحاضرونفيظن،ويجيبههنالكخبأمافيأخذ،ذلكإلىفيذهب،حلاوةأوفاكهةأحدهمعليه

منهفطلبوا،قبيسأبيجبلعلىمرةكانوا،أحياناتخدمهالشياطينوكانت،وشياطينسيمياصاحبوكان

منأحضرقدذلكفوجدوا،الأمرفكشفوا،حلاوةبصحنمعهجاءثم،منهمقريبمكانإلىفذهب،حلاوة

حاللهممنالحلاجلغيركثيرايجريهذاومثل.إليهالحانوتمنالشيطانحمله،اليمنفيحلاويحانوت

،بالنساءيزنيكانبأنهنفسهعنأخبرشيخمثل،زمانناغيروفي،زماننافيهؤلاءمنكثيرانعرفونحن،شيطاني

لي:فيقول،بيضاواننكتتانعينيهبينأسودكلبيأتينيوكان:قال،يقولهوكان،يصليولابالجواريويتلوط

بذلكيأتيهالشخصذلكفيصبح،لأجلكحاجتهقضيتوأنا،بهيأتيكوغدا،نذرالكنذرقد،فلانبنفلان

عقلي،عنأغيبحتىأقولهاللاذنمثلتغييرمنيطلبإذاوكنت:قال.بذلكالكافرالشيخهذاويكاشفه،النذر

فلما،نورعليهأسودعموديديوبينأمشيوكنت:قال.وضعهمنأدريلاوأنا،فميأويديفيباللاذنفإذا

اللاذنمنالتغييروذهب،النوروذهب،الأسودالكلبذهبالفواحشويجتنب،ويصوميصليوصار،تاب

.وغيره

ذلكإبراءمنهيطلبونالشيخإلىالصروعأصحابفيأتي،الناسبعضيصرعونيرسلهمشياطينلهكاناخروشيخ

الشيخويعطون،فيفارقونه،الجنمنأتباعهإلىفيرسل،صرعتهالشيخشياطينأنيعلمونلاوهم،المصروع

دراهم.

كللكونحضر،الصلاةعنكنسقطنحن:لهوقالوا،أغوتهالشياطينفجاءته،بالعلممشتغلاكانوآخر

الحلاوةأهلوأعطى،فاستتابه،العارفينالشيوخبعضعندحضرحتىوالفاكهةبالحلاوةيأتونهفكانوا.تريدما

.بالشيطانالمفتونذلكأحضرهاالتيحلاوتهمعن

لموإننفسانيأوشيطانيحالصاحبفإنه،تأثيرأومكاشفةمنحاللهوكان،والسنةالكتابعنخرجمنفكل

بهتاني.محالصاحبفهو،الأحوالبأصحابمتشبههوبل،حاللهيكن

منعكأنبئكمهل):تعالىقالكما،البهتانيوالمحالالشيطانيالحالبينيجمعونالشيطانيةالأحوالأربابوعامة

الشيطانيالحالأهلهؤلاءأئمةمنكانوالحلاج(222-221:الشعراءأ!هواثيوأفاككلعكتنزل!ألشنطينتنرل

الكهانمثل،الأصناميعبدونالذينالمشركينشيوخهمهؤلاءوأئمة،كثيرةطوائفوهؤلاء،البهتانيوالمحال

يعتقدونميتلهمماتإذامنهؤلاءومن،ذلكوغيروالغربالهندبأرضوالمشركينللعربكانواالذينوالسحرة

تلكأنهيعتقدونمايأتيهمفمانه،بوصاياويوصيهم،ودائعهويرد،ديونهويقضي،فيكلمهم،الموتبعديحياأنه

الموتىبالمشايخيستغيثممنوكثير.إياهفيظنونه،صورتهفييتمثلشيطانوهو،الحياةفيكانتالتيالصورة

الشيخ،ذلكصورةفيرى.وكذاكذاحاجةلياقض،فلانشيخياأو،فلانسيدييا:فيفول،والأحياء

يطلبه،مابعضلهيحضرأو،عدوهعنهيدفعأو،قلبكطيبأو،حاجتكأقضيأنا:لهويقول،فيخاطبه

وقائعهذامنأعرفوأنا.اللهغيرفدعا،باللهالداعيأشركلماالشيخصورةفيلهتمثلقدشيطانأذلكويكون

حتى،الصانعهووالمصنوع،الخالقهوالمخلودتىأنبمعنى؟سواهولاغيرهالوجودفيما:ويقولون،متعددة

خائفاكانوالاخر،الأرمنمنخائفاكانأحدهم،أصابتهمشدائدفيبياستغاثواأنهمذكرواأصحابيمنطائفةإن

=،بهذاأعلملاأنيفأخبرتهم،عدوهعنهدفعتوقد،الهواءفيرآنياستغاثلماأنهمنهمكلفذكر،التترمن
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وث!ثمئةمحشوسنةخلت5ثي

عمله،إلىوأعيد،أموالهإليهوردت،معتقلاوكان،الضيقمنالساجأبيبنيوسفأطلقفيها

فبعث،الحضرةإلىيحملهادينارألفخمسمئةسنةكلفيعليهووظف،أخرىبلدانإليهوأضيف

منواحدلغيرجرىوهكذا.بال!هأشركوالمافأغواهم،لأحدهمتمثلشيطانهذاوإنما،شيئاعنهمدفعتولا

ليويقول،حاجتهوقضىجاءوقدالشيخفيرىأمرفيبالشيخأحدهميستغيث؟أصحابهممعالمشايخمنأصحابنا

إسلامه،وجدد،توبناهالسياخلهيقالكانوشيخ،شيطاناكانذلكأنويتبين.بهذاأعلملمإني:الشيخذلك

شيطاناتعبدأنكلهذكرتولما،أخرىويكذبتارةفيصدق،بأشياءيخبره،عنترلهيقالالجنمنقرينلهكان

قتلوقد.مشهورةقصةفيذلكمنوتاب.قذرإلهإنك،سبحانكلا،عنتريا:لهيقولبأنهاعترفال!هدونمن

ويكاشفهيأتيهقرينلهوكان،وسبعمئةعشرةخمسسنةقتلناهالذيالشخصمثل،هؤلاءمنقتلمنالشرعبسيف

الرسولحالفيأشياءلهويذكر.ال!هرسولأنا:يقولصارالقرينذلكأنأمرهويكذب،تارةفيصدق،بأشياء

،!الرسولإلىأضافهامنيكفرالتيالأمورمنوكذاكذاليويقول،يأتينيالنبيإن:قالبأنهعليهفشهد،!!

للنبيالمعروفةالصورةفييأتيهلاولهذا،شيطانيأتيهالذيهذاوأن،الكهانجنسمنهذاأنالأمورلولاةفذكرت

الناسمنكثيروكان،أخروأموراالمسكريتناولأنلهويبيح،لهيخضعأنهعنهويذكر.منكرةصورةفيبل،غ!

ذلكأناعتقادهفيكافرالكن،الصورةتلكرأىأنهكاذبايكنولم،الرؤيةمنبهويخبريقولفيماكاذبأنهيظنون

كما،بالباطلالحقعليهالتبس،القرانواتباعالإيمانبحقائققلبهال!هينورلمفمن،كثيرهذاومثل،ال!هرسول

،أنبياءأنهمفيهمفاعتقدوا،الكذابينمنوغيرهاليمامةصاحبالكذابمسيلمةحالالناسمنكثيرعلىالتبس

أنهيزعمكلهم،كذابوندجالونأقوامفيكميخرجحتىالساعةتقوملاء!يالهالنبيقالوقد،كذابينكانواوإنما

ادمخلقمنما:قالك!ي!النبيفإن،مريمبنعيسىيقتلهالذيالكبيرالدجالفتنةالدجاجلةوأعظم،ال!هرسول

منبكأعوذإني،اللهم:الصلاةفيأحدهميقولأنالمسلمينوأمر.الدجالفتنةمنأعظمفتنةالساعةقيامإلى

(1131)البخاريصحيحأوالمماتالمحيافتنةومن،الدجالالمسيحفتنةومن،القبرعذابومن،جهنمعذاب

.،الصلاةومواضعالمساجدفي()588مسلمصحيح،الجنائزفي

يقتلوأنه،فتنبت،أنبتي:للأرضويقول،فتمطر،أمطري:للسماءيقولأنهع!ي!النبيعنالصحيحفيوثبت

أخبرناالذيالكذابالأعورأنتبل،كذبت:فيقول.ربكأنا:فيقول،فيقوم،قم:لهيقولثممؤمنأرجلا

يسلطفلا،الثالثةالمرةفييقتلهأنيريدثم،مرتينفيقتله،بصيرةإلافيكازددتماوال!ه،غ!ي!اللهرسولعنه

ربكمإن:وقال،أعورأنه:أحدها؟ذلكتنافيعلاماتثلاثفيهع!ي!النبيبينوقد.الإلهيةيدعيوهو.عليه

،رفككافر:عينيهبينمكتوبأنه:والثاني.،والسيرالمغازيفي(41)41البخاريصحيحأ0بأعورليس

.يموتحتىربهيرىلنمنكمأحداأنواعلموا:ع!ي!قولهوالثالث.قارئوغيرقارئمنمؤمنكلويقرأه

النبيكقولالنبوةدعوىبغيريكذبمنومنهم،النبوةيدعيمنمنهم،دجاجلةهذاودون،الكبيرالدجالهوفهذا

المقدمة.في7()7/مسلمصحيحأ"وإياهمفإياكم،كذابوندجالونأقوامالزمانآخرفييكون"ع!ي!

الموتقبلتابهل:للرجلقيلإذاولكن،ريببلابحققتلوقد،ريببلاالدجاجلةالكذابينمنكانفالحلاج

أعلم.وال!ه.أعلمال!ه:قاليتبلمأو
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وأشهراعتقلحينيديهبينقرأقدوكان،)1(القارئالأدميبنبكرأبامنهيطلبالخادممؤنسإلىحينئذ

شديذ!أليوانمذهؤإنطفةوهىآتقرئائضذإذارفيأضذوكذللث)ومئتين)2(وسبعينإحدىسنةفي

شريككوأنااذهب:مؤنسلهفقال!الخادممؤنسمنواستعفىسطوتهمنالقارئفخاف.!201:هودأ

مكينلديناليؤماإنكقالكمهوفلمالنقسىأشتخلقحهبهتائوقالملكوقال)يديهبينقرأعليهدخلفلما.الجائزةفي

رفيأضذوكذللث))3(إشهاريعندقرأتهالذيالعشرذلكتقرأأنأحمببل:فقال!.!54:يوسفأ!وأمين

علىذلكوكان،وجلعزاللهإلى)4(توبتيسببكانذلكفإن(201:هودأمهوظالةوهىآتقرئأضذإذا

إليه.وأحسنجزيلبمال!لهأمرثم.يديك

اقتربفلما،الطريقلهفبسط،(ليعوده)المقتدربنهارونفجاءهالوزيرعيسىبنعليمرضوفيها

قدالخليفةبأنالخبرجاءثم،معهالخادممؤنسوجاء،الخليفةسلاموبلغه،إليهوخرجتحاملدارهمن

يكلفهلئلاالخليفةعلىسلمحتىعظيمجهدعلىوركب،الخادممؤنسمنفاستعفى،عيادتهعلىعزم

إليه.الركوب

المال!بيتإلىحملماحاصلفكان،إليهاينتسبومنموسىأمالقهرمانةعلىقبضالسنةهذهوفي

.دينارألفألفجهتهامن

بنعمرالحسينأباالقضاءمنصبالمقتدروتىالاخرربيعمنبقينلعشرالخميسيوموفي

عزل!ولكنه-الناسوفقهاءالحديثحفاظمنوكان-الأشنانيبابنالمعروفالشيبانيعليبن)6(الحسن

.ببغدادمحتسباذلكقبلوكان،أيامثلاثةبعد

عليه.وخلع،نازوكووليها،بغدادشرطةعنالصمدعبدبنمحمدعزل!وفيها

السنبلة.برجفيوذلكذراعانطولهذنبلهكوكبظهرالاخرةجمادىوفي

بغلةوفيها،الماذرائي)7(بنالحسينوهومصرنائبهداياوصلتمنهاشعبانفيالسنةهذهوفي

أنفه.طرفإلىلسانهيصلوغلام،فلؤها)8(معها

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

.هـ()348سنةوفياتفيترجمتهسترد

.81(-85)5/المنتظم.(بو)(ظا)منوالمثبت،تحريفوهو،وستين:(طو)(ح)في

.وإشهاريسجنيعند:(ط)في

ورجوعي.توبتي:(ط)في

عليه.أبيهسلامويبلغه:(ط)في

.-704(604)15/النبلاءأعلامسيرفيترجمته.ثصحيفوهو،الحسين(طو)(بو)()حفي

سنةوقيل،هـ()314سنةتوفي،مصرخراجعلىوكان،تحريفوهو،المارداني:(طو)الخطيةالنسخفي

.34()5/البلدانمعجمفيترجمته،هـ()317

.(فلا)اللسان.ولدهاأي
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.الرومببلادالمسلمينعلىالفتوحمنكانبماالمنابرعلىالكتبقرئتالشهرا)1(هذااوفي

موضعاعشرسبعةا)3(فيأالأرضفيفلوع)2(واسطبأرضانشقبأنهالخبروردالسنةهذهوفي

قرية.وثلاثمئةألفالقرىأمهاتمنغرقوأنه،ذراعمئتاوأقلها،ذراعألفطولهأكبرها

الهاشمي.الملكعبدبنإسحاقبالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.بالوراقويعرف،الأنصارمولى،)6(الدولابيبشرأبو،سعد)5(بنحمادبنأحمد)4(بنمحمد

.ذلك)7(وغير،التاريخفيحسنةتصانيفوله،الحديثحفاظأئمةأحد

.كثيرةجماعةعنوروى

يذفيبالعرجوالمدينةمكةبينالحجإلىقاصدوهووتوفي،يضغف)8(وكان:يونسابنقال

القعد-)9(.

جعفرأبوالإمام،غالببنكثيربنيزيدبنجريربنمحمد)01(الطبريجريربنجعفرأبو

.الطبري

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(167)6/المنتظممنحاصرتينبينما

.(فلع)اللسان.شقوقأي

.(ط)منحاصرتينبينما

الحفاظتذكرة353(-352)4/الأعيانوفيات(916)6/المنتظم(1431/)اللباب372(-371)5/الأنساب

.055()2/الضعفاءفيالمغني31(9031-)14/النبلاءأعلامسير076(975-)2/

تحريف.وهو،سعيدأبو(ط)في

إلىبعفأجدادهنسبأنهوظني..يضمونهاالناسولكن،الدالفتحالنسبةهذهفيالصحيح:السمعانيقال

.371(-936)5/الأنساب.الدولابقريةمنيكونأنفيمكن،الريمنوأصله،الدولابعمل

كتابوهو،هـ(ا)322سنةآبادبحيدرالمعارفدائرةمجلسبمطبعة"والأسماءالكنى"كتابهجزأينفيلهطبع

.متداول،مشهور

.(بو)(ح)منوالمثبت.تحريفوكلاهما،يصنف371()5/الأنسابوفي،يصعق(ط)في

وهم.وهوهـ(032)سنةتوفيالأعيانووفياتواللبابالأنسابفي

المنتظم81()2/اللباب2(70-502)8/الأنساب()39للشيرازيالفقهاءطبقات(916-162)2/بغدادتاريخ

سير(291-191)4/الأعيانوفيات09(-98)3/الرواةإنباه49(-04-)18الأدباءمعجم(017-172)6/

الشافعيةطبقات(994-894)3/الاعتدالميزان716(-071)2/الحفاظتذكرة282(-1267/)4النبلاءأعلام

.(411-601)2/للداوديالمفسرينطبقات(-012128)3/للسبكي
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)2(الجسممليح،أعين،أسمروكان،ومئتينوعشرينأربعسنةفيمولدهكان
)1(

.اللسانفصيح

57

القامة،مديد،

والتفسير،الحافلالتاريخوله،الحديثطلبفيالآفاقإلىورحل،الغفيرالجمعنالكثيرروى

،")4(الآثارتهذيب"ذلكأحسنومن.والفروعالأصولفيالنافعةالمصنفاتمنوغيرهما،)3(الكامل

ورقة.أربعينيومكلفييكتبسنةأربعينمكثأنهعنهرويوقد.يتمهلملكن

بقولهيحكم،العلماءأئمةأحدوكان،بغداد)5(جريرابناستوطن:الخطيببكرأبوالحافظقال

حافظاوكان،عصرهأهلمنأحدفيهيشاركهلمماالعلوممنجمعقدوكان،وفضلهلمعرفتهإليهويرجع

وصحيحها،وطرقهابالسننعالما،الأحكامفيفقيها،بالمعانيبصيرا،بالقراءاتعارفا،اللهلكتاب

الناسبأيامعارفا،بعدهمومنوالتابعينالصحابةبأقوالعارفا،ومنسوخهاوناسخها،وسقيمها

مثله،أحديصنفلمالتفسيرفيوكتاب،والملوكالأممتاريخفيالمشهورالكتابوله،وأخبارهم

كتمثوفروعهالفقهأصولفيوله،يتمهلمأنهإلا،معناهفيسواهأرلم"الآثارتهذيب"سماهوكتاب

.عنه)6(حفظتبمسائلوتفرد،واختياراتكثيرة

سافرلو:قالأنهالإسفرايينيالفقيهطاهرأبيبنأحمدحامدأبيالشيخعنوبلغني:الخطيبقال

هذاكلاماأو،كثيراذلكيكنلمالطبريجريربنمحمدتفسيركتابله)7(يحصلحتىالصينإلىرجل

.)8(معناه

جريرلابنالتفسيركتابطالعأنهخزيمةبنإسحاقبنمحمدبكرأبيالأئمةإمامعنالخطيبوروى

ظلمتهولقد،جريرابنمنأعلمالأرض)9(أديمعلىأعلمما:قالثم،آخرهإلىأولهمنسنينفي

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(48-47/)18الأدباءمعجمفيولادتهسنةحولالخلافانظر

الجسم.نحيف(166)2/بغدادتاريخوفي،الوجهمليح(ط)في

نظير.لهيوجدلاالذي(ط)في

بتحقيقالمسانيدبعضمنهطبعتوقد:قلت،الكفايةفيهولكان،شيءإلىمعهاحتيجلماكملولو:(ط)في

شاكر.محمدمحمودالعلامة

وفاته.حينإلىبهاوأقام:(ط)في

.(2631/)بغدادتاريخانظر

."بغدادتاريخ"فيمايوافقالخطيةنسخنافيوما،جريرابنتفسيركتابفيينظرحتى(ط)في

السابق.المصدر

وجه.(خ)في
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جرير؟ابنمنسماعلهيتفقولم-المشايخعن)3(يكتببغدادإلىرحللرجل)2(وقال.)1(الحنابلة

كتبتمنكلمنلكخيرالكانعنهكتبتلو:)4(فقال-أحدبهيجتمعأنيمنعونكانواالحنابلةلأن

)5(
عنه.

وحسن،لائملومةذلكفيتأخذهلاالحقفيوالقياموالورعوالزهادةالعبادةمنوكان:قلت

اجتمعواالذينالمحمدين)8(أحدوهو،الصالحينكبارمنوكان،الصفات)7(أحسنعلى)6(القراءة

بنومحمد،الأئمةإمامخزيمةبنإسحاقبنمحمد:وهم،طولون()9(ابنأالأميرأيامفيبمصر

ترجمةفيذلكذكرناوقد-هذاالطبريجريربنومحمد،الرويانيهارونبنومحمد،المروزينصر

نصر،بنمحمدوقيل،خزيمةبنإسحاقبنمحمديصليقامالذيوكان-)01(المروزينصربنمحمد

.)11(صلاتهببركةاللهفرزقهم

بينعليهامتفقاشروطهتكونوقفكتابيكتبأنالأحيانبعضفي)12(باللهالمقتدرالخليفةأرادوقد

فكتبها،ذلكمنهفطلب،جرير)13(بنمحمدإلاهذااستحضارعلىيقدرلا:لهفقيل،الفقهاء

تسألنيأنبدلا:فقال.ليحاجةلا:فقال،حاجتكسل:لهوقال،)14(إليهالخليفةفاستدعاه

نأالجمعةيومالسؤاليمنعواحتىالشرطةإلىأمرهيتقدمأنالمؤمنينأميرمنأسأل:فقال.شيئا)15(

بذلك.الخليفةفأمر.الجامعمقصورةإلىيدخلوا

.بطبرستانأبوهلهتركهاقريةمغلمننفسهعلىينفقوكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

12(

13(

14(

.(164)2/بغدادتاريخ

خزيمة.ابنيعنى:قلت.محمدوقال:(ط)في

الحديث.يكتب:(ط)في

خزيمة.ابنفقال:(ط)في

.(125)3/الشافعيةطبقاتفيالسبكيوتعليق(164)2/بغدادتاريخ

.بالقراءةالصوتحسنوكان(ط)في

أحسن.علىبالقراءاتالتامةالمعرفةمع:(ط)في

تحريف.وهو،المحدثتين(ط)في

.الجزءهذامنهـ(303)سنةوفياتفيتعليقناوانظر،(ط)منحاصرتينبينما

.الكتابهذامنهـ()492سنةوفياتفينصربنمحمدترجمةانظر

.(165-641)2/بغدادتاريخ

المكتفي.:(124)3/للسبكيالشافعيةوطبقات027(/1)4النبلاءأعلامسيرفي

.الطبري(ط)في

.عندهمنزلتهوقرب:(ط)في

شيئا.أوحاجةتسألنيأن:(ط)في
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:شعرهومن

95

صديقيفيستغنيوأستغنيرفيقييعلملمأعسرتإذا

رفيقيمطالبتيفيورفقيوجهيماءليحافظحيائي

)1(الطريقسهلالغنىإلىلكنتوجهيببذلسمحتأنيولو

أيضا:شعرهومن

الفقرومذلةالغنئبطرطريقهماأرضىلاخلقان

الدهر)2(علىفتهافتقرتوإذابطراتكنفلاغنيتفإذا

وفد،وثلاثمئةعشرسنةمنشوالمنبقياليومينالأحديومعشيةمنالمغربوقتوفاتهكانتوقد

لأندارهفيودفن،كثيرسوادولحيتهرأسهشعروفي،سنينستأوسنينبخمسسنةالثمانينجاوز

،بالإلحادرماهمنالجهلةومن،الرفضإلىونسبوه،نهارادفنهمنمنعواالحنابلةعواممنالرعاعبعض

تقلدواوإنما،رسولهوسنةاللهبكتاب)3(العلمفيالإسلامأئمةأحدكانبل،ذاكومنهذامنوحاشاه

وبالرفض.بالعظائمويرميهفيهيتكلمكانحيث،داود)4(بنمحمدبكرأبيعنذلك

إلىيترددونالناسومكث،بهاودفن،بدارهعليهوصلوا،البلدسائرمنالناساجتمعتوفيولما

الله.رحمه،عليهيصلونشهوراقبره

فيهجمعوكتابا،ضخمينمجلدينفيخم)5(غديرأحاديثفيهجمعكتابالهرأيتوقد:قلت

يوجبلاوأنه،الوضوءفيالقدمينمسحبجوازيقولكانأنهإليهونسب.الطير)6(حديثطرق

ينسبوإليهشيعيأحدهما:اثنانجريرابنأنيزعممنالعلماءفمن.هذاعنهاشتهروقد،الغسل

يوجبأنه"التفسير"فيكلامهعليهعولوالذي.الصفاتهذهمنهذاجعفرأباويبرؤون،ذلك

منكثيريفهمفلم،بالمسحالدلكعنعبرولكنه،دلكهماالغسلمعويوجب،القدمينغسل

.(165بغداد)2/تاريخ(1)

.(166-165)2/بغدادتاريخ)2(

الله.بكتابوعملاعلما(ط)في)3(

.الظاهريالفقيه:(ط)في(4)

ومتنه،صحيححديثوهو"مولاهفعليمولاهكنتمن"-بالجحفةوادوهو-خمغديرفيلعلي!ي!النبيقولهو)5(

.(059)برقممسندهفيأحمدأخرجه،متواتر

،مشويفرخلهفقدم،!اللهرسولأخدمكنت:قال،عنهاللهرضيمالكبنأنسرواهالذيالحديثهو)6(

أخرجهوقد.معهفأكلعنهاللهرضيعليفجاءالطيرهذامنمعييأكلإليكخلقكبأحبائتني،اللهم:فقال

وضعفه..372(1)الترمذي
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.)2(أعلموالله()1والمسحالغسلبينالجمعيوجبأنهعنهفنقلوا،جيدامرادهالناس

:يقولحيث)3(الأعرابيابنمنهم،العلمأهلمنجماعةرثاهوقد

الصبوراصطبارمثلهعندقجليلوخطمثمفظغ)4(حدث

جريربنمحمدناعيقاملماأجمعالعلومناعيقام

بالدثوررسومهامؤذناتزاهراتلهاأنجمفهوت

الديجورالدجنةثوب-اقالإش!النيرضياءهاوتغشى

كالوعورسهولهاعادتثمهشيماالأنيقروضهاوغدا

والتشميرالجدفيوانغيرحميدامضيتجعفرأبايا

مشكورالتقىإلىوسعيرموفواجتهادكعلىأجربين

(وسرور)غبطةفيعدنء(م)جفلدىالخلودبهمستحقا

سبحانهوالله،بتمامهاالخطيب)6(أوردهاطنانةطويلةمرثاةفيه-الله-رحمهدريدبنبكرولأبي

أعلم.

وث!اثمئةلمحشرةإحرثماسنةخلت5ث!

إلىفارسوسبعمئةألففيالقرامطةأميرالجنابيسعيدأبيبنسليمانطاهرأبودخلفيها

منلقوهمنوقتلوا،أبوابهاوفتحوا،)7(قومهفدخلها،سورهافيالشعرالسلالمنصب،ليلاالبصرة

يوماعشرسبعةبهاومكث،منهمكثيزفغرق،الماءفيأنفسهمفألقوا،الناسأكثروهرب،أهلها

هجر،بلدهإلىعادثم،أهلهاأموالمنيختارهما)8(ويغنم،وذراريهانسائهامنويأسريقتل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

أعلم.والله-الدلكوهو-والمسحالغسليوجبأنهعنهنقلوامرادهفهمومن،(ط)في

وجوهكمفاغسلواألصلوةإلى!ت!إذاءامنواانذيفتأيها)الآيةقراءةوجههوالغسلأوالمسححولالخلافمدار

بالنصب"وأرجلكم"قرأفمن!6:المائدةأ!ألكغبتنإلىوأزجلحغوسكخبزوأقسحواالمرافقإلىوأتديكخ

.(64-01/63)المعارفدارطبعة"الطبريتفسير"وانظر.المسحأوجببالخفضقرأهاومن،الغسلأوجب

.هـ(34)1سنةوفياتفيترجمتهسترد

.(فظع)اللسان.مبرح،شنيع،شديد:مفظع

.(671-661)2/بغدادتاريخفيالأبيات

.(282-1/028)4النبلاءأعلاموسير(916-167)2/بغدادتاريخفيدريدابنوقصيدةالبغدادي(ط)في

تحريفا.واخاله،قهرأ(ط)في

ويأخذ.(ط)في



16هـ311سنةأحداث

.راجعونإليهوإناللهفإنا،يبابا)2(البلدوتركفر)1(قبلهمنجنداالخليفةإليهبعثلماوذلك

الوزارةإلىورد،عيسىبنوعليالعباسبنحامدالوزارةعنالمقتدرعزلالسنةهذهوفي

بنالمحسنفإنحامدفأما،عيسىبنوعليحامداإليهوسلم،الثالثةالولايةالفراتبنالحسنأبا

أموالامنهوأخذ،العقوباتبأنواعفعاقبه،وتسلمه،دينارألفألفبخمسمئةالمقتدرمنضمنهالوزير

هناكأموالهعلىليحتاطوا؟واسطإلىعليهموكلينمعبهأرسلثم،)3(كثرةتحصىلاجزيلة

فمات،منهمطلبهقدكانمشويبيضفيذلكفسقوه،الطريقفيسمايسقوهأنوأمرهم،وحواصله

مناخرونقوئموصودر،دينارألفبثلاثمئةصودرفإنهعيسىبنعليوأما.السنةهذهمنرمضانفي

آلافجداكثيراشيئاالذهبمنالقهرمانةبهصودرتكانمامعهؤلاءمنأخذماجملةفكان،الكتاب

.ذلك)4(وغير،الدنانيرمنألف

إلىبالذهابويأمره،الخادممؤنسعنهيبعدأنباللهالمقتدرالخليفةعلىالفراتابنالوزيروأشار

فسأل-جداكثيرةمغانموغنم،بلدانهممن)6(كثيراشيئافتحوقد،()الرومبلادمنقدمقدوكان-الشام

الناستعذيبمنالوزيرابنيعتمدهبماالخليفةأعلمقد)8(وكان،رمضانسلخإلىينظر)7(أن

.الشامإلىفأخرجه،الخادممؤنسإبعادإلىالوزيرالخليفةفأجاب،الأموالومصادرتهم

.الغلاتمنكثيراوأفسد،الجرادكثروفيها

.الأرحامذويإلىالمواريثبقيةبردأمر)9(رمضانهافيوفيها

كتبمنأعدالوأربعة،)01(مانيصورةالعامةبابعلىأحرقرمضانهامنالنصففيوفيها

به.محلاةكانتكثيرذهمثمنهافسقط،)11(الزنادقة

)ط()1(في

)ط()2(في

)ط()3(في

)ط()4(في

)ط()5(في

)ط()6(في

)ط()7(في

)ط()8(في

)ط()9(في

عناانظر(01)

(ط)في(1)1

هاربا.فر:

خاويأ.

.كثرةتعدولاتحصىلا:

والفضة.الذهبمنوالانيةوالدوابوالأملاكالأثاثمنذلكوغير:

.الجهادمن:

وبلدانهم.الرومحصون:

...ينظرأنالخليفةمؤنسفسألذلكإلىفأجابه:

مؤنس.وكان:

الخليفة.:

.2(94-1/442)والنحلالمللكتابلمانوية

.وغيرهالحلاجصنفهكانمافيها:
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)1(المفضلدربفيمارستاناالوزيرالفراتبنالحسنأبواتخذوفيها

.دينارمئتيشهركلفيماله

منعليهينفق()2(وكان1،

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الإماملعلومالجامع"كتابصاحب:الخلالبكرأبو،!ارون)3(بنحمدبنأحمدالخلال

.الكتابهذامثلأحمدالإماممذهبفييصنفولم،")4(أحمد

وغيرهما.،نصربنوسعدان،عرفةبنالحسنمنالحديثسمعوقد

منها.الأولربيعمنمضياليومينالصلاةقبلالجمعةيومفيوفاتهوكانت

،)6(الجريريمحمدأبو،الحسينبنمحمدبنأحمد.الصوفيةأئمةأحد:)5(الجريريمحمدأبو

الصوفية.كبارأحد

يجالسأنأوصىالوفاةالجنيدحضرتولما.ويحترمهيكرمهالجنيدوكان،السقطيسرياصحب

.الجريري

مذكورهذاالجريريأنعلى،فيهالقولأجملممنفكانالحلاجشأنهذاالجريريعلىاشتبهوقد

وجل.عزاللهمعالأدبوحسنوالديانةبالصلاح

.الزجاجإسحاقأبو،سهلبن)8(السريبنإبراهيم)7(القرانمعانيصاحبالزجاح

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(484)2/البلدانمعجمانظر،تحريفوهو،الفضل(طو)الخطيةالأصولفي

.(ط)منحاصرتينبينما

أعلامسير(174)6/المنتظم(15-12)2/الحنابلةطبقات()171الشيرازيطبقات(131-121)5/بغدادتاريخ

.-892(1792/)4النبلاء

.234(-3233//جا)مجلسزكينالعربيالتراثتاريخانظر

الرسالة(434-043)4/بغدادتاريخ348(-1347/)0الأولياءحلية264(-)925الصوفيةطبقات

الأولياءطبقات378()7/بالوفياتالوافي(467)14/النبلاءأعلامسير(176-174)6/المنتظمالقشيرية)23(

(07-)75.

الجيم،بفمح(015)1/المشتبهفيضبطوقد.تصحيفوهو-المهملةبالحاء-الحريري:الخطيةالأصولفي

.عبادبنجريرإلىنسبة،بضمها71()الأولياءوطبقات(451)8/الأثيرلابنالكاملوفي

الأنساب39(-)6/98بغدادتاريخ122(-)121واللغويينالنحويينطبقات)1/27(للأزهرياللغةتهذيب

الرواةإنباه(151-013)1/الأدباءمعجم(018-)176المنتظم(916-)167الألباءنزهة258(-257)6/

36(41/0)النبلاءأعلامسير(05-1/94)الأعيانوفيات(1/951-166)

.السريبنمحمدبنإبراهيم:والسيرالأعيانوفياتفي



63هـ311سنةوفيا!

وغيره،"القرانمعاني"كتاب:منها،الحسنةالمصنفاتوله،الاعتقادحسن،دينافاضلاكان

إلى،فذهبالنحوعلمفأحب،الزجاجيخرطأمرهأولكانوقد،المفيدةالعديدةالمصنفاتمن

ذلكالمبردعنيقطعولم،مالهوكثرالزجاجاستغنىثم،درهمايومكلالمبرديعطيفكان،المبرد

.المبردماتحتىالدرهم

إلىليقدمهابالزقاعيأتونهالناسكانالوزارةوليفلما،)1(اللهعبيدبنللقاسممؤدباالزجاجكانوقد

.دينارألفأربعينعلىيزيدماذلكبسببلهفحصل،الوزير

السنة.هذهمنالأولىجمادىفيوفاتهوكانت

نسبأالزجاجيإسحاقبنالرحمنعبد)2(القاسموأبو،النحويالفارسيعليأبوأخذوعنه

النحو.في"الجمل"كتابصاحبوهو،عنهلأخذه،)3(إليه

نيابةعلىوقتاخرفيكان،الكبيربدرلهويقال:()الحماميبدروهو،المعتضد)4(مولىبدر

محمد.ولدهبعدمنوولي،فارس

،والغلمانالمالكثيروكان،وثلاثمئةست)9(سنةفيالمقتدر)8(5/7(استوزر:)6(العباسبنحامد

ومع،الجزيلةالأموالوإعطائهبذلهعلىتدلحكاياتله.المروءةكثير،سخياكريما،النفقاتكثير

ألقىإليهادخلإذايومكلفيكان،الذهبمنألوف)01(مطهرةفيلهوجد،كثيراشيئايجمعكانهذا

.جداجزيلمالمنهافاستخرج،عليهادلصودرفلما،طمهاامتلأتفلما،دينارألففيها

قبلذكرناكماقتلحتىالحلاجمنصوربنالحسينفيالشعاةأكبرمنكانأنهمناقبهأكبرومن

.هذا)11(

.الكتابهذامنهـ(192)سنةوفياتفيترجمتهسلفت(1)

تحريف.وهو،القاسمابن(ط)في)2(

.(ط)منحاصرتينبينما)3(

.(502)3/الزاهرةالنجوم31(1/5)اللباب(518)6/المنتظم(4852/)الأنساب(701-501)7/بغدادتاريخ(4)

.2(480/)الأنساب.منهمهذابدروكان،البلادإلىويرسلهيطيرهلمنتقال،الحمامإلىنسبة،بالتخفيف)5(

لابنالكامل(184-018)6/المنتظم،وغيرها2(4-1/22)المحاضرةنشوار(512-2)13الطبريتاريخذيول)6(

.935(-41/356)النبلاءأعلامسير(141-913و،12-01)8/الأثير

..استوزره،لوزيرا:(ط)في)7(

تحريف.وهو،المعتضد(ح)في()8

تحريف.وهو،تسع(بو)(ظا)في(9)

.مطمورة(ط)في(01)

.هـ(35)9سنةوفياتفيالحلاجترجمةسلفت(1)1
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مسموما.السنةهذهمنرمضانفيالعباسبنحامدالوزيروفاةكانتثم

.")2(الصحهج"صاحب،)1(البجيريبجيربنمحمدبنعمر

بنمجشر)4(مولى،السلميبكربنصالحبنالمغيرةبنخزيمةبنإسحاقبنمحمد)3(خزيمةابن

الأئمة.بإمامالملقب،خزيمةبنبكرأبوالإمام،مزاحم

وسماعالعلمطلبفيالافاقإلىورحل،البلدانطافوممن،وبحورهالعلمأوعيةمنكان

منوهو،وأجلهاالكتبأنفعمن"الصحيح"كتابوله،وجمعوصنفالكثيروكتب،الحديث

:قالأنهعنه"الشافعيةطبقات"فيالشيرازيإسحاقأبوالشيخحكى،الإسلامدينفيالمجتهدين

.سنة)5(عشرةستبلغتمنذ،مسألةفيأأحداقلدتما

أعلم.والله،كفايةفيهبما."الشافعيةطبقات"كتابنافيمطولةترجمةلهذكرناوقد

بنومحمدهو)6(أرملحين،صلاتهفياللهليسترزق،عليهالقرعةوقعتحينيصليقامالذيوهو

فيطريقينمنالجوزيابنأوردهاوقد،الرويانيهارونبنومحمد،جريربنومحمد،نصر

)7(
()9(ذلكأذكرناوقد.)8(يديهعلىاللهفرزقهم،طولونبنأحمددولةفيمصرببلدوذلك،لرجمته

أعلم.فالله،)01(سفيانبنالحسنترجمةفي

السنة:هذهفيتوفيوممن

.الشأنهذافيالكبير)12(المصنفصاحب")11(الطبيبزكريابنمحمد

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)12(

تصحيف.وهو،البحتريبحتر(ط)في

.(404-1/204)4النبلاءأعلامسير72(0-971)2/الحفاظتذكرة(09-98)2/الأنساب

-365)14/النبلاءأعلامسير(186-184)6/المنتظم(601-1)50الشيرازيطبقات)413(جرجانتاريخ

.731(-072)2/الحفاظتذكرة382(

الخطية.النسخباقيفيوكذلك،تحريفوهو،محسن(ط)في

منه.حاصرتينبينوما(01)6للشيرازيالفقهاءطبقات

.(رمل)اللسانوانظر،"مرملسبيلابن"ومنه،زادهفنيإذا:أرمل:يقال(ح)هامشعلى

.(186-185)6/المنتظم

.هـ(031)سنةانظر

.(ط)منحاصرتينبينما

.هـ()303سنةوفياتفيترجمتهسلفت

سير(161-157)2/الأعيانوفيات(427-14)4الأنباءعيون277(-271)للقفطيالحكماءتاريخفيترجمته

.355(-1/435)4النبلاءأعلام

.مشهوروهوالحاويهو
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وث!اثمئةلمحشرةثنتل!سنةخلت5ث!

65

الله،لعنه-الجنابيسعيدأبيبن)1(سليمانطاهرأبوالقرمطياعترضالسنةهذهمنالمحرمفي

الطريق،عليهمفقطع،عليهماللهفرضأدواقد،الحراماللهبيتمنراجعونوهمالحجيج-أباهولعن

منوأسر،وجلعزاللهإلايعلمهملاكثيراخلقأمنهمفقتل،وحريمهموأنفسهمأموالهمعندفعافقاتلوه

ألفيقاومماالأموالمنأخذهمامبلغفكان،أرادماأموالهممنواصطفى،اختارهماوأبنائهمنسائهم

وأموالهموزادهمجمالهمأخذبعدماالناسبقيةوترك،ذلكنحووالمتاجرالأمتعةومن،دينارألف

نائبالناسعنحاجف)2(وقد.محملولاماءولازاببلاالبريةفيالدياربعدعلىوتركهم،ونساءهم

القرمطيمعمنعدةوكان،راجعونإليهوإناللهفإنا،وأسرهفقهرهحمدانبناللهعبدالهيجاءأبوالكوفة

الله.)3(قصفه،سنةعشرةسبعذاكإذوعمره،مقاتلثمانمئة

ولطمن،شعورهنونشرن،النياحةفيوأهاليهمنساؤهمقامبغدادإلىخبرهمانتهىولما

يومببغدادفكان،الفراتابنالوزيريديعلىنكبواالذيننساءإليهنوانضاف،الأز!ةلمحي4ودهن.

الحجيجنسوةهذهأنلهذكرالخبرعنالخليفةسألولما،والشناعةالفظاعةغايةفيذلكبسببمشهود

أميريا:فقالالوزيرعلىالقشورينصرالحاجبيد)5(وجاءت،الفراتابنصادرهمالذيننساءومعهن

،الأطراففيهؤلاءفطمع،الخادممؤنسالمظفرإبعادكبسببللقرمطي)6(هذااستوىإنما،المؤمنين

الناسإن:لهيقولالفراتابنالوزيرإلىالمقتدرالخليفةوبعث،الفراتابنإلابإبعادهعليكأشاروما

عليه،فدخلاالخليفةإلىوولدههوفركب،قلبهيطيبوأرسل.إيايلنصحكفيكيتكلمون

كبارمنوغيرهالحاجبنصرمنكثيرأذئفنالهما،عندهمنوخرجا،قلوبهماوطيب،فأكرمهما

،أمرهفيمفكرأتلكليلتهوبات،عادتهعلىالناسبينفحكم،دستهفيالوزيروجلس،الأمراء

ينشد:وهوكذلكوأصبح

وراؤهأملهخيرأقدامهحازمأكانوإنلايدريفأصبح

)2(
)3(

)4(

)6(

تحريف.وهو،لحسينا،(طو)(بو)(ظاو)(ح)في

.(حجف)اللسان.دافعأي:وحاجف،تصحيفوهو،جاحف(ط)في

قصمه.(ط)في

وجوههن.:(ظاو)(ح)في

يد.على:(ط)في

..عليهاستولىماعلىالقرمطيهذااستولىإنما:(ط)في
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وأخرجوه،حرمهبينإلىدارهعليهفدخلا،المقتدرالخليفةجهةمنأميراناليومذلكفيجاءهثم

ذلك،الناسوفهم،الاخرالجانبإلىحراقة)2(فيفأركبوه،)1(والإهانةالذلةغايةفيرأسهمكشوفا

الجمعةيصلولم،المحاريبالعامةوسخمت)3(،الجوامعوتعطلت،بالاجرالفراتابنفرجموا

؟نازوكإلىوسلما،دينارألفالافبثلاثةابنهخطوأخذ،دينارألفبألفيخطهوأخذ،فيهاالناس

ابنالوزيرإليهسلمالخادممؤنسقدمفلما،الأموالمنهماوخلص،حينافاعتقلا،الشرطةأمير

قتلاثم،بمحسنليسالذيالمجرمالمحسنولولدهلهوالتقريعبالضربالإهانةغايةفأهانه،الفرات

وأياما.أشهرعشرةالثالثةهذهوزارتهفكانت،ذلكبعد

الأولربيعتاسعفيوذلك،خاقانبنيحيىبن)4(اللهعبيدبنمحمدبناللهعبدالقاسمأبوواستوزر

السنة.هذهمن

ابنإليهوسلم،عظيمتجملفيبغدادفدخل،ليحضرالخادممؤنسإلىأرسلقدالخليفةوكان

إلىصارقدوكان-عيسىبنعليإلىيرسلأنفيالخاقانيإلى()وشفع،فعاقبه،ذكرناكماالفرات

ومصر.الشامأمرفيينظرأنالوزيرإليهوبعث،مكةإلىفعاد-مطرودااليمنمنصنعاء

هنالكإلىخروجهعلىوأنفق،القرامطةلأجلالكوفةناحيةإلىبالمسيرالخادممؤنساالخليفةوأمر

.دينارألفألف

وأطلق،امرأةوخمسمئةرجلألفيوكانوا،الحجيجمنأسرهفيكانمنالقرمطيوأطلق

إلىيجبفلم،والأهوازالبصرةمنهيطلبالخليفةإلىوكتب،أيضامعهمالكوفةنائبالهيجاءأبا

ذلك.

خوفأواسطإلىانحدرثم،أمرهافسكن،الكوفةبلادإلىجحافلفيالخادممؤنسالمظفروركب

وانصلحت.،الأمورفتمهدت،الخادمياقوتالكوفةعلىواستناب،القرامطةمنعليها

بنمحمدبنجعفر)6(بنإسماعيلبنمحمدأنهفادعئوبغدادالكوفةبينرجلظهرالسنةهذهوفي

عليه،والتفوا،والطغامالأعرابمنطائفةذلكعلىوصدقه،طالبأبيبنعليبنالحسينبنعلي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.فأركبوه،والعاروالإهانة،والصغارالذلغايةفيوهو:(ط)في

السفن.مننوع

وخربت.(ط)في

وهم.وهو،يحيىبنمحمدبناللهعبد(طو)الخطيةالنسخفي

.(شفع)اللسان.طلبأي

تحريف.وهو،محمد(ط)في
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وتفرق،أصحابهمنخلقأوقتلوا،فهزموهفقاتلوه،جيشاالوزيرإليهفأرسل،شوالفيشوكتهوقويت

وأولهم.الإسماعيليةرئيسهوالمذكورالمدعيوهذا.بقيت!م

وابن،والشعراني،حيدرة:وهم،الحلاجأصحابمنبثلاثةالشرطة)1(نائبنازوكوظفر

الجانبفيوصلبهم،أعناقهمفضرب،يرجعوافلم()2(فيهاعتقادهمعنأبالرجوعفطالبهم،منصور

الشرجمأ.

الله.لعنهم،القرامطةمنالناسخوفلكثرةالعراقأهلمنالسنةهذهفيأحديحجولم

:الأعيانمنالسنةهذهفيتوفيوممن

.النيسابوريالزاهدإسحاقأبوخمش)3(بنإبراهيم

الأجلويضحك،الحذرمنالقضاءيضحك:قولهالحسنكلامهجملةمنفكان،الناسيعظكان

.والعناءالجهدمنالقسمةوتضحك،التدبيرمنالتقديرويضحك،الأملمن

ثم،ولاهثم،عزلهثم،الوزارةالمقتدرولاه:الوزيرالحسنأبو)4(الفراتبنمحمدبنعلي

الافعشرةملك:جداجزيلمالذاوكان،(()ولدهوقتلأالسنةهذهفيقتلهثم،ولاهثم،عزله

العلماءمنالافخمسةعلىينفقوكان،دينارألفألفسنةكلضياعهمنيدخلهوكان،دينارألف

بالوزارةومعرفةونهضةكفايةفيهوكان-الله-أثابهشهركلفيالأرزاقعليهميجري،والعباد

ذلك،منحضرهمنفتعجب،رقعةألفعلىووقع،كتابألففييومانظرإنه:يقال،والحساب

عنالناسوصادروغشمظلمفإنه،الثالثةالمرةغير،ولاياتهفيسيرةوحسن،وكرممروءةفيهوكانت

أهلليلةذاتعندهذكر؟النفقةفيوسعةكرئمفيهكانوقد.مقتدر)7(عزيزأخذاللهفأخذه،)6(أموالهم

ألفا.عشرينطائفةلكلمالهمنفأطلق،والفقراءوالشعراءالأدبوأهلوالصوفيةالحديث

استرابإليهالمكتوبعليهوقففلما،إليهبهالوصيةفيهكتابامصرنائبإلىلسانهعلىرجلوكتب

فاستشار،وزوركذبأنهعرفالوزيرعليهوقففلما،الوزيرإلىبهوأرسل.خطههذاما:وقالبه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)ط(صاحب.في

.(ط)منحاصرتينبينما

.(538)2/المنتبهوتبصير(091)6/المنتظمفيوترجمته.تصحيفوهو،خميس(ط)في

-421)3/الأعيانوفيات()018الكتابإعتاب(291-091)6/المنتظم2650(،)8للصابيالأمراءتحفة

.(ط)منحاصرتينبمن2ما

أموالهم.وأخذ:(ط)وفي،كذا

.مقتدرعزيزأخذ،ظالمةوهيالقرىأخذاللهفأخذه(ط)في
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إبهامه.تقطع:غيرهوقال.يدهتقطعأنينبغي:بعضهمفقال،عليهزورالذيفيعندهالحاضرين

نعم،:عليهوكتب،الكتابفأخذ؟ذلكمنخيرأو:الوزيرفقال.عنيفاضربايضرب:الآخروقال

عادفلما.بهوصلتهإلاالإحسانفيعليهتقدرمماشيئاتتركفلا،أصحابيأخصمنوهو،خطيهذا

.دينار)2(ألفعشرينمنبنحوووصله،()1الرجلذلكإلىمصرنائبأحسنالكتاب

وقتكلفىوإني،سيئةفيكنيتيإن،ويحك:لهفقالالكتابببعضيوماالفراتابنواستدعى

فجعلت،عليكبالقبضأمرتقدأنيليالمنالمنامفيفرأيت،مالكوأصادرعليكأقبضأنأريد

الضربتتقيالسلاحمنغيرهاأوسهاممنبشيءضربوككلمافجعلوا،تقاتلأنفأمرت،منيتمتنع

أميإن،الوزيرأيها:فقال؟الرغيفهذاقصةمافأعلمني،شيءبسببهإليكيصلفلا،يدكفيبرغيف

يزلولم،عنيبهفتتصدقتصبحثم،رغيفاوسادتيتحتليلةكلفيتضع-كانتصغيراكنت-منذ

فأتصدقأصبحثم،رغيفاوسادتيتحتليلةكلفيأبيتفأنا،بعدهاففعلته،ماتتحتىدأبهاذلك

فيك،نيتيحسنتولقد،أبداسوءمنيينالكلاوالله:وقال،ذلكمنالوزيرفعجب.به

.)3(وأحببتك

.)4(أوردناهمابعضوذكر،ترجمتهخفكانابنأطالوقد

الواسطي،،الأزدي،بكرأبو:الرحمنعبدبنالحارثبن)5(سليمانبنمحمدبنمحمد

.بالباغنديالمعروف

منوخلقا،المدينيبنوعلي،فروخبنوشيبان،شيبةأبيوابن،نميربناللهعبدبنمحمدسمع

.وبغدادوالبصرةوالكوفةومصرالشامأهل

يسردربماكانإنه:قيلحتى،فأفرطفيهواشتغل،الشأنبهذاوعني،البعيدةالأمصارإلىورحل

وكان،الصلاةفيأنهيتذكرحتىبهفيسبح،يشعرلاوهو)6(الصلاةفيبأسانيدهاالأحاديثبعض

.)7(الحديثمنمسألةألفثلاثمئةفيأجيبأنا:يقول

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

بالغأ.إحسانا:(ط)في

.(95-1/57)المحاضرةنشوار

.(273)3/لمحاضرةانشوار

.(942-142)3/الأعيانوفياتفيترجمته

سير737(-736)2/الحفاظتذكرة(491-391)6/المنتظم45()2/الأنساب2(13-902)3/بغدادتاريخ

.-388(1/383)4النبلاءأعلام

.والنومالصلاةفي(ط)في

.(391)6/المنتظم2(01)3/بغدادتاريخ
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وأمنصورالحديثفيأثبتأيما،اللهرسوليا:لهفقالالمنامفي!ي!اللهرسولرأىوقد

.منصور)1(:لهفقال؟الأعمش

سرقوربما،يسمعلمبمايحدث،التدليسكثيرهو:الدارقطنيقالحتىبالتدليسيعابكانوقد

الأحاديث.بعض

وث!اثهئةلمحلثدرةث!اثلللنةخلت5ث!

مغيبقبلالشمالإلىالجنوبناحيةمنكوكمبانقضالمحرممنبقيتلليلة:الجوزيابنقال

.الشديد)2(الرعدكصوتصوتلهوسمع،منهالدنيافأضاءت،الشمس

براثىمسجدفييجتمعونالرافضةمنجماعةأنباللهالمقتدرالخليفةبلغ()3(منهاأصفروفي

ظهرالذيإسماعيلبنمحمدإلىويدعون،القرامطةويكاتبون،الجمعةيصلونولاالصحابةمنفينالون

عليهم،بالاحتياطفأمر.يتبعهوممنالمقتدرمنويتبرؤون،المهديأنهويدعون،وبغدادالكوفةبين

،الضرار)4(مسجدهدمكمايهدم،ضرارمسجدبأنهفأفتوا،المذكورالمسجدفيالعلماءواستفتى

كماالمذكورالمسجدبهدمالخليفةوأمر،عليهمونودي،المبرحالضربمنهمعليهقدرمنفضرب

منجماعةفيهفدفن،مقبرةمكانهفجعلالخاقانيالوزيروأمر،نازوكفهدمه،العلماءبذلكأفتى

الموتى.

القرمطيالجنابيسعيدأبيبنسليمانطاهرأبوفاعترضهم،القعدةذيفيللحجالناسوخرج

منهسألبعضهمإن:ويقال،هذاعامهمالحجيمكنهمولم،بلدانهمإلىالناسأكثرفرجع،اللهلعنهما

معه،منبأسوشدةلتمردهشيئافيهذلكيفدفلم،الخليفةجندقاتلهوقد،فأمنهمليذهبواالأمان

ودخل،القرامطةمنخوفاالشرقيالجانبإلىالغربيالجانبأهلوترحل،ذلكمنبغدادأهلوانزعج

.يختارهماأموالها)6(منيأخذ()5(أيامأستةبهافأقام،الكوفةإلىالقرمطي

)2(

)3(

)4(

)6(

.2(11)3/بغدادتاريخ

.(591)6/المنتظم

.(ط)منحاصرتينبينما

بينو!فماوتفرلقأضرارامسجهااغذواوألذيف)الكريمةالآيةنزلتوفيه،المنافقينمنقومبناهالضرارمسجد

.(701:لتوبةاأ!لبهذبرتنهمإيشهدواللهئح!نئألا!أردنآإنوليحلفنقتلمنورسول!أللهصار%لمنوإرصماصااتمؤصمنب

.هـ()932سنةأحداثفيبراثىمسجدعنخبروسيرد

.(561)8/الكاملمنحاصرتينبينوماوالمثبت،شهرا(ط)وفي.تصحيفوهي،سنة:الخطيةالنسخفي

ئها.ونسا:(ط)في
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تمرمنهوعمل،بحبةأرطالثمانيةكلبيعحتىببغدادالسنةهذهفيالرطبوكثر:الجوزيابنقال

.(1)البصرةإلىوحمل

بنأحمد)3(العباسأبامكانهوولى،ويومينأشهروستةسنةبعد)2(الخاقانيوزيرهالمقتدروعزل

،الفراتبن)5(المحسنزوجةجهةمنبذلهماللأجل؟الخصيبي)4(الخصيببنأحمدبناللهعبيد

وبلادمصرديارعلىالإشرافعلىعيسىبنعليالخصيبيئفأقر)6(،دينارألفسبعمئةالمالذلكوكان

إلىيرجعثم،ذلكمنعملهينبغيمافيعمل،الأوقاتبعضفيإليهمايسيربمكةمقيموهو،الشام

الله.شرفهامكة

:الأعيانمنفيهاتوفيمنذكر

.الغضائري،الحسنأبو:سليمانبناللهعبدبنالحميد)7(عبدبنعلي

.الثقاتالعبادمنوكان،العنبريوعباسا،القواريريسمع

عضادتيعلىيدهووضع،إليفخرج،بابهعليهفدققت،السقطيسريإلىيوماجئت:قال

علىفحججت،الدعوةهذهبركةفنالتني:قال.بكعنكشغلنيمناشغلاللهم:يقولوهو)8(الباب

.وايبا)9(ذاهباسنةأربعينمكةإلىحلبمنقدمي

مولاهم،الثقفي:اللهعبدبنمهرانبنإبراهيمبنإسحاقبنمحمد)01(الحافظالسراجالعباسأبو

.الحفاظالثقاتالأئمةأحد؟السراجالعباسأبو

ومئتين.عشرةثمانسنةمولده

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.691()6/المنتظم

.ولاهأنبعد:(ط)في

النبلاءأعلامسيرفيترجمته،الصحيحعلىكنيتهوستأتي،تحريفوهو،القاسمأبا(طو)الخطيةالنسخفي

/15(292)392-.

تحريف.وهو،الخطيب(ط)في

تحريف.وهو،الحسين(ط)في

تصحيف.وهو،فأمر(ط)في

.(433-1/432)4النبلاءأعلامسير(891)6/المنتظم(551)9/الأنساب03(-92/)12بغدادتاريخ

.(عضد)اللسان.وشمالهمنهالداخليمينعنالمنصوبتانالخشبتانهما

.35(/)12بغدادتاريخ

الحفاظتذكرة2(05-991)6/المنتظم(135-3134/،66-65)7/الأنساب252(-1248/)بغدادتاريخ

.388-893(1/)4النبلاءأعلامسير735(731-)2/



71هـ431سنةأحداث

والبصرةوالكوفةوبغدادخراسانأهلمنكثيراوخلقا،واهويهبنوإسحاق،قتيبةوسمع

.والحجاز

نافعةكثيرةمصنفاتوله-ووفاةميلاداوأقدم،منهأكبروهما-ومسلمالبخاريعنهحدثوقد

.الدعوةمجمابيمنيعدوكان،جدأ

قالإلاأحدعلىأولهافما،درجةوتسعينتسعافيهفصعد،سلمفييرقىكأنهمنامهفيرأىوقد

قال.سنةوثمانونثلاثوعمرهعمروأبوابنهلهولدوقد.كذلكفكان،سنةوتمسع!عينتسعأتعيش:له

هذا:لهميقولعندهوالناسأبيعلىالمسجددخلتإذافكنت:يقولعمروأبافسمعت:الحاكم

سنة.وثمانونثلاثالعمرمنولي،ليلةفيعملته

وث!اثهئةلمحشوةأربحسنةخلت5ث!

وإلاالخراجإليهيحملواأنالشواحلأهلإلى-اللهلعنه،الدمستقوهو-الزومملككتسب(،)1فيهاأ

فقتل،ملطيةودخل،فساداالأرضفيفعاث،السنةهذهأولفي2(ؤإليهمفركب،عليهفأبوا،قاتلهم

عليه.الخليفةيستنجدونبغدادإلىأهلهاوجاء،يوماعشرستةبهاوأفام،وأسر،كثيراأهلهامن

.ودكاندارألفأحدهمافيواحترق،كثيرخلقبسببهمامات،مكانينفيحريقببغدادووقع

بذلك.المنابرعلىالكتبفقرئتاللهلعنهالنصارىملكالذمستقبموتالكتبوجاءت

إياهم،وقصده،إليهمالقرمطياقتراببسببالانزعاجغايةفيأهلهاأنمكةمنالكتبوجاءت

النواحي.وتلكالطائفإلىمنهافرحلوا

.البيوتوهدمتالأشجاراقتلعتبنصيبينعظيمةريحوهبت

ببغدادسقط-الأؤلكانونسابعوهو-منهاشوالمنمضينلثمانالأحديوموفي:الجوزيابنقال

الأدهانوجمدت،والأشجارالنخيلمنكثيرأأتلفبحيث،شديدبردبسببهوحصل،جداعظيمثلج

مجلسالحديثمشايخبعضوعقد،ودجلة،الكباروالخفجان،والخلالوردوماء،الأشربةحتى

فأزالوقعبمطرالبردانكسرثم،هنالكالحديثعنهوكتب،الجمدفوقمندجلةمتنعلىالتحديث

.الحمد)3(ولله،كلهذلك

)1(

)2(

)3(

.(ط)منحاصرتينبينما

.جنودهفي:(ط)في

.(202-102)6/المنتظم
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حجاجقصدواقدالقرامطةبأنالخادممؤنسإليهمفاعتذر،بغدادإلىخراسانمنالحجاحوقدم

بالكلية.العراقناحيةمنالسنةتلكالحبئيتهيأولم،فرجعوا،مكة

عليهبالقبضوأمر،وشهرينسنةبعدالخصيبيالعباسأباوزيرهالخليفةعزلالقعدةذيوفي

فيصبح،ليلةكلفيبالخمرلاشتغالهوذلك؟المصالحفيوالنظر،الوزارةأمرلإهمالهوذلك؟وحبسه

القاسمأبامكانهوولى،مصالحهموعملوافخانوه،نوابهإلىالأموروكلوقد،لهعقللامخمورا

وهوعيسىبنعليطلبفيأرسلثم،يقدمحتى،عيسىبنعليعننيابةالكلوذانيمحمدبناللهعبيد

،الشدادإلىالأمورورد،والخاصةالعامةالمصالحفيفنظر،عظيمةأبهةفيبغدادفقدم،دمشقفي

خاصةفيويفعلهيعتمدهكانماعلىوناقشهولامهفتهددهبالخصيبيواستدعى،القواعدوتمهدت

..)1(.
السجن.إلىردهثم،والأعيانالقضاةبحضرةوذلك،العامةالأمورولمحيلمسه

عشرةستسنةإلىوسكنهاالريبلادبالسعيد)2(الملقبالسامانيأحمدبننصرأخذوفيها

.،)3(وثلاثمئةأ

.وسلموافغنموا،الرومبلادطرسوسبلادمنالصائفةغزتوفيها

الله.لعنهمالقرامطةمنخوفاالعراقركبيحبئولم

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.ببغدادالخلافةدارمن()النوبيبابصاحب)4(النوبيسعد

إليه.بعدهينسبصارالذيالبابهذاحفظفيمقامهأخوهوأقيم،السنةهذهمنصفرفيتوفي

.)6(الباهليمحمدبنومحمد

)7(القرطبيلبابةبنعمربنومحمد

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

وجل.عزاللهمعاصيمن:(ط)في

.هـ(331)سنةأحداثفىترجمتهوسترد.تصحيفوهو،السعد:الخطيةالنسخفي

.(ط)منحاصرتينبينما

.2(30)6/المنتظم

.331()4/الأعشىصبح.والرسلالملوكتقبلهاكانتالتيالعتبةوفيه،بغدادمنالشرقيالجانبعلىكان

.592()14/النبلاءأعلامسيرفيترجمته.زاهداثقةمحدثاكان

المذهب.فيالإمامةإليهانتهت،عصرهفيالمالكيةشيخلبابةابنوكان،شنيعتحريفوهو،القرمطي(ط)في

.594()14/النبلاءأعلامسيرفيترجمته
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.)1(الليثأبو،الحنفيالفرائضي،القاسمبنونصر

جليلا.مقرئا23(،حنيفةأبيمذهبعلىبالفرائضعالما،ثقةوكان،القواريريسمع

وث!اثمئةعشرةخمللعسنةكلتر5ث!

73

أثناءإلىالناستلقاهوقد،بغدادإلىدمشقمنالوزيرعيسىبنعليقدومكانمنهاصفرفي

)3(خاطبهالمقتدرالخليفةإلىدخلوحين.ذلكدونومنهم،الأنبارإلىلقيهقدكانمنفمنهم؟الطريق

،دينارألفوعشرينوالقماشبالفرشوراءه)4(فبعث،منزلهإلىوانصرف،مخاطبتهفأحسنالمقتدر

الخلعة:فيوهوفأنشد،عليهفخلع،الغدمنواستدعاه

انقلبوابهيوماانقلبتفكيفماوصاحبهاالدنيامعإلاالناسما

وثبوايشتهيلابماعليهيوماوثبتفإنالدنياأخايعظمون

الملكخيمةفيهاونصبوا،فيهاماجميعوأخذوا،سميساط)5(دخلواقدالرومبأنالكتبوجاءت

خلعةعليهوخلع،إليهمللمسيربالتجهيزالخادممؤنساالخليفةفأمر،بهاالجامعفيالناقوسوضربوا

كثيرةغنائموغنموا،كثيراخلقامنهمفقتلوا،الرومعلىوثبواالمسلمينبأنالكتبجاءتثم،سنية

الحمد.ولله،جدا

دخلإذايقبفعليهأنيريدالخليفةأنفأعلمه،الخدمبعضجاءهللمسيرمؤنستجهزولما

وجاءت.الذهابعنفأحجم،فيهاليتردىمغطاةالخلافةدارفي)7(زبية،)6(لهأحضرتوقد،لوداعه

نأفيهالهيحلفبخطهبرقعةالمقتدرإليهفبعث،الخليفةعلىمعهليكونوا،جانبكلمنإليهالأمراء

دخلفلما،قلائلغلمانفيالخلافةدارإلىوركب،نفسهفطابت؟بصحيحليسبلغهالذيالأمرهذا

يعرفه.الذيالصفاءعندهوله،عليهالقلبطيبأنهلهوحلف،عظيمةمخاطبةخاطبهالخليفةعلى

-465)14/النبلاءأعلامسير2(40)6/المنتظم2(20)2/اللباب925()9/الأنساب592()13/بغدادتاريخ()1

)466.

تصحيف.وهو،مقربأ(ط)في)2(

الخليفة.:(ط)في)3(

الخليفة.:(ط)في)4(

.(142)3/الأعيانوفيات.وملطيةالرومقلعةبين،الرومبلادناحيةفيالفراتعلىالشامبرفيقلعة()5

.(ط)منحاصرتينبينما)6(

المعجم.فيهاوقعالأسدوطئهاإذا،فوهتهاتغطىحفرة:والزبية.تحريفوهو،ريبةلهحضرتوقد(ط)في)7(

.93(1/0)الوسيط
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فيالحاجبونصرعيسىبنعليوالوزير،الممتدربنالعباسوركب،مكرمامعظمايديهبينمنوخرج

الثغوربلادقاصدا،مشهودايوماخروجهوكان،الحجبةمئليديهبينالأمراءوكبراء،لتوديعهخدمته

.ونصرهوأيده،بهماللهظفرهالزوملقتال

يعرفأنهادعىلأنه،النساءمنخلقاقتلقدخناقرجلعلىقبضا)1(منهاأالأولىجمادىوفي

علىامرأتهوأعانته-بوترفخنقهاإليها)2(قامبالمرأةانفردفإذا،لذلكالنساءفقصده،والتنجيمالعطف

وجدعليهظهرولما،غيرهاإلىعنهاانتقلالدار)3(تلكامتلأتفإذا،فدفنهادارهفيلهاحفرئم-ذلك

منكثيراشيئاقتلقدفوجدوا،سكنهاالتيالدورتتبعتئم،خنقهنقدامرأةعشرةسبع)4(دارهفي

الله.قبحه،ماتحتىحياصلبثم،سوطألففضرب،النساء

الديلمظهور

،مرداويج)5(لهيقالأمرهمعلىغلبملكفيهمفكان،الريببلادالديلمظهوركانالسنةهذهوفي

أهلفيساروقد،داودبنسليمانأنا:ويقول،فضةمنسريريديهوبين،ذهبمنسريرعلىيجلس

،الناسأموالويأخذ،المهودفيوالصبيانالنساءيقتلكان؟جداقبيحةسيرةوأصبهانوقزوينالري

منالمسلميناللهوأراح،الأتراكفقتلته،وجلعزاللهمحارمعلىوالجرأةوالشدةالجبروتغايةفيوهو

والمنة.الحمدولله،سره

الكوفة؟عندالقرمطيطاهرأبيوبينالساجأبيبنيوسفبينعظيمةوقعةكانتالسنةهذهوفي

للقتالفاستعدوإلاوأطعاسمع:الساجأبيبنيوسفإليهفكتب،وبينهابينهفحالطاهرأبوإليهاسبقه

استقلالجمعانتراءىفلما،ا)6(إليهفسارأ.هلم:فقالالسنةهذهمنشوالتاسعالسبتيوم

وخمسمئة)7(فارسألفمعهوكان،القرامطةجيش-ألفاعشرونمعهوكان-الشاجأبيبنيوسف

إلىاللقاءقبلبالفتحيكتبأنالكاتبوأمر؟الكلابهؤلاءقيمةوما:ا)8(يوسفأفقال.راجل

الله،لعنهالجنابيسعيدأبيبنسليمانطاهرأبوونزل،عظيمأثباتاالقرامطةثبتاقتتلوافلما،الخليفة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.(ط)منحاصرتينبينما

وخنقها.،الفاحشةمعهاففعلإليهاقام:(ط)في

القتلى.من:(ط)في

.أخيرا.فيهاهوالتي:(ط)في

.هـ()323سنةأحداثفيخبرهانظر

.(ط)منحاصرتينبينما

.(212)7/الإسلامتاريخفيلماموافقأثبتناهوما،فارسألفا(ظو)(ب)في

.(ط)منحاصرتينبينما
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أميرأالساجأبيبنيوسفوأسروا،الخليفةجندفهزموا،صادقةحملةبهموحمل،أصحابهفحرض

إلىبذلكالأخباروجاءت،الكوفةعلىواستحوذوا،الخليفةجندمنكثيراخلقاوقتلوا،()1(الجيش

وظنوا،لذلكالمسلمونفانزعج،ليأخذهابغداديقصدأنيريدالقرمطيبأنالناسبينوشاع،بغداد

قتالعلىعونالتكونتدخرإنماالأموالإن،المؤمنينأميريا:وقالبالخليفةالوزيرفاجتمع،صدقه

علىالحجطريقالكافرهذاقطعقد،منهأفظعالصحابةزمنبعديقعلمالأمرهذاوإن،اللهأعداء

المؤمنينأميريااللهفاتق،شيءفيهليسالمالبيتوإن،مرةبعدمرةالمسلمينفيوفتك،الناس

فكانت،أمهعلىفدخل.وقتهفهذا،لشدةادخرتهقدمالعندهاكانفإن-أمهيعني-السيدةوخاطب

إلىالخليفةفسلمها،مثلهاالمالبيتفيوكان،دينارألفخمسمئةلهوبذلت،بذلكابتدأتهالتيهي

،)2(بليقلهيقالأميرمعألفاأربعينجيشاالوزيرفجهز،القرامطةنحوالجيولشتنفيذفيليصرفهاالوزير

فلم،معهالتقواثم،بغداددخوليريدوكان،الطرقاتعليهأخذوا()3(بهسمعوافلما،نحوهمفسارأ

فيمقئدا()4(معهمأالشاجأبيبنيوسفوكان.راجعونإليهوإناللهفإنا،انهزمأنالخليفةجيشيلبث

فضربتبهأمرثم؟تهربأنأردت:قالالقرمطيرجعفلما،الوقعةمحلإلىينظرفجعل،خيمة

الصدقة،بغدادأهلفأكثر،هيتإلىانصرفثم.الأنبارإلىبغدادناحيةمنالقرمطيورجع.عنقه

والمنة.الحمدودله،الخبيثهذاعنهمصرفهعلىوجلعزلهشكراوالوزيروأمهالخليفةوكذلك

فيالقاسمأباولده-المغربببلادظهرالذيفاطميأنهالمدعي-المهديبعثالسنةهذهوفي

.)6(المحمديةمدينتهالمذكورالمهدياختطوفيها.كثيرخلقأصحابهمنوقتل،جيشههالهزم،جيش
)5(..

نقضوالكنهم،مسلمينوكانوا،طليطلةمدينة)7(الأمويالداخلبنالرحمنعبدحاصروفيها

أهلها.منخلقاوقتل،قهراففتحها،عليهعاهدوهكانواما

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.البغدادياللهعبدأبو:الجوهري،الجصاصبناللهعبدبنالحسين)8(الجوهريالجصاصابن

.(ط)منحاصرتينبينما()1

."يلبق":التاريخكتببعضفياسمهرسموقد.هـ(132)سنةأحداثفيباللهالقاهريدعلىمقتلهخبرسيرد)2(

.(ط)منحاصرتينبينما)3(

.(ط)منحاصرتينبينما)4(

منها.بلادإلى:(ط)في)5(

باسمه.المحمديةوسماها،اختطهاالذيهوالقاسمابنهأن:وفيه(65-64)5/البلدانمعجم)6(

.هـ(035)سنةوفياتفيالرحمنعبدترجمةوسترد...الأمويالمغرببلادإلىالداخلابن:(ط)في)7(

=اللباب(412-112)6/المنتظم(562)3/:الأنساب3(221/،1/62،92،36،37)المحاضرةنشوار)8(
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جعلهقدكان؟طولونبنأحمدبيتمننعمتهأصلوكان،جدامتسعةوثروةعظيممالذاكان

.جداجزيلةأموالاذلكبسببفاكتسب،بمصرالجواهرنفائسمنيقعمالهيتسوقلهجوهريا

منحبةمئةفيهعقدوبيدهاالقهرمانةخرجتإذطولونابنببابيوماكنت:الجصاصابنقال

هذامنأصغريكونحتىفتخرطههذاتأخذأنأريد:فقالت.دينارألفيواحدةكلتساوي،الجوهر

أصغرجواهروحصلت،المنزلإلىبهوذهبت،منهافأخذته.)1(يريدونهماعلىنافرهذافإن؟الحجم

فكانت،بهجاءتالذيبذلكأناوفزت،إليهافدفعتها،بكثيرالجواهرتلكقيمةعشر)2(تساويمنها

.دينار)3(ألفمئتيقيمته

ألفألفعشرستةيقاومما(فيهاأمنهأخذ،عظيمةمصادرةالمقتدرزمانفيصودرأنهاتفقوقد

كأنهمنزلهفييترددوهوعليهدخلت:بعضهمقال.جداكثيرشيءالأموالمنمعهوبقي،دينار

.ستخرجروحيأنأحسفأنا،وكذاكذامنيأخذ،ويحك:فقال؟لك)4(ما:فقلت،مجنون

ألفسبعمئةتساويلكالباقيةوضياعكوبساتينكداركإن:لهفقلتتسليتهفيأخذتثم،فعذرته

دينارألفثلاثمئةيساويشيءهوفإذا؟والمتاعالجواهرمنعندكبقيكم،واصدقني،دينار

.والناسالدولةعندالوجاهةمنمالكمعببغدادالتجارمنأحدفيهيشارككلاأمرهذاإن:()فقلت

.6(شيئايأكللمأيامثلاثةلهوكان،وأكل،عليهفاتعماوتسلى،عنهفسري:قال

إلىالخلافةدارفينظرت:قالنفسهعنحكىفيهالسيدةأمهبشفاعةالمقتدرمصادرةمنخلصولما

)7("
منهاحملفيليوكان،مضيعةبدارعندهموهو،مصرمنإليحملممارثمتاعفيه،خيشهمئه

ذلكفيفكلمت،المقتدرأممنذلكفاستوهبت،أحدبهايشعرلامصرمنفيهموضوعةدينارألف

.شيء)8(منهينقصلمالذهبفإذا،فتسلمته،ليفأطلقه،ولدها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

376(-372)1/الوفياتفوات(473-1946/)4النبلاءأعلامسير77()3/الأعيانوفيات922(-228)1/

.193(-12/386)بالوفياتالوافي

!اتلافه.خرطهوأرادت:(ط)في

عشر.منأقلتساوي:()طفي

.3(13-213)2/المحاضرةنشوار

..هكذامالك:لهفقلت:(ط)في

له.فقلت،المصكوكةوالفضةالذهبمنعندهبقيماغير:(ط)في

.2(41-132)6/المنتظمفيالخبر

.بالجنفاصدمشقأهلبعاميةيدعىماوهو،الخيشالأعدالمنعدلمئةأي

.(1-12113)2/الشدةبعدالفرج
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أشياءعنهذكروقد،وأفعالهكلامهفيالتغفيلشديدمغفلاذلكمع()1(الجصاصابنأكانوقد

سبيلعلىذلكيقولكانإنه:وقيل،مغفلأنهليظهرذلكيفعلكانإنماإنه:وقيل،ذلكعلىتدل

أعلم.تعالىوالله،والدعابةالبسط

توفي:وفيها

القزويني.محمدبناللهعبد

الأخفش.،الحسنأبو)2(الفضلبنسليمانبنوعلي

وغيرهم.،واليزيدي،وثعلب،المبردعنروى

وغيرهما.فئوالمعا)3(المرزباني:وعنه

بنعليالوزيرفيهكلمحتىمقلةبنعليأبيإلىتوصل،يدهذاتفيفقيرا،نقلهفيثقةوكان

فمات،ءالنياللفتيأكلكانحتىالحالبهوضاق،ذلكإلىيجبهفلم،شيئالهيرتبأنفيعيسى

الصغير.الأخفشهووهذا،أعلموالله،السنةهذهمنشعبانفيوذلك،أكلهكثرةمنفجأة

سيبويه.تلميذ؟)4(مسعدةبنسعيدهووالأوسط

سيبويه،شيخوهو؟هجرأهلمن،(المجيد)عبدبنالحميدعبدالخطابأبوفهوالأكبروأما

وغيرهما.)6(عبيدةوأبي

.الأثير)8(ابنقاله،النحوفي"الأصول"صاحب،)7(النحويالسراجالسريبنمحمدبكروأبو

.الأرغياني)9(المسيببنومحمد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(ط)منحاصرتينبينما

نزهة(1154/)الأنساب(127-)125واللغويينالنحويينطبقاتفيوترجمتهتحريفوهو،المفضل(ط)في

وفيات278(-276)2/الرواةإنباه257(-246)13/الأدباءمعجم215(214/)6/المنتظم()916الألباء

.(482-1048/)4النبلاءأعلامسير303(03-1)3/الأعيان

.هـ()384سنةوفياتفيالمرزبانيترجمةوسترد،تحريفوهو،الروياني(طو)الخطيةالنسخفي

.(43-36)2/الرواةإنباهفيترجمته،هـ()215سنةتوفي

.(-157158)2/الرواةإنباهفيترجمته

تصحيف.وهو،عبيدأبي(ط)في

.484(-483)14/النبلاءأعلامسيرفيترجمته

وثلاثمئة.عشرةستسنةتوفي:وقيل:وفيه(018)8/الأثيرلابنالكامل

.(426-1422/)4النبلاءأعلامسيرفيترجمته
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وث!اثهئةلمحشرةستللمنةخلت5ث!

حاصر،فساداالأرضفي-اللهلعنه-الجنابيسعيدأبيبنسليمانوهوالقرمطيطاهرأبوعاثفيها

سراياوبعث،فأمنهمالأمانقرقيسياأهلمنهوطلب،خلقاأهلهامنوقتل،قهرافدخلها،)1(الرحبة

اسمه،سماعمنيهربونبذكرهسمعواإذاصارواحتى،أيضاخلقامنهمفقتلالأعرابمنحولهاماإلى

نواحيفيوعاث.دينارانرأسكلعن،سنةكلفيهجرإلىيحملونها)2(إتاوةالأعرابعلىوقرر

ثم،يتواجهافلم،الخادممؤنسفقصده،ونهب)4(وسبىوقتل،الديار)3(وتلكوسنجارالموصل

)6(بانيالمغربببلادالذيالمهديإلىودعا،الهجرةدارسماهادارابهافابتنى(()هجرأبلدهإلىرجع

وينهبونأهلهافيقتلون،السوادأرضمنالقريةيكبسونوصاروا،أتباعهوكثر،أمرهوتفاقم،المهدية

الوزيررأىولما.منهاللهوعصمها،ذلكعلىيقدرفلموأخذهاالكوفةدخولنفسهفيورام،أموالها

مقاومته،عنضعفاءوجيشهوالخليفة،الإسلامببلادالقرمطيالهجريهذايفعلماعيسىبنعلي

فوليها،المشهور)7(الكاتب؟مقلةبنعليأبوفيهافسعى،عنهانفسهوعزل،الوزارةمناستعفى

جدهلخدمة؟اليزيدي:ويقال،البريدمن،الموحدةبالباء-البريدياللهعبدوأبيالحاجبنصربسفارة

فقتلوا،القرامطةمعفاقتتلوا،الخادممؤنسهعكثيفاجيشاالخليفةجهزثم-)8(الحميريمنصوربنيزيد

،بغدادإلىالخادممؤنسمعودخلوا،أشرافهممنكثيرةطائفةمنهموأسروا،كثيراخلقاالقرامطةمن

أشتفحعفواألذيتعلىنمنولزلدأنم!عليهامكتوبمنكسةبيضأعلامهممنوأعلام،يديهبينوالأسارى

،شديدافرحابذلكالمسلمونففرح.(د:القصصأ!وائورثينوتجعل!أبمةونجعلهتمألازضف

بأرضرؤوسهموأظهرواوكثروانشمؤواقدكانواالذينالقرامطةشروانكسر،بغدادأهلأنفسوطابت

الله-أسعدهلا-مسعودبنحريثلهيقالرجلإلىأمرهموفوضوا،القرايامنكثيراونهبوا،العراق

ذكروافيماأدعياءوهم،الفاطميينالخلفاءجدالمهديةوبنىالمغربببلادظهرالذيالمهديإلىودعوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.34()3/البلدانمعجم.قرقيسيامنأسفلالفراتشاطىءعلىوبغدادالرقةبينوهي،طودتىبنمالكرحبة

تحريف.وهو،مارةإ(ط)في

.الديارتلكوخرب،ونواحيهاسنجاروفي،فسادأالموصلنواحيفيوعاث(ط)في

وسلب.(ط)في

.(ط)منحاصرتينبينما

تحريف.وهو،بمدينة(ط)في

.هـ()328سنةوفياتفيترجمتهسترد

ولي،العباسبنيدولةفيمقدماكان،العباسيالمهديخالهوهذاويزيد.تحريفوهو،الجهيري(ط)في

.(918)8/للزركليالأعلام.هـ(أ)65سنةومات،واليمنالبصرةللمنصور
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شاءإنموضعهفيوبيانهتفصيلهسيأتيكماالعلماءأئمةمنواحدغيرذلكعلىنصقدكماالنسبمنلهم

ء)1(الله

الشرطةأميرنازوكأنذلكوسبب؟المقتدروبينالخادممؤنسبينوحشةوقعتالسنةهذهوفي

نأالعامةبينوشاع،نازوكعلىهارونفانتصر-المقتدرخالابنوهو-غريببنهارونوبينبينهوقع

واجتمع،بغدادإلىالأوبةفأسرع،بالرقةوهوالخادممؤنسذلكفبلغ،الأمراءأميرسيصيرهارون

إلىوانضم،بينهماالوحشةفقويت،الخلافةدارإلىهاروننقلالخليفةإنثم،فتصالحابالخليفة

منكلهوهذا.كذلكوالأمرالسنةهذهوانقضت،بينهماالرسلوترددت،الأمراءمنجماعةمؤنس

وانتشارها.الفتنوكثرة،واضطرابهاالأمورضعف

الديلمصاحبيدعلىالريصاحب؟العلويالداعيالقاسمبن)2(الحسنمقتلكانوفيها

.)3(اللهقبحه،المجرممرداويجيومئؤوسلطانهم

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.بالحمالويعرف،الزاهد:الحسنأبوسعيد)4(بنحمدانبنمحمدبنبنان

منزلةوله.كثيرةكراماتلهوكانت،المثلبزهدهيضربوكان،عرفةبنالحسنعنالحديثروى

،المنكراتمنشيئأطولونابنعلىيوماأنكروقد،شيئاالسمانمنيقبللاوكان،الناسعندكبيرة

وعظمه،يديهبينمنفرفع،عنهويحجميشمهفكان،الأسديديبيقفألقيبهفأمر،بالمعروفوأمره

الأسد،يديبينوأنتحالككانكيف:الناسبعضسألهوقد،يعظجونهكانواماأكثرجدأالناس

نجس؟أمطاهرأهو،)5(السباعسؤرفيأفكركثتوقد،بأسعلييكنلم:فقال

ينكرأنأخشىوأنا،الوفيقةذهبتوقد،دينارمئةرجلعلىليإن:لهفقالرجلوجاءه:قالوا

ليفاشترفاذهب،الحلواءأحمثوأنا.)7(كبرتقدرجلإني:لهفقالالدعاء)6(فأسألك،الرجلذلك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.الجزءهذامن(1)13صانظر

تصحيف.وهو،الحسين(ط)في

أغلبهذاوعلى،(طو)(ظاو)(ب)منوالمثبت،السالفةالسنةوفياتفيالحسنمقتلخيرورد()حفي

التاريخ.كتب

(172)6/المنتظم(201-551)7/بغدادتاريخ325(-0/1324)الأولياءحملية492(-1192الصوفيةطبقات

.(094-1488/)!النبلاءأعلامسير

فيه.العلماءواختلاف:(ط)في

الوثيقة.علياللهيردبأن(ط)في

عظمي.ورقسنيكبرت(ط)في
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حجتهفإذا،الورقةففتح،جاءثم،فاشترى،الرجلفذهب.لكأدعوحتىبهوأتني،رطلامنها

فأطعمهاالحلواءوخذخذها:قال.نعم:قال؟حجتكأهذه:الشيخلهفقال.ديناربالمئة

.)1(صبيانك

له.وإكراما،لشأنهتعظيماجنازتهفيمصرأهلخرجتوفيولما

)2(
بنالحافظالسجستانيداودأبيبنبكروأبو،)3(البلخيعقيلبنومحمد،حريمبنومحمد

")7(الصحيح"صاحب،الإسفراييني)6(،إبراهيمبن)5(إسحاقبنيعقوبعوانةوأبو.)4(الحافظ

مسلم.علىالمخزج

المشهورين.والأئمة،المكثرينالحفاظمنكانوقد

حربفيمالهمنأنفق،عاقلادينا،الأمراءخيارمنوكان،)8(باللهالمقتدرللخليفةالحاجبونصر

السنة.هذهفيالطريقأثناءفيفمات،محتسبابنفسهوخرج،دينارألفمئةالقرامطة

وث!ثمئة4لمحشرسبحسنةخلت5ث!

بالئه.المقتدرأخيباللهالمعتضدبنمحمدالقاهروتوليةالمقتدرخلعكانفيها

مؤنسعلىالأمراءفالتف،والخليفةالخادممؤنسبينالوحشةاشتدتالسنةهذهمنالمحرمفي

فبايعوه،المعتضدبنمحمدوتوليةباللهالمقتدرخلععلىاجتمعواأنإلىوآل،الحالوتفاقمالخادم

هذهمنالمحرممنللنصفالسبتليلةوذلك،باللهالقاهرولقبوه،بهاعليهوسلموا،بالخلافة

ووجد،كثيرشيءمنهاوأخذباللهالمقتدردارونهبت،وزارته)9(مقلةبنعليأبووقفد،السنة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(201)7/بغدادتاريخ

.(-428942)14/النبلاءأعلامسيرفيترجمته

.(-415416)14/النبلاءأعلامسيرفيترجمته

.-921(218)6/المنتظمفيترجمته

-1174/)4النبلاءأعلامسير493(-393)6/الأعيانوفيات236(-1235/)الأنساب(4)48جرجانتاريخ

142).

بالفتح.(177)1/البلدانمعجمفيضبطت

الهند.فيالدكنآبادبحيدرالعثمانيةالمعارفبدائرةوالخامسوالرابعوالثانيالأولالجزءمنهطبع

.الفترةتلكتاريخكتبفيمبثوثةوأخباره22(0)6/المنتظم

خطأ.وهو،مقلةبنعلي(ط)في
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!ص

.المالبيتإلىفحملت،بتربتهاقبرفيدفنتهاقد()1(وكانت1،دينارألفستمئةبأدلهالمقتدرلأم

الخلافة،دارمحاصرةبعدوذلك،الخلافةدارمنجواريهوخواصوخالتهوأمهالمقتدروأخرج

وألزم،الشرطةمنبيدهماإلىمضافاالحجوبةنازوكوولي،منهاوالخدمالحجبةمنبهاكانمنوهرب

الأمراءمنجماعةبذلكنفسهعلىوأشهد،الخلافةمنبالخلعكتابانفسهعلىكتببأنالمقتدر

:)3(الحسينأبيلولدهفقال،يوسفبنمحمدعمرأبيالقاضيإلىالكتابوسلم،()2(والأعيانا

إليه،ردهيومينبعدالخلافةإلىالمقتدرأعيدولما.اللهخلقمنأحداترينهفلا،الكتاببهذااحتفظ

.القضاةقضاءوولاه،جداذلكعلىفشكره

يديهبينوجلس،الخلافةمنصبفيباللهالقاهرجلسالمحرممنعشرالسادسالأحديومكانولما

عنعوضاالخلافةباللهالقاهربولايةيخبرهمبالافاقالعمالإلىوكتب،مقلةبنعليأبوالوزير

منهم،بنصرهقامواالذينالأمراءمنجماعةإقطاعفيوزاد،السجنمنعيسىبنعليوأطلق،المقتدر

.حمدانبنالهيجاءأبو

وكان،فقتلوهنازوكإلىوسارعوا،وشغبواأرزاقهموطلبوا،الجندجاءالإثنينيومكانولما

يومئذمؤنسيكنولم.منصوريامقتدريا:ونادوا،والحجبةالوزيروهرب.صلبوهثم،مخمورا

رأىفلما.خدمهدونهوحاجف)4(،بابهفأغلق،بالمقتدريطالبونهبابهإلىالجنودوجاءت،هناك

،فخرجتجاسرثم،عليهحيلةيكونأن)5(فخاف،بالخروجأمرهإليهمالمقتدرتسليممنلابدأنهمؤنس

حمدانبنالهيجاءوأبيالقاهرأخيهعنفسأل،الخلافةدارأدخلوهحتىأعناقهمعلىالرجالفحمله

بينمنوأخرجهاحتزهقدالهيجاءأبيرأسومعهخادمجاءهحتىقريبعنكانفما،أمانالهماليكتب

وقبل،إليهواستدناهيديهبينفأجلسه،بالقاهرواستدعئ،الدستفيفجلسباللهالمقتدروجاء،كتفيه

نفسي!اللهالله:يقولوالقاهر.قهرتأنكعلمتوقد،لكذنبلاأنتأخييا:وقال،عينيهبين

إلىفكتبمقلةابنوعاد.أبداسوءمنيعليكجرىلااللهرسولوحق:فقال.المؤمنينأميريانفسي

.()6(الخلافةإلىأالمقتدربعوديعلمهمالافاق

نازوكرأسوحمل،الخلافةفيالمقتدرواستقر،ببغدادالأؤلحالهاإلىالأموروتراجعت

.دينارألفخمسمئةالمقتدرلأموأخذوا:وفيها.(ط)منحاصرتينبينما(1)

.(ط)منحاصرتينبينما)2(

خطأ.وهو،الحسين(ط)في)3(

.(حجف)اللسان.دافعأي()4

.المقتدرفخاف:(ط)في(5)

.(ط)منحاصرتينبينما)6(
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إلىحمدانبنالسراياأبووهرب،مولاهعصىمنرأسهذا:عليهمافنوديحمدانبنالهيجاءوأبي

متنكرابغدادمنخرجالخلافةإلىعادفلما،المقتدرعلىالناسأشدمننفيسابنوكان،الموصل

اللهلعنهأهلهامع()1(بهاأفتنصر،القسطنطينيةبمدينةلحقثم،إرمينيةإلىصارثم،الموصلفدخل

لماولهذا،مكرهاالأمراءجماعةوافقوإنما،المقتدرعلىالباطنفييكنلمفإنهمؤنسوأما.وإياهم

لمافلهذا.دارهمنطلبلمالقتلهشاءولو،قلبهيطيبكانبل،سوءمنهينلهلمدارهفيالمقتدرأودع

مقلةبنعليأباوقرر.بهلثقتهعنده()3(بهاأفباتمؤنسدارإلىرجعالخلافةإلى()2(المقتدرأعاد

عند-بالئهالقاهروهو-أخاهمحمداوجعل،قضاءالقضاةعمرأبايوسفبنمحمدوولى،الوزارةعلى

غايةوتكرمه،السراريلهوتشتري،الإحسانغايةإليهتحسنفكانت،عندها)4(محبوسبصفةوالدته

.لإكراما

بلادهمإلىالأسودالحجرالقرامطةأخذذكر

القرامطةاللهلعن،الحصقيإلىمنهمكانوما

كلمنالركوبوتوافت،سالمينمكةإلىفوصلوا،الديلميمنصوروأميرهمالعراقركبخرج

واستباح،أموالهمفانتهب،الترويةيومجماعتهفيعليهمخرجقدبالقرمطيإلاشعروافما،)5(جانب

وجلس،الكعبةجوفوفي،الحرامالمسجدفيحتىوشعابهامكةرحابفيالناسفقتل،قتالهم

حوله،تصرعوالرجال،الكعبةبابعلىاللهلعنهالجنابيسعيدأبيبنسليمانطاهرأبوأميرهم

منهوالذي،الترويةيومفيثمالحرامالشهرفيالحرامالمسجدفي()6(الناسفيتعملوالسيوفأ

:يقولوهو،الأيامأشرف

أناوأفنيهمالخلقيخلقأناوباللهباللهأنا

()8(بلأ،شيئاعنهمذلكيجديفلا،الكعبةبأستارفيتعلقون()7(منهمأيفرونالناسفكان

)1(ما

)2(ما

)3(ما

)4(في

)5(في

)6(ما

)7(ما

)8(ما

.(ط)منحاصرتينبين

.(ط)منحاصرتينبين

.(ط)منحاصرتينبين

.(ط)منوالمثبت،عندهامحتبسبصفته:الخطيةالنسخ

وفج.وجانبمكانكلمنهناكالركوبوتوافت:(ط)

.(ط)منحاصرتينبين

.(ط)منحاصرتينبين

.(ط)منحاصرتينبين
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فلما،يطوفيومئذالحديثأهلبعضكانوقد،الطواففيفيقتلوهويطوفون،كذلكوهميقتلون

كذلك:وهوأنشدالأرضإلى()1وجبفلما،السيوفأخذتهطوافهقضى

لبثواكميدرونلاالكهفكفتيةديارهمفيصرعىالمحبينترى

..)2(ء!
لمحيحتىالحرممنأماكنهمفيمنهمكثيرودفن،رمرمبئرفيالقتلىيدفنأنالقرمطيامرلم

عليهم،يصلولم،يكفنواولميغسلواولم.الضجعة)3(وتلكالقتلةتلكحبذاويا،الحرامالمسجد

الكعبة،باببقلعوأمر،زمزمقبةوهدم.الشهداءخيارومنالأمرنفسفيشهداء()4(محرمونألأنهم

نأالرجلذلكفأراد،الكعبةميزابعلىيصعدأنرجلاوأمر،أصحابهبينوشققها،عنهاكسوتهاونزع

عنداللعينفانكف،الهاويةأمهإلىوصار،اللهلعنهفمات،رأسهأمعلىفسقط،موضعهمنيقتلعه

أين:وقاليدهفيبمثقلالحجرفضربرجلوجاءه،الأسودالحجريقلعبأنأمرثم،الميزابعنذلك

حينوأخذوه-وعظمهوكرمهاللهشرفه-الأسودالحجرقلعثم؟سجيلمنالحجارةأين؟الأبابيلالطير

سنةفيموضعهفيسنذكرهكماردوهحتىسنةوعشرينثنتينعندهمفمكث،بلادهمإلىمعهمراحوا

.راجعونإليهوإناللهفإنا،وثلاثمئةوثلاثينتسع

الحجريردأنفيإليهوتشفعوسأله،وجندهبيتهوأهلهومكةأميرتبعهبلادهإلىرجعولما

فقتله،مكةأميرفقاتله،يفعلفلم،الأموال!منعندهماجميعلهوبذل!،مكانهفيليوضع،)5(الأسودأ

وقد.الحجيجوأموال!الحجرومعهاللهلعنهبلادهإلىذاهباواستمر،وجندهأهلهأكثروقتل،القرمطي

وسيجازيه،أحدفيهيلحقهولا،أحدإليهيسبقهلمإلحاداالحرامالمسجدفي()6(اللعينهذاأألحد

.(2526:ادبرأمهوأحمدووثاقهولايوثق!أصدعذابهؤلايعذباالذيذلكعلى

نبغواالذينللفاطميينممالئينكانواوقد،زنادقةكفاراكانوالأنهمالصنيعهذاعلىهؤلاءحملوإنما

بناللهعبيدمحمدأبووهو،بالمهديأميرهمويلقب،المغربأرضمنإفريقيةببلادالسنينهذهفي

فصارمنهاسارثم،أسلمأنهفادعى،يهوديا()8(وكان1،)7(بسلميةصباغاكانوقد،القداحميمون

.(وجب)اللسان.سقطأي(1)

..أمرالقبيحةالأفاعيلمنبالحجيجفعلماوفعل،أمرهاللهلعنهالقرمطيقضىفلما:(ط)في)2(

.والمكانالمدفنوذلك(ط)في)3(

.(ط)منحاصرتينبينما)4(

.(ط)منحاصرتينبينما)5(

.(ط)منحاصرتينبينما)6(

وفي241(-024)3/البلدانمعجمحمصأعمالمنبلدوهي،سلمية:يقولونالشاموأهل:ياقوتقال)7(

صباغا.:(ط)

.(ط)منحاصرتينبينما)8(
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الجهلة،منوغيرهمالبربرمنكثيرةطائفةذلكعلىفصدقه،فاطميئشريفأنهفادعى،إفريقيةبلادإلى

بها،ملكهقرارفكان،المهديةوسماهامدينةابتنىثم،)1(سجلماسةمدينةفملك،دولةلهوصارت

سياسةذلكيفعلونكانواإنماإنهم:ويقال،عليهويترامون،إليهويدعونيراسلونهالقرامطةهؤلاءوكان

.له)2(حقيقةلاودولة

الناسسلطحيث،بمكةفعلهعلىيلومهالقرمطيطاهرأبيإلىكتبالمهديأنالأثيرابنوذكر

وأمره،القبيحهذاصنيعهممنظهربمايبطنونهاكانواالتيأسرارهموانكشفت،عرضهمفيالكلامعلى

.ذلك)3(منبهأشارماقبلقدوأنه،والطاعةبالسمعإليهفكتب.إليهاوعوده،منهاأخذمابرد

()يحكيفكان،عنهاللهفرجثم؟)4(اللهلعنهمالقرامطةهؤلاءأيديفيالحديثأهلبعضأسروقد

ذاتليفقال.سكرإذاعليهيعربدكانوأنه،وأشدهاالخدمةأشق()6(فيأيستخدمهكانأسرهالذيأن

:قالثم.سائسارجلاكان:فقال.أدريلا:فقلت؟محمدكمفيتقولما:سكرانوهوليلة

عثمانوكان.غليظافظاعمروكان.مهيناضعيفاكان:فقال.أدريلا:فقلتبكر؟أبيفيتقولما

أما؟العلممنصدرهفيأنادعىمايعلمهأحدعندهكان)7(أليس،ممخرقاعليوكان.أحمقجاهلا

بهذاتخبرلا:ليقالالغدكانفلما.مخرقةكلههذا:قالثم؟كلمةوهذاكلمةهذايعلمأنيمكنهكان

.")8(منتظمه"فيالجوزيابنرواه.أحدالكقلتالذي

ذإ،الأسود)01(الحجراقتلعيومالحرامالمسجدفيكنت:قال()9(أنهأبعضهمعنوروي

مكانفيالحرامالمسجدفيبالتحتىلهافصفر،فرسعلىراكب،سكرانوهورجلدخل

أليس،حمير)11(يا:صوتهبأعلىنادىثم،فقتلهجانبيإلىكانرجلعلىحملثم،الطواف

أتسمع:لهفقلت؟الأمنفأين(79:عمرانآلأ!امنا5؟نظهومن!وهذابيتكمفيقلتم

.(291)3/البلدانمعجم.الجنوبتلقاءأيامعشرةفاسوبينبينها،المغربجنوبفيمدينة(1)

.هـ()322سنةوفياتفىالمهديترجمةسترد)2(

.(802)8/الكامل)3(

.مدةأيديهمفيفمكث:(ط)في)4(

...وأن،دينهموعدمعقولهمقلةمنعجائبعنهميحكى:(ط)في)5(

.(ط)منحاصرتينبينما)6(

خطأ.وهو،ليس(ط)في)7(

.224()6/المنتظم)8(

.(ط)منحاصرتينبينما)9(

القرمطي.فقتلهجانبيإلىكانرجلعلىفحمل،الطوافمكانفيالترويةيومالحرامالمسجدفيكنت(ط)في(01)

بذلك.صوتهورفع:(ط)في(11)
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.(1)وانصرف،فرسهرأسفثنى:قال.فأمنوه:اللهأرادإنما:قلت.نعم:قال؟جوابأ

وهؤلاءنصارىوكانوا-الفيلبأصحابوجلعزاللهأحلقد:فقال،سؤالاهاهنابعضهمسألوقد

فىكد!ألؤتجعلهآلفيلبأضبربكفعلكيفترألؤ):يقولحيثالعزيزكتابهفيذكرهما-منهمشر

51-أ:الفيل1مهو)2(ما!ولىكعقحف!علهتم!سجيلمن!جارةقرميهمهألابيلطتراعلتهموأرسل!تضل!ل

عوجلوافهلا،)3(الأصنامعبدةومنبل،والمجوسوالنصارىاليهودمنشرالقرامطةأنومعلوم

الفيل؟أصحابعوجلكمابالعقوبة

منبهيرادلما،الحرامالبيتلشرفإظهاراعوقبواإنماالفيلأصحاببأنذلكعنأجيبوقد

الكريمالرسولهذاشرفليعلم،فيهالبيتهذاكانالذيالبلدمنالكريمالنبيبإرسالالعظيمالتشريف

عاجلاسريعا،اللهأهلكهمقريبعماتشريفهايرادالتيالبقعةهذهإهانةأرادفلما،الأنبياءخاتمهوالذي

القواعد،وتمهيدالشرائعتقرربعدكانماأمرهممنفكانهؤلاءوأما.)4(كتابهفيذكركمااجلغير

الملحدينأكبرمنهؤلاء)5(أنيعلممؤمنوكل،والكعبةمكةبشرفاللهدينمنبالضرورةوالعلم

أخرهمبل،بالعقوبةمعاجلتهمإلىالحاليحتجلمفلهذا،رسولهوسنةاللهكتابمنتبينبما،الكافرين

أخذيأخذثم،ويستدرجويملييمهلوتعالىسبحانهوالله،الأبصارفيهتشخصليوبمجلالهجلالرب

:قرأثم،")6(يفلتهلمأخذهإذاحتىللظالمليملياللهإن":!ي!اللهرسولقالكما،مقتدرعزيز

:!اللهرسولوقال2011:هودأ!شديداليوأضذهزإنطفةوهىأتقرئأضذإذارفيأضذوكذلث)

تعالى:وقال.")7(ويعافيهميرزقهموهوولدالهيجعلونإنهم،اللهمنسمعهأذىعلىأصبرأحدلا"

وقال421:ابراهيمأ!الأثصرفيهقثتخصليؤمريؤخرهتمإنماالطبوتيغملعماغفلااللهتحستولا)

-691:عوانآلأمهوآتمهادوبتسجهنممآولهخثو!ليلمتع!اتبندفىلذينكفرواأتقلمبيغرئكلا):لىتعا

الذيخافىمتع):وقال.241:دقمانأمهـويخطعذابإلمتنضطرهتمثمقليلانمئعهتم):تعالىوقال7911

.071:يونسأ!يكفرون!انوابمالشديدآآتعذابنذيقهوثصمىجعهئمإلتسناثو

اختلفوا،العامةمنطائفةوبين،)8(الحنبليالمروذيبكرأبيأصحاببينببغدادفتنةوقعتوفيها

.المنتظم)6/223()1(

.هؤلاءفعلهمماشيئابمكةيفعلواولم:(ط)في)2(

أحد.يفعلهلممابمكةفعلواوأنهم:(ط)في)3(

فضله.القلوبلأنكرتوأخربوهدخلوهفلو،فضلهعلىتدلمقررةشرائعيكنولم:(ط)في(4)

أكبر.منوأنهم،عظيمابالغأإلحاداالحرمفيألحدواقد:(ط)في)5(

والصلة.البرفي)2583(مسلموصحيح،التفسيرفي(544)9البخاريصحيحفيهو)6(

الجنة.صفةفي05(028/)4مسلمصحيح)7(

.الكتابهذامنهـ()275سنةوفياتفيبكرأبيترجمةسلفت)8(
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معهيجلسه:الحنابلةفقال.(97:ا!سراءأ!تحمودامقاماربكيجعثكأنعسئ):تعالىقولهتفسيرفي

قتلى،بينهموقتل،ذلكبسببفاقتتلوا،العظمىالشفاعةبذلكالمراد:الاخرونوقال.العرشعلى

العظمى،الشفاعةمقامبذلكالمرادأن)1(البخاري"صحيح"فيثبتوقد.راجعونإليهوإناللهفإنا

كلهم،الخلقفيهإليهيرغبالذيالمقاموهو،عبادهبينالقضاءلفصليأتيأنفيوجلعزاللهعنديشفع

.والاخرونالأولونبهويغبطه،الخليلإبراهيمحتى

الشرأهلوكثر،وانتشرت،المعاشبأمريتعلقفيماالعامةبينبالموصلفتنةوقعتوفيها

.)3(سكنتثمشروربينهموجرت،واستظهروا،)2(فيهاأ

.السعيد)6(الملقبأحمدبننصر)5(وأخيهم)4(سامانبنيبينخراسانببلادفتنةوقعتوفيها

سكنحتىالناحيةتلكأهلفقاتلهم،بالبوازيج)7(اخروخرج،بالموصلخارجيشعبانفيوخرج

.)8(أصحابهموتفرقشزهم

وقتل،الرومأرضإلىوراءهوطرد،مفلحفهزمه،الدمستقالروموملكالساجيمفلحالتقىوفيها

الحمد.ودله،كثيرأخلقامنهم

.البيوتمنهفامتلأت،الحجازأرضرمليشبهأحمررماداتحملببغدادشديدةريحهبتوفيها

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.النحويبكرأبو،شقير)12(بن)11(الفرجبن(()01العباسبنأ)9(الحسنبنأحمد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

.الإيمانفي(1)49مسلموصحيح،التفسيرفي(4)435البخاريصحيحفيالشفاعةحديث

.(ط)منحاصرتينبينما

.2(13-122)8/الأثيرلابنالكامل

ثصحيف.وهو،ساسان(ط)في

تحريف.وهو،وأميرهم(ط)من

.(212-802)8/الكامل

فييصبحيث،الأسفلالزابفمعلىتكريتقرببلد:والبوازيج.تصحيفوهو-المهملةبالراء-البواريج

.5(153/)البلدانمعجم.دجلة

.هـ()318سنةأحداثفيخبرهوسيأتي21(4)8/الكامل

تحريف.وهو،الحسين(11)3/الأدباءمعجمفي

.98()4/بغدادتاريخمنحاصرتينبينما

العروستاج35(-34)1/الرواةإنباه11()3/الأدباءمعجم(172-)171الألباءنزهة98()4/بغدادتاريخ

.(شقر)

تحريف.وهو،سفيان(و)ح(ط)في
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تصانيف.فيهوله،الكوفيينبمذهبعالماكان

87

ومكث،درهمألفثلاثمئةالعلمطلبفيأنفق،الزاهدالعابد:)1(رستمبنمهديبنأحمد

له:فقالتليلةذاتامرأةجاءتهأنهعنهبسندهنعيمأبوالحافظروىوقد،فراشإلىيأويلاسنةأربعين

وأن،زوجيأنكوزعمت،بكتسترتوقد،منهحبلىوأناالزناعلىأكرهت؟بمحنةامتحنتقدإني

المحفةأهلجاءنيوضعتفلما،عنهافسكت.تفضحنيولااللهستركفاسترني،منكالحملهذا

حلواشيئابدينارينفاشتريتوبعثت،البشرفأظهرت،بالولديهنئوننيمسجدهموإمام

:وأقول1،الولدنفقةصفةدينارينشهركلالمسجدإماممعإليهاأرسلوجعلتا)2(،وأطعمتهما

،المولودماتثم،سنتينكذلكفمكثت.()3(وبينهابينيفرقمامنيسبققدفإنه،السلاممنياقرئها

إليهابهاأرسلكنتالتيبالذنانيرالمرأةفجاءتني،عليهوالحزنالتغممفأظهرت،فيهيعزوننيفجاؤوني

الدنانيروهذه،خيراوجزاكاللهسترك:ليفقالتأعندها()5(صرةفياجمعتهاقد،،)4(الولدنفقةأ

،ا)7(ترثينهوأنتماتوقداللولدصلةبهاأرسلكنتإنماإنيهذهيا:فقلتا)6(بهاترسلكنتالتي

.ا)8(وانصرفت،فدعتأ0شئتمابهافافعلي،فخذيها

بنالنعمانبنمحرقبنأالنعمانبنالضحاكبنراشدبنخالدبنخلفبن)9(الهيثمبنبدر

الكوفي.،القاضي،)11(اللخمي،القاسمأبو101(المنذر

وكان،سنةأربعينجاوزبعدماللحديثسماعهوكان.وغيرهكريبأبيعنبهاوحدث،بغدادنزل

سنة.عشرةوسبعسنةمئةعاش،نبيلاثقة

بالكوفة.السنةهذهمنشوالفيوفاتهوكانت

النجوم226(-225)6/المنمظم793(-693)01/الأولياءحليةفيوترجمتهتحريفوهو،رميم(ط)في)1(

.(622)3/الزاهرة

.(ط)منحاصرتينبينما)2(

.(ط)منحاصرتينبينما)3(

.(ط)منحاصرتينبينما)4(

.(ط)منحاصرتينبينما)5(

.(ط)منحاصرتينبينما)6(

.(ط)منحاصرتينبينما)7(

.(ط)منحاصرتينبينما)8(

.531(-1053/)4النبلاءأعلامسير226()6/المنتظم(1-70180)7/بغدادتاريخ)9(

.(ط)منحاصرتينبينما1()0

تحريف.وهو،البلخي(ط)في(11)
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،)2(البغوي،القاسمأبو،شاهنشاهبنسابوربنالمرزبانبنالعزيز)1(عبدبنمحمدبناللهعبد

منيع.بنتبابنويعرف

ومئتين.عشرةأربعوقيل،عشرةثلاثسنةولد

بنوعلي،ا)4(حنبلبنأأحمدمنوسمع،منهيسمعولم،)3(سلامبنالقاسمأعبيدأباورأى

وخلق.،البزارهشامبنوخلف،الجعدبنوعلي،معينبنويحيى،المديني

دجلة،فيفرماه،الحافظهارونبنموسىمنهفأخذه،معينابنمنسماعهفيهجزءمعهوكان

عنهروى،ضابطاحافظاثقةوكان،شيخاوثمانينسبعةعنتفردوقد؟الثلاثةبينتجمعأنتريد:وقال

.مصنفاتوله،الحفاظ

يتكلمونناساهاهناإن:لهفقيل،صدوقاثقةمنيعبنتابنكان:الحافظهارونبنموسىقال

الحق.إلايقوللامنيعبنتابن،يحسدونه:فقال.فيه

الصحيح.فيتدخل(،)أحاديثهأ:وغيرهحاتمأبيابنوقال

ال!اج.فيكالمسماركلامهكانتكلمفإذا،الحديثعلىيتكلمقلماالبغويكان:الدارقطنيوقال

طرفمعهوكان،عليهأنكرتبأشياءحدث:وقال،فيهفتكلم،"كامله"فيعديابنذكرهوقد

والتصانيف.الحديثمعرفةمن

هذهمنالفطرعيدليلةتوفيأنهوذكر،الكلامهذافيعديابنعلىللردالجوزيابنانتدبوقد

يطأ،والأسنانوالبصرالسمعصحيحذلكمعوهو،وشهوراسنينوثلاثسنةمئةاستكملوقد،السنة

.الإماء)6(

.مثواهوأكرماللهرحمه،التبنباببمقبرةودفن،ببغدادوفاتهوكانت

)2(

)3(

)4(

)6(

023(-227)6/المنتظم255()2/الأنساب(291-091)1/الحنابلةطبقات(171-0/1111)بغدادتاريخ

.(ة56-1044/)4النبلاءأعلامسير

.255()2/الأنساب.نشأوبها،ببغدادولدفقدهوأما،بغمنأصلهمنيعبنأحمدجدهلأنالبغويلهقيل

.(ط)منحاصرتينبينما

.(ط)منحاصرتينبينما

.(ط)منحاصرتينبينما

.023(-922)6/المنتظم
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،الهرويالفضلأبو،الحافظالشهيد:عمار)2(بنمحمدبن()1(أحمدأالحسينأبيبنمحمد

.سعد)3(أبيبابنويعرف

.الأنصارياللهعبدبنمحمدعنبهاوحدث،بغدادقدم

الحافظ.المظفرابنعنهوحدث

صحيح""منحديثاعشربضعةعلىمناقشاتله،المتقنينالحفاظالأثباتالثقاتمنوكان

مسلم.

وجعل،مثواهوأكرماللهرحمه،قتلوامنجملةفيالسنةهذهفيبمكةالترويةيومالقرامطةقتلته

.ومثواهمنقلبهالفردوسجنات

الكعبي،،البلخي،محمودبنأحمدبناللهعبد،القاسمأبوهو:)4(المتكلمالكعبيئ

منهم.الكعبيةالطائفةإليهتنسبالذيوهو،المعتزلةمشايخأحد،كعببنيإلىنسبة،)5(المتكلم

كانأنهذلكمن،الكلامعلمفياختياراتوله،المتكلمينكبارمنوكان:خلكانابنالقاضيقال

.)6(مشيئةولااختياربلاتقعتعالىاللهأفعالأنيزعم

عنه.أوردههكذا

يشآءماتحلقورفي!و:تعالىاللهقال.منهموضعماغيرفيالقراننصالكعبيخالفوقد:قلمت

لأنيناصشتناولؤ):وقال(121:الأنعامأمهوفعلؤمارفيولؤشا):وقال.،68:القصصأمهو!تخمار

فدمرنفااتقؤلعلئهاف!فبهاففسقوامترفجهاأمرناقريهنهلكأناردنآوإذا):وقال،13:السجدةأمهوهدنهانفس

.الشرعوصحيحالعقلبصريحبالضرورةمعلومهومماذلكغيرإلى،16:أ!سرأءأ!تذميرا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.953(1/)4النبلاءأعلامسيرمنحاصرتينبينوما،وهموهو،الحسينبنمحمدالخطيةالنسخفي

835(-834)3/الحفاظتذكرة5(53804//41)النبلاءأعلامسيرفيوترجمته.تحريفوهو،عثمان(ط)في

.)347(الحفاظطبقات(916)2/العبر

بغدادتاريخفيترجمتههـ()292سنةوقيلهـ()287سنةالمتوفى،الهرويالزاهدمنصوربنيحيىلأمهجدههو

تصحيف.وهو،سعيدأبووفيه49(،208/)والعبر226(-1/522)4

(445-5/1444)الأنساب78(-76)1/والنحلالملل384()9/بغدادتاريخ(167-)165الفرقبينالفرق

-)88المعتزلةطبقات255(15/،)14/313النبلاءأعلامسير45()3/الأعيانوفيات)6/238(المنتظم

)98.

أعلامسيرفيالذهبيوصححها،هـ()931سنةأنهاعلىالمصادرأغلب،وفاتهسنةفيالمؤرخينبيناختلافثمة

كثيرابنذلكعلىوتابعه،هـ()317سنةوفاتهخلكانابنوذكر،هـ()932سنةأنهاعلى)14/313(النبلاء

هنا.

.(54)3/الأعيانوفيات
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وث!اثمئةلمحشرةثمافيسنةخلت5ث!

وثلاثةأشهروأربعةسنتينوزارتهمدةفكانت،مقلةبنعليأباوزيرهباللهالمقتدرالخليفةعزلفيها

معه.ناظراعيسىبنعليوجعل،مخلدبنالحسنبنسليمانمكانهواستوزر،أيام

فانتهب،دينارألفمئةعليهاأنفققدوكان،مقلةبنعليأبيدارأحرقتمنهاالأولىجمادىوفي

.دينارألفبمئتيالخليفةوصادره،ذلكوغيرورصاصحديدمنفيهاوجدواوماأخشابهاالناس

إلىالمقتدرردوالماأنهموذلك،بغدادعنالخلافةبداركانواالذينالرجالةالخليفةطردوفيها

الحمارأصعدومن.عليهسلطظالماأعانمن:يقولون،)1(عليهمكثيربكلامينفسونشرعواالخلافة

كثيرةدورفأحرقت.عوقبمنهمأقامومن،بغدادعنبإخراجهمفأمر.ينزلهيقدر،)2(لمأالسطحإلى

وتغلبوا،واسطفنزلوا،الإهانةغايةفيمنهافخرجوا،وأولادهمنسائهمبعضواحترق،أقربائهممن

منهموقتل،شديدابأسابهمفأوقع،الخادممؤنس!إليهمفركب،،)3(منهاأعاملهاوأخرجوا،عليها

.)4(رايةذلكبعدلهميقمفلم،كثيراخلقا

سعيداعميهعليهاوولى،الموصلعنحمدانبنالدولةناصرالخليفةعزلمنهاالأولربيعوفي

ميافارقينومعه،العينورأسوالخابوروسنجارنصيبين:ربيعةدياروولأه،حمدانابنيونصرا

سنة.كلفي51(إليهأيحملهبمالالخليفةمنذلكضمن،وأرزن

بنيمنجماعةعليهفاجتمع،محمودبنصالحلهيقالالبوازيجببلادرجلخرجالأولىجمادىوفي

وعظ،خطبةبهاوخطب،أموالهامنكثيراشيئاوأخذ،فدخلها،فحاصرهاسنجارإلىسارثم،مالك

علىالمسحنرىولا،)6(الخبيثينمنونبرأ،الشيخيننتولى:قالماجملةفيفقال،وحذروذكر

هذامحمودبنصالحفأسر،فقاتلهحمدانبننصرلهفانتدب،فساداالأرضفيفعاثسارثم.الخفين

.)7(فظيعةشهرةأشهروقدفدخلها،بغدادإلىفحمل،لهابنانومعه

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

تصحيف.وهو،عليه(ط)في

.(ط)منحاصرتينبينما

.(ط)منحاصرتينبينما

قائمة.(ط)في

.(ط)منحاصرتينبينما

.(522)8/الأثيرلابنالكاملمنوالمثبت،تحريفوهو،الحسين(طو)الخطيةالنسخفي

.هـ()317سنةأحداثفيأخبارهمننتفسلفت



19هـ318سنةوفيات

معه،فاقتتلوا،إليهفخرجوا،نصيبينأهلفحاصر،رجلألففاتبعه،الموصلببلاداخروخرج

ناصرلهفانتدب،درهمألفبأربعمئةأهلهاوصادر،نفوسهممنباعهمثم،ألفاوأسرمئةمنهمفقتل

الحمد.ودله،أيضابغدادإلىوسيرهفأسره،بهفظفر،فقاتلهحمدانبنالدولة

وكرمانفارسنيابةوأعطاه،والجيشالوزيرمعهوركب،هارونابنهعلىالخليفةخلعوفيها

،والشامومصرالمغرببلادنائبوجعله،الراضيالعباسأبيابنهعلىوخلع،ومكران)1(وسجستان

أمورها.عنهيسدالخادممؤنسويكون

بخفارةالحجيجوخرج،الهاشميالعزيزعبدبنأيوببنالسميععبدالسنةهذهفيبالناسوحج

ص-)2(.
الحمد.ودله،القرامطةمنوالإيابالذهابفيسلمواحتىوبدر!ه

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الحنفي،،القاضي،التنوخي،جعفرأبو:)4(سنانبنحسانبنالبهلولبن)3(إسحاقبنأحمد

الرضى.،الثقةالعدل

عالماوكان،واحداحديثاكريبأبيعنوورى،الكثيرالحديثماسمع،نبيلاثقةفقيهاوكان

.الأحكامفيمحمودا،الشعرجيد،العبارةفصيح،بالنحو

نأأرادتثم،الحكمسلةفينسخةعندههذاالحاكموجعل،وقفاوقفتالمقتدرأمالسيدةأناتفق

وراءمنحضرفلما،فتعدمهمنهلتأخذهالوقفكتابمعهيحضروأنالحاكمفطلبت،الوقفذلكتنقض

القضاءعنتعزلونيأنفإما،المسلمينخازنلأني،هذايمكنلا:لهافقالالمقصودفهمالستارة

،المقتدرولدهاإلىفشكته.إليهسبيلفلا،تريدونهالذيهذاتتركواأنوإما،غيريهذاعلىوتولوا

فيه،يرغبممنالرجلهذاإن:فقالأمهإلىفرجع.الحالصورةلهفذكر،بذلكالمقتدرعندهفشفع

من:فقال.ذلكمنصنعماعلىتشكرهوبعثت،عنهالسيدةفرضيت.بهوالتلاعبعزلهإلىسبيلولا

.()6(خيرهمورزقه1،)5(شرهماللهكفاهالعبادأمرعلىاللهأمرقدم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

تحريف.وهو،تومكرما(ط)في

.(بذرق)اللسان.معربفارسي،الخفارةأيضاتعنيالبذرقة

-2/138)الأدباءمعجم(234-6231/)المنتظم(175-172)الألباءنزهة(34-403/)بغدادتاريخ

.(005-4/1794)النبلاءأعلامسير(161

خطأ.وهو،سنانأبيابن(ط)في

.(234-6233/)المنتظم

.(ط)منحاصرتينبينما
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الثمانين.جاوزوقد،السنةهذهفيوفاتهكانت

.المنصورجعفرأبيمولى،محمدأبو:صاعد)1(بنمحمدبنيحمى

عنهوكتب،الزواةوشيوخ،الحفاظكبارمنوكان،وحفظوسمعوكتب،الحديثطلبفيرحل

وفهمه.وفقههحفظهعلىتدلتصانيفوله،الأكابرمنجماعة

سنة.)2(تسعونوله،السنةهذهفيالكوفةببابودفن،ببغدادوفاتهوكانت

الشاعر،النهرواني،الضرير،العلافبابنالمعروف:زيادبنبشاربنأحمد)3(بنعليبنالحسن

.المشهور

الحمامفراخأكللأنهجيرانهقتله،لههرفيطنانةمرثاةوله،باللهالمعتضدالخليفةسمارأحدكان

إليهينسبهاأنيتجاسرلملكنه،المعتز)4(ابنرثاءبهاأرادإنه:ويقال،ورقةآدابوفيها،أبراجهممن

وأولها:.قتلهحينباللهالمقتدرالخليفةمن

الولدبمنزلعنديوكنتتعدولمفارقتناهريا

بيتا.وستونخمسةوهي

وث!اثهئة4لمحشرتسحسنةح!خلتث!

جيشفيالسنةهذهفيللحجالخادممؤنسخرجوقد،بغدادإلىالحجيجدخلالسنةمنالمحرمفي

والقبابالخياموضربت،يومئذبغدادوزينت،بذلكالمسلمونففرح،القرامطةمنخوفا،كثيف

جادةعنبالناسفعدل،أمامهالقرامطةأنالطريقأثناءفيالخادممؤنسبلغوقد،الخادملمؤنس

)2(

)3(

)4(

النبلاءأعلامسير(778-2776/)الحفاظتذكرة(236-6235/)المنتظم(234-4/1231)بغدادتاريخ

(/14105-605).

تصحيف.وهو،سبعون(ط)في

-2701/)الأعيانوفيات(238-6237/)المنتظم(69-959/)الأنساب(038-7937/)بغدادتاريخ

.(-14514518/)النبلاءأعلامسير(111

هويلأنهقتلالذيبكرأبيغلامفيأنهاأيضاوذكر،محنتهأيامالفراتبنالمحسنعنبالهركنىإنما:وقيل

النبلاءأعلامسيروأيضا،القصيدةمنمقاطعوفيه(901-2/801)الأعيانوفيات.عيسىبنلعليجارية

رثاالقصيدةهذهأنيزعمممنالتعجبشديدوأنا:(142)الهمياننكتفيالصفديوقال(14515-518/)

هر.بهاغير
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وغرائب،عجائبهنالكالناسفشاهد،أياماهنالكفتاهوا،وأوديةشعابفيبهمفأخذ،الطريق

تنورعلىواقفةامرأةبعضهمورأى،حجارةمسخواقدأناساوشاهدوا،الضخامةغايةفيعظاماورأوا

إلىكثيراشيئاذلكمنمؤنس!وحمل.حجراصارقدوالتنور،حجرامسختقد()1(فيهتخبزأ

وأعادقوممنإنهم:فيقال."منتظمه"فيالجوزيابنذكره.ذلكمنبهيخبرماليصدقالحضرة

)2(ث
.لمود

القاسمأبامكانهواستوزر،أياموتسعةوشهرينسنةبعدالوزيرالحسنبنسليمانالمقتدرعزلوفيها

عزلهثم،القاسمبنالحسينواستوزر،أياموثلاثةشهرينبعدعزلهثم،الكلوذانيمحمدبناللهعبيد

أيضا.

بنمحمداسمهلرجلالحسبةولىالخليفةأنبسبب؟الخادمومؤنسالخليفةبينوحشةوقعتوفيها

وهذا،والعدولالقضاةإلايتولاهالاالحسبةإن:مؤنسفقال.أيضاالشرطةعلىأميراوكان،ياقوت

الحالوانصلح،أيضاوالشرطةالحسبةعنياقوتبنمحمدعزلحتىبالخليفةيزلولم.لهايصلحلا

قتلإلىالحالالحتىتتزايدزالتوما،السنةهذهمنالحجةذيفيبينهماالوحشةتجددتثم.بينهما

.)3(سنذكرهكمابالئهالمقتدر

،كثيراخلقامنهمقتل،جداعظيمةوقعةبالرومطرسوسمتوليثملأوقعالسنةهذهوفي

ثانيةمرةبهمأوقعثم،جداكثيراشيئاوالديباحوالفضةالذهبمنوغنم،آلافثلاثةمننحواوأسر

كذلك.

النصرمنهووعدهم،الإسلامبلادإلىالدخولعلىيحضهمالزومإلىالأرمنيالديرانيابنوكتب

بنيوسفغلاممفلحإليهمفركب،الأرمنيإليهموانضاف،جداكثيرةجحافلفيفدخلوا،والإعانة

الديراني،ابنبلادأولافقصد،المطوعةمنكثيرخلقواتبعه،أذربيجاننائبيومئذوهوالساجأبي

الديرانيابنوتحصن،جداجزيلةأموالاوغنم،كثيراخلقاوأسر،ألفمئةمننحواالأرمنمنفقتل

بنبسعيديستصرخونفبعثوا،فحاصروهاسميساطإلىفوصلوا،الزوم)4(وكاتب،هنالكلهبقلعة

أجلوابقدومهعلموافلما،يفتحونهاكادواقدالرومفوجد،مسرعاإليهمفسار،الموصلنائب؟حمدان

تنصرقدكانالذينفيسابنومعهم،بلادهمإلىخاسئينورجعوا،فانتهبوهابملطيةواجتازوا،عنها

.(ط)منحاصرتينبينما()1

أعلم.فالله،ثمودمنأوشعيبقوممنأوعادقوممن:(ط)وفي(6236/)المنتظم)2(

.هـ(032)سنةأحداثانظر)3(

.وجاءت:(خ)في()4
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فدخل،الروماثارفيحمدانابنوركب.قبلذكرناهكماذلكقبلبغدادأهلمنكانوقد،معهم

أيضا.كثيرةأشياءوغنم()1(وأسرأمنهمكثيراخلقافقتل،بلادهم

أسواقهافيارتفعتكريتإلى()2(عظيمأسيلجاءمنهاشوالفيالسنةهذهوفي:الأثيرابنقال

والنصارىالمسلمونكانحتى،اللهإلايعلمهملاوخلق،دارأربعمئةبسببهوغرق،شبراعشرأربعة

.هذا)3(منهذايعرفلا،جميعايدفنون

صاحبهيبصرلاالإنسانكانحتىاسودتثم،حمرةفيهاريحبالموصلهاتجماوفيها:قال

.)5(عليهماللهأرسل!بمطرذلكانجلىثم،قامتقدالقيامةأنالناسوظن،()4(نهاراأ

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

بابنويعرف،الشامثغورقاضي،الأنطاكياللهعبدأبو:)6(الرحمنعبدبنالحسينبنالحسين

بها.وحدث،بغدادقدم،نبيلاثقةوكان،الصابوني

.جداطويلةمدةبمصرالقاضيحربويهبنعبيدأبو:)7(عيسىبنحرببنالحسينبنعلي

ذكرناهوقد،ثور)8(أبيمذهبعلىيتفقهوكان،وأعدلهمالقضاةخيارمن،جليلاعالماثقةوكان

عشرةإحدىسنةفيعنهفعزل،القضاءعناستعفىوقد،وكفايةمقنعفيهبما"الشافعيةطبقات"في

سعيدأبوعليهوصلى،صفرفيالسنةهذهفيبهاماتحتىبهافأقام،بغدادإلىورجع،وثلاثمئة

.بدارهودفن،الإصطخري

سنة.بعشرينقبلهماتولعله،"الصحيح"فيالنسائيالرحمنعبدأبوعنهحدث:الدارقطنيقال

الله.رحمه،)9(وفضلهجلالتهمنوذ!

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(ط)منحاصرتينبينما

.(ط)منحاصرتينبينما

.(236-8235/)الكامل

.(ط)منحاصرتينبينما

.(8236/)الكامل

.(6238/)المنتظم(04-893/)بغدادتاريخ

الأنساب(011)للشيرازيالفقهاءطبقات(893-11593/)بغدادتاريخ(531-523)والقضاةالولاة

للسبكيالشافعيةطبقات(538-14/536)النبلاءأعلامسير(923-6/238)المنتظم(4/89-99)

.(2938/)الإصررفع(3464-554/)

.الكتابهذامنهـ(024)سنةوفياتفيترجمتهسلفت

.(1/1793)بغدادتاريخانظر
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الزاهد.،البلخي،اللهعبدأبو:)1(العباسبنالفضلبنمحمد

59

منحياءفاستحسنه،شيءإلىنظرولا،اللهلغيرخطوةفيهايخطلمسنةأربعينمكثأنهعنهحكي

.قبيحا)2(ملكيهعلىيمللمسنةثلاثينمكثوأنه،وجلعزالله

.النيسابوريعثمانأبيصاحب:الوراقالحسينأبوسعد)3(بنمحمد

بذلكاللهأورثهمحرمعنبصرهغضمن:قولهكلامهجيدومن،المعاملاتعلىيتكلمفقيهاوكان

طرقإلىبهيهتديبنورقلبهاللهنورشبهةعنبصرهغضومن،سامعوهبهايهتديلسانهعلىحكمة

مرضاته.

ثقةوكان،سليمانبنالربيععنبمصركتب.الفارسيزكرياأبو.)4(موسىبناللهعبدبنيحمى

.)5(الحكامعندعدلا،الصلاةحسن،صدوقا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

-6/923)المنتظم(21)القشيريةالرسالة(233-01232/)الأولياءحلية(212216/)الصوفيةطبقات

.(526-4/1523)النبلاءأعلامسير(024

وقد،هـ(317)توفيأنهمندةوابنالسلميعننقلا(226-4/1225)النبلاءأعلامسيرفيالذهبيالإمامانفرد

مصادركلوكذلك،عندنامايوافق"الصوفيةطبقات"مطبوعفيوالذي.عشرةتسعسنة:قالمنوهم

ترجمته.

أبوالحسن:وفيه(135-1134/)الشعرانيطبقات(6024/)المنتظم(103-992)الصوفيةطبقات

تحريف.وهو؟سعيدبنمحمد

.(6024/)المنتظم

ولمنحاه،تراجمهإيرادفيكثيرابنلأسلوبمخالفةوهي،الترجمةهذهفي(ظاو)(ب)نسخةانفردت

.الفكري

المغربيمسزةابن

المصنفاتله،وأوانهعصرهأهلوبلغاء،زمانهأفرادأحد،قريشمولى،اللهعبدأبو،مسرةبناللهعبدبنمحمد

أحوالعلىوالكلاموالحديثالتفسيرفيالطولىاليدوله،والتصوفوالفروعالأصولفيوالفوائد،العديدة

عنهوذكر،"طبقاته"فيبالأندلسالعهدأولياءأحد؟الرؤوفعبدابنأطراهوقد،والمعاملاتالقلوب

،الهدىوعلم،الأمةورباني،البشروبديع،العصروحبر،الدهرعالمأنهفيهالقولوجملة:قال،أعاجيب

والسنة،عصمتهالقرآنجعلومن،المنيفوالطور،المنيروالسراج،الحلمومعدن،العلموبحر،التقىوكهف

حكيما،طبيبا،عظيماوفيلسوفأ،للآثاروالروايةبالأخبارالعلمكثيركان.ذخيرتهوالزهد،همتهوالآخرة،قبلته

مطبقأ.خطيبا،مفلقاشاعرأ،فلكيامنجما،جدليأمنطقيأ

وينسبون،ويسبونفيقولون،وعصرنامصرناأهلمنجهلةغيرهقومبهأولعوقد:قالأنإلىذكرهفيماأطنبثم

.والإجماعالجماعةهوكانأينوصاحب:قالأنإلى.يعلمونلاماإليه

الناس:فقال،"الأندلستاريخ"فيبقرطبةالشورىأهلأحد،الفقيهالقيروانيأسدبنالحارثبنمحمدوذكره

وفرقة-.الزهدفيوصدقه،العلمفيبراعتهمنظهرلما،والزهدالعلمفيالإمامةمبلغبهتبلغفرقة:فرقتانفيه
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وث!اثمئة)1(عشريرسنةخلت5ث!

منالمحرمفيبغدادمنخرجالخادممؤنساأنذلكسببوكان،باللهالمقتدرالخليفةمقتلكانفيها

مولاهالطريقأثناءمنورد،الموصلنحومتوجها،وحشمهمماليكهفيللخليفةمغاضباالسنةهذه

فيويعاتبه1،المؤمنينأميربهايخاطبرسالةمعهوبعث،،)2(أمرهالهليستعلمالمقتدرإلىبشرى

إليه،يؤديهابأن-مؤنسأعداءأكبرمنوكان-القاسمبنالحسينالوزيرأمرهوصلفلما،)3(أشياء

أمرنيما:وقال،فامتنعللوزيريقولهاأنفأمره،يديهبينفأحضره،الخليفةإلىإلاأدائهامنفامتنع

،دينارألفبثلاثمئةومصادرتهبضربهوأمر،)4(مؤنسااصاحبهوشتم،الوزيرفشتمه.بهذاصاحبي

معه،منوأملاكوأملاكهمؤنسإقطاععلىبالقبضالوزيرأمرثم،دارهبنهبوأمر،بهاخطهوأخذ

علىاسمهوضرب،الدولةعميدولقبه،المقتدرعندالوزيرأمروارتفع،عظيم4ماذلكمنفحصل

قليلا.حينابنفسهوفرح،ووصلوقطع،وولىفعزل،جداالأمورمنوتمكن،والدنانيرالدراهم

عنعوضاالحضرةإلىيستحضرهماياقوتبنمحمدوإلى،)5(الخالغريببنهارونإلىوأرسل

قدالخليفةإن:الأعرابلأمراءيقولوجعل،الموصلإلىمسيرهفيمؤنسالمظفرفصمم،مؤنس

وله،الجزيلةالأموالفيهمينفقوجعل،كثيرخلق،)6(منهماعليهفالتف.ربيعةوديارالموصلولاني

يأمرهم-النواحيوتلكالموصلولاةوهم-حمدانالإلىالوزيركتبوقد.سابغةأيادذلكقبلإليهم

وخدمه،ممالكيهمنثمانفيمؤنسوواجههم،ألفاثلاثينفيإليهفركبوا،الخادممؤنسبمحاربة

وهورباهمؤنسكانوقد،أشجعهممنوكان،داودلهيقال،واحدرجلسوىمنهميقتلولم،فهزمهم

صغير.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ومخالفته،والشنةالكتابفييذكرهاولتأويلات،والوعيدالوعدفيكلامهمنلهاظهرلماالبدعفيعليهتطعن

والتسليم.التقليدمذهبعلىالجارية،بالأندلسالمشهورةالعلوم

وفاتهوكانت،الناسأكثرعنوانقبض،جبلهامنمكانإلىقرطبةحاضرةعنرحلقدمسرةبنمحمدوكان:قال

وثلاثمئة.عشرةتسعسنةشوالفي

لابنالأندلسعلماءتاريخ)78(للنباهيالأندلسقضاةتاريخ95(-)58المقتبسجذوةفيترجمتهانظر:قلت

.332(-)326الأندلسيالسلكةتاريخ(04-293/ق)الفرضي

النبوية.الهجرةمن(ظا)في

.(ط)منحاصرتينبينما

.(ط)منحاصرتينبينما

.(ط)منحاصرتينبينما

تصحيف.وهو.المهملةبالحاء...الحال(ط)في

.(ط)منحاصرتينبينما
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ذلكقبلإليهملإحسانه؟طاعتهفييدخلونجانبكلمنالعساكرفقصدتهالموصلمؤنسودخل

.الجنودمنجحافلفيصارحتى،الأعرابومنومصروالشامبغدادأهلمن

()1(منهاأالاخرربيعفيالمقتدرفعزله،وعجزهخيانتهظهرتفإنه،القاسمبنالحسينالوزيروأما

.المقتدروزراءاخرفكان،الفراتبنمحمدبنجعفربنالفضلمكانهوولى

المقتدرليطالببغدادقاصداشوالفيالجيوشفيركبثم،أشهرتسعةبالموصلمؤنسوأقام

منالشماسيةببابفنزلجاءحتى-الطلائعيديهبينبعث-وقدفسار،وإنصافهمالأجنادبأرزاق

منيستدينبأنالخليفةعلىوأشير،منهكرهعنغريببنوهارونياقوتابنعندهوقابله،بغداد

وأن،واسطإلىالهربعلىالخليفةوعزم.شيءعندهايبقلم:فقال،الأجنادفيينفقماوالدته

عليهوأشار،ياقوتابنذلكعنفرده،إليهايعودثم،الناسأمريتراجعحتىلمؤنسبغداديترك

وبين،كارهوهوفركب.مؤنساوتركوا،إليهكلهمكزوارأوهمتىفإنهم،وأصحابهمؤنسبمواجهة

منبعيدعالتلعلىفوقف،حولهوالناسالبردةوعليه،منشرةالمصاحفومعهم،الفقهاءيديه

ثم.دنانيرعشرةفلهبأسيرجاءومن،دنانيرخمسةفلهبرأسجاءمن:جيشهفيونودي،المعركة

فجاء،عليهألحواثم،المعركةمحلةإلىالتقدممنفامتنع،يتقدمأنعليهيعزمونأمراؤهإليهبعث

فكان،عليهعطفواولاإليهيلتفتواولم،راجعينوفرواانهزمواحتىإليهموصلفما،شديدتمنعبعد

مناللهلعن:وقاليديهبينالأرضوقبل،ترجلرآهفلما،بليقبنعليمؤنسأمراءمنلقيهمنأول

عليهشهرواوإياهتركهمفلما،البربرالمغاربةمنقومابهوكلثم.اليومهذافيبالخروجعليكأشار

إبليس،خليفةأنتإنما،سفلةياعرفناكقد:فقالوا.الخليفةأنا،ويلكم:لهمفقال،السلاح

إلىفسقط،)2(عاتقهعلىبسيفهأحدهموضربه؟دنانيرخمسةفلهبرأسجاءمنجيشكفيتنادي

مكشوفوبقي،سراويلهحتى،عليهكانشيءكلسلبوهوقد،جثتهوتركوا،اخروذبحه،الأرض

وعفىموضعهفيدفنهثم،بحشيشعورتهفغطىرجلجاءحتى،الأرضوجهعلىمجدلا،العورة

.أثره

ولم-مؤنسإلىبهانتهوافلما،يلعنونهوهمرفعوهاقدخشبةعلىالمقتدررأسالمغاربةوأخذت

،بهذاامركملم،ويلكم:وقالووجههرأسهلطمالمقتدررأسإلىنظرفحين-الوقعةحاضرايكن

)1(

)2(

.(ط)منحاصرتينبينما

.(عتق)اللسان.والعنقالمنكببينما:العاتق
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وهرب،تنهبلاحتىالخلافةدارعندووقفركبثم.كلنالنقتلنواللهقتلتموه،اللهلعنكم

لطمعسبباهذامؤنسصنيعوكان،المدائنإلىرائقوابنا،غريببنوهارونالمقتدربنالواحدعبد

والتفريطالتبذيرمنيعتمدهالمقتدركانمامع،جداالخلافةأمروضعف،الخلفاءفيالأطرافأصحاب

والتبذيرالفاسدةالوجوهفيصرفهماجملةإن:قيلحتى؟الوزراءوعزل،النساءوطاعة،الأموالفي

.دينارألفألفثمانينيقاربما

)1(المؤمنينأميرباللهالمقتدرترجمةوهذه

المتوكلجعفربنالموفقأحمدأبيبنأحمدباللهالمعتضدبنباللهالمقتدرالمؤمنينأميرجعفرهو

بنالمنصورجعفرأبياللهعبدبنالمهديمحمدبنالرشيدهارونبنالمعتصممحمدبنا)2(اللهعلىا

العباسي.الفضلأبايكنى،عباسبناللهعبدبنعليبنمحمد

شغب،اسمهاولدأموأمه،ومئتينوثمانينثنتينسنةرمضانمنبقينلثمانالجمعةليلةفيمولده

.بالسيدةولدهاخلافةفيولقبت

خمسسنةمنالقعدةذيمنمضتعشرةلأربعالأحديوم،المكتفيأخيهبعدبالخلافةلهوبويع

منالأولربيعفيخلعهالجندأرادولهذا.وأياموشهرسنةعشرةثلاثابنيومئذوهو،ومئتينوتسعين

الأمروانتقض،ذلكيتمفلم،المعتزبناللهعبدوتولية،بلوغهوعدمبصغرهمحتجينوتسعينستسنة

واجتمعمؤنسأحضرهوثلاثمئةعشرةسبعسنةمنالمحرمشهركانلماثم.ذكرنا)3(كمايومثانيفي

ولقبوه،بالخلافةفبايعوه،المعتضدبنمحمدأخاهوأحضروا،نفسهبخلعوألزموه،والقوادالأمراء

.ذكرنا)4(كماالخلافةإلىالمقتدررجعثم،يومينسوىذلكيتمفلم،القاهر

حسن،المنكبينبينمابعيد،والعينينالوجهحسن،الرجالمنربعةباللهالمقتدركانوقد

كريماكانوقد،وعارضاهرأسهشابقد،الخلقحسن،اللونمشرب،الوجهمدور،الشعر

فيوالتوسعالتحجبكثيركانوقد،صحيحوذهن،وافروفهم،جيدعقلله،جواداممدحا

عشرأحددارهفيكان.نقصإلاشيءزادوما،الرياسةوأمورالخلافةرسومفيوزاد،النفقات

)1(

)2(

)3(

)4(

بعدها،وما)8/8(الكامل244(-)6/243المنتظم921(-)7/213بغدادتاريخ55(1)2/الذهبمروج

.386(-)378الخلفاءتاريخ(182-181)2/العبر(56-1/43)5النبلاءأعلامسير(183-)59النبراس

.(ط)منحاصرتينبينما

.الكتابهذامنهـ()692سنةحوادثانظر

.هـ()317سنةأحداثانظر
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دارلهايقال!دارلهوكان،والسودانوالروم،)1(فارسوأبناءأالصقالبةغير،خصيخادمألف

قدمحينوثلاثمئةخمسسنةفيذلكذكرناكما،جداكثيرشيءوالأمتعةالأثاثمنفيها،الشجرة

لملاحفقال!بهفأبطؤوا،الطعاميستعجلوجعلحراقةفييوماالمقتدرركبوقد.)2(الرومملكرسول!

وملوحاتخشنوخبزالجدايةلحممنبشيءفأتاه.نعم:قال!؟نأكلهشيءأعندك،ويلك:حراقته

آكلحتىبالشبعأحمسلافإني،الحلواءمنشيءعندكهل:فقال!استدعاهثم،فأعجبه.ذلكوغير

ثم.أطيقهلاشيءهذا:فقال!.والكسبالتمرحلاوتناإن،المؤمنينأميريا:فقال!.الحلواءمنشيئا

كلفيتعملحلاوةبترتيبوأمر،الملاحينوأطعمفأكل،بالحلاواتوأتيمنهفأكل،بطعامهجيء

كانتركوبهيتفقلموإن1،منهايأكلفيهاركوبهاتفقإنالحراقةفيتكوندرهممئتيبنحويوم

مرةفيهاالمقتدرركوبيتفقولم،متعددةسنينمدةيومكلفيذلكيأخذالملاحفكان.()3(للملاح

.أخرى

التيالقريةيعارأنالخليفةأممنطلبثم،هائلةأشياءفعمل،ولدهيطهرأنخواصهبعضأرادوقد

لهأطلقهاحتىعندهالمقتدرأمفتلطفت،المهمهذافيالناسليراهافضةمنالمقتدرطهورفيعملت

وجمالهاوأغنامهاوأبقارهاوأهاليهابيوتها؟فضةمنكلها،القرىمنقريةصفةوكانت،بالكلية

ففمةمنالجميع،القرىفييكونمماذلكيتبعوما،وأنهارهاوثمارهاوزروعهاوأشجارها،وخيولها

.طريسمكسوىالمطاعممنشيئايتكلفلاوأن،الرجلهذادارإلىسماطه)4(بنقلوأمر،مصور

وخمسمئةألفايومئذسماطهعلىالمقتدرأنفقماجملةوكان،سمكاديناربثلاثمئةالرجلفاشترى

.دينار)5(

بالصلاةالتنفلكثيروكان،الوظائفوأربابالحرمينأهلإلىوالإحسانالصدقةكثيروكان

والعزل!،والولايةالتلونكثير،لحظياته)6(مطيعا،لشهواتهمؤثراكانولكنه،والعبادةوالصوم

لليلتينالشماسيةبابعندفقتل،ذكرناكماالخادممؤنسيديعلىهلاكهكانحتىدأبهذلكزال!وما

وشهرسنةوثلاثونثمانالعمرمنوله-وثلاثمئةعشرينسنةأعني-السنةهذهمنشوال!منبقيتا

.(ط)منحاصرتينبينما()1

.هـ(03)5سنةأحداثانظر)2(

.(ط)منحاصرتينبينما)3(

.(1145/)الوسيطالمعجم.ونحوهاالمآدبفيالطعامعليهليوضعيمدما:السماط4()

.المقتدرعندمنوالجميع:(ط)في)5(

.لخصاياه(ط)في)6(
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مدةأكثرفكان،يوماعشروأربعةشهراعشروأحدسنةوعشرينأربعاخلافتهمدةوكانت،أياموخمسة

تقدمه.منكلمن

القاهرخلافة

أبيهبعدالمقتدر)1(بنالعباسأبيتوليةعلىالخادممؤنسعزم-ذكرناكما-باللهالمقتدرقتللما

بنإسحاقيعقوبأبوفقال،الأمراءمنحضرمنجمهورذلكعنفعدل،المقتدرأمقلبليطيب

)2(أحضرثم؟ويشاورهنيطيعهنوخالاتأملهلخليفةنبايعوالكدالتعببعد:النوبختيإسماعيل

فيوذلك،باللهالقاهرولقبوه،والوزراءوالأمراءالقضاةوبايعه-المقتدرأخووهو-المعتضدبنمحمد

ثم،مقلةبنعليأبولهواستوزر،وثلاثمئةعشرينسنةمنشوالمنبقيتالليلتينالخميسيومسحر

.)4(الخصيببنالعباسأبوثم،)3(اللهعبيدبنالقاسمبنمحمدجعفرأبو

مريضةوهيالمقتدربأمواستدعى،أولادهوتتبعالمقتدرأصحابمصادرةفيالقاهروشرع

مكشوفبقيوكيف،قتلهبلغهاحينولدهاعلىجزعهاشدةمن(()الوجعأبهاتزايدوقد،بالاستسقاء

هذاومع،والملحالخبزمنيسيراشيئاأكلتحتىالثساءوعظهاثم،شيئاتأكللاأيامافبقيت،العورة

،والثيابوالمصاغالحليمنللنساءيكونمالهفذكرت،أموالهاعلىفقررها،القاهربهااستدعىكله

فأمر،ولديسلمتماشيءهذامنعنديكانلو:وقالت،والجواهرالأموالمنبشيءتقرولم

فأخذه،أملاكهاببيعنفسهاعلىوأشهدت،العقوبةمنشديدبعذابومسها،برجلهاوعلقت،بضربها

.الإباءأشدوأبت،ذلكمنفامتنعت،أوقافهابيععلىوأرادها.أرزاقهممنبهيحاسبونمماالجند

وعليوالعباسوهارونالراضيالعباسأبو:منهم،المقتدرأولادمنبجماعةالقاهرواستدعى

الوزيروتمكن،بليقبنعليحاجبهإلىوسلمهم،وحبسهمبمصادرتهمفأمر،وإبراهيموالفضل

أعمالهم.منالبريديبنيومنع،وأعطىوأخذ،وولىفعزلمقلةبنعليأبو

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.الأيقاظوالرواة،الحفاظالمحدثينأحد،الدمشقيالحسنأبو:جوصا)6(بنعميربنأحمد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.هـ()322سنةأحداثانظر،القاهربعدالخلافةوليوقد،باللهالراضيهو

تصحيف.وهو،أحضروا(ط)في

تصحيف.وهو،اللهعبد(ط)في

.392(-15292/النبلاءأعلامسيرفيترجمته

.(ط)منحاصرتينبينما

=الحفاظتذكرة2(1-15)15/النبلاءأعلامسير242()6/المنتظم(ب-28ب26)2/(خ)سعساكرابنتاريخ
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المحتسب،التميميإسحاقأبو،)2(مقلةبنعليبنبطحاءبنعلي)1(بنمحمدبنإبراهيم

.ببغداد

فاضلا.ثقةوكان،وغيرهماحرببنوعليئ،الدوريعباسعنروى

قدوالشمس،بابهعلىعكو!توالخصوم،يوسفبنمحمدعمرأبيالقاضيبابعلىيومامر

إليهمفتعتذرإليهمتبعثأنوإما،بينهمفتفصلتخرجأنإما:لهيقول!إليهحاجبهفبعث،عليهمارتفعت

.)3(الوقتهذابعدإليكيعودواحتىعذرلككانإن

المذهب.أئمةأحد،الشافعيالفقيه:)4(خيرانبنعليأبو

القضاءمنصبعليهعرض،البارعالورعالكبيرالفقيه،عليأبو،خيرانبنصالحبنالحسينهو

بيوتمنإلاماءأهلهلهيجدولم،يوماعشرستةبابهعلىعيسىبنعليالوزيرفختم،يفعلفلم

نأالناسنعلمأنأردناإنما:الوزيرفقال!.شيئالهميلولم،وعليهمعليهيمتنعكلههذاومع،الجيران

يقبل.فلموغرباشرقاالقضاةقضاءعليهعرضمنمملكتناوفيببلدنا

فيهبما"الشافعيةطبقات"فيترجمتهذكرناوقد،السنةهذهمنالحجةذيفيوفاتهكانتوقد

.()اللهرحمه،كفاية

المحذثين،والحفاظالمسلمينأئمةأحد،الإستراباذي،الفقيه:عدي)6(بنمحمدبنالملكعبد

.")7(الشافعيةطبقات"فيأيضاذكرناهوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

/3(597)897-.

.2(42)6/المنتظم(164)6/بغدادتاريخ

تصحيفا.وإخالها؟مستقلة:(164)6/بغدادتاريخفي

وهو،965()7/الإسلامتاريخفيالذهبيترجمهوفيها،هـ()332سنةصفرفيتوفي(164)6/بغدادتاريخفي

.الصواب

-133)2/الأعيانوفيات2(45-442)6/.المنتظم(011)للشيرازيالفقهاءطبقات(45-53)8/بغدادتاريخ

تصحيف.وهو،خيزان(ط)وفي937(-21/378)بالوفياتالوافي(06-1/58)5النبلاءأعلامسير(134

الشافعيةطبقاتفيالسبكيالمسألةناقشوقد.وثلاثمئةعشرينأو،وثلاثمئةعشربينوفاتهسنةحولخلافثمة

3/273(-)274.

285(،245)6/المنتظم215(-214)1/الأنساب942(-5/1428)بغدادوتاريخ)235(جرجانتاريخ

.(104/)اللباب(1175/)البلدانمعجم

.هـ()323سنةتوفي:والأنسابجرجانتاريخفي
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زيد،بنحمادبنإسماعيلبن()2(يعقوببنأيوسفبنمحمد)1(المالكيعمرأبوالقاضي

.البلادسائرمنومعاملاتهاببغدادالقاضي،عمرأبو

بعقلهيضربكانبحيث،ورياسةوعقلا،وبلاغةوفصاحة،ومعرفةعلماالإسلامأئمةمنوكان

الناسوحمل،الحفاظمنوغيرهالدارقطنيعنهوحدث،المشايخعنالكثيرروىومد.المثل3وحدمه

مصنفاتولهوثلاثمئةعشرةسبعسنةفيالقضاةقضاءلهجمعوقد،والحديثالفقهمنكثيراعلماعنه

سنمنقريبوهويمينهعنالبغويالقاسمأبوجلسللتحديثجلسإذاوكان،حافلامسنداوجمع.كثيرة

جانب.كلمنسريرهحول!الحفاظوسائر،النيسابوريبكرأبويديهوبين،صاعدابنيسارهوعن،أبيه

فيه.أخطأأحكامهمنحكمعليهينتقدولم:قالوا

وذلك-وأخزاهاللهقبحه-)4(الحلاجمنصوربنالحسينقتلهأحكامهصوابأعظممنوكان:قلت

.)5(تقدمكماوثلاثمئةتسعسنةفي

ليشتريهفاخربثوبفجيءأصحابهعندهيومااجتمع،المعاشرةحسن،الأخلاقجميلكانوقد

قلانسالثوبذلكيقطعأنوأمرهبالقلانسيفاستدعى،الحاضرونفاستحسنه،ديناراخمسينمنبنحو

تعالى.اللهرحمه،ومحاسنمناقبوله.الحاضرينبعدد

له:فقيلالمنامفيبعضهمرآهوقد،سنةوسبعينثمانعنالسنةهذهمنرمضانفيوفاتهوكانت

الله.رحمهما،)6(الحربيإبراهيمالصالحالرجلبدعوةليغفر:فقال!؟ربكبكفعلما

وث!اثمئةولمحشويرإحر؟لمسنةكين5ث!

ضربتثم،سوطألفيديهبينفضرب،بدجلةالطريقيقطعكانرجلاالخليفةأحضرمنهاصفرفي

وأرجلهم.أصحابهأيديوقطعت،عنقه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

النبلاءأعلامسير247(و)8/213التاريخفيالكامل248(-246)6/المنتظم504(-104)3/بغدادتاريخ

.(642-542)5/بالوفياتالوافي(41/555-557)

.(104)3/بغدادتاريخمنحاصرتينبينما

وحكمه.:(خ)في

راغبايكنلمأنهعمرأبيالقاضيبحضورالحلاجمحاكمةفيالخطيبذكرهالذيالنصمنيفهمالذي:بشارقال

بالكتاببالمطالبةحامدعليهوألح":الخطيبقال،حامدالوزيرمنبإلحاحكانإنماذلكوأن،بقتلهالحكمفي

.(بتحقيقنا8718/)"دمهبإحلالفكتب،المخالفةمعهيمكنهلمإلحاحا

.هـ(03)9سنةأحداثانظر

.(404)3/بغدادتاريخ
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النخسسوقفيالمغنياتالجواريببيعوأمر،والقيانوالمغانيالخموربإبطالباللهالقاهرأمروفيها

.سواذجأنهنعلى

المغنياتالجوارييشتريأنفأراد،للغناءمحباكانلأنهذلكالقاهرفعلوإنما:الأثيرابنقال

.()1الأخلاقهذهمنباللهنعوذ،الأثمانبأرخص

بلغفلما،المنابرعلىمعاويةيلعنأنيريد)2(بليقبنعليالحاجببأنبينهمالعامةأشاعتوفيها

فهرب،ذلكعلىليقابلهالواعظ)3(البربهاريمحمدأبيالحنابلةرئيسإلىبعثالحاجبذلك

.البصرةإلىبهمفحدروا،أصحابهمنبجماعةفأمر،واختفى

الخادمومؤنساالوزيرإنثم،والإكرامبالاحتراموخاطبهمقلةبنعليأباوزيرهالخليفةعظموفيها

بنأحمدأبيوتولية،باللهالقاهرخلععلىبينهمفيمااشتورواالأمراءمنوجماعةبليقبنوعليئ

وأرادوابهيجتمعمنا)4(علىوأ،رزقهفيباللهالقاهرعلىوضيقوا،سرابينهمفيماوبايعوه،المكتفي

فيفوقع،عليهمالقبضفيفسعى،(السبكري)طريفيديعلىالخليفةذلكفبلغ،سريعاعليهالقبض

وأملاكهدورهعلىوالاحتياطيراهأنقبلبحبسهوأمر،الخادممؤنسالمظفرالكبيرالأميرمخاليبه

طريفا-الجيشورياسةالأمراءإمرة-منزلتهفيوجعل-شديدوخرقوهوجوجرأةعجلةفيهوكانت-

ولدهواختفى،بليقعلىوقبض.ذلكقبلالخادممؤنسعندالأمراء)6(أحدكانوقد،السبكري

اللهعبيدبنالقاسمبنمحمدجعفرأبامكانهفاستوزر،مقلةبنعليأبوالوزيرهربوكذا،بليقبنعلي

وهاجت،ببغدادالنهبووقع،مقلةبنعليأبيداربتحريقوأمر،عليهوخلع،شعبانمستهلفي

حي،وهو،والكلسبالاجرعليهويسدحائطينبينالمكتفيبنأحمدأبويجعلبأنالقاهروأمر،الفتنة

بليقبنبعليفوقع.دارهخربت،)7(وقتلأأخفاهممنإن:فنادىالمختفينإلىوأرسل.فمات

فوضع،بليقأبيهعلىبنفسهالقاهرودخل،طستفيرأسهفأخذ،الشاةتذبحكمايديهبينذبح؟فقتله

فيالرأسينأخذثم،فذبحأيضابذبحهفأمر،ويترشفهيقبلهوأخذ،بكىراهفلما،يديهبينالرأس

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(273)8/الكامل

.الصوابهوأثبتناهوما،يلبق:المصادربعضفي

.هـ()932سنةوفياتترجمتهسترد

.(ط)منحاصرتينبينما

.اليشكري:(ظاو)(ط)في

تحريف.وهو؟الأعداء:(ط)في

.(ط)منحاصرتينبينما
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جروا:ذلكعندالقاهرفقال،قاتلهماولعنتشهدراهمافلما،الخادممؤنسعلىبهمافدخل،طستين

ونوديأبغدادفيبالرؤوسوطيف،طستفيفوضعرأسهوأخذ،أيضافذ!فأخذ،الكلببرجل

خزائنإلىالرؤوسأعيدتثم.فساداالدولةفيويسعى،الإماميخونمنجزاءهذا:،)1(عليهم

ال!لاخ.

مريضاوكان،وسجنهاللهعبيدبنالقاسمبنمحمدجعفرأبيالوزيرعلىالقاهرقبضالقعدةذيوفي

مكانهواستوزر.يومأعشرواثنيأشهرثلاثةوزارتهفكانت،وماتيوماعشرثمانيةفبقي،بالقولنج

علىتعاونالذيأالسبكريطريفعلىقبضثم،الخصيبيأحمد)2(بناللهعبيدبنأحمدالعباسأبا

خلعحتىفيهيزلفلم،)4(عليهاللهسلطهظالماأعانمن:قيلولهذا1،وسجنه،)3(بليقوابنمؤنس

القاهر.

وسارت،بعدهبالأمرقامقدمحمداابنهوأن،مصربديار)5(الخاصةتكينبموتالخبرجاءوفيها

واستقرارها.لولايتهتنفيذأباللهالقاهرمنإليهالخلع

السنةهذهفيدولتهموظهوربويهبنيأمرابتداءذكر

الدولةومعز،الحسنعليأبوالدولةوركن،عليالحسنأبوالدولةعماد:إخوةثلاثةوهم

بنالأصغرشيرزيلبنكوهيبنتمامبنفناخسروبنبويهشجاعأبيأولادأحمدالحسينأبو

)6(
بنفروسسمن)8(بنشاهلسشان)7(بنشيرفنهبنشاهشيرانبنالأكبرشيرزيلبنسيركنده

سابوربن()01(الملكهرمزبنأالملكجرديزدبنالملكجوربهرامبنسنساذر)9(بنشروزيل

.(ط)منحاصرتينبينما()1

.-392(1292/)5النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر.تحريفوهو،سليمان:(طو)الخطيةالنسخفي)2(

.(ط)منحاصرتينبينما)3(

.(ط)منحاصرتينبينما()4

.69(-159/)5النبلاءأعلامسيرفيترجمته()5

.شيركذه372(/1)ماكولالابنالإكمالوفي،شيركوه:(1/175)الأعيانوفياتفي)6(

.لثسشان:الأعيانوفياتوفي،الإكمالمنوالمثبت.تحريفوهو،سنان:الخطيةالنسخفي)7(

.الأعيانووفياتالإكمالمنوالمثبت،فيروزسيس:الخطيةالنسخفي)8(

.الإكمالمنوالمثبت،سنسا:الخطيةالنسخفي)9(

.الإكمالمنحاصرتينبينما(1)0
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.)1(كتابهفيماكولابننصرأبوالأميرنسبهمكذا.الفارسيالأكتافذيسابوربنالملك

شجاعأبوأبوهمكانوقد،مدةأظهرهمبينوكانوا،الديلمجاوروالأنهم؟الديالمةلهمقيلوإنما

لهوخلفت،امرأتهفماتت،رؤوسهمعلىالحطببنوهويحتطب،السمكيصطاد،مدقعافقيرابويه

رستمبنشهرياروهوأصحابهبعضعنديومذاتهوفبينما،عليهافحزن،الثلاثةالأولادهؤلاء

كأنيرأيت،)2(ليتفسرهأنأحبأغريبامنامارأيتإني:لهفقالفاستدعاهمنجممرإذ،الديلمي

انتشرتثم،شعبثلاثانفرقتثم،السماءعنانتبلغكادتحتىعظيمةناوذكريمنفخرج،أبول

فقال.النارلهذهخضعتقدوالعبادالبلادورأيت،الناربتلكالدنيافأضاءت،كثيرةشعبإلىشعبةكل

أملكولا،أعطيكعنديشيءلاوالله:فقال.جزيلبمالإلالكأفسرهلاعظيممنالمهذا:المنجمله

واحدكلسلالةمنيكونثم،ملوكثلاثةصلبكمنيملكأنهعلىيدلهذا:فقال.هذهفرسيغير

لهمفقال.دراهمعشرةوأعطاه،فصفعوهبنيهوأمر؟بيأتسخر،ويحك:لهفقال.عدةملوكمنهم

وتركهم.وخرج.ملوكوأنتمعليكمقدمتإذاهذااذكروا:المنجم

فيكاليبنكانمالهيقالملكعندكانواالثلاثةالإخوةهؤلاءأنوذلك،الأشياءأعجبمنوهذا

خير،أمرهمنيكونحتىمفارقتهفيفشاوروه،كانمافضعف،مرداويجعليهفتسلط،طبرستانبلاد

فيالأعمالعلىواستعملهمفأكرمهم،مرداويجإلىفصاروا،الأمراءمنجماعةومعهمعنهفخرجوا

الناسعليهوالتف،السيرةفيهافأحسن،)3(الكرجنيابةبويهبنعليالدولةعمادفأعطى،البلدان

إلىوصار،عليهالقدوممنفامتنع،إليهويستدعيه،عنهايعزلهإليهوبعث،مرداويجفحسده،وأحبوه

عشرةبهافرد،فارسسبعمئةمعهكانوإنما.عليهاواستولىالدولةعمادفقهرهنائبهافحاربه،أصبهان

منفأخرجوه،جيشاإليهوأرسل،منهقلقمرداويجذلكبلغفلما،الناسأعينفيوعظم،آلاف

بلداناأخذثم،جداكثيرشيءالأموالمنلهوحصل،نائبهامنفأخذها،)4(أرجانوقصد،أصبهان

منإليهواجتمع،)5(وتعظيمامحبةالناسفقصدهأ،سيرتهوحسنت،صيتهوبعدأمرهواشتهر،كثيرة

وصار،العباسيينالخلفاءأيديمنبغدادملكواأنإلىالحالبهمالوقد،غفيروجمكثيرخلقالجند

الأمورسائرفيإليهمويرجع،الأموالتجبىوإليهم،والعزلوالولاية،والوصلالقطع،فيهاالهم

.حالكلعلىالمحمودالمستعانوالله،مبسوطاذلكسنذكرماعلى،والأحوال

.372(/1)لإكمالاانظر(1)

.(ط)منحاصرتينبينما)2(

تصحيف.وهو،الكرخ:(ط)في)3(

تحريف.وهو؟أذربيجان:(ط)في(4)

.(ط)منحاصرتينبينما)5(
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:الأعيانمنالسنةهذهفيتوفيوممن

وهي،طحاإلىنسبة،الطحاوي،جعفرأبو:الملكعبدبنسلمةبن()1سلامةبنمحمدبنأحمد

-")2(
مصربصعيد!ريه

،الأثباتالثقاتأحدوهو،،)3(الغزيرةأوالفوائدالمفيدةالمصنفاتصاحب،الحنفيالفقيه

فيوفاتهوكانت.اللهرحمهما)4(المزنيأختابنوهو.مصربدياربلدة:وطحا،الجهابذةوالحفاظ

تسعسنةولدأنهالسمعانيسعدأبووذكر،سنةوثمانينثنتينعنالسنةهذهمنالقعدةذيمستهل

)5(
أعلم.والله،التسعينجاوزقديكونهذافعلى،ومئتينوعشرين

خالهمذهبعنورجوعه،حنيفةأبيمذهبإلىانتقالهسببأن"الوفيات"فيخلكانابنوذ!

بنجعفرأبيعلىواشتغل،فغضب.شيءمنكيجيءلاوالله:يومالهقالخالهأن،المزني

."القرانأحكام"منها.كثيرةكتباوصنف،زمانهأهلوفاقبرعحتى،الحنفيعمرانأبي

بارعاوكان،كتابالشروطفيوله،"الكبيرالتاريخ"و،"الآثارمعاني"و."العلماءاختلاف"و

.فيها)6(

وكان،حربويه)8(بنعبيدأبوالقاضيوعدله،)7(عبدةبنمحمداللهعبيدأبيللقاضيكتبوقد

يمينه.عنلكفرحياكانلو،المزنياللهرحم:يقول

تعالى.اللهرحمه،بهامشهورهنالكوقبره،بالقرافةودفن،القعدةذيمستهلفيوفاتهوكانت

قاضيهاعنالفقهوأخذ،ومئتينوستينثمانسنةدمشققدمأنهوذكر،عساكرابنوترجمه

.خازمأبي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

وفيات25(0)6/المنتظمأ(09-أ98)2/عساكرابنتاريخ218()8/الأنساب(1)42للشيرازيالفقهاءطبقات

.(01-9)8/بالوفياتالوافي32(-1/27)5النبلاءأعلامسير72(-1/71)الأعيان

لهايقالمنهاقريبةقريةمنهووإنما،طحانفسمن(الطحاويأيأوليس:)4/22(البلدانمعجمفي

.طحطوط

.(ط)منحاصرتينبينما

.هـ()264سنةوفياتفيترجمتهسلفت

ابننقلهمايوافقالمحققعليهااعتمدالتيالنسخغيرفيولعله،هـ()923سنةولد218()8/الأنسابأصولفي

.الأنسابكتابهغيرفيكتبههناالسمعانيذكرهالذيربماأو،السمعانيعنوغيرهكثير

لسزكينالعربيالتراثتاريخفيالمذكورةكتبهنسخبعضمظانوانظر)1/71(الأعيانوفياتانظر

بعدها.وما(49ص3//حأمج)

وتحريف.تصحيفوهو،اللهعبدبنمحمداللهعبيدأبي:(ط)في

.هـ()931سنةوفياتفيترجمتهسلفت
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صاحب،حامدأبيبنبكرأبو،زربىبنعليبنحكيمبن:النضر)1(بنموسىبنمحمدبنأحمد

.المالبيت

فياتفق،ممدحاجوادا،صدوقاثقةوكان.وغيرهالدارقطني:وعنه،وخلقاالدوريعباساسمع

تلكباعأنالحالاقتضىكثيرةديونفركبته،شديداحبايحبهاجاريةلهكانتالعلمأهلمنرجلاأنأيامه

،أمرهفيمتحيراوبقي،()2(فراقهاعلىأجداعظيمةندامةندمثمنهاقبضفلما،الدينفيالجارية

فتشفع،المالبيتصاحبحامدأبيابناشتراهاقدالجاريةأنسيدهافبلغ،عندهكانتالذيوأباعها

فيباعهاوإنما،العلمأهلمنوأنه،يحبهاأنهلهوذكر01بثمنهاإليهيردهاأنفيأصحابهببعضإليه

نأوذلك،بهاشعور()4(حامدأبيابنأعنديكنلمذلكلهقالفلما()3(وفاءلهيجدلمركبهدين

الحليفألبسوهاآخرهاليومذلكوكان،استبرائهامنتحلحتىبأمرهابعدتعلمهولملهاشترتهاامرأته

منخبرهايستكشفدخلثم.بهاعلمهلعدمبهتأمرهافيعندهشفعوحين،لهوصنعوها،والمصاغ

الرجل.ذلكأجلمن()5(كذلكأوجدهاإذشديدافرحاففرح،وزخرفتلههيئتقدبهافإذا،منزله

بحليهاالرجلذلكإلىبهافأتى،ليطأهاأخذهاإنماأنهتظنوامرأته1،السروريظهروهومعهفأخرجها

)6(، الحسنمعوالزينةالحليذلكفيالصفةتلكعلىأراهافلما؟جاريتكهذه:لسيدهافقالورينتها

خذها:قال.نعم:قال.وهيئتهامنظرهاحسنمنرأىمماعقلهفيواختلط،كلامهاضطرب()7(الباهر

؟المالمعييحملمنتأمر،سيدييا:وقال.شديدافرحا()8(بهاأالفتىففرح.فيهالكاللهبارك

ممنثانيةتبيعهاأن-شيءمعكيبقلمإن-أخشىفإني،منهحلفي،وأنتبهليحاجةولا:فقال

لهاوهبناهشيءهذا:قال؟عليهاالذيوالمصاغالحليفهذا،سيدييا:فقال.عليكيردهالا

أحبكانأيما:للجاريةقالحامدأبيابنودعفلما.معهوأخذها،الفتىفرحفاشتد.أبدافيهنعودلا

أنيفلوهذاسيديوأما،خيرااللهفجزاكم،فأغنيتمونيأنتمأما:فقالت؟هذاسيدكأونحنإليك

صغرمع،قولهامنذلكالحاضرونفاستحسن.الجزيلةبالأموالأبعهلممنيملكمامنهملكت

.سنها)9(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.2(52-025)6/المنتظم(39-19)5/بغدادتاريخ

.(ط)منحاصرتينبينما

.(ط)منحاصرتينبينما

.(ط)منحاصرتينبينما

.(ط)منحاصرتينبينما

.(ط)منحاصرتينبينما

.(ط)منحاصرتينبينما

.(ط)منحاصرتينبينما

والنهاية.البدايةمطبوعفيوكذلك.السياقهذابغيروالمنتظمبغدادتاريخفيالخبرانظر
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ألفألفسنةكلفيأملاكهادخلكان:)1(بالسيدةالملقبةباللهالمقتدرالمؤمنينأميرأمشغب

ا)2(فيوا،معهميكونونوأطباءوأزوادأشربةفيالحجيجعلىذلكمنبأكثرتتصدقوكانت،دينار

قتلفلما،ولدهاخلافةأيامالكلمةونفوذوالرياسةالحشمةغايةفيوكانت.والمواردالطرقاتتسهيل

زوجهاابنوهوالخلافةفيالقاهرأمراستقرولما،مرضهاإلىمرضا،)3(قتلهافزادهامريضةكانت

مؤنسكانلماابنهامنوخلصته،أمهتوفيتحينحضنتهكانتوقد()4(-المقتدرأابنهاأخو،المعتضد

،منكوسورأسهابرجلهايعلقهاكانحتى،جداعظيمةعقوبةالقاهر(فعاقبها)-ذلكيتمولم،بايعهقد

ثيابهاسوىشيئالهايجدفلم،يدهافيالتيالأموال!علىليقررها،وجههاعلىفينحدر،بالتفربما

تتصدقيدخلهاكانماوجميع،دينارألفوثلاثونألفمئةقيمتها،لهاصناديقفيوحليهاومصاغها

بيعها،فيبالتوكيلعليهاليشهدوابالشهودوأتىببيعهاأمرأملاكلهاكانولكن،كثيراشيئاووقفت،به

جاريةشغبأنت:لهافقالوا.الخليفةلإذنالسترفرفع،يجلوهاحتىالشهادةأداءمنالشهودفامتنع

،اللونسمراء،عجوز؟حليتهاوكتبوا.نعم:قالتثمطويلابكاءفبكت؟المقتدرجعفرأمالمعتضد

يفيلابلاءدارالدنياوأن1،الحدثانوتنقلالزمانتقلبفيوتفكرواالشهودوبكى.الجبيندقيقة

.ا)6(بنارهاأحرقتهإليهاركنمن،كسوفهامنطلوعهايسلمولا،بمخوفهامرجوها

بالرصافة.ودفنت،السنةهذهمنالأولىجمادىفيوفاتهاوكانت

بنعثمانمولى:اسلانبنحمرانبنخالدبنسلامبنالوهابعبدبنمحمد)7(بنالسلامعبد

تنسبوإليه،المعتزليابنالمعتزلي،المتكلمابنالمتكلمالجبائيعليأبيبنهاشمأبووهو،عفان

قبله.منلأبيهكماالاعتزالفيمصنفاتوله،المعتزلةمنالبهشمية)8(

السنة.هذهمنشعبانفيوتوفي،ومئتينوأربعينسبعسنةمولده

بنالصاحبعلىيومافدخل،عليأبولهيقالابنلهوكان:خلكانابنالقاضيقال

)1(المنتظم)254-6/253(.

.(ط)منحاصرتينبينما)2(

.(ط)منحاصرتينبينما)3(

.(ط)منحاصرتينبينما)4(

لهوتشتريتكرمهفكانت،عندهاإلىوأخذته،القاهرفيفشفعت،الخلافةإلىابنهارجعثم:(ط)في)5(

..فعاقبهامريضةوهيطلبها،مكانهوتولى،ابنهاقتلفلما،الجواري

.(ط)منحاصرتينبينما)6(

وفيات261()6/المنتظم(177-176)3/الأنساب84(-78)1/والنحلالملل56(-1/155)بغدادتاريخ)7(

.(69-)49المرتضىلابنالمعتزلةطبقات(64-1/63)5النبلاءأعلامسير(184-183)3/الأعيان

تحريف.وهو،الهاشمية(ط)في)8(
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:فقال.العلمنصفأعرفلا:فقال،)2(المسائلمناشيءعنوسألهواحترمهفأكرمه،عباد)1(

.3(الآخماالنصفإلىأبوكوسبقك،صدقت

الشاعر،،النحوياللغوي،الأزدي،دريدبنبكرأبو:عتاهية)4(بندريدبنالحسنبنمحمد

.(")5المقصورة"صاحب

منأبوهوكان،والأدبالعلملطلبالبلادفيوتنقل،ومئتينوعشرينثلاثسنةفيبالبصرةولد

توفي.أنإلىبهافأقام،أسنوقدبغدادوقدم،اليسارذوي

السيرافي،سعيدأبووعنه.والرياشي،حاتموأبي،الأصمعيأخيابنالرحمنعبدعنروى

وغيرهم.،المرزبانياللهعبيدوأبو،شاذانبنبكروأبو

.الشرابفي6(متهتكاكانوقد.العلماءوأشعر،الشعراءأعلمكان:ويقال

.)7(إليهأعدفلم،سكرانفوجدتهعليهدخلت:الأزهريمنصورأبوقال

فيه.تكلموا:فقالىالدارقطنيعنهوسئل

والشراب،)8(اللهووالاتاالمعلقةالعيدانمننرىممافنستحييعليهندخلكنا:شاهينابنوقال

.)9(المئةوقاربالتسعينجاوزوقد،المصفى

بنهاشمأبيوفاةكانتاليومهذاوفي.شعبانمنبقيتعشرةلثنتيالأربعاءيومفيوفاتهوكانت

اليوممات:الناسوقالالخيزرانيةمقبرةفيودفنا،معاعليهمافصلي1(()0المعتزليالجبائيأعليأبي

.مطيرايوماذلكوكان.الكلاموعلم،اللغةعلم

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.هـ()385سنةوفياتفيترجمتهسترد

.(ط)منحاصرتينبينما

عبادابنواحترامتتفقلاالنصعلىمقحمةزيادةوهي.الاخربالنصفالجهلإلىأبوكوسبقك:(ط)في

الآخر.بالنصفتقدمأباكأنلاإ:وفيه(183)3/الأعيانوفياتفيوالخبر.هاشملأبي

الشعراءمعجم2(10)الزبيديطبقات(518)2/الذهبمروجفيوترجمته.تحريفوهو،اللهعبدابن(ح)في

(178-)175الألباءنزهة35(6-503)5/الأنساب(791-591)2/بغدادتاريخ29(-19)الفهرست()425

-323)4/الأعيانوفيات262(-261)6/المنتظم(001-29)3/الرواةإنباه(431-127)18/الأدباءمعجم

.-89(69)15/النبلاءأعلامسير932(

.مرةغيرطبعت

منهمكا.(بو)(ظا)في

.31(/1)التهذيبمقدمة

.(ط)منحاصرتينبينما

.()176الألباءنزهة

.(ط)منحاصرتينبينما
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المطر""وكتاب.مجلداتعشرنحو")1(اللغةفيالجمهرة"دريدابنمصنفاتومن

الله.سامحه،ذلكوغير،"والممدودالمقصور"فيالأخرىوالقصيدة،"المقصورةو"

وث!اثهئةولمحشريوثنتيوسنةخلث5ث!

منهم،يتمكنحتىالأمانأعطاهمثم،فحاصرهم،ألفاخمسينفيملطيةالرومملكقصد)2(فيها

.راجعونإليهوإناللهفإنا،كثرةيحصونلاماوأسر،كثيراخلقافقتل

توجهبويهبنعليوأن،بويهبنعليمنوانتزعهاأصبهانتسلمقدمرداويجبأنالأخباروردتوفيها

العتبةيقبلأنأمكنوإن،والمعونةبالطاعةالخليفيةالحضرةإلىبويهابنأرسلوقد،فأخذهاأرجانإلى

اتفقثم.ياقوتابنمعفيكون،شيرازإلىيذهبأو،رسمإنالخليفةيديبينويحضر،الشريفة

بابنبويهابنفيهظفر،عظيمقتالبعدياقوتابننائبهامنوأخذها،شيرازإلىصارأنذلكبعدالحال

عليهم،وخلعإليهموأحسنأطلقهمتمكنفلما،جماعةوأسرخلقامنهمفقتل،وأصحابهياقوت

همذانومنالكرجمنوقبلها)3(،أصبهانمناستفادهاقدكثيرةأموال!معهوكانت،الناسفيوعدل

وهوالأحيانبعضفيأملقإنهثم،عليهالتفواقدالذينللجيوشمعطاءجواداكريماكانأنهإلا،وغيرها

،أمرهفيمفكراقفاهعلىيومافاستلقى،أمرهنظامينحلأنوخاف،بأرزاقهمالجندوطالبه،بشيراز

،السقوفتلكبنزعفأمر،اخرفيودخلت،فيههوالذيالمكانسقففيشقمنخرجتقدحيةوإذا

،أرادماجيشهفيفأنفق،دينارألفخمسمئةمننحو؟جدالمح!كثيرشيالذهبمنفيهمكاناهنالكفوجد

كثير.شيءعندهوبقي

فانخسفت،قبلهكانبمنويتعظ،الأوائلأبنيةإلىوينظر،البلدجوانبفييتفرجيومذاتوركب

أيضا.كثيراشيئاالأموالمنفوجد،هنالكمابحفرفأمر،جوادهقائمةتحتمنالأرض

يديهبينأوقففلما،بإحضارهفأمر،صنعتهافيفاستبطأه،ليلبسهقماشاخياطرجلعندواستعمل

عشراثنيسوىعنديياقوتلابنماالملكأيهاوالله:فقالجيدايسمعلاأصمالرجلوكان-تهدده

علىواطلع،دينارألفثلاثمئةتقاربعظيمةأموالفيهافإذا،بإحضارهافأمر.فيهاماأدريلاصندوقا

)1(

)2(

)3(

،بالفهارسخاصمجلدمعمجلداتثلاثةفي1352(-)1344آبادحيدرفيمطبوعمتداولمشهورالكتاب

كرنكو.سالمالألمانيوالمستشرق،السورتيمحمدالشيخوعنايةبتحقيق

.(ط)منوالمثبت،(حضر):الخطيةالنسخفي

.(ح)منوالمثبت،نقلها:(بو)(ظا)في
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،أمرهفقوي،كثرةيوصفولايحدلاماالأموالمنفيها،الليثابنيوعمروليعقوبكانتودائع

الجوعبعدأالدنيويةالسعادةمنبهماللهيريدهلماالمقدرةالأمورمنكلهوهذا.جداسلطانهوعظم

.،68:القصصأ!وتخمارلمجمثآءماتحلقورفي)(1()والقلة

ألفألفعلىالبلادمنقبلهماعلىيقاطعأنيطلبمقلةبنعليأبيووزيره)2(الراضيإلىوكتب

الملك.وأبهةواللواءبالخلعإليهوبعث،ذلكإلىالراضيفأجاب،سنةكلفي

أشارقدكانالذيوهو،النوبختيإسماعيلبنإسحاقوهما،كبيرينأميرينباللهالقاهرقتلوفيها

بسببمنهماالقاهرنفسفيوكان،أبيهولدأصغرحمدانبنالسراياوأبو.القاهربخلافة)3(الدولةعلى

،وحضرافتطيبا،المسامرةإلىفاستدعاهما،مغنيتينجاريتينفيالخلافةيليأنقبلمنزايداهأنهما

عليهما.وطينهافيهافألقيا،يرحمهمافلم،إليهفتضرعا،هنالكجمثفيبإلقائهمافأمر

عينيهوسملالقاهرخلعذكر

،الخادممؤنسعلىقبضحينالقاهرمنهربقدكانمقلةبنعليأباالوزيرأنذلكسببوكان

بطشه،وسزعةوإقدامهسطوتهويخوفهم،بالقاهرويغريهمالجنديراسلوكان،دارهفيواختفى

بفلانفعلكما،فيهايلقيهمومهالك،فيهايسجنهمأماكنالأمراءلأكابرأعدقدالقاهرأنوأخبرهم

هذهفيمناجزتهعلىرأيهموأجمعوافاجتمعوا،القاهرعلىالقبضفيوأسهمذلكفهيجهم.وفلان

القاهرعلىهجمواثم،بهافأحاطوا،الخلافةداروقصدوا،بسيماالمعروفالأميرمعوركبوا،الساعة

فيفاختفى،مخموروهوالقاهروانهزم،امرأةزيفيمستتراالخصيبيالوزيرفخرج،أبوابهاسائرمن

منطريفاوأخرجوا،السبكريطريفمكانفيوحبسوه،عليهفقبضوا،عليهفظهروا،حمامسطح

فيأالسنةهذهمنالأولىجمادىمنخلونلثلاثالسبتيوموذلك،ونهبتبغدادواضطربت،السجن

إلاالعقوباتبأنواعوعذابهعينيهوسملعليهوالقبضموتهابينيكنفلم،شغبفيهماتتالذيالشهر

عظيمأمرمنهوارتكب،خديهعلىعينيهفسملوا،أحضروهثم،()4(منهاللهوانتقم،واحدةسنةمقدار

سنةإلىموتهتأخروقد.سبيلهيخلىوتارة،يحبستارةفكان،أرسلوهثم،الإسلامفيبمثلهيسمعلم

درهم،خمسمئةرجلفأعطاه،فسألالمنصوربجامعيوماقامحتىوافتقر،)5(وثلاثمئةوثلاثينتسع

)1(

)2(

)3(

)4(

.(ط)منحاصرتينبينما

سيأتي.كماإليهأفضتقدالخلافةوكانت

.لأمراءا:(ط)في

.(ط)منحاصرتينبينما

.هـ()933سنةوفياتفيترجمتهتيوستأ،وهموهو،وثلاثمئةوثلاثينثلاث:الخطيةوالنسخ(ط)في
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وفاته.ذكرناإذاترجمتهوستأتي.أعلمفالله،باللهالمستكفيعلىالتشنيعالصنيعبهذاأرادإنماإنه:ويقال

باللهالمقتدربنمحمد)1(العباسأبيباللهالراضيخلافة

علىفبايعوه،باللهالمقتدربنمحمدالعباسأباأحضروا،وسملوه،القاهرالجندخلعتلما

وعدل،يقبلفلم)2(باللهبالمرتضييلقببأنأشارقدالصوليبكرأبووكان.باللهالراضيولقبوهالخلافة

ثنتينسنةأعني-السنةهذهمنالأولىجمادىمنخلونلستالأربعاءيوموذلك،اللقبهذاإلى

بالخلافةعليهفسلم،يديهبينفأوقف،عيناهسملتقدأعمىوهوبالقاهروجاؤوا-وثلاثمئةوعشرين

بنعليأبيبإحضاروأمر.سنذكرهماعلىالخلفاءخيارمنوكان،بأعبائهاالراضيفقام،إليهوسلمها

واستدعى،القاهرحبسفيكانمنكلوأطلق،عليهناظراعيسىبنعليوجعل،الوزارةفولاهمقلة

وكانت،عندهأودعهاالقاهركانالتيالوديعةمنهوتسلم،دينارألفبمئتيفصادرهالقاهرطبيبعيسى

والنفائس.والفضةالذهبمنمستكثرةجملة

ممالىءوأنه،بغدادقصديريدأنهالناسوتحدث،بأصبهانمرداويجأمرعظمالسنةهذهوفي

فيالسيرةوأساء،العجمإلىالعربمنالدولةردعلىاتفقاوقد()4(القرامطةأمير1)3(البحرينلصاحب

أخصذلكبأعباءالقائموكان،فقتلوهقتلهعلىفتمالؤوا؟الأتراكمنخواصهفيلاسيما،رعيته

منالأسودالحجراستنقذالذيهوالأميروهذا،وجههاللهبيضبجكموهو،عندهوأحظاهممماليكه

.)5(سيأتيكما،مكةإلىردوهحتىلهمبذلها،دينارألفبخمسينمنهموافتداه،القرامطةأيدي

فيشأنهوعلا،الناسبينقدرهوارتفع،بويهبنعليأمرعظمالديلميزياربنمرداويجقتلولما

حاله.إليهالماوسيأتي،الملوك

،المقتدرخالابنلكونه،)6(الخلافةفيغريببنهارونطمعالراضيووليالقاهرخلعولما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

أحمد.:المصادربعضفي

.(4-2)صللصولىوالمتقىالراضيأخبارمنوالمثبت،باللهالمرضي:الخطيةوالنسخ(ط)في

القرمطي.طاهرأبايعني

.(ط)منحاصرتينبينما

إلانردهومابأمرأخذناه:وقالوا،بجكملهمدفعهمالقاءالأسودالحجريردواأنأبواالقرامطةأنالمعروفمن

ذلكأحداثفيسيأتيكماهـ()933سنةردوهوقد،العبيديمصرصاحببأمرأخذوهأنهمبذلكويعنون،بأمر

.العام

الأثيرابنعنهعبرماوهي،الأمراءبإمرةطمعأنهوالأصح،العباسييننسلمنليسلأنهبالخلافةيطمعأنيمكنلا

.(982-288)8/الكامل،بالدولة
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وجبى،والأمراءالجندمنخلقواتبعه،ذلكإلىفدعاوماسبذانوالدينوروالكوفةماهعتىنائباوكان

فيالحجبةرأسياقوتبنمحمدإليهفخرج،بغدادوقصد،شوكتهوقويت،أمرهواستفحل،الأموال

فيحيلةيعمللعلهيتقصدغريببنهارونالأيامبعضفيفخرج،هنالكفاقتتلوا،بغدادجيشجميع

بهوجاءرأسهوأخذ،قتلهحتىلهغلائمفضربه،نهرفيفسقط،فرسهبهفتقنطر،ياقوتبنمحمدأسر

بنهارونورأسبغدادفدخلياقوتبنمحمدورجع،هارونأصحابفانهزم،ياقوتبنمحمدإلى

.مشهودأيوماوكان،بذلكالناسففرح،رمحعلىيديهبينيحملغريب

،العزاقر)1(أبيابنلهويقال،الشلمغانيعليبنمحمدجعفربأبييعرفببغدادرجلظهروفيها

بنحامدعندالمقتدردولةفيمسكقدوكان،الإلهيةمنالحلاجيذعيهكانمايدعيكانأنهعنهفذكر

عليهوادعى،الزاضيأحضرهالمرةهذهكانتولما،ذلكفأنكر،بالتناسخيقولبأنهواتهم،العباس

نأفأبىأ،المقالةهذهمنيتوبأنإلاحلالدمهأنقومفأفتى،بأشياءأقرثمفأنكر،عنهذكربما

الله.ق!حهما،لالحلاحوألحقوصل!،عنقهضرلتثم،سوطاثمانينمصر!ميتوب )2(4.......

فيماوصدقوهاتبعوهممنطائفةجملةمناللعينهذاوكان.اللهلعنهعون)3(أبيابنصاحبهمعهوقتل

الكفر.منيزعمه

.جيدابسطاالكفرةهؤلاءمذهب")4(كامله"فيالأثيرابنبسطوقد

الجيوشفجاءته،الحيلمنكثيرةوأشياءمخاريقوأظهر،النبوةالشاشببلاداخررجلوادعى

.أمرهواضمحل،خبرهوانطفأ،فقتلوهفقاتلوه

زعموافيماالفاطميينخلفاءأولإفريقيةصاحبالمهديوفاة

بمدينته-المهديةباني،بالمهديالملقب،علويأنهالمدعي-اللهعبيدبنمحمدأبوماتوفيها

سنةوعشرينأربعا-الإمامةوادعى)5(رقادةدخلمنذ-ولايتهوكانت،سنةوستينثلاثعنالمهدية

خالفهممنبجماعةظفر،شجاعأشهمأكانوقد.الفاطميينالخلفاءأولوهويوماوعشرينوشهرا

الله.بأمرالقائمبالخليفةالملقبالقاسمأبوولدهبعدهمنالخلافةبأمرقاموقد،وعاداهوقاتلهوناوأه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

تحريف.وهو،العرافةابن:(ط)في

.(ط)منحاصرتينبينما

.-253(1234/)الأدباءمحجمفيترجمتهانظر

.(492-092)8/الكاملانظر

.(55)3/البلدانمعجم.أيامأربعةالقيروانوبينبينهابإفريقيةكانتبلدة
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شهماكانوقد.فيهالناسوعزاه،ذلكأظهرثم،الأمورمنأرادهمادبرحتىسنةموتهكتمأبوهتوفيوحين

وإنما،ذلكلهيتفقفلمالمصريةالديارأخذورام،الرومبلادإلىالسراياوأرسل،البلادفتح:كأبيهشجاعا

تعالى.اللهشاءإنسنذكرهكماالمعزيةالقاهرةبنىالذيالفاطميالمعزابنهابنيديعلىذلكجرى

فقال،جداكثيرااختلافاهذاالمهدينسبفياختلفوقد:"الوفيات"فيخلكانابنالقاضيقال

بنموسىبن،)2(عليبنمحمدبنعلي)1(ابنالحسنبناللهعبيدهو:"القيروانتاريخ"صاحب

وهوالتقيبناللهعبيدهو:غيرهوقال.طالبأبيبنعليبنالحسينبنعليبنمحمدبنجعفر

بنيخلفاءمنلخوفهم،المستورونلهميقالالثلاثةوهؤلاء،اللهعبدالرضيبنأحمدالوفيبنالحسين

نسبه.فيذلكغيروقيل.الصادقجعفربنإسماعيلبنمحمدابنهوهذااللهعبدوالرضي.العباس

.)3(النسبفيدعواهينكرونوالمحققون:خلكانابنالقاضيقال

الباقلاني،والقاضي،الإسفرايينيحامدأبوالشيخمنهم،الأئمةمنواحدغيركتبقد:قلت

يهودياكانهذااللهعبيدوالدوأن،يزعمونهفيماصحيحنسبلهمليسأدعياءهؤلاءأن،والقدوري

بنأحمدبنالحسينأمهزوجوكان.اللهبعبيدلقبوإنما،سعد)4(اسمهكانوقيل،بسلميةصباغا

.)5(العيونيقدحكحالاكانلأنهالقداحوسمي،القداحميمونبناللهعبدبنمحمد

قدمفلما،استدعاهثمقدمنا--كماالشيعياللهعبدأبوالبلادبتلكالأمرلهوطأالذيوكان

،)7(بهيحتالأالشيعييزلفلم،فسجنهسجلماسةصاحبيدفيوقعالمشرقبلادمن،)6(عليهأ

وهما)9(الأمرتسليمهعلىاالشيعيندمثم،الأمرإليهوسلما)8(يدهمنااستنقذهحتى

.أخاهمعهوقتلفقتله،لهاللهعبيدففطن،بقتله

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

علي.بنمحمدابن:(و)خ(ط)في

.(171)3/الأعيانوفياتمنحاصرتينبينما

.(1-17118)3/الأعيانوفياتانظر

سعيد.المصادرأغلبفي

تاريخهفيخلدونابننسبهمثبتوممن.لويسلبرنارد"الإسماعيليةأصول"كتابنسبهمحولالدراسةانظر

خلدونوابن:()49بالتوبيخالإعلانفيعليهالسخاويوعلق."النسبهذاأنكربمنعبرةولا":قال31()4/

الكاملأيضاوانظر،...الفاطميينمعتقدسوءمناشتهرلماإليهمالفاطمييننسبةيثبتعليالعنلانحرافهكان

.(442-1/923)خلدونابنومقدمة31(-42)8/

.(ط)منحاصرتينبينما

.(ط)منحاصرتينبينما

.(ط)منحاصرتينبينما

.(ط)منحاصرتينبينما
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قدسجلماسةصاحبوجد،)1(هذااللهعبيدفيهحبسقدالذيأالسجندخللماالشيعيإن:ويقال

الأمر،بهوروج.المهديهوهذا:وقال،للناسفأخرجهمجهولارجلاالسجنفيووجد،قتله

.)2(خلكانابنالقاضيحكاه،سلالتهمنفهؤلاء

بالكوفة.وقيل،بسلمية،بعدهاوقيل،قبلهاوقيل،ومئتينستينسنةفيهذاالمهديمولدوكان

وتسعينسبعسنةالاخرربيعمنبقينلتسعالجمعةيوموالقيروانرقادةمنابرعلىلهدعيماوأول

ست-سنةالماضيةالسنةمنالحجةذيفيبهاظهورهوكان،سجلماسةمنرجوعهبعد،ومئتين

سبعسنةفيالعاضدهلك)3(أنإلىالحينهذامنالناحيةتلكعنالعباسبنيدولةوزالت-وتسعين

وخمسمئة.وستين

وقد،السنةهذهمنالأولربيعمنالنصفالثلاثاءليلة-أيامهفيبناهاالتي-بالمهديةوفاتهوكانت

.والنشورالبعثيوموالمأمورالامربينوسيفصل،الأمورعاقبةاللهوإلى،المشهورعلىالستينجاوز

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

مصر.قاضي،الدينوري:قتيبةبن)4(مسلمبناللهعبدبنأحمد

هذهمنالأولربيعفي)6(المصريةالديارقضاءعلىوهووتوفي،المشهورةبكتبهابيهعنحدث )5(ء

السنة.

:ويقال،محمدبنأحمداسمه:وقيل:الروذباري)7(عليأبوالقاسمبنأحمدبنمحمد

.(ط)منحاصرتينبينما)1(

.(181)3/الأعيانوفيات)2(

تحريف.وهو،ملك:(ط)في)3(

(401-301)3/الأدباءمعجم272()6/المنتظم922()4/بغدادتاريخ548(،546،)485والقضاةالولاة)4(

حسن،(642)3/الزاهرةالنجوم،(2391/)للذهبيالعبر،(43)3/:الأعيانوفيات(64-1/54)الرواةإنباه

.(2517/)الذهبشذرات،(35):المذهبالديباج،(1/561)المحاضرة

.الكتابهذامنهـ(و)276هـ(027)سنةوفياتفيأبيهترجمةانظر)5(

وعشرينإحدىسنةرمضانشهرمنخلونلسبعالثلاثاءيوم،القضاءعنأصرفثم:"والقضاةالولاة"في)6(

المؤرخينأكثرتابعهكمايونسابنتابعكثيرابنأنويبدو،القضاءمنمعزولاماتأنهيعنيوهذا:قلت.وثلاثمئة

.(548-)547"والقضاةالولاة"انظر.قاضوهوماتأنهذكرهفي

القشيريةالرسالة333(-932)1/بغدادتاريخ357(-1356/)0الأولياءحلية036(-)354الصوفيةطبقات)7(

591()2/للذهبيالعبر)3/77(البلدانمعجم273(-272)6/المنتظم181(-018)6/:الأنساب)26(

225()1/المحاضرةحسن578(-)1/576للإسنويالشافعيةطبقات54(-)3/48للسبكيالشافعيةطبقات

.792(-2692/)الذهبشذرات(-0558)الأولياءطبقات
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.)1(الأولوالصحيح،همامبنالحسن

وسمع،الجنيدوصحب،والكتبةوالوزراءالرؤساءأبناءمنوكان،مصروسكن،بغدادمنأصله

والبرالصدقةكثيروكان،ثعلبعنالنحووأخذ،)2(الحربيبإبراهيموتفقه،كثيرامنهوحفظ،الحديث

تحتالفقيريدتكونألايريد؟الفقيريتناولهثم،كفهفيجعلهشيئاالفقيرأعطىإذاوكان،للفقراء

.يده)3(

:شعرهومن

بقيكيفالبعضفيعجبيوإنماعجبايكنلممنيالكلمضىولو

()الرمقاخرفهذاالفراققبلتلفتقدفيك)4(روحبقيةأدرك

الأحوالذويالمشايخكبارمن،الصوفيالحسنأبو)6(النساجبخيرالمعروف:إسماعيلبنمحمد

وعشرينمئةوعاش!،القوممشايخمنوغيرهالسقطيسرياأدرك.المشهورةوالكرامات،الصالحة

سنة.

،مأمورعبدوأنامأمورعبدفإنك،اللهرحمك،قف:فقالالبيتزاويةإلىنظرالوفاةحضرتهولما

الله.رحمهفمات،وتمددوصلى،فتوضأقامثم.يفوتبهأمرتوما،يفوتلابهأمرتوما

.الوضرة)7(دنياكممناسترحنا:فقال؟بكاللهفعلما:لهفقالالمنامفيبعضهمرآهوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

بنأحمدأنه)3/48(الشافعيةطبقاتفيالسبكيرجحوقد033()1/بغدادتاريخفياسمهحول!الاختلافانظر

محمد.

عنالحديثوأخذ،سريجبنالعباسبأبيتفقهأنهترجمتهمصادرفيوالذي،(طو)الخطيةالنسخفيكذا

إبراهيموالفقهالحديثفيأستاذهأنذكر331(/1)بغدادتاريخوفي36(0)الصوفيةطبقاتانظر،الحربيإبراهيم

الحربي.

النسخةفيأيضاهيوليست.الخطيةالنسخفيليست"الحلية"فينعيمأبيعنمنقولةللروذباريأقوال!(ط)في

إيرادحينالصوفيةأخباراختصارفيكثيرابنومنهجتتفقلالأنها،النساخإضافاتمنريببلاوهي،المصرية

تراجمهم.

.332(1/)بغدادتاريخمنوالمثبت؟منك:(طو)الخطيةالنسخفي

."اللباب"فيالأثيرابناعتمدهماوهذا،هـ()323سنةتوفيأنهالطبريزرعةأبيعن333(1/)بغدادتاريخفي

347(-8345/،05-)2/48بغدادتاريخ803(-)01/703الأولياءحلية325(-)322الصوفيةطبقات

027(-926)15/النبلاءأعلامسير252(-251)2/الأعيانوفيات274()6/المنتظم)25(القشيريةالرسالة

.(492)2/الذهبشذرات(2285/)الجنانمراة(2391/)العبر

الوخيمة.(ط)وفي.الوسخةأي
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وث!ثمئةوعشريرث!اثسنةكين5ثي
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فاعترف،بهاانفردحروفاعليهوالقراءالفقهاءمنجماعةفأنكر،المقرىءشنبوذابنأحضرفيها

دررسبعوضرب،عليهنقمعماالرجوعبخطهواستكتب،ذلكمنفاستتيب،بعضهاوأنكرببعضها

ويشتتيدهتقطعأنالوزيرعلىفدعا،غيرهاأوالبصرةإلىونفي،مقلةبنعليأبيالوزيربإشارة

قريب.عماذلكفكان،شمله

نأبغدادمنالجانبينفيالشرطةصاحبالخرشني)1(بدرنادىمنهاالآخرةجمادىفيوفيها

واستتر،جماعةمنهموحبس.الحنبليالواعظالبربهاريمحمدأبيأصحابمناثنانيجتمعلا

.مدةيظهرفلمالبربهاري

يوماخركانفلما،جداالحرواشتدالغيومتكاثفتأيارشهروفي:"المنتظم"فيالجوزيابنقال

وأظلمت،،جداشديدةريحهبت-السنةهذهمنالاخرةجمادىمنوالعشرينالخامسوهو-منه

.)3(الآخرةعشاءبعدإلىعادتثم،خفت)2(ثم،العصربعدإلىواسودت

)4(، وأخذوافنقبوها،مقلةبنعليأبيالوزيردارفقصدوا،أرزاقهمالأجناداستبطأفيهاوأ

فيها.ما

باللهالراضيعليهمفعوض،كثيرشيءللناسبسببهفاحترق،البزازينطريقفيعظيمحريقووقع

وظهر،المكتفيبنجعفربيعةعلىالأمراءمنجماعةاجتمعرمضانوفي.لهمذهبكانمابعض

.نارهوانطفأت،بايعهكانممنجماعةوحبس،دارهونهب،جعفرافحبس،أمرهمعلىالوزير

الله،لعنهالجنابيسعيدأبيبنسليمانطاهرأبوفاعترضهم،لؤلؤالأميرخفارةفيالحجاجوخرج

قتلهوكان،العراقطريقمنالسنةهذهفيالحجوبطل،بغدادإلىمنهمانهزممنورجع،أكثرهمفقتل

.القعدةذيمنخلتعشرةلاثنتيالأربعاءليلةفيلهم

ثم،مذكورهوكماالشرطةصاحبوكان،القوادأكابرمنكانهذاوبدر.تصحيفوهو،الحرسي(ط)في()1

الإخشيدإلىفهرب،الفراتطريققلدهثم،هـ()932سنةدلهالمتقيللخليفةالحجابةتولىثم،عنهاصرف

والنجوم()17للصفديدمشقأمراءانظر.هـ()331سنةومات،شهرينفوليها،دمشقإمرةفقلده،مستأمنا

.الكتابهذامنهـ(033)سنةحوادثوانظر،الأثيرلابن"الكامل"فيمبثوثةوأخباره(927)3/الزاهرة

صفت.:(!)في2()

.(276)6/المنتظم)3(

.(ط)منحاصرتينبينما)4(
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مثلها،يرلمصفةعلىوالكوفةببغدادكثيرةكواكبتساقطتبعينهاالليلةهذهوفي:الجوزيابنقال

.دينارا"أ(وعشرينبمئةالحنطةمنالكرأبيعحتىالسنةهذهفيالسعروغلا:قال،يقاربهاماولا

السيرةسيىء-اللهقبحه-وكان،الديلميزياربنمرداويجمقتلكان-الصحيح-علىوفيها

بينالأتراكوأن-عليهيجلسذهبمنسريروله-فيهحلتداودبنسليمانروحأنيزعم،والسريرة

فما،الاحتقارغايةويحتقرهم،لهمالمعاملةيسيءفكان،داودبنلسليمانسخرواالذينالجنهميديه

بجكمغلامهقتلهعلىمالأالذيوكان،حمامفيشرقتلةفقتلوه،منهاللهأمكنهمحتىدأبهذلكزال

القيدمنأطلققتلفلما،عندهرهينةبويهبنالدولةركنوكان-خيراوأهلهالإسلامعناللهجزاه-التركي

أخرىطائفةوالتفت،أخيهإلىمعهالأتراكمنطائفةوذهبت،الدولةعمادأخيهإلىفذهب،والسجن

الديلموأما.بهافكانواالبصرةإلىصرفواثم،الخليفةبإذنبغدادإلىبهمفسار،بجكمعلىالأتراكمن

فملكوه،مشاةحفاةالطريقأثناءإلىتلقوهعليهمقدمفلما،وشمكيروهومرداويجأخيإلىبعثوافإنهم

والاهاوماخراسانصاحب،السامانيأحمدبننصرالسعيدلمحاربتهفانتدب،ملكهميذهبلئلاعليهم

هائلة.بلدانامنهفانتزع،والأقاليمالبلادتلكمن

مدينةفافتتحوا،الفرنجناحيةإلىالبحرفيإفريقيةمنجيشاالفاطمياللهبأمرالقائمبحثوفيها

غانمين.سالمينورجعوا،وثروةكثيرةغنائموغنموا،جنوه

الجبل،بلادوعلىعليهافاستولى،أصبهانإلىالدولةركنأخاهبويهبنالدولةعمادبحثوفيها

منزلته.وعظمت،شوكتهوقويت،الدولةعمادمملكةواتسعت

الموتى.دفنأمريهمهمكانبحيث،كثيروفناءبخراسانشديدغلاءكانوفيها

بنسعيدالعلاءأباعمهالموصلنائبحمدانبناللهعبدبنالحسنمحمدأ!والدولةناصرقتلوفيها

ناصرمنهفهرب،جيوشفيمقلةبنعليأباوزيرهالخليفةإليهفبعث،منهينتزعهاأنأرادلأنه؟حمدان

يدفاستقرت،بغدادإلىرجع()2(الدولةناصرعلىيقدرولمأبالموصلمقلةابنمقامطالفلما،الدولة

واستمر،ذلكإلىفأجيب،الناحيةتلكيضمنأنيسألالخليفةإلىوبحث،الموصلعلىالدولةناصر

.كانماعلىالحال

نأعلىفأمنهم،الأمانفسألوه،بهمفظفرفقاتلوه،القادسيةفيالقرمطيفلقيهمالحجيجوخرج

.ذاك)3(عامهمالحجوتعطل،فرجعوا،بغدادإلىيرجعوا

)2(

)3(

.(772)6/المنتظمانظر

.(ط)منحاصرتينبينما

الله.رحمه،المصنفمنسهوهناإعادتهأنويبدو،السنةهذهحوادثفيالحجيجعلىالقرامطةخروجخبرمرأنسبق
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:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

أبيبنالمهلببنحبيببنالمغيرةبنسليمانبنعرفةبنمحمدبنإبراهيم)1(النحوينفطويه

.النحويبنفطويهالمعروف،العتكياللهعبدأبو،الأزديصفرة

وكان،الناسمنالثقاتعنهوحدث،المشايخعنوروى،الحديثسمعوقد،فيهمصنفاتله

حسنة.أشعاروله،صدوقا

دربإلىالطريقكيف،الشيخأيها:لهفقال،بقالعلىيومامرأنهنفطويهعنالخطيبوروى

بالسلق،عليأبطأ،غلامياللهقبح:لهفقالجارهإلىالبقالفالتفت-الرواسيندربيعني-اسينالرأ

.)2(عليهيردولم،نفطويهعنهفانصرف.منهبجرزةهذالصفعتعنديكانفلو

الحنابلة،رئيسالبربهاريعليهوصلى،السنةهذهمنصفرفيسنةوثمانينثلاثعننفطويهتوفي

الكوفة.باببمقابرودفن

:"الأمالي"فيالقاليعليأبولهأنشدهومما

جفنيكاقوىمنأوهى)4(وقوايخديكامنأرق)3(عليكقلبي

عليكا)6(هواهويعطفهظلمانفسه)5(تعذبلمنترقلالم

الواسطيالحسينبنعليبنزيدبنمحمد)7(اللهعبدأبويقولنفطويهوفي:خلكانابنقال

ذلك:وغير،"القرآنإعجازو""الإمامة"صاحبالمشهورالمتكلم

نفطويهيرىلاأنفليجتهدفاسقايرىلاأنسرهمن

)8(عليهصراخاالباقيوصئراسمهبنصفاللهأحرقه

-277)6/المنتظم(018-)178الألباءنزهة(162-915)6/بغدادتاريخ()172واللغويينالنحويينطبقات()1

النبلاءأعلامسير(94-47/)1الأعيانوفيات(182-1/176)الرواةإنباه272(-1/254)الأدباءمعجم278(

/15(75-)77.

.(161)6/بغدادتاريخانظر2()

."الأمالي"منوالمثبت...عليكأرققلبي:الخطيةالنسخفي)3(

تحريف.وهو،وفؤادي:(ط)في(4)

."الأمالي"منوالمثبت،يعذب:(طو)الخطيةالنسخفي)5(

.(1/902)الأماليانظر()6

.82()3/بالوفياتالوافيفيترجمتهانظر،خطأوهو،زيدبناللهعبدمحمدأبو(ط)في)7(

.(1/48)الأعيانوفيات)8(
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.()1وأدمتهلدمامتهنفطويهسميإنما:الثعالبيقال

.سواهاللهعبدأبووكنيتهإبراهيماسمهمننعرفلا:خالويهابنوقال

نصربنسيارعنحدث:العباسيالهاشمياللهعبدأبو)3(باللهالمهتديبنالصمدعبدبن)2(اللهعبيد

شافعيا.فقيهافاضلأثقةوكان،وغيرهالدارقطنيوعنه.وغيرهالحلبي

.الإستراباذينعيمأبو،عدي)4(بنمحمدبنالملكعبد

سنة.وثمانينثلاثعنتوفي،أيضاالشافعيالفقيهالمحدث

طلبفيالجوالينمنكان،البلخيالحسنأبو:محمدبننصربنطاهر)5(بنالفضلبنعلي

.وغيرهالدارقطنيوعنه.وغيرهالرازي)6(حاتمأباسمع،حافظاثقةوكان،الحديث

،وغيرهبكاربنالزبيرسمع،البستنبانبابنويعرف،الحافظبكرأبو:أسد)7(بنأحمدبنمحمد

الثمانين.جاوز.وغيرهالدارقطنيوعنه

وث!اثيئةوعشريرأربمسنةخلت5ث!

فيصليبنفسهالراضيالخليفةإليناليخرج:وقالواالخلافةبدارفأحدقوا،الجندجاءتفيها

وخطبهم.بهمفصلى،إليهمفخرج.بالناس

الخيرةفرد،غيرهيستوزرأنالخليفةمنوسألوا،مقلةبنعليأبيالوزيرعلىالغلمانوقبض

داروأحرقت.فاستوزرهعيسىبنالرحمنعبدبأخيهوأشار،يقبلفلمعيسىبنعليفاختاروا،إليهم

ألفبألفخطهوأخذ،عنيفاضربافضرب،عيسىبنالرحمنعبدإلىهووسلم،مقلةبنعليأبي

.دينار

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.()48المعارفلطائف

.927()6/المنتظم352(-01/135)بغدادتاريخ

تصحيف.وهو،اللهعبد:(طو)الخطيةالنسخفي

.هـ(032)سنةوفياتفيترجمتهسلفت

-1/96)5النبلاءأعلامسير028()6/المنتظم(-4748/)12بغدادتاريخ

.32(4-2323/)الذهبشذرات357(-)356الحفاظ

تحريف.وهو،شمها:(ط)في

.028()6/:المنتظم(172)7/الإكمال(028-1/927)بغدادتاريخ

طبقات871(/)13الحفاظتذكرة7(0
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القاسمبنمحمدجعفرأبوالوزارةوقفد،يوماخمسينبعدفعزلعيسىبنالرحمنعبدعجزثم

ألفبسبعينعيسىبنالرحمنعبدأخاهوصادر،دينارألفبمئةعيسىبنعليفصادر،الكرخي

بنالفضلالفتحبأبيعزلثم،الحسنبنسليمانوقلد،ونصفأشهرثلاثةبعدعزلثم،دينار

الذياليومفيمقلةابندارأحرقتكما)1(دارهوأحرقت.الاتيةالسنةفي،ولكنالفراتبنجعفر

مقلةابندارأحرقتولما.والغلمانالأتراكتخبيطمنكلهوهذا.واحدةسنةبينهما،فيهتلكأحرقت

جدرانها:علىالناسبعضكتبالسنةهذهفي

القدربهيأتيماسوءتخفولمحسنتإذبالأيامظنكأحسنت

الكدريحدثاللياليصفووعندبهافاغتررتاللياليوسالمتك

ليوليهإليهيستدعيه-بواسطوكان-رائقبنمحمدإلىالراضيوبعث،جداالخلافةأمروضعف

جميععلىلهيخطبأنوأمر،والدواوينالبلادجميعفي)2(والمعاونالخراجوأمر،ببغدادالأمراءإمرة

غلامالتركيبجكمالأميرومعه،كلهذلكعلىبغدادإلىرائقابنفقدم.بالخلعإليهوأنفذ،المنابر

أموالونقل،بكمالهأمرالعراقعلىواستحوذ-منهالمسلمينوأراحقتلهعلىساعدالذيوهو-مرداويج

نوابواستقل،جداالخلافةأمرووهئ،بالكليةشيءفيتصرفللوزيريبقولم،دارهإلىالمالبيت

رائقابنمعلهليسهذاومع.ومعاملاتهابغدادغيرفيحكمللخليفةيبقولم،فيهابالتصزفالأطراف

منإليهيحتاجمارائقابنإليهيحملوإنما،تطاعكلمةولا،،)3(بشيءتفردولا1،شيءفينفوذ

وغيرها.والنفقاتالأموال

بقيةوأما،،)4(بالخليفةرأسايرفعونلاوكانواأالأمراءأمراءمنبعدهجاءمنأمرصاروهكذا

فيياقوتغلبوقد،البريدياللهعبدأبييدفيخوزستانوأمر،هذارائقابنمعفالبصرة،الأطراف

إلىفارسوأمر.وأموالهحواصلهعلىواستحوذ،وغيرهاتسترمملكةمنبيدهكانماعلىالسنةهذه

فيوينازعه،بويهبنالدولةركنأخيهبيدوالجبلوأصبهانوالري،بويهبنعليالحسنأبيالدولةعماد

والجزيرةالموصلوبلاد.اليسعبنإلياسبنمحمدعليأبيبيدوكرمان،مرداويجأخووشمكيرذلك

الحسن.بنسليماندارأي(1)

إحدىوهي،()حمنوالمثبت،تحريفوكلاهما،المعادن:(ظاو)(ب)وفي،المغل:(ط)في)2(

.-93(0/138)الأعشىصبحعنهاانظر،الوظائف

.(ط)منحاصرتينبينما)3(

.(ط)منحاصرتينبينما)4(
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والمغربإفريقيةوبلاد.طغجبنمحمديدفيوالشامومصر.حمدانبنيمعوربيعةومضربكروديار

يدفيوالأندلس.المؤمنينبأميرتلقبوقد،فاطميبأنهالمدعيالمهديبناللهبأمرالقائمبيد

أحمدبننصرالسعيديدفيالنهروراءوماوخراسان.الأمويبالناصرالملقب،محمدبنالرحمنعبد

بنسليمانطاهرأبييدفيوهجرواليمامةوالبحرين.الديلميدفيوجرجانوطبرستان.الساماني

الله.لعنه،القرمطيالجنابيسعيدأبي

خلقالبلدأهلمنومات،أيامخمسةمنهاالخبزعدمبحيثكثيروفناءعظيمغلاءببغدادوقعوفيها

ويحمل،بأمرهميقوممنلهمليسالطرقاتفييلقونالموتىوكان،الضعفاءفيكانذلكوأكثر،كثير

،الواحدةالحفرةحفرتوربما،صبيئبينهمايوضعوربما،الموتىمنالاثنانالواحدةالجنازةعلى

.إنسانألفمئتيمننحوأصبهانأهلمنومات.جماعةفيهايوضعحتىفتوسع

جملةمنوكان،كثيرخلقالبيضانومن،ألفالسودانمنفيهاحترقبعمانحريقوقعوفيها

.كافورحملأربعمئةفيهاحترقما

المصرية.الديارنائبطغجابنإلىذلكوأضاف،الشامنيابةعنكيغلغبنأحمدالخليفةوعزل

.بأصبهانبويهبنالدولةركنبنفناخسروشجاعأبوالدولةعضدولدوفيها

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

فيالأئمةأحد،المقرىء:مجاهدبنالعئاسبنموسىبنأحمد،بكرأبوالمقرىء)1(مجاهدابن

.الشانهذا

منالشرقىالجانبيسكن،مأموناثقةوكان،وغيرهالدارقطنيعنهوروى،كثيرخلقعنحدث

منه.اللهبكتابأعلمأحدعصرنافيبقيما:يقولثعلبوكان،بغداد

راهوقد.السنةهذهمنشعبانمنبقينلعشرالخميسيوموأخرج،الأربعاءيوموفاتهوكانت

أكونأنختمةكلعقباللهأدعوكنتولكن،بلى:فقال؟متأما:لهفقاليقرأوهوالمنامفيبعضهم

الله.رحمه.قبرهفييقرأممنفأنا،قبرهفييقرأممن

البرمكي،:برمكبنخالدبنيحىبنموسىبنجعفربنأحمد)2(البرمكيالشاعرجحظة

)1(

)2(

القراءمعرفة73(-65)5/الأدباءمعجم283(-282)6/المنتظم(148-144)5/بغدادتاريخ()47الفهرست

الجنانمراة2(50)8/بالوفياتالوافي274(-272)15/النبلاءأعلامسير2(10)2/العبر218(-216)1/

-)1/913النهايةغاية493()2/للإسنويالشافعيةطبقات58(-)3/57للسبكيالشافعيةطبقات)2/288(

.3(220/)الذهبشذرات2(58)3/الزاهرةالنجوم(421

الأدباء-معجم286(-283)6/المنتظم(171-017)2/:الأنساب96(-65)4/بغدادتاريخ2()58الفهرست
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العلومفيالفنونذو،الأخباريالأديب،الماهرالشاعر،بجحظةالمعروفالنديم،أبوالحسن

.الغناءجيدوكان،الحاضرةوالنوادر

شعرهومن

يسمعمنالعالمفيكانلونفسهاعلىالدنيانادتقد

)1(يجمعمابددتوجامعواريتهالعمرفيواثقكم

إلىفكتب،شيءعلىمنهايتحصلفلم،لهأطلقهبمال!صيرفيعلىرقعةالملوكبعضلهوكتب

الحال!:صورةلهيذكرالملك

والأكفبالأناملتخططرقاعاصلامممكانتإذا

ألف)2(بألفخذوهخطيفهانفعاعليالرقاعتجدولم

وحرصه:بخلهشدةعلىويذمهلهصديقايهجوشعرهومن

فضل)3(بذيوليسفيهوأفضلهمالبخلفيالناسأبرعمنصاحمبلنا

مثليمثلهإلىيأتيكمافجئتصديقهالصديقيدعوكمادعاني

أكليأعضائهبعضمنأنمايرىرأيتهللغداءجلسنافلما

أجليمنوالشتمالغيظأنوأعلمعبدهويشتمأحياناويغتاظ

بالبقلفأعبثشزرافيلحظنيلقمةلاكلسرأيديأمد

عقليأعدمنيالجوعأنوذلكجنايةلحينيكفيجنتأنإلى

)4(رجلي-رجلهايديجرتكما-فجرتدجاجةرجلنحويمينيفأهوت

قوله:وجيدهشعرهقويومن

عليكمحزنيللناسمبينةحنةبعدأنةمنفكمرحلتم

الوافي222(-221)15/النبلاءأعلامسير2(10)2/العبر(134-1133/)الأعيانوفيات282(-124)2/

251(-025)3/الزاهرةالنجوم)1/146(الميزانلسان)2/288(الجنانمرآة928(-)6/286بالوفيات

.(م1)779سنةالنجففيطبع"البرمكيجحظة"كتابالسودانيمزهروللدكتور

-243)2/الأدباءومعجم284()6/والمنتظم66()4/بغدادتاريخفيوالبيتان،آمالهخيبتآملكم:(ط)في(1)

44)2.

(542-2442/)الأدباءومعجم(284)6/والمنتظم(1/027)الأدباءومحاضرات(468/)بغدادتاريخفيالبيتان2()

اللفظ.فياختلافمع،وعجزهالثانيالبيتصدرفيوتأخيرتقديموفيه

فضل.بذيليسوهوبفضليسمى:(ط)في)3(

.286(-285)6/المنتظموانظر258(-)257البرمكيجحظةانظر،كشاجملأبيأيضاالأبياتهذهتنسب(4)
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)1(إليكمشوقيالرقفيردهافقدالبكامنالجفونأعتقتكنتوقد

قوله:الرائقالشعرمنخلكانابنالقاضيأوردهومما

لمستهامالمنامفيفجودييقظىعليبخلت:لهافقلت

!؟)2(المنامفيأزوركأنوتطمعأيضاتناموصرت:ليفقالت

:هجاهمنبعضفيهقالكما.منظرهلسوءوذلك،المعتزبناللهعبدبجحظةلقبهوإنما:قال

سرطانومنشطرنجفيلمنجحوظهيستعيرجحظةنبئت

)3(الآذانللذةالعيونألمتحملوالمنادميهوارحمتا

بواسط،وثلاثمئةوعشرينأربعسنة:وقيل،وعشرينستسنةفيوفاتهوكانت:خلكانابنقال

.بغداد)4(إلىوحمل

)5(
ومئتينوعشرينأربعسنةفيومولده:الخطيبقال

الفقيه،الحسنأبو،المغلس،محمدبنأحمدبناللهعبد:)6(الظاهريالفقيهالمغلسابن

.المشهورالظاهري

بنأحمدبناللهعبدعنوروى.داودبنبكرأبيعنالفقهأخذ.مذهبهفيالمفيدةالمصنفاتله

واخرين.،)7(الرقاشيقلابةوأبي،القنطريداودبنوعلي،حنبل

بالسكتة.توفي.البلادتلكفيداودعلمنشرالذيوهو،فاضلاثقةفقيهاوكان

الفقيه،بكرأبو،ميمونبنواصلبنزيادبنمحمدبناللهعبد)8(النيسابوريزيادبنبكرأبو

.عثمانبنأبانمولى،النيسابوريالشافعي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

ترتيبفياختلافمع()14للشابشتي"الديارات"انظر،الكاتبيزيدبنخالدالهيثملأبيكذلكالبيتانينسب

.286()6/المنتظموانظر،البيتينعجز

.(1/133)الأعيانوفيات

.(1/413)السالفالمصدر

السالف.المصدر

.(96)4/بغدادتاريخ

المنتظم()177للشيرازيالفقهاءطبقات385()9/بغدادتاريخ)603(الفهرست)83(للصوليالراضيأخبار

.3(20)2/الذهبشذرات2(95)3/الزاهرةالنجوم-78(1/77)5النبلاءأعلامسير(102)2/العبر(286)6/

تحريف.وهو،الرياشي:()طفي

النبلاءأعلامسير(287-286)6/المنتظم(411-)133للشيرازيالفقهاءطبقات(122-01/012)بغدادتاريخ

=طبقات928(-288)2/الجنانمراه2(20-102)2/العبر82(0-981)3/الحفاظتذكرة68(-65)15/
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وعباس،الذهلييحيىبنمحمدعنوحدث،بغدادوسكن،ومصروالشامالعراقإلىرحل

.الحفاظمنواحدوغير،الدارقطنيوعنه.وخلق،الدوري

المزنيجالس،المشايخأفقهوكان،والمتونللأسانيدمنهأحفظمشايخنافينرلم:الدارقطنيقال

والربيع.

منالمجلسيحضرمنيحزرفكان،زيادابنمجلسنحضركنا:بطة)1(بناللهعبدأبووقال

.ألفا)2(بثلاثينالمحابرأصحاب

سمعت:اقالأمسروربنعمربنيوسفأخبرنا،المالينيسعدأبوأخبرنا:الخطيبوقال

يومكلويتقوت،جاثياإلاينملمسنةأربعينالليلقاممنأعرف:يقولالنيسابوريزيادبنبكرأبا

أعرفأنقبلكلههذا،هوأنا:يقولثم،العشاءبطهارةالغدصلاةويصلي،حباتخمس

.الخير)3(إلاأرادما:هذاإثرفيقالثم!زوجنيلمنأقولأيش،الرحمنعبدأم

سنة.وثمانينستعنالسنةهذهفيتوفي

التاجر.الحسنأبو:أيوببن)4(لسليمانبنعفان

وكان.عنهماللهرضيالعشرةسلالةوعلى،الحديثأهلعلىدارةأوقافابهاوأوقف،بمصرأقام

السنة.هذهمن)5(شعبانفيتوفي،الحكامعندالشهادةمقبول،عليهموسعاتاجرا

بناللهعبدبنإسماعيلبنسالمبنإسحاقبشرأبيبنإسماعيلبنعلي)6(الأشعريالحسنأبو

.الأشعري،قيسبناللهعبدموسىأبيبنبردةأبيبنبلالبنموسى

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

الحفاظطبقات925()3/الزاهرةالنجوم(481)2/للإسنويالشافعيةطبقات31(4-031)3/للسبكيالشافعية

.03(2)3/الذهبشذرات342(-134)

.هـ()387سنةوفياتفيترجمتهسترد

.(287)6/المنتظمانظر

.(0/1122)بغدادتاريخ

.288()6/المنتظم278()12/بغدادتاريخ

وهم.وهو،رمضان:(خ)في

تبيين274(-273)1/الأنساب(301-49)1/والنحلالملل347(-1346/)1بغدادتاريخ)257(الفهرست

العبر286(-284)3/الأعيانوفيات333(-332)6/المنتظم،عنهالدفاعفيعساكرلابنالمفتريكذب

للسبكيالشافعيةطبقات903(-)2/892الجنانمراة09(-)15/85النبلاءأعلامسير302(-202)2/

925()3/الزاهرةالنجوم(691-)391المذهبالديباج248(-)2/247المضيةالجواهر444(-)3/347

.3(50-303)2/الذهبشذرات
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فيترجمتهذكرناوقد.سريجبابنوتفقه،الساجييحيىبنزكرياعنالسنةوأخذ،بغدادقدم

."الشافعيةطبقات"

إسحاقأبيالشيخحلقةفييجلسكانوأنه،"الوفيات"فيخلكانابنالقاضيذكرهوقد

وقبائحهم،فضائحهمأظهرثم،المنبرفوقبالبصرةمنهفتاب،ذلكقبلمعتزلياكانوقد،المروزي

.(1)وغيره"الموجز"التصانيفمنلهوذكر

تصنيفا.وخمسينخمسةصنفأنهحزمابنعنوحكي

ولدوأنه،دعابةالناسأكثرمنكانوأنه،)2(درهمألفعشرسبعةسنةكلفيكانمغلهأنوذكر

فيوقيل،)3(ثلاثينسنةفيوقيل،السنةهذهفيومات،ومئينستينسنةوقيل،ومئتينسبعينسنة

أعلم.فالله،وثلاثينبضعسنة

التميمي.،ذرأبو)4(اللهعبدبنالفضلبنمحمد

.جرجانرئيسكان

العلمطلبةعلىكثيرإفضالوله،العلماءمجمعدارهوكانت،الشافعيبمذهبوتفقهالكثيرسمع

.)5(زمانهأهلمن

وأمر،أخوهعليهفحزن،منهاالأولربيعفيتوفي،الراضيالخليفةأخو:المقتدر)6(بنهارون

الراضي.أمفيهشفعتثم،علاجهفياتهملأنه،الأنبارإلىالمتطبب)7(يحيىبنبختيشوعبنفي

وث!اثيئةولمحشريوخملىسنةخلت5ث!

لقتالواسطقاصدينبغدادمنرائقبنمحمدالأمراءوأميرالراضيالخليفةخرجمنهاالمحرمفي

واسطإلىرائقابنصارفلما،الخراجومنعبهاتجبرقدالذي،الأهوازنائب،البريدياللهعبدأبي

أميرلؤلؤفتلقاهم،بغدادإلىفلهمورجع،فطحنهم،بجكمعليهمفسلط،وقاتلوهالحجريةعليهخرج

.285(-284)3/الأعيانوفياتانظر(1)

.(ط)منوالمثبت،درهماعشرسبعة:الخطيةالنسخفي)2(

.هـ(033)سنةوفياتانظر)3(

.(288)6/المنتظم)376(جرجانتاريخ(4)

.)376(جرجانتاريخانظر(5)

.(288)6/المنتظم()6

.)277(الأطباءطبقاتفيالأنباءعيونفيترجمته)7(
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بيتمنأرزاقهموقطعت،يرتفعرأسلهميبقولم،دورهمونهبت،أكثرهمعلىفاحتاط،الشرطة

بالكلية.المال

ألفثلاثمئةسنةكلحملإلىفأجاب،يتهددانهالبريدياللهعبدأبيإلىرائقوابنالخليفةوبعث

بنالدولةعمادقتالإلىجيشايجهزأنهوإلى،حدتهعلىشهر)1(كلبحمليقومدينارألفوستين

.)2(و
رائقابنبعثثم.أحدايبعثولم،شيئايحمللمبغدادإلىرائقوابنالخليفةرجعلمحلما.بويه

ذكرها.يطولوأمور،وخطوبحرولثبينهمفجرت،البريدياللهعبدأبيلقتالالخرشنيوبدرابجكم

رائقابنإليهوجعل،الأهوازبلادعلىبجكمواستحوذ،بهواستجار،الدولةعمادإلىالبريديلجأثم

فاتكا.شجاعاهذابجكموكان،خراجها

إلىالمشرقنيابةوولاه،ببغدادالإمارةلهوعقد،بجكمعلىالخليفةخلعالأولربيعوفي

.خراسان

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الشرقي.بنحامدأبو:الحسنبنمحمدبنأحمد)3(الشرقيبنحامدأبو

ومئتين.أربعينسنةمولده

منوسمع،الأقطاروجابالأمصارإلىرحل.الحجكثير،الحفظكثير،القدركبيرحافظاوكان

علىالكذبوبينالناسبينتحجزحامدأبيحياة:فقاليوماخزيمةابنإليهنظر،الكبار

رو!.اللهرسول

.النحوي،الخزاز)6(،()الحسنأبو)4(سفيانبنمحمدبناللهعبد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

وهم.وهو،سنة:(ط)في

هوالدولةوعماد،الفائتةالسةفيولدالدولةعضدأنإذ،وهموهو،الدولةعضد:(طو)الخطيةالنسخفي

الوقت.هذافيبويهبنيرأس

العبر823(-182)3/الحفاظتذكرة928()6/المنتظم32(0-931)7/الأنساب2(47-462)4/بغدادتاريخ

الثافعيةطبقات937()7/بالوفياتالوافي(1/561)الاعتدالميزان(04-1/37)5النبلاءأعلامسير2(.24/)

261()3/الزاهرةالنجوم)1/603(الميزانلسان09()2/للإسنويالثافعيةطبقات42(-41)3/للسبكي

.3(60)2/الذهبشذرات)342(الحفاظطبقات

كشف288(-)287الوعاةبغية(131،135-013)2/الرواةإنباه(018)الألباءنزهة(01/123)بغدادتاريخ

.(41،1441،0731)58الظنون

الحسين.أبو:الرواةإنباهفي

تصحيفأ.وإخالها،الجزار:الألباءنزهةمطبوعفي
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الفوائد.غزيرةالقرآنعلومفيمصنفاتله،ثقةوكان،وثعلبالمبردعنحدث

الأخبار)2(فيمليحةمصنفاتله،الوشاءابن،النحويالطيبأبويحى)1(بنإسحاقبنمحمد

وغيرهم.،وثعلب،والمبرد،أسامةأبيبنالحارثعنحدثوقد

بنالحسنعنروى،ثورأبيمذهبعلىالفقيه،العسكريبكرأبو)3(هارونبنأحمدبنمحمد

وغيرهما.،والاجري،الدارقطني:وعنه،الدوريوعئاس،عرفة

وث!اثمئةولمحشريرستسنةخلت5ث!

الروميفأما،بالعربيةوالتفسيربالروميةمكتول!الراضيالخليفةإلىالرومملكمنكتال!وردفيها

كثيرةوألطافبهداياالكتابمعووجه،وبينهبينهالهدنةطلبوحاصله،بالفضةوالعربيفبالذهب

نهرعلىوأنثىذكربينماالافستةالمسلمينمنوفودي،ذلكإلىالخليفةفأجابه،فاخرة

.البذندون)4(

،الشامإلىبغدادمنالفراتبنالفتحأبوالوزيرارتحلوفيها

ابنمعشيءالأمرمنلهليس،جداضعيفةولايتهكانتولكن،مقلة

بغدادفييطمعهبجكمإلىفكتب،يماطلهفجعل،أملاكهعنله

رائق،بنمحمدإليهيسلمأنمنهيطلبالخليفةإلىمقلةابنوكتب

فياأفسدهذا:وقال،يدهفقطعفأخذه،رائقابنذلكفبلغ،دينار

يدهعلىالقلميشدوأنه،الكتابةمنيمنعهلايدهقطعوأن،يستوزره

،ا)5(عليهيدعووأنه،تقدمبمابجكمإلىكتبقدأنهرائقابنبلغ

الماءيستقيفكان،يخدمهمنعندهوليس،ضيؤمكانفيوسجنه

بنعليأبوفوليها،الوزارةوترك

يفرغأنرائقابنمنوطلب،رائق

رائق.ابنعنعوضايكونوأن،

ألفبألفيويضمنهم،مقاتلوابن

نأللخليفةيحسنجعلثم.لأرض

ثمأ،بهافيكتبالمقطوعةاليمنى

لسانه،فقطعأيضارائقابنفأخذه

بيدهالبئرمنالحبليتناول؟بنفسه

)1(

)2(

)3(

)4(

إنباه(134-132/)17الأدباءمعجم192(-092)6/المنتظم2()70الألباءنزهة254(-1/253)بغدادتاريخ

ولأحمد(576،1461،)723الظنونكشف)7(الوعاةبغية33(-32)2/بالوفياتالوافي(62-16)3/الرواة

بنمحمد:المصادربعضفياسمهوردوقد7(-ص)45العدد،الأولىالسنة"الثقافة"مجلةفيعنهمقالةأمين

إسحادتى.بنأحمد

مصطفى.كمالبتحقيق(أم)539مصرفياخرها،مرةغيرطبعوقد،"الموشى"كتابمصنفاتهمنطبعمما

.(192)6/المنتظم(456)8/الأنساب37(0-1/936)بغدادتاريخ

.362(/1)البلدانمعجم،الثغربلادمن،يومطرسوسوبينبينهاقرية

.(ط)منحاصرتينبينما
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شدةولقي،،)1(يستقيأنإلىبفيهيمسكثم،باليسرىيجذبثمأ،بفيهيمسكهثم،اليسرى

منهانقلثم،دارهفيفدفن،نقلهأهلهسألثم،هناكفدفن،وحيدأهذامحبسهفي)2(ومات،4وعنا

منلثلاثةوولي،مراتثلاثوعزل،مراتثلاثوزرأنهمنها:غريبةأشياءلهفاتفق،غيرهاإلى

كماالموصلإلىوزارتهفيومرة،منفيامرتين،سفراتثلاثوسافر،مراتثلاثودفن،الخلفاء

.)3(تقدم

بجكمكانوقد-رائقابنمكانالأمراءإمرةالراضيفقلده،بغدادإلىبجكمدخلالسنةهذهوفي

فوهبه،الوزيرمنكانمافاستوهبه،الديلميكاليبنماكانوزير)4(العارضعليأبيغلمانمنهذا

فيبجكموسكن-)5(تقدمكماالحمامفيقتلهمنجملةفيوكان،بمرداويجولحقماكانفارقثم،له

عشروستةأشهروعشرةسنةأيامهوكانت،رائقابنوانفصل.جداأمرهوعظم،الخادممؤنسدار

يوما.

وانتزعها،البريدياللهعبدلأبيالأهوازبلادفأخذالدولةمعزأخاهبويهبنالدولةعمادبعثوفيها

إليه.وأعادها،بجكميدمن

بنرستممنوانتزعها،أذربيجانبلادعلىالديلميوشمكيرأمراءأحد؟لشكرياستولىوفيها

طويل.شديدقتالبعد،الساجأبيابنأصحابأحد؟الكرديإبراهيم

التعزضعنقتلهمبسببوانكقوا،بعضابعضهموقتل،جدأالقرامطةأمراضطربالسنةهذهوفي

والمنة.الحمدودله،غيرهإلىانتقالامنهيرومونلاهجربلدهمولزموا،الأرضفيللفساد

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الأندلسي.اللخميالرحمنعبدبنزياد)6(بنأحمد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.(ط)منحاصرتينبينما

.هـ()328سنةوفياتفيذكرهسيأتي

.هـ()323سنةوفياتانظر

،والإسقاطوالإثبات،والعقدالحلوله،جندهوأرزاقالجيشنفقاتإليهيوكل،الجندديوانرئيسالعارض

.()536البيهفيتاريخ

.هـ()323سنةأحداثانظر

سنةووفاتهالرحمنعبدبنزيادبنمحمدبنأحمد:وفيهما)86(الذكيةالنورشجرة)33(المذهبالديباج

فقد،الصوابوهو،الرحمنعبدبنزيادبنمحمدبنزيادبنأحمد:492()6/المنتظموفي،هـ()312

الإسلامتاريخفيالذهبيوتابعه،)326(السنةهذهفيوفاتهوذكر)101(تاريخهفيالفرضيابنترجمه

)7/518(.
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عرضوقد،الأندلسإلىمالكفقهأدخلمنأولهوالرجلوهذا،مالكأصحابمن)1(أبوهكان

يقبل.فلم،بهاالقضاءعليه

وث!اثمئةولمحشريوسبحسنةخلت5ث!

الدولةناصرلمحاربةالموصلإلىبغدادمنالمؤمنينأميرباللهالراضيخرجمنهاالمحرمفي

بنعمرالحسينأبوالقضاةوقاضي،الأمراءأميربجكميديهوبين،نائبهاحمدانبناللهعبدبنالحسن

بذلك،لهالخليفةأمرعنعمربنيوسفنصرأباالقاضيولدهببغداداستخلفوقد،يوسفبنمحمد

فهزمحمدانبناللهعبدبنالحسنواقعوالجزيرةالموصلإلىبجكمانتهىولما.فاضلاعالماوكان

.والجزيرةالموصلأمرالخليفةوقرر،حمدانبنالحسنبجكم

وجاء،القرامطةمنبألفواستجاش)2(،بغدادعنالخليفةغيبةاغتنمفإنهرائقبنمحمدوأما

منهيطلبالخليفةإلىبعثثم،الخلافةلداريتعرضلمأنهغير،الفسادفيهافأكثر،بغدادبهمفدخل

بنمحمدبنعمرالحسينأباالقضاةقاضيإليهوبعث،ذلكإلىفأجابه،جنىعماوالعفوالمصالحة

المسلمونففرح،السنةهذهمنالأولىجمادىفيالخليفةودخلها،بغدادعنرائقابنوترخل،يوسف

بذلك.

كل،كباروبرد،عظيممطرالأولىجمادىفيأذارشهرمنليلةأولالشمسغروبعندونزل

.بغدادمنكثيرةدوربسببهفسقط،واستمر،الأوقيتيننحوواحدة

عشرةسبعسنةمنتعطلقدالعراقدربجهةمنالحجوكان،السنةهذهفيكثيرجرادوظهر

يحبونهوكانوا،القرامطةعندالعلوييحيىبنعمرعليأبوالشريففشفع،السنةهذهإلىوثلاثمئة

وعلى،دنانيرخمسةجملكلعلىلهميكونوأن،الحجمنالحجيجيمكنواأنفي،وكرمهلشجاعته

،الشرطهذاعلىالسنةهذهللحجالناسفخرج،،)3(ذلكعلىمعهفاتفقواأ،دنانيرسبعةالمحمل

طالبوهبهماجتازفلما،الشافعيةأئمةأحد؟)4(هريرةأبيبنعليأبوالشيخخرجمنجملةفيوكان

هذهبطلبالحجوجوبعنيسقطولكن،شحارجعتما:وقالورجعراحلتهرأسفثنى،بالخفارة

.الخفارة

.(1)18المذهبالديباجفيترجمته،بشبطونالملقبالرحمنعبدبنزيادأي(1)

.(جيش)اللسان.جيشاطلبأي)2(

.(ط)منحاصرتينبينما)3(

.(043)15/النبلاءأعلامسيرفيوترجمته،هـ()345سنةتوفي)4(
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الملقبالأندلسصاحب؟الأمويالرحمنعبدأنوذلك؟بالأندلسفتنةوقعتالسنةهذهوفي

-شنترين)1(مدينةعلىنائباوكان-إسحاقبنأميةأخوهلهفغضب،أحمدوزيرهقتل،اللهلدينبالناصر

فيإليهمفسار،المسلمينعوراتعلىودلهم،ردميربملكهمواجتمع،النصارىبلادودخل،فارتد

،كثيراخلقاالجلالقةمنوقتل،شديدابأسابهمفأوقع،الأمويإليهفخرج،الجلالقةمنكثيفجيش

الغاراتالمسلمونوالىثم،منهمقتلواممنقريباكثيراخلقامنهمفقتلوا،المسلمينعلىالفرنجكرثم

وطلب،صنعماعلىإسحاقبنأميةندمثم،كثرةيحصونلاأممامنهمفقتلوا،الجلالقةبلادعلى

واحترمه.قبلهعليهقدمفلما،بالأمانإليهفبعث،الرحمنعبدمنالأمان

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الدمشقي.،عليأبو:)3(دحيمبنجعفر)2(بنالقاسمبنالحسن

البيروتيالوليدبنالعباسعنحدثوقد،مصنفاتذلكفيلهأخبارياوكان،المحدثينأبناءمن

.وغيره

سنة.الثمانينعلىأنافوقد،السنةهذهمحرمفيبمصروفاتهوكانت

صاحب،الكاتبالكوكبي،عليأبو:بشربنخالدبنمحمدبنجعفربن)4(القاسمبنالحسين

.والآدابالأخبار

.وغيره،الدارقطنيعنهروى.الدنياأبيوابن،العيناءوأبي،خيثمةأبيبنأحمدعنروى

.الذنيا)6(بأبيويعرف،الأشجالمغربي،البلوي،عمروأبو:اللهعبدبن)5(الخطاببنعثمان

وفدوأنه،المغربببلادبكرأبيخلافةأول!ولدأنهوزعم،الثلاثمئةبعدبغدادالرجلهذاقدم

فرأى،ماءلأبيهيرتادفذهب،شديدعطش!الطريقفيفأصابهم،طالبأبيبنعليعلىوأبوههو

)2(

)3(

)4(

)6(

.367()3/البلدانمعجم.بباجهمتصلة،الأندلسغربيمدينة

إبراهيم،بنالرحمنعبددحيمواسم،دحيمبنالقاسمبنالحسن:فهومقحمالاسمهذاأنوعندي،النسخفيهكذا

.(بشار)الاتيةالترجمةمنقفزالاسمهذاولعل،5/1935النبلاءأعلاموسير7531/الإسلامتاريخفيكما

903)15/النبلاءأعلامسيرأ(192-أ092)4/عساكرابنتاريخفيوترجمته.تحريفوهو،رحيم:(ط)في

.(21/302)بالوفياتالوافي31(0-

.(95)3/اللباب792()6/المنتظم(01/005)الأنساب87(-86)8/بغدادتاريخ

-134)4/الميزانلسان)3/33(الاعتدالميزان892(-)6/792المنتظم992(-)11/792بغدادتاريخ

)014.

.(4135/)الميزانلسان.عمرهيطولأنهلعلمهالدنيابأبيكناهعلياأنزعم
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طالب،أبيبنعليئعلىهووقدم،أبوهفمات،ليسقيهأبيهإلىجاءثم،واغتسلمنهافشرب،عينا

بالأشج.يعرففكان،رأسهفشج،الركابفصدمه،ركبتهيقبلأنفأراد

علي،عنروايتهمنأحاديثفيهانسخةعنهورووا،الناسمنطائفةالزعمهذافيوصدقه

بالتشيع،متهماالمفيدكانولكن،عنهورواها،المفيد)1(أحمدبنمحمدالحافظذلكفيصذقهوممن

عليهوردوا،ذلكفيفكذبوهوحديثاقديماالمحدثينجمهوروأما،عليإلىلانتسابهذلكفيلهفسمح

وأشياخنا،السلفيمحمدبنأحمدطاهرأبومنهم؟موضوعةرواهاالتيالنسخةأنعلىونصوا،كذبه

والحافظ،المزيالحخاجأبووالجهبذ،تيميةابن،)2(العباسأبواالإسلامشيخ،أدركناهمالذين

والمنة.الحمدودله،"التكميل"كتابيفيذلكحررتوقد،)3(الذهبياللهعبدأبوالإسلاممؤرخ

.بلدهإلىراجعوهو،وثلاثمئةوعشرينسبعسنةماتالأشجأنبلغني:المفيدقال

.المصنفاتصاحب؟الخرائطي،بكرأبو:سهل)4(بنمحمدبنجعفربنمحمد

.وغيره،عرفةبنالحسنعنبهاوحدث،الشاموسكن،رأىمنسرأهلمنأصله

فيها:توفيوممن

.الرازي:إدريسبنمحمد)5(حاتمأبيبنالرحمنعبدمحمدأبوالكبيرالحافظابنالكبيرالحافظ

التفسير""وله،الشأنهذافيالمصنفةالكتبأجلمنوهو،")6(والتعديلالجرح"كتابصاحب

إلىاالمفسرينمنوغيره،جريرابنتفسيرعلىفيهيربوالذي،الكاملالنقلعلىاشتملالذيالحافل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

هارونبنموسىأنالخطيبوذكر271(-926)16/النبلاءأعلاموسير348(-346/)1بغدادتاريخفيترجمته

استعملتماأولالعبارةفهذه:بقولههذاعلى979()3/الحفاظتذكرةفيالذهبيالإمامعلقوقد،المفيدسماه

الثقة.فودتىالحجةأنكما،العرففيالمفيدمنأعلىوالحافظ،الثلاثمئةقبلالوقتهذافيلقبا

.(ط)منحاصرتينبينما

.537-7536/الإسلامتاريخينظر

(268-1/267)5النبلاءأعلامسير(89/)18الأدباءمعجم72(-71)5/الأنساب(041-913)2/بغدادتاريخ

الذهبشذرات(265)3/الزاهرةالنجوم(2928/)الجنانمراة(792-2692/)بالوفياتالوافي(902)2/العبر

(/290)3.

الحفاظتذكرة(121-3012/،131)2/البلدانمعجم253(-252)4/الأنساب55()2/الحنابلةطبقات

طبقات288(-)2/287الوفياتفوات588(-)2/587الاعتدالميزان)2/802(العبر832(-982)3/

433(-432)3/الميزانلسان433(-432)3/للإسنويالشافعيةطبقات328(-324)3/للسبكيالشافعية

.03(9-803)2/الذهبشذرات281(-1/927)للداوديالمفسرينطبقات346(-)345الحفاظطبقات

.(أم)539سنةابادحيدرفيطبع،متداولمشهوركتاب
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المصنفاتمنذلكوغير،الفقهأبوابعلىالمرتبةالمصنفة")2(العلل"كتابوله،ا)1(زماننا

النافعة.

اللهرحمه،كبيرجانبعلىالمشهورةالكثيرةوالكراماتوالحفظوالورعوالزهادةالعبادةمنوكان

.مثواهوأكرم

سجوديفيسبحتولقد،عليناأطلتلقد:معهصلىمنبعضلهقالسلمفلما،مزةصلى

.مراتثلاثإلاسبحتماواللهلكني:الرحمنعبدفقال.مرةسبعين

وحثهم،الناسعلىحاتمأبيبنالرحمنعبدفتكلم،الثغوربلادبعضا)3(بلدفياسوروتهدم

خطكفياكتب:فقالالتجارمنرجلفقام؟الجنةاللهعلىلهوأضمنيعمرهمن:وقال،عمارتهعلى

الرجلموتاتفقثم،السورذلكوعمر،بذلكرقعةلهفكتب.لعمارتهدينارألفوهذه،الضمانهذا

ثم،حاتمأبيابنلهكتبهاكانالتيوهي،رقعةكفنهمنطارتجنازتهالناسحضرفلما،قريبعما

ذلك.إلىتعدولا،الضمانهذالكأمضيناقد:ظهرهافيكتبوقدعادت

وثهـاثهئةولمحشريرثيا!3سنةخلت5ث!

الشمالناحيةمنحمر!شديدةالجوفيظهرتمنهاالمحرمغرةفي:"منتظمه"فيالجوزيابنقال

.العدد)4(كثيرةعظيمةبيض!أعمدةوفيه،والمغرب

فركب،واسطإلىوصلالديلميبويهبنالحسنعليأباالدولةركنبأنالخبروصلوفيها

.بغدادإلىورجعا،()5(الأهوازإلىأراجعافانصرف،لقتالهوبجكم،الخليفة

لقلة؟مرداويجأخيوشمكيرمنأخذها،أصبهانمدينةبويهبنالدولةركنملكالسنةهذهوفي

الحين.ذلكفيجيشه

وانبثق،كثيرةدوروسقطت،الغربيالجانبفيوانتشرت،عظيمةزيادةدجلةزادتشعبانوفي

البرية.فيكثيرةوسباعحيواناتبسببهوهلك،كثيرةقرىفغزق،الأنبارنواحيمنبثق

يومئذالوزيريعقوببنأحمدبنمحمدوهو؟البريدياللهعبدأبيبنتبسارةبجكمتزوجوفيها

.(ط)منحاصرتينبينما()1

.ام()269سنةالقاهرةفيطبع)2(

.)ط(منحاصرتينبينما)3(

.992()6/المنتظم)4(

.(ط)منحاصرتينبينما)5(
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ألفبستمئةوأعمالهاواسطبلادالبريديوضمن،الحسنبنبسليمانالوزارةعنصرفثم،ببغداد

.دينار

نصرأبوولدهمكانهوتولى،يوسفبنمحمدبنعمر)1(الحسينأبوالقضاةقاضيتوفيوفيها

.شعبانمنبقينلخمسالخميسيومالراضيالخليفةعليهوخلع،يوسفبنمحمدبنعمربنيوسف

ليفتحها،الجبلإلىالخروجعلىيحثهبجكمإلىكتبواسطإلىالبريدياللهعبدأبوخرجولما

ليأخذهابغدادعنيستغيبهأنمقصودهكانوإنما،بويهبن)2(الدولةمعزيدمنالأهوازأخذعلىويساعده

،بغدادإلىسريعافرجع،المكيدةمنالبريدياللهعبدأبويؤملهمابلغهبالجنودبجكمانفصلفلما.منه

راكباكانأنهفاتفق.عندهوهوإلابهيشعرلئلا،جانبكلمنالطرقوأخذ،إليهكثيفجيشفيوركب

منكتابفيهفإذا،فقرأه،بجكمفأخذه،كتابذنبهافيحمامةسقطتإذ،لهكاتمبوعنده،زورقفي

:قال؟خطكأهذا،ويحك:لهفقال،بجكمبخبريعلمه،البريديأصحاببعضإلىالكاتبهذا

هرببجكمبقدومالبريديشعروحين.دجلةفيوألقيفقتل،بقتلهفأمر،الإنكارعلىيقدرولم!نعم

وتسلط،واسطعلىبجكمفاستولى()3(غيرهاإلىمنهاهرببلأ،أيضابهايقمولم،البصرةإلى

.بغدادإلىسراعاففروا،بالجبلخلفهمالذينجيشهعلىالديلم

إلىجاءثم،فأخذهاأولاحمصفدخل،الشامبلادعلىرائقبنمحمداستولىالسنةهذهوفي

ابنفأخرجه،طغجبنمحمدالإخشيذجهةمنببديرالمعروفالإخشيذياللهعبدبنبدروعليهادمشق

عريشقصدثم،فأخذهاالرملةإلىجيشفي()4(رائقابنأركبثم.عليهاواستولى،قهرامنهارائق

ونزلوا،بالنهبأصحابهواشتغل،رائقابنفهزمههناكفاقتتلا،طغجبنمحمدفلقيه،ليدخلهامصر

سبعينفيرائقبنمحمدوهرب،عظيماقتلافقتلوهم،المصريونعليهمفكزت،المصريينخيامفي

فيطغجبننصرأخاهطغجبنمحمدإليهوسير،وشرهاحالأسوأفيدمشقفدخل،أصحابهمنرجلا

قتل،فيمنالإخشيذأخووقتل،المصريونفهزم،الحخةذيرابعفي)5(اللجونعندفاقتتلوا،جيش

أنهلهيحلفإليهوكتب،ولدهمعهوأرسل،بمصرأخيهإلىبهوبعث،وكفنه،رائقبنمحمدفغسله

الرملةتكونأنعلىواصطلحا،رائقبنمحمدولدالإخشيذفأكرم.منهفاقتدولديوهذا،قتلهأرادما

تحريف.وهو،الحسنأبو:(طو)الخطيةالنسخفي(1)

سنةالأهوازعلىاستولىالذيهوالدولةمعزإنإذ،وهموهو،الدولةعماد:و)ط(الخطيةالنسخفي)2(

.343(-534)8/الأثيرلابنالكاملانظر،يدهفيوبقيت،هـ()326

.(ط)منحاصرتينبينما)3(

.(ط)منحاصرتينبينما)4(

.(13)5/البلدانمعجم،ميلأعشرونطبريةوبينبينه،بالأردنبلد()5
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ألفوأربعيندينارألفمئةسنةكلفيالإخشيذإليهويحمل،للإخشيذا)1(مصرديارإلىابعدهاوما

رائق.بنلمحمديكونا)2(دمشقإلىاالرملةبعدوما،دينار

السنة:هذهفيتوفيوممن

.)4(الخطيبذكرهكذا،الصوفيةمشايخأحد،محمدأبو:)3(المرتعشجعفر

ذويمنكان.)5(النيسابوريمحمدأبو،محمدبناللهعبداسمه:السلميالرحمنعبدأبووقال

شيخصارحتىببغدادوأقام،عثمانوأبا،حفصوأبا،الجنيدوصحب،منهافتخلىالأموال

جعفروحكايات،المرتعشونكت،الشبليإشارات:ثلاثبغدادعجائب:يقالفكان،الصوفية

تبلغهأوالنارمنتنجيهأفعالهأنظنمن:المرتعشقال:يقولالصائغ)6(الفرجأباسمعت.الخواص

.)7(الرضوانمنازلأقصىاللهبلغهاللهفضلعلىاعتمدومن،خطراولفعلهلنفسهجعلفقدالرضوان

الماء)8(.علىالمشيمنأعظمالهوىمخالفةإن:فقال!الماءعلىيمشيفلاناإن:للمرتعشوقيل

:فقال،درهماعشرسبعةعليهفإذا،الدينمنعليهماحسبواالشونيزية)9(بمسجدوهوالوفاةحضرتهولما

وفاتييجعلوأن،فقيروأنايميتنيأنثلاثااللهسألتوقد.كفنااللهيرزقنيأنوأرجو،فيهاهذهخريقاتيبيعوا

.()01ومات،عينيهغمضثم.وأحبهبهآنسمنعندييجعلوأن،أقوامافيهصحبتفإني،المسجدهذافي

سعيدأبو،يساربنالفضلبنعيسىبنيزيدبنأحمدبنالحسن)11(الإصطخريسعيدأبو

الشافعية.أئمةأحد،الإصطخري

.(ط)منحاصرتينبينما(1)

.(ط)منحاصرتينبينما)2(

)26(القشيريةالرسالة222(-221)7/بغدادتاريخ355(0/1)الأولياءحلية353(-)934الصوفيةطبقات)3(

الأولياءطبقات592()2/الجنانمرآة215()2/العبر231(-023)15/النبلاءأعلامسير03(1)6/المنتظم

.317(2/)الذهبشذرات(027-926)3/الزاهرةالنجوم(141-441)

.22(1)7/بغدادتاريخ(4)

.)934(الصوفيةطبقات)5(

تحريف.وهو،جعفرأبا:(بو)(ظاو)(ط)في)6(

.353(-352)الصوفيةطبقات)7(

.352(351-)الصوفيةطبقات)8(

.374()3/البلدانمعجم.للصوفيةخانقاهوفيها،الغربيبالجانبكانتببغدادمقبرة)9(

.222()7/بغدادتاريخانظر(01)

292(-192)1/الأنساب)111(للشيرازيالفقهاءطبقات027(-)7/268بغدادتاريخ03()0الفهرست)11(

-الجنانمرآة2(12)2/العبر252(-025/)15النبلاءأعلامسر75(-74)2/الأعيانوفيات03(2)6/المنتظم
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علىويصليبهايدورفكان،بغدادحسبةثم،بقمالقضاءولي،عابداناسكاورعازاهداوكان

كفايةفيهبما"الشافعيةطبقات"فيترجمتهذكرناوقد.جدامتقللاوكان،الأزقةبينسائروهو،بغلته

الله.رحمه،التسعينقاربوقدتوفي،بابهفيمثلهيصنفلم"القضاءكتاب"وله

الصوفية.مشايخأحد،الصغيرالمزين:)1(الحسنأبومحمدبنعلي

السنة.هذهفيبهاتوفيحتىبمكةوجاور،التستريوسهلاالجنيدصحب،بغدادمنأصله

البئر،فيفسقطت،زلقتمنهادنوتفلما،تبوكأرضفيبئراوردت:قالنفسهعنيحكيوكان

الناسعلىأفسدلامتإن:وقلتفعلوتها،مصطبةفيهإذاأسفلهفيكنتفلما،يرانيأحدوليس

ثم،ذنبهاعليفلفت،عليتدلتقدأفعىإذاكذلكأنافبينا،للموتوطابتنفسيوسكنت،الماء

.جاءتأينمنولا،ذهبتأينأدرفلموانسابت،الأرضوجهإلىأخرجتنيحتىرفعتني

وكان،أيضابهاومات،بمكةجاور؟الكبير)2(المزينجعفرأبولهيقالآخرالصوفيةمشايخوفي

.العبادمن

:قالالخلديجعفرعن،الطبريمحمدبنإبراهيمعن،عليأبيبنعليعنالخطيبروى

جامعيا:فقلشيئافقدتإذا:ليفقال.زودني:لهفقلتالكبيرالمزئنحجاتيبعضفيودعت

ذلكوبينبينكيجمعاللهفإن،كذاوبينبينياجمع،الميعاديخلفلااللهإن،فيهريبلاليومالناس

إذا:فقالنقشفصهعلىخاتمافأعطاني،يزودنيأنوسألتهفودعتهالكتانيإلىوجئت:قال.الشيء

أنظرولا،لياستجيبإلاالدعاءبذلكأدعولافكنت:قال.همكيزلالفصهذاإلىفانظراغتممت

،شديدةريحهبتإذالسميريةفييومذاتأنافبينا،هممنأجدهماعنيزالإلاالفمنذلكإلى

علييجمعأنأكلهيوميالدعاءبذلكأدعوفجعلت،ذهبكيفأدرفلم،إليهلأنظرالخاتمفأخرجت

)1(

)2(

شذرات()62اللههدايةابنطبقات267()3/الزاهرةالنجوم253(-523)3/للسبكيالشافعيةطبقات92(0)2/

.31(22/)الذهب

النبلاءأعلامسير03(4)6/المنتظم)27(القشيريةالرسالة73()12/بغدادتاريخ385(-)382الصوفيةطبقات

926()3/الزاهرةالنجوم(141-14)0الأولياءطبقات592()2/الجنانمرآة215()2/العبر232()15/

.31(6)2/الذهبشذرات

الحسنأبا232(1/)هالنبلاءأعلامسيرفيالذهبيوسماه،مصادرمنلديفيماالكبيرالمزينترجمةعلىأقفلم

فيأجدولم.واحدأنهماإلالييظهرولم،السلميالرحمنعبدأبوفرقهما:وقلت،البغداديالكبيرالمزين

والله،"الطبقات"كتابغيرفيذكرهماالسلميولعل،بينهماتفريقأي"الصوفيةطبقات"منالمطبوعةالنسخة

أعلم.



137هـ328سنةوفيات

التيئيابيبعضفيالخاتمفإذا،المنزل!فيالذيالمتاعفتشت،المنزل!إلىرجعتفلما،ا)1(الخاتم

بالمنزل!.كانت

عمر،أبو،سالمبنحديربنحبيببنربهعبدبنمحمدبنأحمدالعقد)2(كتابصاحب

.الأمويالحكمبنمروانبنالملكعبدبنهشامبنمعاويةبنالرحمنعبدبنهشاممولى؟القرطبي

فضائلعلىيدل!"العقد"وكتابه،والمتأخرينالأولينبأخباروالعلماء،المكئرينالفضلاءمنكان

وهذا،أميةبنيعلىالحطإلىوميلتشيععلىكلامهمنكثيريدل!ولكنه،مهمةكثيرةوعلوم،جمة

يعاديهم.ممنلايواليهمممنيكونأنبهالأولىوكان،مواليهمأحدلأنه؟منهعجيب

المردانفيالتغزل!فيأشعارامنهأوردئم.حسن"شعرديوان"وله:خلكانابنالقاضيقال!

أيضا.)3(والنسوان

الأولىجمادىعشرثامنالأحديومبقرطبةوتوفي،ومئتينوأربعينستسنةرمضانفيمولدهوكان

السنة.هذهمن

5)4(-.
درهم،بنزيدبنحمادبنإسماعيلبنيعموببنيوس!بنمحمدعمرأبيبنعمر

القاضي.ابنالقاضيالمالكيالفقيهالأزدي،الحسينأبو

مالك،مذه!علىوالفقهوالحديثللقرآنحافظاوكان،سنةعشرونوعمرهابيهعنناب )5(ء

القريحة،وجودةالفهمقوةورزق،مسنداوصنف.والشعروالنحوواللغةوالحساب،والفرائض

إماما.ثقةعدلا،القضاءفيالسيرةمشكوروكان،الحسنالرائقالشعروله،الأخلاقوشرف

فينجلسكنا:يقول!الجريريزكريابنالمعافىسمعت،الطبريالطيبأبوأخبرنا:الخطيبقال!

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(ط)منحاصرتينبينما

نعت"الفريد"ولفظ،المخطوطةنسخنافيتردلمإذ،الناسخمنمقحمةوإخالها،الفريدالعقد:(ط)في

عبدابن"فيالكتابتسميةحولجبورجبرائيلالدكتوركتبهماانظر،كثيرابنعصربعدالعقدبعنوانمتأخراستلحق

38()1/الأندلسعلماءتاريخفيربهعبدابنوترجمة.بيروت-الجديدةالآفاقدار5(0-47)ص"وعقدهربه

224(-121)4/الأدباءمعجم(151)148/الملتمسبغية69(-)49المقتبسجذوة88(-65)2/الدهريتيمة

-01)8/بالوفياتالوافي212(-121)2/العبر283()15/النبلاءأعلامسير(121-011)1/الأعيانوفيات

الذهبشذرات)161(الوعاةبغية267(-)3/266الزاهرةالنجوم692(-)2/592الجنانمرآة14(

)2/312(.

.(511)1/الأعيانوفيات

.3(57-553)6/المنتظم232(-11/922)بغدادتاريخ(141/421)للصوليالراضيأخبار

.هـ(32)0سنةوفياتفيترجمتهسلفت
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لهكأنجالسأعرابيئوإذا،بابهعندفجلسنا،العادةعلىننتظرهيومافجئنا،الحسينأبيالقاضيحضرة

نإ:يقولالغرابهذا:الأعرابيفقال.طارثمفصرخ،الدارفينخلةعلىغرابوقعإذ،حاجة

إليناالقاضيمنالإذنخرجثم،وانصرففقام،فزبرناه:قال.أيامسبعةبعديموتالدارهذهصاحب

فيالبارحةرأيتإني:فقال؟الخبرما:فقلنا،مغتمااللونمتغيربهفإذا،فدخلنا،فادخلواهلمأن

:يقولشخصاالمنام

ال!لاموالنعمأهليكعلىزيدبنحفادالمنازل

اليومذلكمنالسابعاليومكانفلما.وانصرفنا،لهفدعونا:قال.صدريلذلكضاقوقد

ص)1(و.
ددن.

وثلاثونتسعالعمرمنوله،السنةهذهمنشعبانمنمضتعشرةلسبعالخميسيوموفاتهكانتوقد

.القضاءبعدهوولي،نصرأبوابنهعليهوصلى،سنة

كانتوفيوحين،سنهحداثةمععظيمامبلغاالعلممنالحسينأبوالقاضيبلغ:الصوليقال

بقيتلاوالله:يقولثم،عليفيوسعهذرعابالشيءأضيقكنت:ويقولبحضرتناعليهيبكيالراضي

.)2(بعده

بابنالمعروف،المقرىء،الحسنأبو:الصلتبنأيوببنأحمدبنمحمدالمقرىء)3(شنبوذابن

شنبوذ.

وخلق.،موسىبنوبشر،الكخيمسلمأبيعنروى

.)4(عليهالردفيكتاباالأنباريبنبكرأبووصنف،عليهزمانهأهلأنكرهاحروفايختاروكان

وأنه،مقلةبنعليبنمحمدعليأبيالوزيردارفيمجلسلهعقدكيف-()تقدمفيما-ذكرناوقد

عليه.عصرهأهلمنالقراءأنكرهاالتيالشاذةالقراءاتمنكثيرعنرجعحتىضرب

منها.صفرفيوفاتهوكانت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.232(1/1)بغدادتاريخانظر

.(241-131)الراضيأخبارانظر

معجم803(-703)6/المنتظم693(-593)7/الأنساب281(-285)1/بغدادتاريخ48(-)47الفهرست

-591)2/العبر266(-264)15/النبلاءأعلامسير35(1-992)4/الأعيانوفيات(173-167/)17الأدباء

النهايةغاية092(-286)2/الجنانمراة38(-)2/37بالوفياتالوافي225(-221)6/القراءمعرفة691(

.31(4-313)2/الذهبشذرات(267)3/الزاهرةالنجوم(252-56/)

.2(16)2/لبروكلمانالعربيالأدبتاريخفيمظانهانظر"عفانبنعثمانمصحفخالفمنعلىالرد"هو

.هـ()323سنةأحداثانظر
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بعدها.مقلةابنيفلحفلم،بضربهأمرحينمقلةابنعلىشنبوذابندعاوقد

علي،أبو:اللهعبدبن)2(الحسنبنعليبنمحمد،المشاهيرالكتابأحد:الوزير)1(مقلةابن

الوزير.مقلةبابنالمعروف

منلثلاثةالوزارةوليأنإلىالحالبهالثم،)3(المالقليلأ،الحالضعيفعمرهأولفيكانوقد

آخرفيولسانهيدهوقطعت،مراتثلاثوعزل.والراضي،والقاهر،المقتدر:وهم،الخلفاء

كماقطعهامعاليمنىبيدهيكتبذلكمعوكان،وأسنانهاليسرىبيدهالماءيستقيفكان،وحبس،أمره

عنه.مشهور)4(هوكما،الخطوطأقوىمنخطهكانوقد.صحيحةوهيبهايكتبكان

فيتبنىأنعلىفاتفقوا،المنجمينمنخلقابنائهاعندفجمع،وزارتهزمنفيدارالهبنىوقد

حتىيسيراإلااستتمامهابعدلبثفما،أشارواكماالعشاءينبينجدارهافألسس،الفلانيالوقت

منشبكةجميعهوعليه-فدادينأي-أجربةعدة،جداكبيربستانلهكانوقد.كوماوصارت،خربت

وفيه،كثيرشيءوالقبج)7(والطواويسوالبلابلوالببغوالهزار)6(القماريمنالطيورمنوديه،ءبريسم )5(ص55

النضرةبعدقريبعماكلههذاصارثم.أيضاكثيرشيءوالإبلوالنعاموحميرهالوحشوبقرالغزلانمن

.والفناءالهلاكإلىوالبهاء

:الفناءمنحولهاومادارهبنىحينالشعراءبعضفيهأنشدوقد

أحلامأضغاثفيفإنك،واصبرعجلاتكنلا،)8(مهلاأمقلةلابنقل

أيامبعدأيضاستنقضدارامجتهداالناسدوربأنقاضتبني

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

الأعيانوفيات،بعدهاوما)8/183(الأثيرلابنالكامل311(-935)6/المنتظم212(-21)5القلوبثمار

بالوفياتالوافي21(1)2/العبر922(-224)15/النبلاءأعلامسير24(1-)238الفخري(131-181)5/

.312(31-5)2/الذهبشذرات268()3/الزاهرةالنجوم492(-192)2/الجنانمراة(901-111)4/

الحسين.:المصادرأغلبفي

.(ط)منحاصرتينبينما

الخطصاحبهوأخاهأنخلكانابنرجحوقد،الحسنأخوهأوهو،المنسوبالخطصاحبفيمناختلافثمة

نأفرجحالقلقشنديأما.الخطصاحبهوالحسنأنوالظاهر،الكتابةبديعيوكانا:الذهبيوقال،المليح

وسير()5/117الأعيانوفياتانظر.وأحسنهالخطأجادممنأيضاأخوهكانوإن،الخطصاحبهوالوزير

.(17)3/الأعشىوصبح922(1/)5النبلاءأعلام

.معربفارسي،الحريرهو

.764()2/الوسمطالمعجم.قمريمفردها،الصوتحسن،مطوق،الحماممنضربهو

.716()2/الوسيطالمعجم.الحجلهو

.31(5)6/المنتظممنوالمثبت،(طو)الخطيةالنسخفيليستحاصرتينبينما
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)1(بهرامنحسمنبهتوقفلملهاالمشتريسعدتختارزلتما

إبرامحالفيولانقضحالفياجتمعاماوبطليموسالقرانإن

وأغرم،لسانهقطعثم،يدهوقطعت،أشجارهوأتلفت،دارهوخربت،وزارتهعنمقلةابنفعزل

وانعدام1،والضرورةوالضعفالكبرمع()2(يخدمهمنمعهليسأوحدهسجنثم،دينارألفألف

وقاسى،بفيهويمسكهاليسرىبيدهالحبليمد؟عميقبئرمنبنفسهالماءيستقيفكان()3(أعضائهبعض

.رغيداعيشاذاقبعدما،جهيداجهدا

:يدهقطعتحينشعرهومن

يمينيفبانتبأيمانهمتتوثفلكنالحياةسئمتما

دينيبعددنياهمحرمونيحتىبدنيايلهمدينيبعت

حفظونيفماأرواحهمحفظبجهدياستطعتماحطتولقد

فبينييمينيبانتحياتيياعيشلذةاليمينبعدليس

مرتين،القرآنبهاوكتبت،الخلفاءمنثلاثةبهاخدمتبعدما:ويقولكثيرايدهعلىيبكيوكان

.اللصوصأيديتقطعكماتقطع

ينشد:ثم

قريببعضمنالبعضفإنبعضافابكبعضكماتماإذا

،يحولأنالحسينأبوولدهسألثم،السلطاندارفيودفن،هذاحبسهفياللهرحمهماتوقد

دارهافييدفنأنبالديناريةالمعروفةزوجتهسألتثم.دارهفيعندهولدهودفنه،فنبشوه،فأجيب

.مراتثلاثفهذه.عندهاودفنفنبش،(ذلكإلىفأجيبتأ

سنة.وخمسونستالعمرمنولهاللهرحمهمات

بنفزوةبنسماعةبنبيانبنالحسنبنبشاربنمحمدبنالقاسمبنمحمد)4(الأنباريبنبكرأبو

)1(

)2(

)3(

.بهرامنحسمنبهنحوسفكم:(ط)في

.(ط)منحاصرتينبينما

.(11آ)5/الأعيانووفيات31(1)آ/المنتظمانظر

الأنساب73(-96)2/الحنابلةطبقات(186-181)3/بغدادتاريخ(1)12الفهرست()171واللغويينالنحولمنطبقات

(802-102)3/الرواةإنباه313(-603/)18الأدباءمعجم31(5-131)6/المنتظم(188-181)الألباءنزهة355(/1)

1/225)القراءمعرفة84(4-842)3/الحفاظتذكرة927(-274/)15النبلاءأعلامسير343(-134)4/الأعيانوفيات

232(-023)2/النهايةغاية492()2/الجنانمرآة345(-344)4/بالوفياتالوافي215(-2214/)العبر227(-

.31(6-2531/)الذهبشذرات(29-19)الوعاةبغية926()3/الزاهرةالنجوم
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.المصنفاتمنذلكوغير")1(والابتداءالوقفكتاب"صاحب،الأنباريبكرأبو،دعامةبنقطن

ذلك.وغير()2(والحديثوالتفسير1،والعربيةاللغةفيالعلمبحورمنوكان

أهلمنفاضلادينا،أديباصدوقاثقةوكان،وغيرهموثعلبا،القاضيوإسماعيل،الكديميسمع

عظيمةمجلداتالمحافيظمنلهكانت،لهحفظاوأكثرهم،والأدببالنحوالناسأعلممن،السنة

لحفظه.مراعاة،العصرقريبإلىماءيشربولا،النقالىإلايأكللاوكان،جمالأحمال؟كثيرة

كلفييحفظوكان،ليلةفي"الرؤياتعبير"وحفظ،تفسيراوعشرينمئةيحفظكانإنه:ويقال

السنة.هذهمنالنحرعيدليلةوفاتهوكانت،ورقةالافعشرةجمعة

.)3"الحربيإبراهيمبنتعيسىأم

رحمهما،أبيهاجانبإلىودفنت،منهارجبفيتوفيت،الفقهفيتفتي،فاضلةعالمةكانت

تعالى.الله

وث!ثمئةولمحشريوتسحسنةخلت5ثي

العباسأبيالمؤمنينأمير)4(باللهالراضيالخليفةوفاةكانتمنهاالأولربيعمنالمنتصففي

محمدبنالمتوكلجعفربنأحمدأبيالموفقبنأحمدباللهالمعتضدبنجعفرباللهالمقتدربن(أحمد)

العباسي.،المنصوربنالمهديبنالرشيدهارونبنالمعتصم

ولدأموأمه،وثلاثمئةوعشرينثنتينسنةالأولىجمادىمنخلونلستالقاهرعمهبعداستخلف

.ظلومتسمىرومية

،أياموعشرةأشهروعشرةسنينستخلافتهفكانت،ومئتينوتسعينسبعسنةرجبفيمولدهكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

محعىبتحققجزأينفيام()719سنةدمشقفيطغ"وجلعزاللهكتابفيوالابتداءالوقفإيضاح"كتابهو

بدمشق.العربيةاللغةمجمعمطبوعاتضمنصدروقد،رمضانالدين

.(ط)منحاصرتينبينما

.315()6/المنتظم(1434/)4بغدادتاريخ

043()للمرزبانيالشعراءمعجم،بعدهاوما951()2/الذهبمروج(1185/)للصوليوالمتقيالراضيأخبار

بعدها،وما282()8/الأثيرلابنالكامل325(-271،324-265)6/المنتظم(ا145-142)2/بغدادتاريخ

-375)2/بالوفياتالوافي921(-218)2/العبر(451-301)15/النبلاءأعلامسير(911-1)14النبراس

.32(4)2/الذهبشذرات393(-093)الخلفاءتاريخ271()3/الزاهرةالنجوم692()2/الجنانمراة377(

أحمد.:وقيل،محمد(531)15/النبلاءأعلامسيروفي،محمد(421)2/بغدادتاريخفي
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الشعرأسود،اللوندري،السمرةرقيقأسمروكان.أشهروعشرةسنةوثلاثونإحدىماتيوموعمره

هكذا.رقةشعرهاوفي،تماملحيتهمقدموفي،طولوجههفي،الجسمنحيف،القامةقصير،سبطه

.شاهدهمنوصفه

آخرأنه:منها،عدةأمورفيالخلفاءوختم،كثيرةفضائلللراضيكان:البغداديالخطيبقال

الجمعة،يوممنبرعلىخطبخليفةواخر،والأموالالجيوشبتدبيرانفردخليفةواخر،شعرلهخليفة

وجراياتهوعطاياهوجوائزهنفقتهكانتخليفةوآخر،الندماءإليهووصلالجلساءجالسخليفةواخر

منالمتقدمينترتيبعلىيجريذلككل،وأمورهوحجابهوخدمهومجالسهومطابخهوخزائنه

.الخلفاء)1(

يحيىبنمحمدمنهسمعهالذيكلامهجيدومن،ممدحاجواداكريمابليغافصيحاكان:غيرهوقال

الخير،أهلبهقصدخيرابهاللهأرادفمن،الشرمفاتيحهموأقوام،الخيرمفاتيحهمأقوالمدله:الصولي

إلىبهعدلشرابهاللهأرادومن.والشكرالثوابفيالشريكفهو،حاجتهفنقضيإليناالوسيلةوجعله

.حال)2(كلعلىالمستعانوالله،والإثمالوزرفيالشريكفهو،غيرنا

اعتدىقدالمتقيوكان-المكتبفيوهماالمتقيأخيهإلىالراضيبهكتبماالاعتذاراتألطفومن

لكمعترفأنا،الرحيمالرحمناللهبسم:الراضيإليهفكتب-منهماالكبيرهووالراضيالراضيعلى

الشاعر:قالوقد،يعفووالمولىيذنبوالعبد،فضلابالأخوةليمعترف!وأنت،فرضابالعبودية

إليحبيسافعتباكاعتبشيغيرمنيغضبالذيذايا

عليطرااللهخلقأعز-ظالمليأنك-علىأنت

.واصطلحا)3(وتعانقا،يديهيقبلعليهفأكب،المتقيأخوهإليهفجاء:قال

:"الكامل"فيالأثيرابنذكرهفيماقولهشعرهلطيفومن

خجلاوجههويحمرطرفيتأملهإذاوجهييصفر

نقلا)4(قدإليهجسميدممنبوجنتهالذيكأنحتى

قوله:المقتدرأباهبهرثىومما:قال

قبرالأعظمهأحشائيلصيرتلميتقبراكانحياأنولو

.(431)2/بغدادتاريخ(1)

.957-1578/الجوزيلابنالمضيءوالمصباح،السالفالمصدر)2(

.(441)2/بغدادتاريخانظر)3(

.366()8/الكامل(4)
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العمراقاسمتهالمقداروساعدنيمشيئتيطوعكانعمريأنولو

والبدرا)1(والليثالغيثمنكضملقدالبلىتربهفيضاجعتثرئبنفسي

قوله:عنهالنديمالصولييحيىبنمحمدبكرأبيطريقمنالخطيبرواهالذيشعرهومن

حذرإلىأمنكلكدرإلىصفوكل

الكبرأوفيه!وتللىالشبابومصير

البشرينذرواعظمنالمشيبدردر

الغررلجةفيتاهالذيالاملأيها

والأثرالعيندرس؟قبلناكانمنأين

خطركقهعمرهمنالمعارسيرد

مدخرأرجوك!كتذخرتإنيرب

السورفيالوحيبينبما)2(مؤمنإنني

الضرروإيثارييمنفبتركواعترافي

غفر)3(منخيرياصةالخطبليفاغفررب

:"منتظمه"فيالجوزيابنلهأنشدهومما

الأشرافمتجرالمحامدربحالإسرافعلى)4(كرميتعذليلا

أسلافيألسستقدماوأشيدسابقا)5(الخلائفكابائيأجري

)6(والإتلافالإخلافمعتادةأكفهمالذينالقوممنإني

أرسلقدوكان.السنةهذهمنالأولربيعمنعشرالسادسليلةفيالاستسقاءبعلةوفاتهكانتوقد

أخاهالناسوبايع،ذلكلهيتفقفلم،الفضلأبيالأصغرولدهإلىليعهدبواسطوهوبجكمإلى

.مقدوراقدرااللهأمروكان،المقتدربنإبراهيمدلهالمتقي

السالف.المصدر(1)

مستقيم.غيرووزنه،بمامؤمنإنيرب:(ط)في)2(

.()185الراضيأخباروانظر(451-441)2/بغدادتاريخ)3(

لومي.تكثرنلا:(ط)في)4(

سابقا.المكارمياتيلماأحوي(ط)في()5

.267()6/المنتظم()6
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باللهالمقتدربنإبراهيمإسحادتىأبيدلهالمتقيخلافة

فاتفق،عليهميولونفيمنواشتوروا،بجكمبداروالأعيانالقضاةاجتمعالراضيأخوهماتلما

صلاةركعتينفصلى،بيعتهوأرادوا،الخلافةدارإلىفأحضروه،هذاإبراهيمدلهالمتقيعلىكلهمرأيهم

ذلكوكان،الناسوبايعهالسريرإلىصعدثم،بعدالكرسيإلىيصعدلم.الأرضعلىوهوالاستخارة

أحدعلىيغير-فلموثلاثمئةوعشرينتسعسنةأعني-السنةهذهمنالأولربيعمنبقينلعشرالأربعاءيوم

كثير،دلهالمتقيسميكماوكان.عليهايتسرولم،يغيرهالمسريتهعلىولاحتىبأحدغدرولا،شيئا

نديماأريدلا،نديميالمصحفحسبي،الجلساءمنأحداأريدلا:وقال.والتعبدوالصيامالضلاة

عندهويتناشدونفيحادثونهيجالسهمفكان،بجكمعلىوالتفوا،والندماءالجلساءعنهفقعد.غيره

الصابىءثابتبنسنانجملتهمفيوكان،لعجمتهيقولونمماشيءكثيريفهملافكان،الأشعار

ويسكنأخلاقهمنيهذبسنانفكان،فيهالغضبيةالنفسقوةإليهيشكوبجكمفكان،المتطبب

.الدماءسفكمنيتعاطاهكانمابعضعنسكنحتىويروضها،()1جأشه

شقرةشعرهفي،حمرةمشرباأبيض،الأنفقصير،الخلقمعتدل،الوجهحسنباللهالمتقيوكان

والفعل،الاسمفيهفالتقئ،قطالنبيذيشربلم،النفسأبي،)2(العينينأشهل،اللحيةكث،وجعودة

ونفذت،وهوبواسطبجكمإلىوالخلعالرسلأنفذالخلافةفيدلهالمتقياستقرولما.الحمدودله

دله.المتقيبولايةالآفاقإلىالمكاتبات

،)3(الحربفيبجكمفقتل،الأهوازبناحيةوبجكمالبريدياللهعبدأبوتحاربالسنةهذهوفي

منأخذماجملةفيفكان،بجكمحواصلعلىالخليفةفاحتاط،أمرهوقويعليهالبريديواستظهر

.أياموتسعةأشهروثمانيةسنتينبغدادعلىبجكمأياموكانت.دينارألفومئتيدينارألفألفأمواله

فركب،ذلكمنليمنعوهالجندفيجزيلةأموالاالمتقيفأنفق،ببغدادنفسهحدثتهالبريديإنثم

ونزل،رمضانثانيفيبغدادودخل،البريديفخالفه،ذلكمنليمنعهالطريقأثناءإلىفخرج،بنفسه

يخاطبهولمبالوزيروخوطب،بالأطعمةإليهوأرسل،يهنئهإليهبعثذلكالمتقيتحققفلما،بالشفيعي

فبعث،ذلكمنالخليفةفامتنع،دينارألفخمسمئةالخليفةمنيطلبالبريديفأرسل.الأمراءبإمرة

)1(

)2(

)3(

.(جأش)للسانا0لنفسا:لجأشا

.(شهل)اللسان.زرقةسوادهايشوبأن:العينفيالشهلة

الكاملانظر،بهايشتركلمالتيالمعركةهذهعقبيتصيدوهوقتلأنهوالمشهور،الخبربهذاكثيرابنانفرد

السنة.هذهوفياتوانظر371()8/
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الرسلواختلفت.والقاهروالمهتديوالمستعينبالمعزحلماويذكرهويتوعدهيتهددها)1(إليها

حتىببغدادوالبريديالخليفةاجتماعيتفقولم،قهرابذلكإليهالخليفةبعثأنذلكآخركانثم،بينهما

وراموا،كورتكينكبيرهمعلىوالتفوا،الديالمةعليهثارتأنهوذلك؟واسطإلىالبريديمنهاخرج

قدأخرىطائفةالبجكميةوكانت،شيئايعطهمولم،الخليفةمنالمالقبضحينالبريديدارحريق

،رمضانسلخيومبغداد)2(منالبريديفانهزم،حزبينصارواقدوالديالمةوهمأيضامعهاختلفت

عليه،وخلع،الأمراءإمارةفقلده،المتقي()3(إلىاودخل،ببغدادالأمورعلىكورتكينفاستولى

تسميةغيرمنالأمورتدبيرالرحمنعبدإلىففوض،الرحمنعبدوأخاهعيسىبنعليالمتقيواستدعى

الديلم؟منالعامةتظلمتثم.وغرقهبجكمغلامتكينكالأتراكرئيمسعلىكورتكينقبضثم،بوزارة

فييصلواأنالخطباءالعامةفمنعت،يشكهمفلمكورتكينإلىذلكفشكوا،دورهممنهميأخذونأنهم

غفير.وجئم،كثيرخلقالفريقينمنفقتل،والعامةالديلمواقتتل،الجوامع

الديلممنليخلصهإليهيستدعيهالشامصاحب؟رائقبنمحمدبكرأبيإلىكتبقدالخليفةوكان

الأتراكمنإليهصاروقد،عظيمجيشومعهرمضانمنالعشرينفيبغدادإلىفركب،والبريدي

ثمفتراسلا،حمدانبنالدولةناصرطريقهعنحادالموصلإلىوصلوحين،كثيرخلقالبجكمية

جيشهفيكورتكينخرجبغدادمنرائقابناقتربفلما،دينارألفمئةحمدانابنوحمل،اصطلحا

ببغدادتصافواثم،شرقهامنفدخلبجيشهكورتكينورجع،غربهامنبغدادرائقابنفدخل،ليقاتله

وهرب،كثيرخلقمنهموقتل،الديلمفانهزم،كورتكينعلىرائقابنالعامةفساعدت،للقتال

دجلة،فيوإياههووركب،الخليفةعليهوخلع،بغدادعلىرائقابنأمرواستقر،فاختفىكورتكين

الخلافة.دارفيالذيالسجنفأودعه،بكورتكينرائقابنوظفر

بجامعالجمعةلصلاةالناسحضرالأولىجمادىمنعشرالثانيالجمعةيوموفي:الجوزيابنقال

فيهيجتمعونالشيعةمنجماعةفيهفوجد،كبسلأنهالمسجد)4(هذاأحرقالمقتدركانوقد،براثى

عليهكانفيهمنبربوضعالمتقيأمرثم،الراضيأيامفيبجكمعمرهحتىخرابايزلفلم،والشتمللسب

.)5(وأربعمئةخمسينسنةبعدإلىفيهتقامتزلفلم:قال.الجمعةهذهفيهالناسوصلى،الرشيداسم

)1(

)2(

)3(

)4(

.(ط)منحاصرتينبينما

قبضلمالأنه،البجكميةلهميقال،جيشهمنطائفةالبريديعنونفرت،البريديدارحريقورامو:(ط)في

صارواقدوالديالمةوهمأيضامعهأخلفتقدأخرىطائفةالبجكميةمنوكانت،شيئأمنهيعطهملمالخليفةمن

.بغدادمنالبريديفانهزمالديالمةمعوالتفوا،حزبين

.(ط)منحاصرتينبينما

.هـ()313سنةأحداثانظر

.317()6/المنتظمانظر
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القبةفسقطت،وبرقورعدبردليلةكانتسابعهليلةفيالآخرةجمادىوفي:الجوزيابنقال

العباسبنيماثرمنومأثرة،البلدوعلمبغدادتاجالقبةهذهكانتوقد،المنصورقصرمنالخضراء

.سنة)1(وثمانونوسبعمئةوسقوطهابنائهابينفكان،ملكهمأولبنيت،عظيمة

ينبللمواحدةمطرةسوىشيئافيهابغدادتمطرولمالسنةهذهمنوالكانونانالتشرينانوخرج:قال

كانحتىالناسفيالفناءووقع،ديناراوثلاثينبمئةالكربيعحتىببغدادالأسعارفغلت،الترابمنها

اشتري؟الأسعاربأرخصوالأثاثالعقاروأبيع،صلاةولاغسلغيرمنالواحدالقبرفييدفنونالجماعة

.الدينار)2(يساويمابالدرهم

فأمر،الاستسقاءلصلاةالصحراءإلىالناسبخروجيأمرهاوهومنامهافي!يالهاللهرسولامرأ!ورأت

وغرقت،مثلهيرلمشيئاالفراتفزادتالأمطارفجاءت،واستسقواالناسفصلى،ذلكبامتثالالخليفة

.)3(والجديدةالعتيقةالقنطرةفسقطت،بغدادشوارعالماءودخل،العباسية

،دينار)4(ألفالافثلاثةقيمتهمامنهمفأخذوا،الطريقخراسانمنقافلةعلىالأكرادوقطعت

التركي.بجكمأموالمنذلكأكثروكان

ظهرقدالعلويينمنرجلبسببالطريقأثناءمنرجعواثم،السنةهذهفيللحجالناسوخرج

.()الطاعةعنوخرج،نفسهإلىودعا،النبويةبالمدينة

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

سريج.ابنأصحابأحد،الفقيه:نومرد)7(بن)6(إبراهيمبنأحمد

الله.رحمه،فورهمنفمات،()8(الحمامأعليهفسقط،)8(خارجهإلى1،الحماممنخرج

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

)8(

المنتظم)318-6/317(.

المنتظم)6/931(.

.3(91-6813/)المنتظمانظر

للصوليوالمتقيالراضيأخباروانظر(بو)(ح)منوالمثبت؟دينارآلافثلائة:318()6/المنتظممطبوعفي

29(1).

.31(9)6/المنتظمانظر

طبقات)3/9(للسبكىالشافعيةطبقات)3/246(:اللباب)12/نومرد(الأنساب05(-)94جرجانتاريخ

.346(/1)للإسنويالشافعية

الأنسابمنوالمثبت،تصحيفوكله،تزمرد:(ط)وفي،برمود:(ظا)وفي،مرد:(حو)(ب)في

.نومرد(/21)

.(ط)منحاصرتينبينما
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يتكلمولابالعربيةيفهمعاقلاوكان،بويهبنيقبلببغدادالأمراءإمرةتولىالذي)1(التركيبجكم

وكان،وأهلهالعلميحبذلكمعوكان.قبيحالرئيسمنوالخطأأخطىءأنأخافإني:يقول،بها

وكان،بويهبنالدولةعضدفجدده،يتمفلمببغدادالبيمارستانبعملابتدأ،والصدقاتالأموالكثير

.والاخرةالدنيافيللسلطانأربحالعدل:يقول()2(بجكمأ

إلىانحدرواقدالراضيندماءوكان،هيأينيدرلمماتفلما،بالصحارىكثيرةأموالايدفنوكان

أكثريفهملاوكان،كالخليفةيسامرونهفكانوا،دينارألفبثمانمئةضمنهاقد،بواسطوهوبجكم

وقلت،سيرتهوحسنتخلقهلانحتىالصابىءثابتبنسنانالطبيبمزاجهلهوراض،يقولونما

ذلك.بعدقليلاإلايعمرلمولكن،سطوته

لجلسائه:بجكمفقال،الغلامبهافلحقه،درهمبألفلهفأمر،فأبكاهفوعظهرجلعليهدخلوقد

:فقال،شيءمعهوليسالغلامفرجع؟بالدراهميصنعماذا،بالعبادةمتخرقرجلهذا،يقبلهاأظنهما

تختلف.الشباكولكنصيادونكلنا:بجكمقال!نعم:قال؟قبلها

،الأكرادمنطائفةفلقي،يتصيدخرجأنهوسببها.السنةهذهرجبمنبقينلتسعوفاتهوكانت

وتسعةأشهروثمانيةسنتينبغدادعلىإمرتهوكانت.فقتلهمنهمرجلفضربه،فقاتلوه،بهمفاستهان

دله.المتقيكلهاأخذها،دينارألفألفيعلىينيفماوالحواصلالأموالمنوخلف،أيام

الزاهد،العالمالبربهاري،محمدأبو،خلفبنعليبنالحسن:)3(الواعظالبربهاريمحمدأبو

الواعظ.الحنبليالفقيه

وكان.كرههلأمر-ألفاسبعينوكان-أبيهميراثعنوتنزه،التستريوسهلا،المزوذيصحب

يعظوهويوماعطسوقد،والعامةالخاصةعندالقدركبيروكان،والمعاصيالبدعأهلعلىشديدا

دارإلىالضجةفانتهت،بغدادأهلشمتهحتىسمعهممنشمتهثم،الحاضرون)4(فشمتهالناس

أختعندفاستتر،فطلب،الدولةأربابمنجماعةفيهوتكلم،ذلكمنالخليفةفغار،الخلافة

)2(

)3(

)4(

.323(-032)6/المنتظم(791-1)39للصوليالراضيأخبار

.(ط)منحاصرتينبينما

الوافي2(17-12آ)2/العبر(39-09/)15النبلاءأعلامسير323()آ/المنتظم(45-18)2/الحنابلةطبقات

.31(9)2/الذهبشذرات(471-1/461)2بالوفيات

"العربلسان".لغةوالسين،فيهابهيشمتحالفيلايكونأنلهدعا:عليهوسمت،العاطسشمت

.(شمت)
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-..)1(!ص
فامتلأت،فصلى،عليهيصلىأنخادمهافأمرت،عندهافمات،)2(القيامأخذهثم،سهرالورولى

ستاماتيومعمرهوكان.عندهتدفنأنأوصتثم،عندهافدفنته،بيضثيابعليهمرجالاالدار

.)3(اللهرحمه،سنةوتسعين

التنوخي،-العينينأزرقكانلأنه-الأزرقبكرأبو:)4(البهلولبنإسحاقبنيعقوببنيوسف

الكاتب.

الصدقة،كثيرالعيشخشنوكان،وغيرهم،عرفةبن()والحسن،بكاربنوالزبير،جدهسمع

وغيرهالدارقطنىعنهروى،المنكرعننهاء،بالمعروفأماراوكان،دينارألفبمئةتصدقإنه:يقال

عدلا.ثقةوكان،الحفاظمن

سنة.وتسعيناثنتينعنالسنةهذهمنالحجةذيفيتوفي

وث!اثمئةث!اثيوأ)6(سنةخلتث!5أ

وكان،المشرقإلىوذنبهالمغربإلىرأسه،بذنبكوكبظهرمنهاالمحرمفي:الجوزيابنقال

.)7(اضمحلأنإلىيوماعشرثلاثةوبقي،منتشروذنبه،جداعظيما

وعشرينمئةالشعيرومن،دنانيروعشرةدينارمئتيالحنطةمنالكربلغالأولربيعنصفوفي:قال

،الموتوكثرالغلاءودام،الميتةالضعفاءوأكل،ديناراعشروستةثلاثمئةالحنطةالكربلغثم،دينارا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

خلع،الأتراكالقوادأحدوهو323()6/المنتظممنوالمثبت،تحريفوهو،بوران:(طو)الخطيةالنسخفي

وخلعه،المتقيسملالذيوهو،هـ()334سنةوفاتهحتىإمارتهودامت،للأمراءأميرأوجعله،دلهالمتقيعليه

السنين.هذهحوادثفيمبثوثةوأخباره،المستكفيوبايع

.الدمقيام:323()6/المنتظمفي

عاشأنه39()15/والسير573()7/الإسلامتاريخفيفذكرالذهبيأما،المنتظمفيالجوزيابنروايةهيهذه

سنة.وسبعينسبعا

سير325()6/المنتظم2(10-002)1/الأنساب322(-132)14/بغدادتاريخ2()13والمتقيالراضيأخبار

الذهبشذرات234()2/المضيةالجواهر692()2/الجنانمراة2(91)2/العبر092(-928)15/النبلاءأعلام

/2(4)32.

تحريف.وهو،الحسين:(ط)في

.(ط)منحاصرتينبينما

.326(325-)6/المنتظم
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الملاهيعنالناسوشغل،الموتىدفنوترك،والفقربالمرضالناسوشغل،السبلوتقطعت

.)1(واللعب

.وثلثا)2(ذراعاعشريندجلةزيادةوبلغت،القربكأفواهمطزجاءثم:قال

وبينبينهوقعت-حينئذببغدادالأمراءأميرهوالذي-رائقبنمحمدأن"كامله"فيالأثيرابنوذكر

رائقابنإليهفركب،عندهالذيالخراجالبريديمنعبسببوحشةبواسطالذيالبريدياللهعبدأبي

بأرزاقهم،الجندفطالبه،()3(بغدادإلىأرائقابنورجع،مصالحةفوقعت،المالمنعندهماليتسلم

البريديفكاتب،رائقابنجانبفضعف،البريديإلىالأتراكمنجماعةوتحيز،حالهعليهوضاق

،بغدادأخذعلىوعزم،()5(عليهأ)4(البريديحنقفاشتد،عنهالوزارةاسمقطعثم،ببغدادبالوزارة

ونصبت،الخلافةبدارالخليفةمعرائقابنفتحصن،()5(بغدادإلىأجيشفيالحسينأباأخاهفبعث

ليلابعضابعضهمالناسونهب،بغدادفاضطربت،أيضادجلةوعلى،والعرادات)6(المجانيقفيه

وتفاقم،دجلةوفيالبرفيالناسفقاتلهم،معهبمنالبريدياللهعبدأبيأخوالحسينأبووجاء،ونهارا

رائقوابنالخليفةإنثم.راجعونإليهوإناللهفإنا،والفناءوالوباءالغلاءمعجداالخطبواشتد،الحال

الموصل،نحوفقصدوا،فارساعشرينفيمنصورأبوابنهالخليفةومع،الآخرةجمادىفيانهزما

الحاشية،منالخلافةبداروجدوامنالبريديأصحابفقتل،الخلافةدارعلىالحسينأبوواستحوذ

وأخرجوا،مكفوفاأعمىذاكإذوهوللقاهريتعرضواولم،الحريمإلىالنهبوصلحتىونهبوها

بغدادونهبوا،بهالعهداخرفكان،البريدياللهعبدأخيهإلىالحسينأبوفبعثه،الحبسمنكورتكين

،الذوريكبسونوكانوا،رائقابنيسكنهاكانالتيمؤنسبدارالحسينأبوونزل،علانيةجهارا

الحنطةعلىالمكسالحسينأبووضرب،الأسعاروغلت،والجواريالأموالمنفيهاماويأخذون

منكبيرةطائفةالجيشفيالحسينأبيمعوكان،والخوفالجوعلباسبغدادأهلوذاق،والشعير

فغلبهم،شديدةطويلةحرو!الأتراكوبينبينهمفوقعت،عظيمافساداالبلدفيفأفسدوا،القرامطة

.أيضا)7(والديلمالعاقةبينالحربووقعت،بغدادمنوأخرجوهمالأتراك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

السالف.المصدر

السالف.المصدر

.(ط)منحاصرتينبينما

.937()8/الكاملانظر

.(ط)منحاصرتينبينما

المنجنيق.منأصغرشيءالعرادة:معترضينبين(ط)في

.38(1-937)8/الكاملانظر
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وخرج،ونهاراليلاأهلهاوكبس،المساكنونهبت،أيضاالحالاشتدالسنةهذهمنشعبانوفي

للهفإنا،بمثل!يسمعلمظلموجرى،والحيواناتالقرىمنالغلاتفنهبوا،البريديأصحابمنالجند

.(1)راجعونإليهوإنا

فربما،الدهر)2(وجهعلىوتبقىتنقلأخبارهمأنالظلمةليعلمهذاذكرناوإنما:الأثيرابنقال

.وجل)3(عزدلهيتركوهلمإنلهذاالظلمتركوا

يستمدهوالجزيرةالموصلنائب؟حمدانبنالدولةناصرإلىببغدادوهوأرسلالخليفةكانوقد

3)4(
كانفلما،كثيفجيشفيعلياالدولةسيفأخاهالدولةناصرفارسل،البريديعلىبهويستجيس

للخليفةالدولةسيف)5(وقدم،أخيهإلىالدولةسيفمعهمافرجع،هرباقدرائقوابنالخليفةإذبتكريت

شرقيها،فنزل،الدولةناصرعنهاخرجالموصلإلىوصلواولما،هذامسيرهفيعظيمةخدمةدلهالمتقي

نائب؟رائقابنجهةمنالغائلةمنخوفا()6(الخليفةإلىأيجىءولم،والضيافاتالتحفوأرسل

فصارا،الدولةناصرعلىللسلامرائقابنومعهمنصورأباولدهالخليفةفأرسل،الشاموصاحبالعراق

ثم،ساعةعندهوجلسا،الخليفةولدرأسعلىوالفضةالذهبينثرأن،)6(الدولةناصرأفأمر،إليه

اليوماجلس:الدولةناصرلهفقال،معهيركبأنرائقابنوأراد،الخليفةابنفركب،ليرجعاقاما

حمدانابنفقبض،بالأمرواستراب،الخليفةبابنإليهفاعتذر.هذاأمرنافينصنعفيمانفكرحتىعندي

ناصرفأمر،فرسهعنفسقط،سريعاوركب،كمهفانقطع،شديدةجبذةمنهرائقابنفجبذه،بكمه

حمدانابنإلىالخليفةفأرسل،السنةهذهمنرجبمنبقينلسبعالإثنينيوموذلك،فقتلبقتلهالدولة

الحسنأبيأخيهعلىوخلع،الأمراءأميروجعله،يومئذالدولةناصرولقبه،عليهوخلع،فاستحضره

أيضا.يومئذالدولةسيفولقبهعلي

دمشقإلىركبطغجبنمحمدالإخشيذوهومصرصاحبإلىقتلهخبروبلغ،رائقابنقتلولما

فارقبغدادإلىمقتلهخبربلغولما.عنزانفيهاينتطحولم،رائقابننائب؟يزدادبنمحمدمنفتسلمها

فيحمدانوابنالخليفةوقصدوا،اللهقبحه،سريرتهوخبثسيرتهلسوءالبريديالحسينأباالأتراكأكثر

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

السالف.المصدر

.(ح)منوالمثبت،الأرض:(بو)(ظاو)(ط)في

الكتب،وفي،الأرضوجهعلىبعدهموتبقىتنقلالشنيعةأخبارهمأنالظلمةليعلمهذاذكرناوإنما:(ط)في

يتركوهلمإنلهذاالظلميتركواأنلعلهم،اللهإلىوأمرهم،الدنيافيخزيلهموذلك،ويعابواويذموابهاليذكروا

.382()8/الكاملوانظر.لله

تحريف.وهو،يستحثه(ط)وفي

تحريف.وهو،موخد:(طو)(ح)في

.(ط)منحاصرتينبينما
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هربمنهااقتربوافلماأ،بغدادإلىدلهالمتقيوالخليفةهووركب،الدولةناصربهمفتقؤىالموصل

،كثيرةجيوشفيحمدانبنوومعه()1(بغدادإلىدلهالمتقيالخليفةودخل،البريديالحسينأبوعنها

وقد-أهلهإلى()2(الخليفةأوبعث،شديدافرحاالمسلمونبهففرح،السنةهذهمنشوالفيوذلك

عنها.ترحلواقدكانوابعدمابغدادإلىالناسأعيانوتراجع،فردهم-سامراءإلىأخرجهمكان

ناصروبعث،بغدادجانبيشرطةتوزونوولى،الوزارةإلىالقراريطي)3(إسحاقأباالخليفةورد

شديداقتالافاقتتلوا،المدائنعندفلحقه،البريديالحسينأبيوراءجيشفيالدولةسيفأخاهالدولة

الدولةناصرركبوقد،بواسطأخيهإلىالحسينأبوانهزمأنالأمرآخركانثم،نحساتأيامفي

جيشاوزاده،أخوهفردهالحسينأبيمنمرةالدولةسيفانهزموقد،لأخيهقوةالمدائنفنزل،بنفسه

أرسلثم.غفيروجمكثيرخلقمنهموقتل،أصحابهأعيانمنجماعةوأسر،البريديكسرحتىآخر

وتسلم،البصرةإلىوأخوهالبريديمنهفانهزم،البريدياللهعبدأبيلقتالواسطإلىالدولةسيفأخاه

تعالى.اللهشاءإن،الاتيةالسنةفيالبريديمعخبرهمنكانماوسيأتي،واسطالدولةسيف

علىالأسارىيديهوبين،الحجةذيعشرثالثفيفدخلها،بغدادإلىعادفإنهالدولةناصروأما

قدوجدهأنهوذلك،الدينارمعياروأصلح،العامةالمصالحفيونظر،واطمأنواالناسففرح،الجمال

كانوإنما،درهماعشربثلاثةديناركلتباعفكانت،الإبريزيةسماهادنانيرفضرب،عليهكانعماغير

.بعشرةقبلهاالتييباع

طريقعلىبدراوجعل،الطولونيسلامةوولاها،الحجابةعنالخرشنيبدراالخليفةوعزل

بها.فمات،دمشقعلىواستنابهفأكرمه،الإخشيذإلىفسار،الفرات

فإنا،إنسانألفعشرخمسةمننحواوأسروا،خلقافقتلوا،حلبقريبإلىالروموصلتوفيها

.راجعونإليهوإنالله

بطارقتهممنوأسروسلموغنموسبىفقتل،الرومبلادإلىطرسوسمنالثمليدخلوفيها

والمنة.الحمدودله،كثيراخلقامنهمالمشهورين

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الصوفية.مشايخأحد:(النهرجوري))4(يعقوبأبومحمدبنإسحاق

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(بو)(ط)منحاصرتينبينما

.(ط)منحاصرتينبينما

تحريف.وهو،الفزاري:(ط)في

وهم.وهو،يعقوبابن:(ط)في

العبر-327(-326)6/المنتظم)27(القشيريةالرسالة356(1/)0الأولياءحلية381(-)378الصوفيةطبقات
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ومن.السنةهذهفيبهاماتحتىبمكةوجاور،الصوفيةأئمةمنوغيره،محمدبنالجنيدصحب

.()1بالقلوبتقطعالاخرةومفاوز،بالأقدامتقطعالدنيامفاوز:قولهالحسنكلامه

الضبي،،اللهعبدأبو:)3(أبانبنسعيدبنإسماعيل()2(بنمحمدبنإسماعيلابنالحسين

.المحدث،الشافعيالفقيه،المحاملي،القاضي

رجلا.سبعينمننحواعيينةابنأصحابمنخلقاوأدرك،الكثيرسمع

وخلق.الدارقطنيوعنه،الأئمةمنجماعةعنوروى

ستينالكوفةقضاءولي،محدثافقيهاديناصدوقاوكان،الافعشرةمننحومجلسهيحضروكان

إسماععلىواقتصر،منزلهولزم،كلهذلكمناستعفىثم،وأعمالهافارسقضاءإليهوأضيف،سنة

الحديث.

الله.رحمه،سنةوتسعينخمسعنالسنةهذهمنالاخرربيعفيوفاتهوكانت

وأحدبدريومعليمواقفيذكرالشيعيفجعل،الأكابربعضبحضرةالشيعةوبعضهوتناظروقد

كانأينأتعرفولكن،نعم:قال؟أتعرفها:للمحامليقالثم.وشجاعتهوحنينوخيبروالخندق

عنيحامىكماعنهيحامىالذيالرئيسبمنزلةالعريشفي!يماللهرسولمعكان؟بدريومالصديق

فأفحم.بسببهالجيشيخذللمقتلأوانهزمأنهفرضولو،المبارزةمقامفيوعلي،!يماللهرسول

!يالهاللهرسولبعدوالوضوءوالزكاةالضلاةلناروواالذينقدمهوقد:المحامليلهوقال.الشيعي

فأفحم.خيرهمأنهلعلمهمقدموهوإنما،عنهوتجاحفتمنعهعشيرةولاعبيدولالهماللاحيث

.أيضا)4(

.الكراماتأصحاب،العبادالزهادأحد؟الصائغالحسنأبو:(سهل)بنمحمدبنعلي

)2(

)3(

)4(

)5(

275()3/الزاهرةالنجوم(424-423)8/بالوفياتالوافي233(-232)15/النبلاءأعلامسير221()2/

.32(25/)الذهبشذرات

.)937(الصوفيةطبقاتانظر

.(ط)منحاصرتينبينما

328(-)6/327المنتظم23(-91)8/بغدادتاريخ)288(الفهرست)023(للصوليوالمتقيالراضيأخبار

(222)2/العبر826(-482)3/الحفاظتذكرة263(-1258/)5النبلاءأعلايمسير(451-531)3/:اللباب

.32(26/)الذهبشذرات)343(الحفاظطبقات(2792/)الجنانمراة34(2-21/134)بالوفياتالوافي

.22(-12)8/بغدادتاريخانظر

صفة328()6/المنتظم)32(القشيريةالرسالة(584-1353/)0الأولياءحلية315(-)312الصوفيةطبقات

.(1/91)الشعرانيطبقات2(1/49)المحاضرةحسن(06)4/الصفوة
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".ء(.)1.!

نشرمدونسر،الحرشدةفيالصحراءفييصليالصائغالحسنأباشاهدانهممشادعنروي

الحر.منيظلهجناحه

المتكلم،الأشعري،إسماعيلبنعلي()2(الحسنأبوأتوفيالسنةهذهوفي:الأثيرابنقال

.الأشعريموسىأبيولدمنوهو،ومئتينستينسنةمولدهوكان،المشهورالمذهبصاحب

.)3(تقدمكماوعشرينأربعسنةتوفيالأشعريأنالصحيح:قلت

تسعسنةمولدهوكان،)4(الشافعيالفقيه،الهروي،النضربنيوسفبنمحمدتوفيوفيها:قال

الشافعي.صاحب،سليمانبنالربيععنأخذ،ومئتينوعشرين

سلامةبنالغافروعبد.)6(البلخيأحمدبنوزكريا.()بلالبنحامدأبوفيهاتوفيوقد:قلت

ظاهرصالحأبيمسجدواقفالحنبليمف!حصا!حأبووالشيخ.الأمير)8(رائقبنومحمد.)7(الحافظ

.ومقاماتوأحوالكراماتلهوكانت،دمشقمنشرقيباب

)9(الدمشقيصا)حأبيترجمة

بدمشق.شرقيبابظاهرالمسجدإليهينسبالذي

الدمشقي،حمدويهسيدبنمحمدبكرأباالشيخصحب،المتعبدصالحأبو،اللهعبدبنمفلح

المسجد،قيم؟القجةبنعليالحسنوأبو،البريبنإسحاقبنالموحدعنهوروى،بهوتأدب

الدقي.الدينوريداودبنمحمدبكروأبو

اللكامبجبلأطوفكنت:قال،صالحأبيالشيخعنالدقيطريقمنعساكرابنالحافظروى

أنظر:فقال؟هاهناتصنعما:لهفقلت،مطرقاصخرةعلىجالسبرجلفمررت،الزهادأطلب

.)216(الصوفيةطبقاتفيترجمته(1)

.(ط)منحاصرتينبينما)2(

.393()8/الأثيرلابنالكاملوانظر،هـ()324سنةوفياتانظر)3(

.254(-1/252)5النبلاءأعلامسيرفيترجمته()4

.285(-284)15/السيرفيترجمته،بالخشابالمعروفهو)5(

.492(-392)15/النبلاءأعلامسيرفيترجمته)6(

.492()15/السيرفيترجمته)7(

.326(-1/325)5النبلاءأعلامسيرفيترجمةوله،الفائتةالسنةحوادثفيأخبارهسلفت)8(

لامختصرة99()65/عساكرابنتاريخمنالمطبوعفيوترجمتهب(14-أ41)91/)خ()س(عساكرابنتاريخ)9(

الزاهرةالنجوم892()2/الجنانمرآة224()2/العبر85(-84)15/النبلاءأعلامسير.ونصفسطراتتجاوز

.328()2/الذهبشذرات(1/167)الجوهريةالقلائد(531-251)2/المدارستاريخفيالدارس275()3/
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ربى،أوامروأرعى،قلبيخواطرأنظر:فقال،الحجارةإلاشيئايديكبينأرىلا:فقلت.وأرعى

من:ليفقال.أمضيحتىبهأنتفعبشيءكلمني:فقلت.عني)1(جزتإلاعليأظهركالذيوبحق

تركنيثم.العدمأمنباللهاستغنىومن،الندمأكثر)2(الذنوبذكرأكثرومن،الخدمفيأثبتالبابلزم

.)3(

ومصى

فجئت،عظيمعطشرولحقني،أشربولمآكللمأيامسبعةأوستةمكثت:صالحأبيالشيخوعن

اتمآ!وعرشهوعلىو!ات):تعالىقولهفتذكرت،الماءالىانظرفجلست،المسجدوراءالذيالنهر

.)4(أيامالعشرةتمامفمكثت،العطشعنيفذهب(7:هودأ

فأخذ،حمدويهسيدبنمحمدبكرأبوالشيخفلقيني،ماءأشربلميوماأربعينمكثت:قالوعنه

فقالامرأتهإلىوذهب،فضلتيفأخذ،فشربت.اشرب:ليوقال،بماءوجاءمنزلهفأدخلنيبيدي

ذلكعلىاطلعيكنولم:صالحأبوقال.الماءيشربلميوماأربعينمكثقدرجلفضلاشربي:لها

.وجل)5(عزاللهإلاأحدمني

تنظرأنلكيحلشيءكللأن؟النفوسعلىحلالالقلوبعلىحرالمالدنيا:صالحأبيكلامومن

.)6(قلبكبعين(إليهأتنظرأنعليكفيحرم،رأسكبعين(إليهأ

لباسوالضمير،الضميرلباسوالفؤاد،الفؤادلباسوالقلب،القلبلباسالبدن:يقولوكان

المعرفة.لباسوالسر،السز

هذهمنالأولىجمادىفيوفاتهكانتوقد،مثواهوأكرماللهرحمهكثيرم!مناقبصالحولأبي

السنة.

وث!اثهئةوث!اثيرإحرفىسنةخلت5ث!

الحسين،أبووأخوهالبريدياللهعبدأبوعنهاانهزموقد،واسطإلىالدولةسيفدخلالسنةهذهفي

منهمفهرب،الدولةسيفعلىبالقبضوهم،توزونإلىومالوا،الدولةسيفعلىالتركفاختلف

عني.بصركصرفتلاإعليأطلعكوبالذي:(ط)في(1)

.الموت:(ط)في2()

.03(1)66/المطبوع"دمشقتاريخ"فيثابتهوبل.أ14:(خ)(س)"عساكرابنتاريخ")3(

.203()66/المطبوع"دمشقتاريخ"فيثابتهوبل.أ14:(خ)"عساكرابنتاريخ"()4

.المطبوععساكرابنتاريخفيترجمتهمنساقطالخبر.ب14-أ14"خ"عساكرابنتاريخ()5

منه.حاصرتينبينوما،السالفالمصدر)6(
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الأمراءبأميرالملقب)1(حمدانبناللهعبدبنالحسنمحمدأباالدولةناصرأخاهوبلغ،بغدادإلىقاصدا

بغدادعلىالدولةناصرإمارةفكانت.ببغداددارهفنهبت،الموصلإلىبغدادمنفخرج،الخبرببغداد

منوطلب،حربببابفنزل!،منهاخروجهبعدالدولةسيفأخوهوجاء.أياموخمسةشهراعشرثلاثة

أصحابه.فيففرقها،درهمألفبأربعمئةإليهفبعث،توزونحربعلىبهيتقوىبمال!يمدهأنالخليفة

عليهفخلع،رمضانمنوالعشرينالخامسفيتوزونودخلها،بغدادمنخرجتوزونبقدومسمعوحين

.ببغدادأمرهواستقر،الأمراءأميروجعله،المتقي

فيوكان،توزونأصحابمنبهاكانمنوأخرج،واسطإلىالبريدياللهعبدأبورجعذلكوعند

.حمدانآل!عندذلكموقعفحسن،مولاهإلىفأرسله،ثمال!لهيقال!الدولةلسيفغلامتوزونأسر

كثير.خلقبسببهاوهلك،كثيرةعماراتمنهاسقط،نساببلادعظيمةزلزلةكانتالسنةهذهوفي

الخبروردصفروفي.بالأنفاسيأخذشديدحزوتشرينأيلول!فيببغدادوكان:الجوزيابنقال!

.وحرقوا)2(سبواوأنهم،وميافارقينأرزنإلىالرومبورود

ناصربنتعلويةعلىدلهالمتقيالخليفةبنإسحاقمنصورأبيعقدعقدالسنةهذهمنالاخرربيعوفي

الجاريةعلىالعقدوولي،درهمألفوألفدينارألفمئةصداقعلى،)3(حمدانبنمحمدأبيالدولة

فيزادسكةالدولةناصروضرب،الدولةناصريحضرولم،الهاشميموسىأبيبنمحمداللهعبدأبو

.محمد)4(العبد:عليهاالكتابة

فيالوباءووقع،الكلابالناسأكلحتىالأسعارغلتالسنةهذهمناذاروفي:الجوزيابنقال!

فيبهالناسفارتفق،بدرهمرطلاخمسينكلمنهأبيعحتى،جداكثير4شيالجرادمنووافى،الناس

.الغلاء)5(

بهوجههمسحقدالمسيحكان،الرهابكنيسةمنديلافيهيطلبالخليفةإلىالرومملككتابوردوفيها

،كثيراخلقاالمسلمينأسارىمنيبعثإليهأرسلإذاأنهالمسلمينويعد،فيهوجههصورةفصارت

إليهمبعثهوفي،منهمبعيسىأحقنحنقائلفمن،ذلكفيفاستشارهم،العلماءالخليفةفأحضر

أسارىإنقاذ،المؤمنينأميريا:الوزيرعيسىبنعليئفقال!،ووهنالمسلمينعلى)6(غضاضة

وهم.وهو،حمدانبنسعيدبنالحسيناللهعبدأبا:(ظا)و(ح)في(1)

.(6033/)المنتظم)2(

وهم.وهو،حمدانبنمحمدبنالدولةناصر:الخطيةالنسخفي)3(

.231()والمتقيالراضيأخبارانظر()4

.331()6/المنتظم)5(

.(غضض)اللسان.ذلأي)6(
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ذلكبإرسال!الخليفةفأمر.الكنيسةبتلكالمنديلذلكبقاءمنللناسأنفعالكفارأيديمنالمسلمين

.()1أيديهممنالأسارىوتخليص،إليهمالمنديل

هداياالبريدياللهعبدأبوإليهفأهدى،مولودلهولدالقرمطيبأنالخبرووصل:الصوليقال!

.بالجوهر)2(مرصعذهبمنمهدمنها،عظيمة

الذمة.منهبرئتفقدبسوءالصحابةمنأحداذكرمن:بهافنودي،ببغدادالرفضوكثر

.والأعيانالقضاةبحضرةولبسهافقبلها،خلعابويهبنالدولةعمادإلىالخليفةوبعث

وقد،النهروراءوماخراسانصاحب،السامانيإسماعيلبنأحمدبننصرالسعيدوفاةكانتوفيها

ويمشينظافاثيابايلبسفكان،العبادةبيتسماهبيتادارهفيفاتخذ،وشهراسنةبالسلموتهقبلمرض

رحمه،ماتأنإلىوالاثامالمنكراتوتجنب،الصياموأكثر،ويتضرع،فيهويصليحافياأإليهأ

الحميد،بالأميرولقب،السنةهذهمنشعبانفيالسامانينصربننوحولدهبعدهمنبالأمرفقام،الثه

وصلبه.-عندهفيهقدطعنوكان-البردهيالنسفيأحمدبنمحمدوقتل

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

المتطبب.سعيدأبو:الصابىء)4(قرة)3(بنثابتبنسنان

علوموفي،الطبفيمقذماوكان،بيتهأهلمنأحدولاولدهيسلمولمباللهالقاهريدعلىأسلم

حينشيئاصناعتهعنهتغنفلم،()الذرببعلةالسنةهذهمنالقعدةذيفيوفاتهوكانت.كثيرةأخر

.الموتجاءه

المعنى:هذافيالشعراءبعضقال!ماأحسنوما

جرى)6(أإذاعليكأمقدوراأتردبكفهالشرابصنعللذيقل

اشترىومنبكفهالشرابصنعوالذيوالمداوىالمداويمات

.331()6/المنتظم(1)

.()233والمتقيالراضيأخبار)2(

وهم.وهو،قرةبنسنانبنثابت:(م)والخطيةالنسخفي)3(

.03(4-003)الأطباءطبقاتفيالأنباءعيون()4

.(ذرب)اللسان.تمسكهولافيهاويفسد،الطعامتهضمفلاللمعدةيعرضداء)5(

فيحاصرتينبينماوأضيف،جرىمقدوراأترد:(ب)و(ظا)وفي،مقتدراجرىمقدوراأترد:()حفي)6(

.للوزنوأوفقللمعنىأتمرأيناهماأثبتناوقد،جرى(قدعليكأمقدوراأترد:(ط)
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فيه،وتكلمالسنةهذهفيالأشعريوفاة"المنتظم"فيالجوزيابنوذكر:()1الأشعريالحسنأبو

ستينسنةولدأنهوذكر.وحديثاقديماالأشعريةفييتكلمون؟الحنابلةعادةجرتكماعليهوحط

عنه،رجعثم،سنةأربعينالجبائيصحبوأنه،وثلاثمئةوثلاثينإحدىسنةفيتوفيوأنه،ومئتين

.الروايا)2(بمشرعةودفن،ببغدادتوفيوأنه

بكر.أبو،مولاهمالسدوسي:الصلتبن)3(شيبةبنيعقوببنأحمدبنمحمد

.مهديبنعمر)4(أبووعنه،وغيرهما،الدوريوعباسا،جدهسمع

ثقة.وكان

إنه:وقالواأعمرهفحسبوا،المنجمونمولدهطالعأخذولدحينهذامحمدوالدأنالخطيبروى

آخرحبالهأرصدثم،دينارايومكلعنفيه()7(يلقيفكانأحبا)6(أبوهلهفأرصد،(()وكذاكذايعيش

صارحتىافتقربل،شيئاأفادهماهذاومع،دنانيربثلاثةيومكليعدل!فكان،لذلكآخرثم،لذلك

يقومبشيءالمجلسأهلعليهويتصذق،إزاربلاعليهالسماعمجلسويحضر،الناسمنيستعطي

الله.أسعدهالسعمد0ده)8(لأ
منء.واو.

عمر)01(أبو:)9(حفصبنمخلدبنمحمد

.بغدادبطرفمحلةوهي؟الدوريسكنكان

.العطار،(11ي)ورلدا،

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)11(

.هـ()324وفياتفيترجمتهسلفت

.333(-332)6/المنتظمانظر

-312)15/النبلاءأعلامسير334(-333)6/المنتظم06(-95)7/الأنساب375(-373)1/بغدادتاريخ

.932()2/الذهبشذرات93()2/بالوفياتالوافي226(-225)2/:العبر313(

تحريف.وهو،بكرأبو(ط)في

.(ط)منحاصرتينبينما

منها.الضخمةأو،الجرة:والحب،تصحيفوهو،جبا:(ط)و(ب)و(حفي)

.(ط)منحاصرتينبينما

.375(-1/374)بغدادتاريخانظر

تحريف.وهوجعفر:(ط)في

.الدوريعمربأبيعليهاشتبهفكأنه،الصوابوهو."اللهعبدأبو":ترجمتهمصادرفي

الحفاظتذكرة334()6/المنتظم74(-)2/73الحنابلةطبقات31(1-531)3/بغدادتاريخ)325(الفهرست

شذرات345(-)334الحفاظطبقات227()2/العبر257(-256)15/النبلاءأعلامسير982(-)3/828

.331()2/الذهب
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الدارقطني،وعنه.وغيرهم،الحجاجبنومسلم،بكاربنوالزبير،عرفةبنالحسنسمع

.الحفاظمنوجماعة

.بالعبادةمشهورا،الديانةمشكور،الروايةواسع،فهما،ثقةوكان

أشهروثمانيةسنة)1(وتسعينسبعااستكملوقد،السنةهذهمنالاخرةجمادىفيوفاتهوكانت

يوما.وعشرينوواحدا

جامععندمجنونارأيت:قالالشبليبكرأبيطريقمنالجوزيابنروى:)2(البغداديالمجنون

وتدخلتستترألا،لكما:لهفقلت.اللهمجنونأنا،اللهمجنونأنا:يقولوهوعريانوهوالرصافة

:يقولفأنشأ؟وتصليالجامع

عنيحقوقهمحاليأسقطتوقدحقناواجبواقضزرنايقولون

مني)3(لهمأنفتمنهايأنفواولملهايأنفواولمحاليرأواهمإذا

وث!ثيئةوث!ثيراثنتيرسنةخلتر5ث!

وقد،بواسطذاكإذوكان،الأمراءأميرلتوزونمغاضباالموصلإلىبغدادمنالمتقيخرجفيها

غلامثلاثمئةفيشيرزادابنوأرسل.الخليفةعلىواحدةيداوصارا،البريدياللهعبدأبيمنابنتهزوج

المتقي،فغضب،دلهالمتقيمراجعةغيرمنبالأمورواستقل،ووصلوقطع،فيهافأفسد،بغدادإلى

ابنيقاصدا،بغدادأهلوأعيانالأمراءمناتبعهومن،ووزيرهوأولادهبأهله،)4(لهأمغاضبامنهاوخرج

المتقيخرجوحين،أيضابتكريتوهوالدولةناصرجاءهثم،تكريتإلىالدولةسيففتلقاه،حمدان

تكريتنحومسرعافأقبل،توزونيعلموأرسل،وصادرهمأهلهاوظلم،ببغدادالفسادشيرزادابنأكثر

ثم،الدولةناصرأخيهومعسكرمعسكرهوأخذ،الدولةسيففهزم،حمدانبنالدولةوسيفهوفتقاتل

منالدولةوسيفالدولةوناصرالمتقيالخليفةوانهزم،أيضاتوزونفهزمه،الدولةسيفإليهكر

فأرسل،رضاهيطلبالخليفةإلىوأرسل،الموصلإلىفدخلتوزونوجاء،نصيبينإلىالموصل

بلادالدولةناصروضمن،فاصطلحوا،حمدانبنيتصالحأنإلاذلكإلىسبيللا:يقولالخليفة

.حمدانبنيعندالخليفةوأقام،بغدادإلىتوزونورجع،ألفوستمئةألفالافبثلاثةالموصل

)1(

)2(

)3(

)4(

تصحيف.وهو،وسبعين:(ط)في

.(6/533)المنتظم

.33(6/5)المنتظم

.(ط)منحاصرتينبينما
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توزونفانحدر،كثيرينالديلممنخلقفيبويهبنالدولةمعزإليهاأقبلواسطعنتوزونغيبةوفي

ونهبت،الدولةمعزانهزمأنالأمراخروكان،يوماعشربضعةالدولةمعزمعفاقتتل،واسطإلىمسرعا

أصحابه.أشرافمنجماعةوأسر،كثيرخلقجيشهمنوقتل،حواصله

.بغدادإلىفرجع،بنفسهفشغل،الصرعمرضمنيعتريهكانماتوزونعاودثم

كانماقلاللهعبدأباأنذلكسببوكان،يوسفأباأخاهالبريدياللهعبدأبوقتلالسنةهذهوفي

تصرفه،ويذتم،عليهيشنعثم،القليلفيقرضه،يوسفأبيأخيهمنيستقرضفكان،الأموالمنعنده

فأرسل،ويتركوهيبايعوهأناللهعبدأبوفخشي،اللهعبدأبيعنوأعرضوا،يوسفأبيإلىالجندفمال

قيمةفكان،وأموالهحواصلهجميعوأخذ،دارهإلىانتقلثم،غيلةفقتلوه،غلمانهمنطائفةإليه

فيهامرض،أشهرثمانيةإلابعدهيمتعولم.دينارألف)1(الافثلاثيقاربالأموالمنعليهاستحوذما

الحسينأبوأخوهبعدهبالأمرفقام،السنةهذهمنشوالفيوفاتهكانتحتى،الحادةبالحمىشديدامرضا

منبالأمروقام،بهمفاستجار،القرامطةإلىفلجأ،بهفثاروا،أصحابهفيالسيرةفأساء-اللهقبحه-

وغيرها.الأهوازمنالنواحيوتلكوالبصرةواسطبلادفيالبريدياللهعبدأبيبنالقاسمأبوبعده

فييرغبونوأنهم،تضجرمنهملهظهربالموصلحمدانآلعندأقاملمافإنهدلهالمتقيالخليفةوأما

كتابوقرؤوا،ببغدادوالأعيانالقضاةمعتوزونفاجتمع،الصلحفيتوزونإلىفكتب،مفارقته

والاحترامبالإكراممعهولمن،لهبالإقرارخطةووضع،لهوحلف،والطاعةبالسمعوقابله،الخليفة

الاتية.السنةفيسيأتيمابغدادإلىودخولهالخليفةمنفكان،والخضوع

برذعة،فقصدوا،أذربيجاننواحيإلىالبحرفيالزوسمنطائفةأقبلتالسنةهذهوفي

مناستحسنوهمنوسبوا،أموالهموغنموا،آخرهمعنقتلوهمبأهلهاظفروافلما،فحاصروها

فمات،شديدوبالمح!فأصابهم؟منهافأكلوا،كثيرةثمارافيهافوجدوا،مراغةإلىمالواثم،نسائهم

بنالمرزبانإليهموأقبل،المسلمونفيأخذه،ومالهسلاحهمعهدفنواأحدهمماتإذافكان،أكثرهم

منهم.البلادتلكاللهوطهر،الشديدالوباءمنأصابهممامعأيضاكثيراخلقامنهمفقتلفقاتلهم،محمد

ألفا،ثمانينفي)2(العينرأسإلىالزومملك؟الدمستقجاءالسنةهذهمنالأولربيعوفي

،أيامثلاثةبهاوأقام،ألفاعشرخمسةمننحوامنهموسبىأهلهاوقتل،فيهاماونهب،فدخلها

عنها.انجلىحتىعظيماقتالافقاتلوه،وجهكلمنالأعرابوقصدته

كثيرومات،البناءتهدمحتىجداالأمطاروكثرت،جداببغدادالأسعارغلتالأولىجمادىوفي

)1(

)2(

ألف.ألفثلاثمئة:(طو)(ح)في

.(41)3/:"البلدانمعجم"ودنيسرونصيبينحرانبينالجزيرةمدنمن
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حتىالعقارقيمةونقصت،الناسقلةمنوالمساجدالحماماتمنكثيروتعطلت،الهدمتحتالناسمن

أجرةيسكنهامنيعطونالملاكفكان؟الدورأكثروخلت،الديناريساويكانمابالدرهميباعكان

الناسكانحتى،بالليلاللصوصمنالكبساتوكثرت.لتخريبهاإليهاالداخلينمنعليهمليحفظها

منباللهونعوذ،راجعونإليهوإناللهفإنا،جهةكلمنالفتنوكثرت،والطبولبالبوقاتيتحارسون

أعمالنا.وسيئاتأنفسناشرور

:()1وفاةكانتالسنةهذهمنرمضانوفي

الله،لعنه،القرامطةرئيس:القرمطي)3(الهجري)2(الجنابيالحسنسعيدأبيبنسليمانطاهرأبي

الأسودالحجرواقتلع،وحليتهاوبابهاكسوتها)4(وسلبها،وفيهاالكعبةحولالحجيجقتلالذيهووهذا

ولم،ذكرنا)5(كماعشرةسبعسنةمنعندهكلهاالمدةهذهفيوهو،هجربلدهإلىوحمله،ركنهامن

.)6(سيأتيكماوثلاثينتسعسنةإلىالأخابثيرده

الفضل،العباسأبو:وهم،الثلاثةإخوتهالقرامطةفيبعدهبالأمرقامهذاطاهرأبوماتولما

ضعيفالعباسأبووكان،اللهلعنهمالجنابيسعيدأبيبنويوسفيعقوبوأبو،سعيدالقاسموأبو

كلمة،)7(كانتأهذاومع،واللعباللهوعلىمقبلايعقوبأبووكان،الكتبقراءةعلىمقبلا،البدن

أجمعين.اللهقبحهم،أيضامتفقونالوزراءمنسبعةلهموكان،شيءفييختلفونلاواحدةالثلاثة

.وهذاهذامنالمسلمونفاستراح،ذكرناكماالبريدياللهعبدأبوتوفيمنهاشوالوفي

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الكوفي،،العباسأبو،الرحمنعبدبنسعيدبنمحمدبنأحمد)8(الحافظعقدةبنالعباسأبو

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

له.ترجممنكلذكركمابالجدريماتأنهوالصحيح،قتلأنه(2051/):"وفياته"فيخلكانابنذكر

.هـ(03)1سنةوفياتعلىحاشيتناأنظر

وفيات،بعدهاوما)8/143(الأثيرلابنالكامل)6/336(المنتظم،بعدهاوما)36(القرامطةأخبارتاريخ

363-/1)5بالوفياتالوافي(168-167)2/العبر325(-1/032)5النبلاءأعلامسير(1ه.-481)2/الأعيان

281(-224)3/الزاهرةالنجوم937(-)3/377خلدونابنتاريخ273(-271)2/:الجنانمرآة366(

.332(-331)2/الذهبشذرات

وحليتها.ستورهاوسلبها:(ح)في

.هـ()317سنةأحداثانظر

.هـ()933سنةأحداثانظر

.(ط)منحاصرتينبينما

-983)3/الحفاظتذكرة337(-336)6/المنتظم22(-14)5/بغدادتاريخ92(-)28للطوسيالفهرست

-بالوفياتالوافي(138-136)1/الاعتدالميزان023()2/العبر355(-034)15/النبلاءأعلامسير842(
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ناسكا،ورعاعقدةوكان،والنحوالتصريففيتعقيدهأجلمنبذلكأبوهلقب،عقدةبابنالمعروف

.الكبارالحفاظمنعقدةبنالعباسأبووكان

المشايخ.منخلائقمنفسمعورحل،الكثيرالحديثسمع

شاهين.وابن،المظفروابن،عديوابن،الجعابيوابن،والدارقطني،الطبرانيمنهوسمع

منه.أحفظعقدةابنزمانإلىمسعودابنزمنمنيرلمأنهالكوفةأهلأجمع:الدارقطنيقال

فيهابما،البيتأهلفضائلفيألفثلاثمئةمنها،حديثألفستمئةمننحوايحفظكانإنهويقال

فقال.التشيعإلىكلههذامعينسبوكان،جملحملستمئةكتبهوكانت،والضعافالصحاحمن

بروايتها.ويأمرهملأشياخالنسخيسويكانأنهإلىعديابنونسبه،سوءرجلكان:الدارقطني

سمعت:،يقولأيوسفبنحمزةسمعت:قال،نصربنمحمدبنعليحدثني:الخطيبوقال

:قالأو-الصحابةمثالبيمليبراثى)1(جامعفييجلسعقدةابنكان:يقولحيويهبنعمرأبا

.بشيء)2(عنهأحدثلا،حديثهفتركت-الشيخين

وفاتهوكانت.والمنةالحمدودله،"التكميل"كتابيفيكفايةفيهبمافيهالكلامحررتوقد:قلت

منها.القعدةذيفي

النهر.:والروذ،الروذمروإلىنسبة:المروروذي)4(حامدبنبشربنعامر)3(بنأحمد

تلك-منأعظموهي؟الشاهجانمروإلىنسبة-المروزيإسحاقأبيالشيختلميذالشافعيالفقيه

يشقلاإماماوكان،الفقهأصولفيوصنف،"المذهبفيالجامع"كتابوله،المزنيمختصرشرح

.غباره

)1(

)2(

)3(

)4(

الحفاظطبقات281()3/الزاهرةالنجوم266(-1263/)الميزانلسان31(1)2/الجنانمراة693(-593)7/

.332(2/)الذهبشذرات34(9-)348

.هـ()313سنةأحداثانظر

.22()5/بغدادتاريخ

البصائرفيحيانأبوتلميذهذلكعلىنصفقد،الصوابوهو،عامربنبشربنأحمد:المصادرأغلبفي

بشر.بنعامرابن:فقال،إسحقأبوالشيخوعكس:طبقاتهفيالسبكيوقال2(317/)مجوالذخائر

الأعيانوفيات(121)5/البلدانمعجم(1)14للشيرازيالفقهاءطبقات)76(العباديطبقات03()1الفهرست

الجنانومرآة265()6/بالوفياتالوافي326()2/العبر(167-166)16/النبلاءأعلامسير07(-)1/96

وقد4(0)3/الذهبشذرات87(-)86اللههدايةابنطبقات(13-12)3/للسبكيالشافعيةطبقات375()2/

،475-2474/ومج،503،551-174،403ا/)مجوالذخائرالبصائركتابهفيحيانأبوذكره

.666(،3172/مج
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.والمابالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،اللهرحمه()1السنةهذهفيتوفي

وث!اثمئةوث!اثيرث!اثسنةخلت5ث!

مقيموهو-المتقيكان.عيناهوسملتالخلافةمنوخلع،بغدادإلىالمتقيالخليفةرجعفيها

أنأالشاميةوالبلادالمصريةالديارصاحب،طغجبنمحمدالإخشيذإلىأرسلقد-بالموصل

-)2(ء
،الخضوعغايةللخليفةوخضع،السنةهذهمنالمحرممنالمنتصففيعليهوقدمإليهفأقبل،اياتيه

الديارإلىمعهيصيرأنعليهعرضثم،راكبوالخليفةويمشي،الغلمانيقومكمايديهبينيقوموكان

إلىيذهبولا،فيههوالذيبمكانهبالمقامعليهفأشار،ذلكعليهفأبى،الشامببلاديقيمأوالمصرية

)3(وزيرهعلىأشاروكذلك،يقبلفلم،وخديعتهومكرهتوزونمنوحذره،ببغدادتوزون

والكبراءالأمراءإلىوكذلك،فاخرةكثيرةهداياالخليفةإلىفأهدى.يسمعفلممقلةبنالحسينأبي

بنسعيدبناللهعبدأبوصاحبهاعنهافانحاز،بحلباجتازوقد،بلادهإلىراجعاكرثم،والوزير

إليها.يعودحتىعنهنائباالمصريةالديارإلىفأرسله،بهامقاتلابنوكان.حمدان

حلفكانمامنهفاستوثق،توزونإلىوأرسل،بغدادإلىدجلةفيالرقةمنركبفإنهالخليفةوأما

قبلالخليفةرأىفلما،العساكرومعهتوزونإليهخرجمنهااقتربفلما،وقررهافأكدها،الأيمانمن

علىفاحتاط،جاءثم،مضربهفيوأنزله،عليهحلفكانبمالهوفئقدأنهلهوأظهر،يديهبينالأرض

،الحرمسمعهاعظيمةصيحةفصاح،عيناهفسملت،الخليفةعينيبسملوأمر،الكبراءمنمعهمن

فورهمنانحدرثم،الحرمأصواتتسمعلاحتىالدبادببضربتوزونفأمر،بالبكاءالأصواتفضجت

يوما،وعشرينأشهروخمسةسنينثلاثدلهالمتقيخلافةفكانت،باللهالمستكفيفبايع،بغدادإلى

.)4(وفاتهكرعندذترجمتهوستأتي.شهراعشروأحد:وقيل

)1(

)2(

)3(

)4(

بنعامربنأحمد":وسماهالسنةهذهوفياتفيذكرهفقد،الإسلامتاريخفيالذهبيشيخهمتابعا،قالهكذا

،"عامربنبشربنأحمد"هوالصحيحفاسمه،وفاتهسنةوفياسمهفيوهموهو،654()7/أيضا"بشر

فيوكتبه،(991)8/تاريخهمنالمذكورةالسنةوفياتفيالصوابعلىالذهبيذكرهوقد،362سنةفيووفاته

.الموارداختلافبسببهذامثليحدثوإنما،أيضاالصوابعلى"السير"

.(ط)منحاصرتينبينما

الوزيرمقلةبنعليأبيابنوهو،مقلةبنالحسينوأبو،تحريفوهو،وزيرهعليهأشاروكذلك:(ط)في

.المشهور

.هـ()357سنةحوادثانظر
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علىفبايعه،المكتفيبناللهبعبداستدعى،وسملهدلهالمتقيخلعوقدبغدادإلىتوزونرجعلما

بينتوزونوجلس،السنةهذهمنصفرمنالأواخرالعشرفيوذلك،باللهبالمسكتفيولقب،الخلافة

والوجه،الجسمحسن،ربعة،الشكلمليحالمستكفيوكان،سنيةخلعةالمستكفيعليهوخلع،يديه

وأربعونإحدىبالخلافةبويعيوموعمره،العارضينخفيف،الأنفأقنى،أكحل،مشربااللونأبيض

عليبنمحمدالفرجأباواستوزر،والقضيبالبردةمنهوأخذ،وبايعه،يديهبينالمتقيوأحضر.سنة

بالسجن.المتقيوحبس،شيرزادابنالأموريتولىالذيوإنما،شيءالأمرمنإليهيكنولم،السامري

المطيعولقب،ذلكبعدالخلافةوليالذيوهو،المقتدربنالفضلالقاسمأباالمستكفيوطلب

!)1(
دجلة.عندالتيدارهبهدمالمستكفيفأمر،المستكفيخلافةمدةيظهرولممنهفاختفى،لله

المنصورولدهوولايةالفاطميالقائمموت

اللهبأمرالقائمتوفيبعدها)2(-التيمنشوال!في-والصحيحالسنةهذهمنرمضانوفي

حتىمدةأبيهموتفكتم،إسماعيلالمنصورلولدهبعدهمنبالأمرعهدوقد،المهديبنالقاسمأبو

)3(ءء
.أظهرهثمامرهتقن

مراراوكسروه،كبارامدنامنهموأخذ،السنةهذهفيحاربهمقدالخارجييزيدأبوكانوقد

يزيدأبيلقتال!المنصورفانتدب،عليهقدربمنويقاتلهمالرجال!ويجمع،عليهميثورثم،متعددة

فيالأثيرابنبسطهاوقد،ذكرهايطول!حرول!بينهماوجرت،الجيوشفيوركب،بنفسه

بنفسهفقاتل،نفساعشرينفيإلايبقولمعنهالمنصورجيشالأحيانبعضفيانهزموقد.")4(كامله"

وزادت،الناسأعينفيفعظم،عظيماثباتاالمنصوروثبت،يقتلهكادبعدمايزيدأبافهزم،عظيماقتالا

برأسهجيءولما،وقتلهبهظفرحتىالمنصوريحاربهزال!وما،منهالقيروانبلادواستنقذ،وهيبتهحرمته

وجل.عزللهشكراسجد

اللهقبحه،الملةأهلتكفيريرى،شديداخارجيا،قصيرا،أعرج،الشكلقبيحهذايزيدأبووكان

.والآخرةالدنيافي

)2(

)3(

)4(

.هـ()334سنةحوادثفيذلكسيأتي

.هـ()334سنةحوادثانظر

تفق.ا:(ط)وفي،ستقرا:(ظا)و(ب)في

.(144-224)8/لكاملاانظر
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قدملأنهوذلك؟أحرقثم،وصلب،البريديالحسينأبوقتلالسنةهذهمنالحجةذيوفي

توزونبينمايفسدشرعثم،النصرفوعده،أخيهابنعلىشيرزادبنجعفروأبيبتوزونيستنجد،بغداد

خطوطعليهافتياالفقهاءبعضلهوأحضر،وضربهبسجنهفأمر،شيرزادابنبذلكفعلم،شيرزادوابن

البريديين،أياموانقضت،أحرقهثم،وصلبهبقتلهوأمر،بذلكعليهفاستظهر،دمهبإباحةالفقهاء

شملا.بهماللهجمعلا،دولتهموزالت

-وأنزلهعيناهسملتثمخليفةكانالذي-الخلافةدارمنالقاهرباللهالمستكفيأخرجالسنةهذهوفي

منقبقابرجلهوفي،بهايلتفجبة)1(بطنسوىالفباسمنلهيبقولم،افتقروقد،طاهرابنبدار

خشب.

فركب،توزونإلىخبرهفبلغليحاصرهاواسطإلىمنهارجبفيالدولةمعزركبالسنةهذهوفي

وضمنها،الخليفةوتسلمها،بلادهإلىعنهارجعالدولةمعزبهمسمعفلما،باللهوالمستكفيهو

السنة.هذهمنشوالفيبغدادإلىوالخليفةهورجعثم،توزونفضمنه،اللهعبدأبيبنالقاسمأبو

منفتسلمها،حلبإلىحمدانبناللهعبدالهيجاءأبيبنعليالدولةسيفركبالسنةهذهوفي

،كافورمولاهمعطغجبنمحمدالإخشيذجيوشفجاءته،ليأخذهاحمصإلىسارثم،المؤنسييأنس

دمشقإلىركبثم،حمصعلىالدولةسيفواستولى،الإخشيذيكافورفانهزم،فاقتتلوا)2()

فلم،بقنسرين()2(فالتقيا،كثيفةبجيوشالإخشيذوقصده،عنهافرجع،لهأهلهايفتحهافلمفحاصرها

بها،ملكهفاستقر،حلبإلىعادثم،الجزيرةإلىالدولةسيفورجع،بالآخرمنهماأحديظفر

.كثيراخلقامنهمفقتل،بهمفظفر،معهم)3(فالتقى،عظيمةجحافلفيالرومفقصدته

وث!ثمئةوث!ثيرأربملللنةخلت5ث!

علىالخطباءوقاله،المعاملةسكةعلىذلكوكتب،الحقإماملقبهفيالخليفةزادمنهاالمحرمفي

الجمع.أيامالمنابر

أشهروأربعةسنتينإمارتهوكانت،ببغداددارهفيالتركيتوزونماتالسنةهذهمنالمحرموفي

البيعةيعقدأنأرادالخبربلغهفلما،الماللتخليصبهيتوكان،كاتبهشيرزادابنوكان.أياموعشرة

جبة.بقطن(424)8/الكاملوفي،بطانةأي(1)

.(ط)منساقطالقوسينبينما)2(

.(ط)منوالمثبت،فالتقيا:الخطيةالنسخفي)3(
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صفر،مستهلفيبغدادودخل،لنفسهالرياسةوعقدت،الأجنادفاضطربت،حمدانبنالدولةلناصر

فخاطبهالخليفةعلىودخل،والأعيانوالقضاةالخليفةلهوحلف،لهوحلفوا،كلهمالأجنادإليهوخرج

ألفبخمسمئةإليهفبعث،بالخراجيطالبهالدولةناصرإلىوبعث،الأجنادأرزاقفيوزاد.الأمراءبأمير

أشهرثلاثةبنفسهوفرح،ووصلوقطع،وعزلوولى،ونهىوأمر،الناسفيففرقهوبطعام،درهم

ابنفاختفى،بغدادقاصداالجيوشفيأقبلقدبويهبنالدولةمعزبأنالأخبارجاءتثم.يوماوعشرين

.حمدانبنالدولةناصرمعليكونواالموصلإلىقاصدينالأتراكأكثروخرج،أيضاوالخليفةشيرزاد

ببغدادوحكمهمبويهبنيدولةأولذكر

فلما،،)1(بغدادقاصداالجيوشمنعظيمةأجحافلفيبويهبنأحمدالحسينأبوالدولةمعزأقبل

مسرورأنيأخبره:للرسولوقال،والإنزالاتالهداياباللهالمستكفيالخليفةإليهبعثبغدادمناقترب

والتحف.بالخلعإليهوبعث.الموصلإلىانصرفواالذينالأتراكشرمناختفيتإنماوأني،به

الشماسية،ببابفنزل،السنةهذهمنالأولىجمادىعشرحاديفيبغدادبويهبنالدولةمعزودخل

علياالحسنأباأخاهولقب،الدولةبمعزولقبهالمستكفيعليهوخلع،فبايعهالخليفةإلىالغدمنودخل

معزونزل.والدنانيرالدراهمعلىألقابهموكتب،الدولةبركنالحسنعليأباوأخاه،الدولةبعماد

،شديدةكلفةذلكمنالناسفلقي،الناسبدورالديلممنأصحابهونزل،الخادممؤنسبدارالدولة

الافخمسةنفقاتهبسببللخليفةورتب،الخراجعلىاستكتبهظهرفلما،شيرزادابنالدولةمعزوأمن

.النظامهذاعلىالأمورواستقرت،يومكلفي(،)1درهمأ

وخلعهالمستكفيالخليفةعلىالقبضذكر

علىفجلس،الحضرةإلىالدولةمعزحضرالاخرةجمادىمنوالعشرينالثانياليومكانلما

كرسيه،عنفأنزلاه،الخليفةإلىأيديهمافمدا،الديلممنرجلانوجاء،الخليفةيديبينسرير

خلصحتىالخلافةدارواضطربت،الدولةمعزونهض،حلقهفيعمامتهفتحزبت)2(،وسحباه

وأحضر،بهافاعتقل،الدولةمعزدارإلىماشياالخليفةوسيق،الحالوتفاقم،الحريمإلى

بهيزلفلم،السجنوأودع،المستكفيعيناوسملت،بالخلافةفبويعالمقتدربنالقاسمأبو

)1(

)2(

.(ط)منحاصرتينبينما

.(حزب)المحيطالقاموس.ضغطتهأوعليهاشتدتأي
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)1(هناكترجمتهوذكر،بيانهسيأتيكماوثلاثينثمانسنةفيوفاتهكانتحتىمسجونا

للهالمطيعخلافة

الفضلالقاسمبأبياستدعي،عيناهوسملت،المستكفيعلىوقبض،بغدادالدولةمعزقدملما

:ويقال،عليهيقدرفلم،ويجتهدطلبهعلىيحثوهوالمستكفيمنمختفياكانوقد،باللهالمقتدرابن

بنالقاسمأبوفأحضر،كانماأمرهمنكانحتىالمستكفيعلىفحرضه،سراالدولةبمعزاجتمعإنه

أمروضعف،والعامةالدولةومعزوالأعيانالأمراءوبايعه،دلهبالمطيعولقب،بالخلافةفبويعالمقتدر

فقط،إقطاعهعلىكاتبلهيكونوإنما،أيضاوزيرولانهيولاأمرللخليفةيبقلمحتىجداالخلافة

منمعهمومنبويهبنيلأنذلككانوإنما،الدولةمعزإلىراجعومصدرهاالمملكةأمورموردوإنما

معزعزمحتى،العلويينمنالأمرغصبواقدالعباسبنيأنيرونوكانوا،شديد)2(تشيعفيهمالديلم

إلا،بذلكعليهأشارفكلهم،ذلكفيأصحابهواستشار،العلويينإلىعنهمالخلافةتحويلعلىالدولة

لأن:قال؟ذاكولم:قال.هذالكأرىلا:لهقالفإنه،فيهمالرأيسديدكان،أصحابهمنرجلا

وليتولو،أصحابكقتلهبقتلهأمرتفمتى،الإمارةصحيحغيرأنهوأصحابكأنتترىخليفةهذا

فهمفلما.أصحابكلقتلكبقتلكأمرفلوولايتهصحةتعتقدونوأصحابكأنتلكنتالعلويينمنرجلا

وجل.عزللهلاللدنيا()3(عليهعزمكانماوترك1،الأولرأيهعنصرفهذلك

بعدماالدولةناصرفركب،بويهبنالدولةمعزوبينحمدانبنالدولةناصربينالحربنشبتثم

الغربي،ثم،الشرقيالجانبفأخذ،بغدادفدخل،عكبراإلىالمطيعوالخليفةالدولةمعزخرج

وانتصرعليهاستظهرحتىوخدعهالدولةمعزبهمكرثم،معهالذينوالديالمةالدولةمعزأمروضعف

الدولةمعزأصحابأخذماقيمةفكان،وغيرهمالتجارأموالمنعليهقدرواومابغدادفنهبوا،أصحابه

إلىحمدانابنورجع،الدولةومعزالدولةناصربينالصلحوقعثم،دينارألفآلافعشرةالناسمن

.بغدادالسلامبمدينةالدولةمعزواستقر،الموصلبلده

أبناءهموعلموا،ذلكفيالعامةفغوي،أخبارهالدولةركنأخاهليبلغواالسعاةاستعمالفيشرعثم

.يومفيفرسخاوثلاثيننيفايقطعمنالناسمنكانحتى،ذلك

قليلا)4(إلابهاينتفعلاالتيالصناعاتهذهأربابمنذلكوغير،والملاكمونالمصارعونوأعجبه

.هـ()338سنةوفياتانظر(1)

تحريف.وهو،تعسف:(ط)في(2)

.(ط)منحاصرتينبينما)3(

ونحوها.السباحةوتعلموا،المروةفاسد،العقلقليلكلإلابهاينتفعلاالتي:(ط)في()4
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حولتدقوالكوسات)1(،الرجالبينويصارع،يديهبينالطبوليضربوكان،ونحوهاكالسباحة

احتاجثم،ذلكعلىيوافقهوممنمنهعقلوسخافة،شديدةرعونةوهذه،فيههوالذيالمكانر)2( سو

إلىذلكفأدى،أرزاقهمعنعوضاالبلادفأقطعهم،الأجنادأرزاقفيأموالصرفإلىالدولةمعز

.الجاهاتأصحاببأيديالتيالأراضيإلاعمارتهاوترك،تخريبها

منالناسمنوكان،والسنانيروالكلابالميتةأكلواحتىببغدادشديدغلا!وقعالسنةهذهوفي

علىيتركونبل،أحداأحديدفنلاكانحتىالناسفيالموتوكثر،ويأكلهمفيشويهمالأولاديسرق

منهمفكان،البصرةالناسوانتجع،بالخبزوالعقارالدوروأبيعت،الكلابمنهمكثيرافتأكلالطرقات

.مدةبعدماتمنهموصلومن،الطريقفييموتمن

ولدهبعدهمنالأمروولي،)3(المهدياللهعبيدبنمحمدالقاسمأبياللهبأمرالقائموفاةكانتوفيها

وفاتهوكانت،)4(الماضيةالسنةفيذلكذكرناكماشجاعاشديداالرأيحازموكان،إسماعيلالمنصور

الصحيح.علىالسنةهذهمنشوالفي

بدمشق،وفاتهكانت،الشاميةوالبلادالمصريةالديارصاحب:طغجبنمحمدالإخشيذتوفيوفيها

الإخشيديكافوروأقيمصغيرا--وكان(أنوجور)ولدهوأقيم،سنةوستونبضعالعمرمنوله

سيففقصد،مصرإلىوسار،كلهاالأمورعلىواستحوذ،كلهابالبلادالممالكيدبروكان،)6(أتابك

بنبمحمدواجتمع،شديدافرحابهاففرح،الإخشيذأصحابمنفأخذها،دمشقحمدانبنالدولة

في)8(العقيقيالشريفمعيوماالدولةسيفوركب.بهاالفيلسوفالتركيالفارابينصرا)7(أبيأمحمد

لديوانكلهاهذهتكونأنينبغي:وقالفأعجبتهالغوطةإلىالدولةسيففنظر،دمشقنواحيبعض

كافورإلىفكتبوا،دمشقأهلإلى)8(العقيقيذلكفأوعز-ملاكهامنبأخذهايعرض-كأنهالسلطان

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.(9)4/الأعشىصبح.مخصوصبإيقاعالاخرعلىبأحدهايدق،الصغيرالترسشبهنحاسمنصنوجاتهي

.34(1)6/المنتظمانظر

بعدها،وما)1/802(المغربالبيان،بعدهاوما284()8/الأثيرلابنالكامل192(-285)1/السيراءالحلة

العبر(156-152)15/النبلاءأعلامسير59(،08)2/البشرأخبارفيالمختصر2(0-91)5/الأعيانوفيات

-1)70الحنفااتعاظ43(-04)4/خلدونابنتاريخ)2/317(الجنانمرآة4()4/بالوفياتالوافي24(0)2/

.338(-2337/)الذهبشذرات(287)3/الزاهرةالنجوم(021

.هـ()333سنةحوادثانظر

.محمودبالعربيمعناهأن99()4/وفياتهفيخلكانابنذكر

.365(/1)الأعيانوفياتانظر.الأمير:وبك،الأب:أتا:كلمتينمنمركبةوهي،الملوكأولادمربييعني

.هـ()933سنةوفيات،تحريفوهو،ابن(طو)الخطيةالنسخفي

.هـ()367سنةوفياتفي،تحريفوهو،العقيلي(ط)في
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حلبعنوطرده،الدولةسيفعنهمفأجلى،كثيفةجيوشفيإليهمفأقبل،يستنجدونهالإخشيذي

صارفلما-ببديرويعرف-الإخشيذيبدرادمشقعلىفاستناب،راجعأكرثم،عليهاواستناب،أيضا

دمشقفيلهيبقولم،لهأولاكانتكمافأخذها،حلبإلىالدولةسيفرجعالمصريةالديارإلىكافور

.)1(
أيضا.ومدحهالمتنبيهجاهالذيهوهذاوكالمحور.سيء

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الفقه.فيالمشهورالمختصرصاحب:)2(الخرقي

الإماممذهبعلى،الفقهفيالمختصرصاحب،الخرقي،القاسمأبو،اللهعبدبنالحسينبنعمر

.)3(المقدسيقدامةبنالدينموفقوالشيخ،الفراءبنيعلىأبوالقاضيشرحهوقد.أحمد

كثرلمابغدادمنخرج،والعبادةالفضائلكثير،والعبادالفقهاءساداتمنهذاالخرقيكانوقد

وقصد،مصنفاتهوعدمت،فيهاهيالتيالدارفاحترقت،ببغدادكتبهوأودع،ا)4(للصحابةابهاالسب

وفي،الشهداءقبورمنقريبا،يزارالصغيرببابوقبره،السنةهذهفيماتحتىبهافأقام،دمشق

لأنذلكقالوإنما.هناككانإنفيقبلهالأسودالحجرويأتي:الحجكتابفيالمختصرهذامصنفه

سبعسنةفيمكانهمنأخذوهحينالقرامطةبأيديالأسودالحجر،)5(كوناحالكانالكتابلهذاتصنيفه

.)7(موضعهفيبيانهسيأتيكماوثلاثمئةوثلاثينتسعسنةإلىيردوهولم،ذكرنا)6(كماوثلاثمئةعشرة

لمالمذهبعلىوتخريجات،كثيرةمصنفاتلهكانت:يعلىأبوالقاضيليقال:الخطيبقال

فيها،هيالتيالدارفاحترقت،كتبهوأودعالصحابةسبظهرلماالسلاممدينةعنخرجلأنه،تظهر

.البلد)8(عنلبعدهانتشرتقدتكنولم،فيهاالكتبواحترقت

:قال،شخرفبنالفتحعنالهاشميالسميععبدالفضلأبيعن)9(طريقهمنالخطيبروىثم

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.هـ()357سنةوفياتفيترجمتهانظر

29()5/الأنساب(1-7518)2/الحنابلةطبقات()172للشيرازيالفقهاءطبقات235(-11/234)بغدادتاريخ

364(-363)15/النبلاءأعلامسير(441)3/الأعيانوفيات346()6/المنتظم1352(12/)عساكرابنتاريخ

.337(-2336/)الذهبشذرات923(-238)2/العبر

.متداول،مشهور،مطبوعوهو،"المغني"كتابهو

.(ط)منحاصرتينبينما

.(ظاو)(ب)منحاصرتينبينما

.هـ()317سنةحوادثانظر

.هـ()933سنةحوادثانظر

.75()2/الحنابلةطبقاتوانظر234(/1)1بغدادتاريخ

الخرقي.طريقمنأي
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وأحسن،للفقراءالأغنياءتواضعأحسنما:ليفقال،المنامفيطالبأبيبنعليالمؤمنينأميررأيت

:مكتوبلمجهمافإذا،كقهليورفع:قال.الأغنياءعلىالفقراءتيهذلكمن

ميتاتصيرقليلوعنحيافصرتميتاكنتقد

بيتا)1(الفناءبدارودعبيتاالبقاءبدارفابن

.)2(قبرهوزرت،وثلاثمئةوثلاثينأربعسنةبدمشقالخرقيمات:بطةابنقال

زمانه.فيالعراقيينأئمةأحد،الحنفيالفقيه،موسىأبيبناللهعبدأبو:)3(عيسىبنمحمد

وذأنهيظنوندارهاللصوصكبست،فاضلاثقةوكان،للمستكفيثمللمتقيببغدادالقضاءوولي

،الأرضإلىالفزعشدةمننفسهفألقى،السطوحإلىمنهمفهرب،أثخنتهضربةبعضهمفضربه،مال

السنة.هذهمنالأولربيعفيوذلك،اللهرحمهفمات

الشاعر.المحدثالفقيهالوزيرالسلميالفضلأبو:)4(اللهعبدبنمحمدبنمحمد

والتصنيف،الليلصلاةيدعولا،والخميسالإثنينيصوموكان،وصنفوجمع،الكثيرسمع

منهمواجتمع،بأرزاقهميطالبونهالأجنادفقصده،للشلطانالوزارةفولي.كثيراالشهادةاللهيسألوكان

فدخلوا،يصقيوقام،كفنهولبس،وتطيب،وتنور،رأسهفحلق،بحلاقفاستدعى،كثيرخلقببابه

أعلم.تعالىوالله،السنةهذهمنالاخرربيعفي،ساجدوهو-اللهرحمه-فقتلوهعليه

بذلكلقبه؟الملوكملكومعناه،بالإخشيذالملقب،بكرأبو:جفبن(طزج)بنمحمدالإخشيذ

أشروسنةملكمنأنكما،الإخشيذيسمىكانملكهامنوكل،)6(فرغانةملككانلأنه،الراضي

ملكومن،صوليسمىجرجانملكومن،شاهخوارزميسمىخوارزمملكومن،الأفشينيسمى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.234(/11)بغدادتاريخانظر

.235(/11)السالفالمصدر

.346()6/المنتظم

.347(-346)6/المنتظم

يعنيوطغج،وهموهو،طغجبناللهعبدبنمحمد:)6/347(والمنتظم،(و)طالخطيةالنسخفي

(س)عساكرابنتاريخ)992(مصرولاةفيالإخشيذوترجمة)5/56(،الأعيانوفياتانظر،الرحمنعبد

العبر366(-1365/)5النبلاءأعلامسير63(-56)5/الأعيانوفيات347()6/المنتظم24آ(4-ب1243/)5

237(-235)3/الزاهرةالنجوم316(-431)2/الجنانمراة(172-171)3/بالوفياتالوافي2(923-04)2/

.237()2/الذهبشذرات

المنتظموفي.فرغانةملوكأولادمنأصله:)5/56(خلكانابنعبارةمنهاوالأصح،مستقيمةغيرالعبارة

فرغاني.لأنه:347()6/
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.")2(منتظمه"فيالجوزيابنقاله.()1رسلانيسمىطبرستانملكومن،أصبهبذيسمىأذربيجان

يسمىالفرسملكومن،قيصركافراالجزيرةمعالشامملكمنتسميالعربوكانت:السهيليقال

يسمىالهندملكومن،النجاشييسقىالحبشةملكومن،صتبعيسمىاليمنملكومن،كسرى

وكانت.ذلكغيروذكر.)3(المقوقسالإسكندريةملكومن،فرعونكافرامصرملكومن،بطليموس

الله.رحمه،هناكفدفن،المقدسبيتإلىونقل،بدمشقوفاته

،جحدربندلف:فقيل،أقوالعلىاسمهفياختلفوا،الصوفيةمشايخأحد:)4(الشبليبكرأبو

.)5(
يوس!بنجعمرابن:وقيل

حاجبأبوهوكان،بسامراوولد،خراسانمنأشروسنةبلادمنشبليةلهايقالقريةمنأصله

سمعه،)7(النساجخيريديعلىالشبليتوبةوكانت،إسكندريةنائبخالهوكان،للموقق)6(الحجاب

أقبلثم،الكثيرالحديثوكتب،المذهبمالكيكانوقدأفورهمنفتاب،قلبهفيكلامهفوقع،يعظ

،والضياعالذهبمنكثيراشيئاأبوهلهتركوقد،كتبهوغسل،كلهذلكوترك،والمجاهدةالعبادةعلى

علىعكوفوالناس،الإمارةدارباليمنرأيت:الشبليقال.والمحتاجينالصوفيةعلىكلهافأنفقها

قدبالشامبعدرأيتهثم،لهفسجدوا،للسلامبيدهإليهموأومأ،طاقةمنالملكلهمفأشرف،بابها

هذاورأىذلكرأىومن.نعم:فقال؟الرجلذلكأنت:فقلت.بيدهوأمسكه،بدرهملحمااشترى

!؟الدنيايحقرنفلا

فردها،صرةفيديناراأربعينالشبليناولهفرغفلما،الصوفيةبعضيحجمحجاماالشبليورأى

فصك،الدنانيرهذهأجلمناللهمععهديأنقضلا،اللهمععملتماعملتإنماإني:وقال،عليه

.الحجامحتىالشبليمنخيرإنسانكل:وقال،وجههالشبلي

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

."سالار"347()6/المنتظمفي

السالف.المصدرانظر

.(1411/)الأنفالروضانظر

القشيريةالرسالة793(-1938/)4بغدادتاريخ375(-50/1366)الأولياءحلية348(-)337الصوفيةطبقات

النبلاءأعلامسير276(-273)2/الأعيانوفيات934(-347)6/المنتظم284(-282)7/الأنساب26(-2)5

طبقات(171-1)16:المذهبالديباج931(-317)2/الجنانمرآة24(1-524)2/العبر936(-1367/)5

.338()2/الذهبشذرات(092-928)3/الزاهرةالنجوم(132-402)الأولياء

.)337(الصوفيةطبقاتانظر

قلت:.الموفقأحمدأبيحجابةهووولي،الخلافةحجابكبارمنأبوهكان:367()15/النبلاءأعلامسيرفي

.هـ()278سنةوفياتفيسلفتالموفقترجمة

.هـ()322سنةوفياتانظر
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فترجل،فخذهفقبلإليهالشبليفتقدم.الأميرمسخرةهذا:الناسفقال،راكبارجلاالشبليورأى

يساويها،بماالدنيايأكلالذيأنت،بلى:فقال!تعرفنيلملعلك،سيدييا:وقالدابتهمنالرجل

.ا)1(بالدينالدنيايأكلممنخيروأنت

.القومأئمةمنذلكبعدكانثم،والمشايخالفقراءصحبثم

.هؤلاءتاجالشبلي:الجنيدقال

:يقولالتميميالمثنىبنعليسمعت:قالالزوزنيمحمودبنعليأخبرنا:الخطيبوقال

:ويقوليهيجوهودارهفيالشبليعلىدخلت

القربعادتهمن-يصبلابعدكعلى

الحبتيمهمنثحجبعلىيقوىولا

القلبيبصركفقدالعينتركلمفإن

نفسك؟احتبستلمن:لراهبقلت:قالعساكرابنالحافظفذكرأ،وكراماتأحواللهذكروقد

.يشربولايأكللايوماأربعينمكثلأنه:فقال؟اللهدونبالعبادةأفردتهلم:فقلت.للمسيح:قال

دينك؟ما:فقالإليفنزل،أشربولاآكللايوماأربعينصومعتهتحتفمكثت.عليعدها:فقلت

الصوفية.معوتركته،مالالهفجمعوا،دمشقإلىبهفجئت،فأسلم.محمدي:فقلت

السكرمنفيهابماويأكلون،الأموالتلكأميرهمعلىيعرضونالقطاعفجعل،مرةوأخذنا:قال

،الرجالتقتل:فقلت.صائمإني:فقال؟أصحابكمعتأكللالم:فقلت،يأكللاوهوواللوز

متعلقارأيتهمدةبعدكانفلما.موضعاللصلحاجعل،شيخيا:فقال!صائموأنتالأموالوتأخذ

هوالصومذاك:فقال؟!الرجلذاكأنت:فقلت،العبادةمنالباليكالشن)2(وهو،الكعبةبأستار

.ا)3(هناإلىبيبلغالذي

كانمما،تحتهالماتأملغيرمنالأقوالمنإليهنسب،الحلاجأمرعليهاشتبهممنأنهذكرنا)4(وقد

.والاتحادالإلحادمنيحاولهالحلاج

،بألوفصاحبهعنفتصدقت،مظلمةمندرهمعليكانقد:لخادمهقالالوفاةحضرتهولما

فرفعأ،لحيتهتخليلوترك،فوضأهيوضئهبأنأمرثم،منهأعظمشغلقلبيعلىماهذاومع

)2(

)3(

)4(

.(ظاو)(ب)منوالمثبت،(طو)()حفيليسحاصرتينبينما

.(شنن)المحيطالقاموس.شنان:جمعها،الصغيرةالخلقالقربة:الشن

.(ظاو)(ب)منوالمثبت،(طو)(ح)منحاصرتينبينما

.هـ(35)9سنةحوادثانظر
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الله.رحمه،ماتثم،نفسهلحيةيخللفجعل،)1(-لسانهاعتقلقدوكان-يده

يديه،بينفوقف،الجنيدعلىيومادخلأنهعنهوحكى،"الوفيات"فيخلكانابنالقاضيوذكره

وأنشد:بيديهوصفق

صعبوالصدبالصدورمونيعذبوالوصلالوصالعودوني

ذنبذاكومالهمحبيفرطذنبيأنأزمعواحينزعموا

يحب)2(إلايحبمنجزاماالتلاقيعندالخضوعوحقلا

اللهمجنونأنا:يقولوهوعريانجمعةيومالرصافةجامعبابعلىمجنونارأيت:قالأنهعنهوذكر

:يقولفأنشأ؟الناسمعفتصلي،وتدخلتستترألا:فقلت،اللهمجنونأنا

عنيحقوقهمحاليأسقطتوقدحقناواجبواقضزرنايقولون

مني)3(لهمأنفتمنهايأنفواولملهايأنفواولمحاليأبصرواإذا

لنفسه:أنشدأنهعنه"تاريخه"فيالخطيبوذكر

يزدحمانالأجفانفيدمعانفانبرىوالحبيبةالشبيبةمضت

)4(قلبانليوليسبمودعينرميننيالحادثاتأنصفتنيما

فيودفن،سنةوثمانونسبعوله،السنةهذهمنبقيتالليلتينالجمعةليلةاللهرحمهوفاتهوكانت

الله.رحمه،الخيزرانمقبرة

وث!اثمئةوث!اثيوخمللعسنةخلت5ث!

وناصربويهبنالدولةمعزواصطلح،الخلافةدارفيدلهالمطيعالخليفةأمراستقرالسنةهذهفي

ناصرظفرثم،متعذدةمراتفاقتتلا،التركيتكينالدولةناصرحاربثم،ذلكعلىحمدانبنالدولة

.والجزيرةبالموصلأمرهواستقر،يديهبينفسمله،بتكينالدولة

بويهبنيمملكةفاتسعت،الخراسانيةمنوانتزعها،الريعلىبويهبنالدولةركناستحوذوفيها

.(طو)(ظا)منحاصرتينبينما()1

.(273)2/الأعيانوفياتانظر)2(

البيتين.هذينلهوساق،هـ(531)سنةوفياتفيالمجنونلهذاالمصنفترجموقد276()2/السالفالمصدر)3(

.31(6-531)6/بغدادتاريخ()4
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ضمانإليهمويحمل،والعراقوالأهوازوفارسوأصبهانوالجبلالريأعمالبأيديهمصارفإنه،جدا

.الجزيرةمنوربيعةمضروديارالموصل

أعيانهممنوأسر،البريديأصحابفهزم،البريديبنالقاسمأبيوجيشالدولةمعزجيشاقتتلثم

.كثيرةجماعة

،حمدانبنالدولةلسيفالثغورأميرالثملينصريدعلىوالمسلمينالزومبينالفداءوقعوفيها

والمنة.الحمدولله،مسلموخمسمئةألفينمننحواالأسارىعدةفكان

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.الإستراباذيالقاضي:)1(الحسينبنحمويهبنالحسن

المتهجدينمنوكان،طويلةمدةببلدهوحكم،للإملاءمجلسنلهوكان،وحدثالكثيرروى

رحمه،إنزالهعندجاريتهصدرعلىفجأةماتوقد،ووجاهتهمروءتهفيالمثلبهويضرب،بالأسحار

الله.

.وغيرهالدنياأبيابنسمع،الختلياللهعبدأبو:)2(اللهعبدبنأحمدبنالرحمنعبد

وخلق.الدارقطني:عنهوحدث

.حديثما)3(ألفبخمسينحفظهمنحدث،حافظاثبتاثقةوكان

محمدأبو،تميمبنزيدبنرغبانبناللهعبدبنحبيببن)4(السلامعبدبنرغبانبنالسلامعبد

الشيعي.الماجن،الجنديكالملقب،الكلبي

استجادوقد،خماريةوغيرخمارية،قويةأشعارلهوكانت،تميمبنيمواليمنإنه:ويقال

.(الخماريات)فيشعرهنواسأبو

والقاهر.للمقتدرالوزير،الحسنأبو:)6(الجراحبنداودبنعيسىبنعلي

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

المنتظم)6/035(.

النبلاءأعلامسير351()6/المنتظم)5/45(:الأنساب022()3/الإكمال192(-092)01/بغدادتاريخ

.)356(الحفاظطبقات871(-875)3/الحفاظتذكرة(1/436-437)5

.192(-092-01)بغدادتاريخانظر

.(164-1/1163)النبلاءأعلامسير.(-184188)3/الأعيانوفيات-67(51-1)4الأغاني

هـ()236سنةأوهـ()235سنةتوفيأنهوالصواب،السنةهذهوفياتفيالجنديكترجمةإيرادفيكثيرابنوهم

.(185)3/الأعيانوفياتانظر

ابن-تاريخ(61-1/41)2بغدادتاريخ364(-281)الأمراءتحفة()186الفهرست(918-)186الكتابإعتاب
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فاضلاثبتاثقةوكان،وغيرهالطبراني:وعنه،الكثيروسمع،ومئتينوأربعينخمسسنةولد

،الفرسمنأصلهوكان،مجالستهمويكثرالعلمأهليحب،والصياموالصلاةالتلاوةكثير،عفيفا

علىمنهاأنفقتدينارألفسبعمئةملكت:قالأنهعنهرويوقد.الحلاجعلىالقائمينأكابرمنوكان

ألفا.وثمانينألفستمئةالخيروجوه

،المنزلفجاء،شديدحروكان،والمروةوبالصفابالبيتطافبغدادمننفيحينمكةدخلولما

يتهيألامماهذاإن:أصحابهبعضلهفقال.ثلجشربةاللهعلىأشتهي:وقالكالميتنفسهفألقى

،فأمطرتسحابةجاءتالنهارأثناءفيكانفلما،المنىإلىاستروحتولكني،أعرف:فقال.هاهنا

فلما،صائماالوزيروكان،لهوخبأه،كثيراشيئاالبردمنذاكصاحبهلهفجمع،كثيرشديدبردسقطثم

الصوفيةمنحولهمنيسقيهفجعل،بثلجكلهاالأشربةمنبأنواعصاحبهإليهفأقبل،المسجدجاءأمسى

قدكناالشرابذلكمنبشيءجئتهمنزلهإلىرجعفلما.ذلكمنشيئاهويشربولم،والمجاورين

.)1(المغفرةتمنيتكنتلوأشتهيكنت:وقال،جهدبعدفشربه،ليشربنهعليهوأقسمت،لهخبأناه

له.وغفراللهرحمه

قوله:عيسىبنعليالحسنأبيالوزيرشعرومن

سائلغيرشامتاأونابنيلمابشماتةسائلاعنيكانفمن

)2(الزلازلتلكأهوالعلىصبوراحرةابنالخطوبمنيأبرزتفقد

كانالكزخأهلمنعطاراأنجماعةعنأبيهعن)3(التنوخيالمحسنبنعليالقاسمأبوروىوقد

الدعاءعلىوأقبل،منزلهولزم،كسبهعنوانكسر،دكانهفغلق،دينادينارستمئةركبه،بالسنةمشهورا

يقولوهوالمنامفي!واللهرسولرأىاللياليتلكبعضفيكانفلما،كثيرةلياليوالصلاةوالتضرع

الوزير،بابقصدالرجلأصبحفلما.ديناربأربعمئةلكأمرتهفقد،الوزيرعيسىبنعلياقصد:له

قالإنهثم،بالانصرافوهمالمجلسعليهطالحتىعليهلهيستأذنأحدالعلفجلس،أحديعرفهفلم

الوزير.علىأقصهأنأريدوأنا،المنامفي!اللهرسولرأيترجلإنيللوزيرقل:الحجبةلبعض

بأسرعكانفما،دخلثم.متعددةرسلاطلبكفيأنفذقدالوزيرإن!؟الرائيوأنت:الحاجبلهفقال

)1(

)2(

)3(

الأثيرلابنالكامل73(-)14/68الأدباءمعجم355(-351)6/المنتظم1246(-آ244)12/(س)عساكر

-892/)15النبلاءأعلامسير238()2/العبر)236(الفخري،بعدهاوما(46وه04وه18وه174،183)8/

.336(2/)الذهبشذرات(928-288)3/الزاهرةالنجوم317(-2631/)الجنانمرآة3(15

.(1ه-41/)12بغدادتاريخ

.35(0)14/الأدباءمعجمانظر

.الكتابهذامنهـ()447سنةوفياتفيترجمتهسترد
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لهفقال،لهذلكفذكر.ومنزلهوصنعتهاسمهعنيستعلمهالوزيرعليهفأقبل،عليهأدخلنيأنمن

وقدعنكأسأللمنأدريلافأصبحت،دينارأربعمئةبإعطائكيأمرنيوهواللهرسولرأيتإني:الوزير

دينارألفبإحضارأمرثم.إيايقصدكفيخيرااللهفجزاك،الرسلمنعدةالآنإلىطلبكفيأرسلت

علىأزيدلاواللهلا:الرجلفقال.عنديمنهبةوستمئة،اللهرسوللأمرأربعمئةهذه:لهفقال

هذا:الوزيرفقال.دينارأربعمئةمنهاأخذثم.فيهوالبركةالخيرأرجوفإني،لمجيواللهرسولبهأمرنيما

ثلاثعليكنصبرنحن:فقالواأموالهمالديونأربابعلىفعرض،الرجلفخرج.واليقينالصدقهو

إليهمفدفع،الثلثأموالهممنيعطيهمأنإلافأبى.كسبكعلىودمدكانكالذهببهذاوافتح،سنين

.(دينار)1ألفكسبحتىالحولحالفما،الأخرىبالمئتينالدكانوفتح،دينارمئتي

:ويقال.سنةتسعينعنالسنةهذهفيوفاتهوكانت.صالحةكثيرةأخبارالوزيرعيسىبنولعلي

أعلم.والله،قبلهاالتيفي

الشافعي.الفقيه،الفارسياللهعبدأبو:بحربنإسحاقبن)2(إسماعيلبنمحمد

عنهحدثمنواخر،وغيرهالدارقطني:وعنه،وغيرهالدمشقيزرعةأباسمع،فاضلاثبتاثقةكان

السنة.هذهمنشوالفيوفاتهوكانت،مهديبنعمرأبو

بنعامربنجابربنيزيدبنجابربنعمروبنموسىبنعليبنهارونبنمحمد)3(بنهارون

القاضيوالد؟جعفرأبوضبةسعدبنا)4(بنبكربنأمالكبنذهلبنصبحبنتيمأسيدبن

.)5(هارونبنالحسيناللهعبدأبي

إسلامه،وحسنفأسلم،الإسلامأدركهجابربنويزيد،الزمانقديمفيعمانملوكأسلافهكان

ابنه.عنهوروى،بهاوحدثبغداد)6(فنزل،عمانمنأهلهمنانتقلمنأولهذاهارونوكان

عليهم،دارةونفقاته،الفنونسائرفيالعلماءمجمعدارهوكانت،فنكلمنمتضلعافاضلاوكان

فيمبرزاكان:وقال،كثيراثناءالدارقطنيعليهأثنىوقد،ببغدادوافرةومهابة،عاليةمنزلةلهوكان

.والكلام،القرانومعاني،والشعرواللغةالنحو

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.35(5-353)6/والمنتظم(542-2432/)المحاضرةنشوارانظر

.(512)3/للسبكيالشافعيةطبقات355()6/المنتظم5(0)2/بغدادتاريخ

.356()6/المنتظم33(/41)بغدادتاريخ

.(461)8/بغدادتاريخفينسبهوانظر356()6/المنتظممنحاصرتينبينما

فيترجمته،هـ()893سنةتوفي،الكوفةوقضاءالمنصورمدينةقضاءإليهأضيفثم،الكرخقضاءوليقدكان

.79(-69)17/النبلاءأعلامسير

.33(/41)بغدادتاريخانظر،هـ(03)5سنةوذلك
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فيها:توفيوممن:الأثيرابنقال

عالماوكان:الصولىصول(بنمحمدأبنالعباسبناللهعبدبن(بنيحعىأبنمحمدبكرأبو

.(والأخبار)1الآداببفنون

.)2(سيأتيكمابعدهاالتيفيالجوزيابنذكرهوإنما

كتاب"له،سريجابنتلميذ،الشافعيالفقيه:الطبريأحمدأبيبنأحمدالقاصر)3(ابنالعباسأبو

السنجي)6(عليوأبو،()الختناللهعبدأبوشرحه،مختصر)4(وهو،"المفتاحكتاب"و"التلخيص

أيضا.

الناسيعظوكان،طرسوسقضاءفتولىهووأما،والآثارالأخبارالناسعلىيقصأبوهوكان

وثلاثمئة.وثلاثينخمسسنةفيفمات،عليهمغشيافسقط،خشوعلهفحصل،أيضا

و!اثمئةوث!اثيرستسنةخلتر5ث!

،البريديبنالقاسمأبييدمنفاستنقذاها،البصرةإلىبغدادمندلهوالمطيعالدولةمعزخرجفيها

بأخذويتوعدهمالقرامطةيتهددوبعث،البصرةعلىالدولةمعزواستولى،أصحابهوأكثرهووهرب

أخيهلتلقيالدولةمعزسارثم،دينارألفمئتيالسنةفيتعملضياعاالخليفةإقطاعفيوزاد.بلادهم

ثم.يفعلفلابالجلوسويأمره،أيضاماثلاوقام،أخيهيديبينالأرضفقبل،بالأهوازالدولةعماد

.جيدةأمورتمهدتوقد،أيضاإليهاالخليفةورجع،بغدادإلىعاد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

منه.حاصرتينبينوما(468)8/الأثيرلابنالكامل

فيالذهبيوترجمه،(الخطيبتاريخفيكما)الشاهدجعفربنمحمدبنطلحةهوالسنةهذهفيوفاتهذكرالذي

سنةفيوفاتهذكرالذيأما.وغيرهما"النبلاءأعلامسير"وفي،796()7/الإسلامتاريخمنالسنةهذهوفيات

.(بشار)تابعهماوفي(الخطيبتاريخفيكما)والمرزبانيالتنوخيفهوست

1/371)5النبلاءأعلامسير96(-1/68)الأعيانوفيات(52-01/42)الأنساب(11)للشيرازيالفقهاءطبقات

الزاهرةالنجوم63(-)3/95للسبكيالشافعيةطبقات)6/227(بالوفياتالوافي241()2/العبر372(-

.933(2/)الذهبشذرات66(-)65اللههدايةابنطبقات492()3/

."التلخيصكتاب"أي

ختن؟إبراهيمبنالحسنبنمحمدهوالختناللهعبدوأبو،تحريفوهو،الحسين:(طو)الخطيةالنسخفي

-)3/136للسبكىالشافعيةطبقاتفيترجمتهانظر،الصهراللغةفيوالختن،الإسماعيليبكرأبيالإمام

)138.

أعلامسيرفيترجمتهانظر،هـ()432سنةتوفي،شعيببنالحسين:ويقال،شعيببنمحمدبنالحسنهو

.68(/1)الأعيانوفياتوانظر(527-526/)17النبلاء



177هـ336سنةوفيات

أخيوشمكيريدمنوانتزعها،وجرجانطبرستانبلادعلىالدولةركناستحوذالسنةهذهوفي

بصاحبها.يستنجدخراسانإلىوشمكيرفذهب،الديلمملكمرداويج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

،المناديبنالحسينأبو:يزيدبناللهعبيدبنمحمدبنجعفربنأحمد)1(المناديبنالحسينأبو

كثيراصنف،صادقاحجةأميناثقةوكان.الصاغانيإسحاقبنومحمد،الدوريوعباسأ،جدهسمع

عنهروىمنوآخر.أخلاقهلشراسةوذلك؟اليسيرإلامنهاالناسيسمعولم،جمةعلوماوجمع

.)2(الغوريفارسبنمحمد

القرانعلومفيالمناديبنالحسينأبوصنف:قالأنهالقزوينييوسفأبيعنالجوزيابنونقل

الروايةبينجمع،الكلامنقيهوبل،حشوكلامهفييوجدولا،كتاباوأربعينونيفا،كتابأربعمئة

.)3(والدراية

فيتوجدلافوائدعلىووقف،واطلاعهفضيلتهعلممصنفاتهعلىوقفومن:الجوزيابنوقال

.-)4(
كسبه.عير

سنة.ثمانينعنالسنةهذهمحرمفيوفاتهكانت

الصولي.بكرأبو:صولبنمحمدبنالعباسبناللهعبدبنيحىبنمحمد)5(الصولي

وطبقاتالأشرافوماثر،الخلفاءوأيامالملوكبأخبارالمعرفةحسن،الأدببفنونالعلماءأحدكان

.الشعراء

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

المنتظم6(-3)2/الحنابلةطبقات()173للشيرازيالفقهاءطبقات75(-96)4/بغدادتاريخ)58(الفهرست

الوافي242()2/العبر85(5-984)3/الحفاظتذكرة363(-361)15/النبلاءأعلامسير358(-357)6/

-351)الحفاظطبقات592()3/الزاهرةالنجوم(44)1/النهايةغاية325()2/الجنانمرآة592()6/بالوفيات

.343()2/الذهبشذرات352(

.(091)9/الأنسابانظر،تحريفوهو،اللغوي:(طو)الخطيةالنسخفي

.358()6/المنتظم

السالف.المصدر

نزهة(111-511)8/الأنساب432(-)3/427بغدادتاريخ216(-)215الفهرست)431(الشعراءمعجم

236(-)3/233الرواةإنباه(111-901)91/الأدباءمعجم361(-)6/935المنتظم(591-)188الألباء

بالوفياتالوافي242(-241)2/العبر352(-103)15/النبلاءأعلامسير361(-356)4/الأعيانوفيات

)3/692(الزاهرةالنجوم428(-)5/427الميزانلسان325(-)2/931،الجنانمراة291(-091)5/

.342(-933)2/الذهبشذرات
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الرواية،واسعوكان،وغيرهم،العيناءوأبي،وثعلب،والمبرد،السجستانيداودأبيعنروى

وحظي،الخلفاءمنجماعةونادم،هائلةكثيرةكتبوله.الكتببتصنيف،حاذقا،الحفظجيد

هذاالصوليوكان،الكتابأكابرمنأولادهكانثم،بجرجانملوكاوأهلهصولجدهوكان،عندهم

.الحفاظمنوغيرهالدارقطنيعنهروىوقد،حسنشعروله،الطريقةحسنالاعتقادجيد

قوله:شعرهومن

معشوقالمعشوقمنشيءوكليشبههكانمنأجلهمنأحببت

مسروقعينيهمنسقميكأنبمقلتهمابجسميحكيتحتى

السنة.هذهفيبهافمات،لحقتهلحاجةالبصرةإلىبغدادمنالصوليخرج

المكي.الزاهدالحسنأبيالشيخابنةوفاةكانتوفيها:()1(المكيالحسنأبيابنةأ

منيكتسبهمماأبيهاكسبمنتقتاتكانتوإنما،بمكةالمقيماتالناسكاتالعابداتمنوكانت

عليهافزاد،أصحابهبعضمعمرةأرسلهاأنفاتفق،إليهايرسلهادرهمابثلاثينسنةكلفيالخوصعمل

هذهعلىوضعتهل:قالتاختبرتهافلما-نفقتهافيوزيادةهابىبذلكيريد-درهماعشرينالرجلذلك

ولولا،فيهاليحاجةفلا،بهاارجع:فقالت.نعم:فقال.لهحججتالذيبحقاصدقني؟شيئا

قابل.إلىالمزابلمنإلارزقلييبقولم،هذاعاميأجعتنيفإنك،عليكلدعوتالخيرقصدتأنك

قال.هوماأدريولا،بمالكاختلطتقدإنها:فقالت؟درهماالثلاثينمنهاتأخذيألا:فقلت

ولكن،عليهاوضيقت،عليهذاياشققت:وقاليقبلهاأنفأبى،أبيهاإلىبهافرجعت:الرجل

.بها)2(فتصدق،اذهب

وث!اثمئةوث!اثيرسبمسنةح!خلتث!

معزفتملك،نصيبينإلىالدولةناصرمنهفانهزم،الموصلإلىبغدادمنالدولةمعزركبفيها

ثم.عليهالدعاءوكثر،أموالهموأخذ،أهلهافعسف،السنةهذهمنرمضانفيالموصلبويهبنالدولة

علىيستنجدهالدولةركنأخيهمنخبرفجاءه،حمدانبنالدولةناصريدمنكلهاالبلادأخذعلىعزم

الجزيرةبلادمنيدهتحتعمايحملأنعلىالدولةناصرمصالحةإلىفاحتاج،الخراسانيةمنقبلهمن

.362(-361)6/المنتظمفيوترجمتها.للإيضاحعندنامنزيادةحاصرتينبينما(1)

النسخة.هذهمنعليهالعثوراستطعناماوهو،(ظا)نسخةعلىمقابلتناتنتهيهناإلى)2(
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علىالدولةوركنالدولةعمادولأخويهلهيخطبوأن،درهم()1(ألفأآلافثمانيةسنةكلفيوالشام

وأخذ،هائلبجيشالدولةركنأخيهإلىوبعث،بغدادإلىالدولةمعزوعاد.ففعل،كلهابلادهمنابر

.خراسانبولايةالخليفةعهدله

،الروممنكثيفجمعفلقيه،الزومبلادإلىحلبصاحب؟حمدانبنالدولةسيفدخلوفيها

بأساطرسوسبأهلوأوقعوا،مرعشالروموأخذت،الدولةسيففانهزم،شديداقتالافاقتتلوا

.راجعونإليهوإناللهفإنا،شديدا

ذراعاوعشرينأحدإلىدجلةزيادةانتهت()2(السنةهذهمنأرمضانوفي:الجوزيابنقال

بالهربالناسوهم،الغرقعلىالشرقيالجانبوأشرف،عليهاالتيوالدورالضياعفغرقت،وثلث

)3(
منه.

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الحاكموالدوهو؟البيعمحمدأبو،الحكمبننعيمابن:حمدويه)4(بنمحمدبناللهعبد

.)5(النيسابورياللهعبدأبي

يقوموكان،ألفمئةالعلماءعلىوأنفق،غزوةوعشريناثنتينوغزا،سنةوثلاثينثلاثاأذن

،وغيرهخزيمةابنعنوروى،الحجاجبنومسلم،أحمدبناللهعبدأدرك،الصدقةكثير،الليل

سنة.وتسعينثلاثعنوتوفي

الكاتب.الفرجأبو،قدامةبنجعفربنقدامةهو:المشهور)6(الكاتبقدامة

عنثعلباسألوقد،الشأنهذاعلماءيقتديوبه،")7(الكتابةوصناعةالخراج"فيمصنفله

.أشياء

.بنيسابورالواعظالمذكرعليأبو:عمر)8(بنعليبنمحمد

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.477()8/الكاملمنوالمثبت،(بو)(ح)فيلشىحاصرتينبينما

.(ب)منحاصرتينبينما

.362()6/المنتظمانظر

الحاكمولدهتاريخمننقلاالإسلامتاريخمنوثلاثينتسعسنةوفياتفيالذهبيوترجمه،362()6/المنتظم

/7()726.

.الكتابهذامنهـ(04)5سنةوفياتفيترجمتهسترد

.792()3/الزاهرةالنجوم(502-302)6/الأدباءمعجم363()6/المنتظم

المطبوعة.النفيسةالكتبمنوهو

.2(39-292)5/الميزانلسان652(-165)3/الاعتدالميزان363()6/المنتظم
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سامحه،سنينوسبعمئةعنالسنةهذهفيوتوفي،يلقهملمالذينالمشايخعنالتدليسكثيركان

المالكي.الفقيه،الضريرالفرضيالنجاأبو:عبيد)1(بنمظفربنمحمد

فاضلافهماأديباوكان،النظيرقليلةالفرائضفيمصنفاتوله،مالكمذهبعلىالفقهفيكتابله

الله.رحمه،حاذقا

وث!اثيئةوث!اثيرثما!3سنةخلت5ث!

.الكرخونهبت،السنةوأهلالشيعةبين()2(فتنةأوقعتمنهاالأولربيعفي

.القضاةقضاءالهمذانياللهعبيدبنعتبةالسائبأبوالقاضيتقلدالاخرةجمادىوفي

إلىالسلطانمنفهرب،العقوباتبعضاستوجبقدكانشاهينبنعمرانلهيقالرجلخرجوفيها

وقطاعالضيادينمنخلقعليهوالتف،والطيورالسمكمنيصيدهمايقتاتفكان،البطائحناحية

إليهوأرسل،النواحيتلكبعضجبايةعلىالبريديبنالقاسمأبوواستعمله،شوكتهفقويت،الطريق

عنه،بهاشتغلأمردهمهلكنه،الوزيرفهزم،الصيمريجعفرأبيوزيرهمعجيشابويهبنالدولةمعز

:وفاةوذلك

وكان،منهمتملكمنوأول،بويهأولادأكبربويهبنعليالحسنأبووهو)3(بويهبنالدولةعماد

كماوثلاثمئةوعشرينثنتينسنةفيظهورهأولكان.نفسهفيرئيسا،السيرةجيد،حازماعاقلا

،بالهلاكنفسهمنفأحس،الالاملديهوتواترت،الأسقامعليهقويتالعامهذافيكانفلما.ذكرنا)4(

لهيحصلواولم،والأتراكالديالممن،والرجالالأموالوكثرة،الملكمنفيههومايعادلولم

ليجعله،الدولةعضدولدهإليهيستدعيالدولةركنأخيهإلىفأرسل،ذكر)5(ولدلهيكنولم.الفكاك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.363()6/المنتظم

.(ب)منوالمثبت،()حفيليسحاصرتينبينما

أعلامسير)2/247(العبر04(0-)3/993الأعيانوفيات،بعدهاوما264()8/الكامل365()6/المنتظم

346)2/الذهبشذرات3(00-992)3/الزاهرةالنجوم327(-326)2/الجنانمرآة(304-1/204)5النبلاء

-)347.

.هـ(132)سنةحوادثانظر

جيشهعنهردولا،والأموالالرجالوكثرةوالملكالأموالمنفيههومااللهأمرعنهدفعولايفادهولم:(ط)في

الملكاللهفسبحان،إليهمكانماأحوجعنهتخلوابل،والعددالعددكثرةمع،والأعجاموالأتراكالديالممن

..ذكرولدلهيكنولم،العلامالقاهرالقادر
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دخلفلما،لتلقيهجيشهجميعفيبنفسهوخرج،شديدافرحابهفرحعليهقدمفلما،بعدهمنعهدهوليئ

ووزرائهأمرائهعندشأنهمنليرفع،الأمراءكأحديديهبينوقام،السريرعلىأجلسه،المملكةداربه

بعضمنوفهم.والرجالالملكوتدبير،والأموالالبلدانمنيملكهماعلىالبيعةلهعقدثم.وأعوانه

تمهدتحتى،اخرينوسجنمنهمشاءمنوقتل،عليهمالقبضفيفشرع،لذلككراهيةالأمراءرؤوس

مدةوكانت،سنةوخمسينسبععنالسنةهذهفيبشيرازالدولةعمادوفاةكانتثم.الدولةلعضدالأمور

وكان،أقرانهدونالسبققصبحازوممن،زمانهفيالملوكخيارمنهووكان،سنةعشرةستملكه

ببغدادعنهينوبكانالدولةمعزأخوهولكن،الخلفاءيكاتبهكانوبذلك،الأمراءأميرالحقيقةفيهو

.والسوادوالعراق

إليهوكتب،شاهينبنعمرانمحاربةعنالصيمريجعفرأبوالوزيراشتغلالدولةعمادماتولما

بيانهسيأتيماأمرهمنوكان،ضعفهبعدعمرانأمرفقوي،أمورهاويضبطشيرازإلىيسيرأنالدولةمعز

موضعه.في

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

المصريالمراديجعفرأبو:يونسبنإسماعيلبنمحمدبنأحمد)1(النحويالنحاسجعفرأبو

.وغيرهالتفسيرفيكثيرةمصنفاتله،الأديبالمفسراللغوي،بالنحاسالمعروف،النحوي

السنة.هذهمنالحجةذيفيوفاتهوكانت،المبردأصحابولقي،الحديثسمعوقد

.)2(السبتيوممنهاخلونلخمس:خلكانابنقال

النيليسحرالعامةبعضفظنه،العروضمنشيئايقطع)3(المقياسعندجلسأنهوفاتهسببوكان

الله.رحمه،ذهبأينيدرولم،فغرقفسقط،برجلهفرفسه،يوفيلئلا

إسحاقوأبي،الأنباري،بنأبكروأبي،الأخفشسليمانبنعليعنالنحوأخذقدوكان

الناسخو""القرآن"تفسير:منها،مفيدةكثيرةمصنفاتوله،وغيرهمونفطويه،الزجاج

)1(

)2(

)3(

023(-224)4/الأدباءمعجم364()6/المنتظم2(20-02)1الألباءنزهة)923(واللغويينالنحويينطبقات

(246)2/العبر(204-104)15/النبلاءأعلامسير(001-199/)الأعيانوفيات(401-101)1/الرواةإنباه

شذرات()157الوعاةبغية033()3/الزاهرةالنجوم327()2/الجنانمرآة364(-362)7/بالوفياتالوافي

.346()2/الذهب

.(1/001)الأعيانوفيات

زادإذاالماءيدخل،النيلإلىطريقله،بمصرالنيلشاطىءعلىبركةوسطفيقائم،رخاممنعمودهو:المقياس

.(178)5/البلدانمعجم.زيادتهمقدارإليهاالماءبوصوليعرفون،عندهممعروفةخطوطالعمودذلكوفي،عليه
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وغير،العشرةوالدواوينالمعلقاتوشرح،مثلهيصنفولم،"سيبويهأبياتشرح"و،"والمنسوخ

الله.رحمه،بهالناسوانتفع،جدابخيلاوكان،النسائيالرحمنعبدأبيعنالحديثوروى.ذلك

الخليفة:وفاةكانتوفيها

خلعثم،ويومينأشهروأربعةسنةالخلافةوليوقد:باللهالمكتفيعليبناللهعبد)1(باللهالمستكفي

سثالعمرمنوله،دارهفيمعتقلوهوالسنةهذهفيوفاتهوكانت.)2(ذكرهتقدمكماعيناهوسملت

.وشهرانسنةوأربعون

المعدل!.الحسنأبو:نصربنسختويه)4(بنحمشاذ)3(بنعلي

أربعمئةفي"مسندا"وصنف،وحدث،الكثيروسمع،البلدانإلىرحل،بنيسابورعصرهمحدث

وجل.عزدلهوالخشيةوالصيانةالعبادةوكثرة،والحفظالإتقانشذةمعذلكغيروله،جزء

.)6(خطيئةعليهكتبتالملائكةأنأعلمفماوالحضرالسفرفيصحبته:)5(بعضهمقال!

الجمعةيوموذلك،فجأةفيهفتوفي،مرضغيرمنالحمامدخل،ونيفجزءمئتيفيتفسيروله

الله.رحمه،السنةهذهمنشوال!منعشرالرابع

.البغداديالواعظ،الحسنأبو:الحسنبنأحمد)7(بنمحمدبنعلي

وروى،الكثيرسمعوقدبغدادإلىرجعثم،بالمصريعرفحتىبهافأقام،مصرإلىارتحلثم

لئلامتبرقعوهويتكلموكان،والنساءالرجال!فيهيحضرهوعظمجلسلهو!ن،وغيرهالدارقطنيعنه

قائماقامكلامهسمعفلما،مستخفيا)8(النقاشبكرأبووعظهحضروقد،وجمالهحسنهالنساءيرى

.حرامبعدكالقصص:لهوقال!نفسهوشهر

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

وما042()8/الأثيرلابنالكامل364(-933)6/المنتظم(11-101/)0بغدادتاريخ54(0)2/الذهبمروج

(183-)182الهمياننكت245()2/العبر(131-111)15/النبلاءأعلامسير(121-012)النبراس،بعدها

.34(5)2/الذهبشذرات893(-)793الخلفاءتاريخ(992)3/الزاهرةالنجوم

.هـ()334سنةحوادثانظر

مكسورةوميم،مكسورةمهملةبحاء)2/237(لليافعيالجنانمراةوفي221()4/الأنسابفيضبطهكذا

.مشدد-

(248)2/العبر856(-855)3/الحفاظتذكرة(004-893)15/النبلاءأعلامسير365(-364)6/المنتظم

.348()2/الذهبشذرات)358(الحفاظطبقات(237)2/الجنانمرآة

.72(0)7/الإسلامتاريخفيالذهبيعليهنصكما،إسحادتىبنأحمدبكرأبوهو

.365(-364)6/المنتظم

.382(381-/1)5النبلاءأعلامسير76(-75/)12بغدادتاريخ)263(الفهرست

.هـ()351وفياتفيترجمتهسترد



183هـ933سنةأحداث

فيكثيرةكتبوله،لهيعةوابن،الليثحديثجمع،عرافاأميناثقةوكان:الخطيبقال

.(1الزهد)

سنة.وثمانونسبعوله،السنةهذهمنالقعدةذيفيوفاتهوكانت

وث!اثيئةوث!اثيرتسمسنةخلت5ثي

قدالقرامطةوكانت،مكانهإلىالمكيالأسودالحجرردمنهاالقعدةذيفيالمباركةالسنةهذهفي

الكعبةحولالعامذلكالحجيجمنوجدوهمنوقتلوا،ذكرنا)2(كماوثلاثمئةعشرةسبعسنةفيأخذوه

ذلكوقعولما،اللهلعنهالجنابيالحسنسعيدأبيبنسليمانطاهرأبوذاكإذملكهموكان،المطهرة

فلمموضعهإلىليردوهدينارألفخمسينالتركيبجكمالأميرلهمبذلوقد،جداذلكالمسلمونأعظم

إلىحملوهالعامهذافيكانفلما.بأمرهأخذناهمنبأمرإلانردهولابأمرأخذناهنحن:وقالوا،يقبلوا

إنا:فيهكتاباطاهرأبيأخووكتب،الناسليراهجامعهامنالسابعةالأسطوانةعلىوعلقوه،الكوفة

مكةإلىأرسلوهثم.ومناسكهمالناسحجليتمبأخذهأمرنامنبأمررددناهوقد،بأمرالحجرهذاأخذنا

.م!)3(
مقامهمدةوكان،والمنةالحمدودله،السنةهذهمنالقعدةذيفيفوصل،معودعلىسيءبغير

حينالقرامطةأنواحدغيرذكروقد.شديدافرحابذلكالمسلمونففرح،سنةوعشرينثنتينعندهم

واحدقعودحملهردوهولما،العقر)4(أسنمتهاويعتري،تحتهفعطبتجمالعدةعلىوحملوهأخذوه

والمنة.الحمدودله،بأسيصبهولم

فوغل،الرومبلادإلىألفاثلاثينمننحوكثيفبجيشحمدانبنالدولةسيفدخلالسنةهذهوفي

الدربعليهالرومفأخذت،رجعثم،كثيراشيئاوغنم،أمماوأسرخلقاوقتل،حصوناوفتح،فيها

الدولةسيفونجا،لهمأخذهكانماواستردوا،بقيتهموأسروا،معهمنعامةفقتلوا،منهيخرجالذي

.راجعونإليهوإناللهفإنا،أصحابهمنيسيرنفرفي

محمدبنالحسنمحمدأبامكانهالدولةمعزفاستوزر،الصيمريجعفرأبوالوزيرماتوفيها

إليهوبعث،بهالحالوتفاقم،أيضاشاهينبنعمرانأمرفاستفحل،الأولىجمادىفي()المهلبي

.76()12/بغدادتاريخ(1)

.هـ()317سنةحوادثانظر)2(

.(قعد)اللسانيركبحينالبكرهو:الإبلمنالقعود)3(

.(4516/)اللغةمتنومعجم(عقر)اللسان.الرحلمنالحزأثرأي(4)

.هـ()351سنةوفياتفيترجمتهسترد()ه
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علىواستعمالهمصالحتهإلىالدولةمعزعدلثم،مرةبعدمرةفيهزمهم،جيشبعدجيشاالدولةمعز

النواحي.تلكبعض

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.المصري)2(الحسنأبو:(بابشاذ)1بنداودبنالحسن

كتب،الفهمقويالذكاءمفرط،حنيفةأبيبمذهبوعلمائهمالناسأفاضلمنوكان،بغدادقدم

أربعينالعمرمنيبلغولمالشونيزية)3(بمقبرةودفن،السنةهذهفيببغدادمات.ثقةوكان،الحديث

سن!.

بالله.المعتضدبن،)4(المؤمنينأميرباللهالقاهرمحمد

بنعليأبووزيرهمنهفخاف،الانتقامسريعبطاشأوكان،أياموسبعةأشهروست!سن!الخلافةولي

ثم،الذهرمنبرهةالخلافةداروأودعوسملوهفخلعوه،الأتراكعندعليهالعملفيوشرعفاستتر،مقلة

.الأيامبعضفيوسأل،شديدةوحاجةفاقةنالتهوقد،طاهرابندارإلىوثلاثينثلاثسن!فيأخرج

المعتضد.أبيهجانبإلىودفن،سن!وخمسونثنتانوله،العامهذافيوفاتهكانتثم

الأصبهاني.الصفاراللهعبدأبو:أحمد)5(بناللهعبدبنمحمد

مجابوكان،كتبهببعضالدنياأبي()6(ابنأعنوحدث،الكثيرسمع،بخراسانعصرهمحدث

الله،عبدبنمحمداسمي:يقولوكان،سن!وأربعيننيفأالسماءإلىرأسهيرفعلاومكث،الدعوة

.والأمالأبواسمالاسمفيالموافقةبهذهيفرح.امنةأميواسم

)2(

)3(

)5(

)6(

.(1/291)المضيةلجواهرا367(6/)المنتظم

سعيد.أبو:المنتغفي

.374()3/البلدانمعجممنهاالغربيبالجانب،ببغدادمقبرة

بعدها،وما244()8/الكامل368(،241)6/المنتظم34(0-933)1/بغدادتاريخ513()2/الذهبمروج

نكت35(-34)2/بالوفياتالوافي(201-89)15/النبلاءأعلامسير251(-025)2/العبر(1)13النبراس

-934)2/الذهبشذرات093(-)386الخلفاءتاريخ03(4-303)3/الزاهرةالنجوم237(-)236الهميان

0)35.

النبلاءأعلامسير025()2/العبر)6/368(المنتظم75(-74)8/الأنساب271()2/أصبهانأخبارذكر

(403)3/الزاهرةالنجوم(917-178)3/للسبكيالشافعيةطبقات316()3/بالوفياتالوافي(1/437-438)5

.934(2/)الذهبسذرات

.(ب)منوالمئبت،()حفيليسحاصرتينبينما



هـ034سنةأحداث

.الفيلسوفالتركي،الفارابينصرأبو:محمدبنمحمد()1الفارابينصرأبو

185

منالحاضرينفيالناسإلىبصناعتهيتوسلكانبحيث،بالموسيقىالناسأعلممنوكان

ابنتفقهكتبهومن،الفلسفةفيحاذقاوكان.ينومماأويضحكماأويبكيماحركشاءإن،مستمعيه

الجاهلة،لاالعالمةالأرواحبالمعادويخصص،الجثمانيلاالروحانيبالمعاديقولوكان،فيهاسينا

لعنةذلكعلىماتكانإنفعليه،الأقدمينسلفهمنوالفلاسفةالمسلمينيخالفذلكفيمذاهبوله

عساكرابنالحافظأرولم،")2(كامله"فيالأثيرابنقالهفيمابدمشقوفاتهكانتوقد.العالمينرب

أعلم.فالله،"تاريخه"فيترجمه

وث!ثهئةأربميوسنةكين5ثم

فمانعه،الهجرييعقوبأبولنصرهوجاء،كثيرةمراكبفيليأخذهاالبصرةعمانصاحبقصدفيها

معهفساقها،مراكبهمنكثيراوسبىأصحابهمنجماعةوأسر،عنهافصدهالمهلبيمحمدأبوالوزيرعنها

الحمد.ودله،عظيمةأبهةفيبغدادإلىبهاودخل،دجلةفي

العزاقرأبيبنعليبنمحمدجعفرأبيأتباعمنرجلأمرالمهلبيمحمدأبيالوزيرإلىرفعوفيها

اتبعهوقد،العزاقرأبيابنيدعيكانمايدعيهذاوأن،)3(الحلاجقتلكماالزندقةعلىقتلكانالذي

إليهم،انتقلتوالصذيقينالأنبياءأرواحوأن،الرتوبيةدعواهفيوصدقوه،بغدادمنالجهلةمنجماعة

بنالدولةمعزعندليحظىشيعيأنهادعىهالكأنهتحققفلما.ذلكعلىتدككتمثمنزلهفيووجد

علىخوفامنهالوزيريتمكنلمذلكا)4(عنهااشتهرفلما.اللهقبحه،الرافضةيحبكانوقد.بويه

منشيءعلىاحتاطأنهغير،راجعونإليهوإناللهفإنا،)5(الشيعةعليهتقوموأناالدولةمعزمنانفسه

الزنادقة.أمواليسميهافكان،أموالهم

المذهب.بسبعظيمةفتنةوقعترمضانوفي.الجوزيابنقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

وفيات906(-)306الأطباءطبقات028(-)277الحكماءتاريخ54(-)53الأممطبقات)367(الفهرست

(131-1/601)بالوفياتالوافي(184-164)15/النبلاءأعلامسير251()2/العبر(157-153)5/الأعيان

.35(4-035)2/الذهبشذرات331(-328)2/الجنانمراة

.(194)8/الكامل

هـ()322سنةأحداثانظر

.(ب)منوالمثبت،(ح)فيليسحاصرتينبينما

منها.حاصرتينبينوما.(ط)منوالمثبت،الشيعةعلىيقومأننفسهعلىخوفا:(ح)في
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:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.لؤي)2(بنعامرإلىنسبة؟العامريعمروأبو:إبراهيمبنداودبنالعزيز)1(عبدبنأشهب

منها.شعبانفيوفاتهوكانت،المالكيةمنالمشهورينالفقهاءأحدوكان

الكرخي.الحسنأبو:دلهمبندلالبنالحسينبناللهعبيد)3(الكرخيالحسنأبو

حنيفة،أبيفقهبهاودرس،بغدادوسكن،ومئتينستينسنةولد،المشهورينالحنفيةأئمةأحد

صبورأ،والصلاةالصومكثير،متعبداوكان،البلاد)4(فيأصحابهوانتشر،أصحابهرياسةإليهوانتهت

.الاعتزالفيرأساذلكمعوكان،الناسأيديفيعماعزوفا،الفقرعلى

شاهين.وابن،حيويهابنعنهوروى،القاضيإسحاقبنإسماعيلمنالحديثسمعوقد

سيفإلىيكتبواأنبينهمفيماواشتوروا،أصحابهبعضعندهفاجتمع،عمرهاخرفيالفالجوأصابه

اللهم:وقالالسماءإلىرأسهرفعبذلكعلمفلما،مرضهفيبهيستعينبشيءليساعدهحمدانبنالدولة

وهو،الدولةسيفبهأرسلماإليهيصلأنقبلذلكعقبفمات.عودتنيحيثمنإلارزقيتجعللا

وفاته.بعدبهافتصدق.درهمالافعشرة

محمدبنالحسنتمامأبوعليهوصلى،سنةثمانينعنالسنةهذهمنشعبانفيوفاتهوكانت

الواسطيين.نهرعلىزيدأبيدربفيودفن،صاحبهوكان؟الزينبي

.جعفرالوراقأبو:زيد)5(بنصا)حبنمحمد

صلاةيقطعولا،يدهكسبمنإلايأكللازاهداثقةوكان،ويحفظيفهموكان،الكثيرسمع

الليل.

عنه،يسألماقالولا،وجلعزاللهيرضيلامافعلرأيتهفما،كثيرةسنينصحبته:بعضهمقال

.)6(الليلأكثريقوموكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

سنةتوفيأنهوالصواب،خطأوهو،السنةهذهوفياتفي931()8/الأنسابوفي936()6/المنتظمفيذكركذا

.الكتابهذامنوفياتهافيسلفكماهـ(02)4

.الصوابوهو؟صعصعةبنعامرإلىمنسوب:الأنسابفي

387(-386)5/الأنساب()142للشيرازيالفقهاءطبقات355(-0/1353)بغدادتاريخ)392(الفهرست

طبقات337(/1)المضيةالجواهر(427-1/426)5النبلاءأعلامسير(2هه2/)العبر37(0-936)6/المنتظم

.(2582/)الذهبشذرات3(60)3/الزاهرةالنجوم(99-4/89)الميزانلسان(013)المعتزلة

.(ب)منوالمثبت،ببغدادأصحابهواشتهر:(ح)في

.37(0)6/المنتظم

.37(0)6/المنتظم
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السامانينوحالأميرجهةمنالخراسانيةالجيوشصاحبفراتكينبنمنصوروفاةكانتوفيها

فيبعدهفأقيم،ذلكبسببفهلك،متتابعةأياماالخمرشربأدمنلأنه:وقيل،لهحصلولمرض

.المحتاجبنعليأبوالجيوش

البغدادي،النحوي،إسحاقبنالرحمنعبد،القاسمأبوهو:(")1الجمل"مصفالزجاجي

بمكة،صنفه،الفائدةكثير،نافعكتالثوهو،النحوفي")2(الجمل"مصنف،الدمشقيثم،الأصل

به.ينفعأناللهويدعو،منهبابكلبعديطوفوكان

.الأنباريوابن،دريدبنبكروأبي،اليزيديالعباسبنمحمدعنأولاالنحووأخذ

بدمشق،هذهوثلاثمئةأربعينسنةوقيل،وثلاثينتسع:وقيل،سبعسنةرجبفيوفاتهوكانت

.عصفورابنوضعهماوأجمعهاأحسنهامنكثيرةبشروح"الجمل"شرحتوقد.بطبرية)3(:وقيل

وثلماثيئةأربميروإحرفىسنةخلت5ث!

مساجدها.وخزبوا،أهلهاوقتلوا،)4(سروجالرومملكتفيها

.)5(تقدمكماالمهلبيمنهافمنعه،البصرةعمانصاحبوجيهبنيوسفقصدفيها:الأثيرابنقال

.)6(عليهرسمبليعزلهولم،مقرعةوخمسينمئةفضربه،وزيرهعلىالدولةمعزنقموفيها:قال

لركنفخطبواالعراقيونغلبهمثم،مصرلصاحبفخطببمكةوالعراقيونالمصريوناختصموفيها

.)7(بويهبنالدولة

:وفاةكانتوفيها

بن(محمدأالقاسم(أبيأاللهبأمرالقائمبنإسماعيل،طاهرأبووهو:)8(الفاطميالمنصور

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

(ب-1432432)9/)خعساكرابنتاريخ256()6/الأنساب21()1الألباءنزهة()912واللغويينالنحويينطبقات

.(476-1/475)5النبلاءأعلامسير25(4)2/العبر(136)3/الأعيانوفيات(161-516)2/الرواةإنباه

.متداول،مشهورمطبوعكتاب

.هـ()337سنةوفاتهفيالأصحأنوفيه(136)3/الأعيانوفياتانظر

.2(16)3/البلدانمعجم.حرانمنقريبةبلدة

.هـ(034)سنةحوادثانظر

.(994)8/الكامل

.371(-375)6/المنتظمانظر

العبر-236(-234)1/الأعيانوفيات،بعدهاوما)1/218(المغربالبيان،بعدهاوما(455)8/الكامل
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سنينسبعخلافتهوكانت،سنةوثلاثونتسعالعمرمنوله،المغربصاحب؟)1(اللهعبيدالمهدي

يوما.عشروستة

وكان،وصبراوإقداماشجاعةيطاقلاكانالذيالخارجييزيدأباقهر،فاتكاشجاعاعاقلاوكان

الغريزيةالحرارةضعفموتهسببوكان.الراهنةالساعةفيالبديهةعلىالخطبةيرتجل،بليغافصيحا

.الأطباءعليهفاختلف،")2(كامله"فيالأثيرابنأوردهبسبب

ذلك)3(بيانسيأتيكماالمعزيةالقاهرةبانيوهو؟الفاطميالمعزلولدهبعدهمنبالأمرعهدوقد

منأطاعه،الرأيحازم،أيضاعاقلا،شجاعاوكان،سنة)4(وعشرونأربعذاكإذوعمره،معدواسمه

واتخذ،لمصرالمتاخمةالقاهرةلهفبنئ،القائدجوهرمولاهوبعث،كثيرخلقالناحيةتلكوأهلالبربر

.)6(وثلاثمئةوستينأربعسنةفيوذلك،)5(هناكاللذانالقصرانوهما،الملكدارفيهاله

سقطإذنسيروهوأنافبينما،الخارجييزيدأباكسرلمامعه)7(خرجت:المرورذيجعفرأبوقال

الشاعر:بقولأفاكهه)8(وذهبتإياهوناولته،فأخذته،فنزلت،رمحه

المسافربالإيابعيناقركماالنوىبهاواستقرعصاهافألقت

ماتققفهىفإذاعصاكألقأنمول!ىإلى!وأؤحتنآ):تعالىاللهقالكماقلتهلا:فقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

(45-43)4/خلدونابنتاريخ334(-333)4/الجنانمراة(915-156)15/النبلاءأعلامسير257()2/

-935)2/الذهبشذرات)3/803(الزاهرةالنجوم351()1/المقريزيخطط(133-)912:الحنفاايقاظ

)036.

وهم،وهو،اللهعبيدبنمحمدالمهديبنالقاسماللهبأمرالقائمبنإسماعيل،طاهرأبوهو:(بو)()حفي

.(ط)منوالمثبت

.(894)8/الكاملانظر

.هـ()358سنةحوادثانظر

سيردكما،هـ()931سنةولادتهلأنوذلك،سنةوعشرونثنتانذاكإذعمرهأنوالأصح،الخلافةولايتهحينأي

.هـ()366سنةوفياتفيترجمتهفي

.اليومالقصرينبينلهمايقالاللذان:زيادة(ط)في

هـ()358سنةحوادثفيسيردكما،هـ()362سنةإليهاالمعزودخول،هـ()358سنةمصرإلىجوهربعثكان

.هـ(و)362

إلىتعودانثم،الأعرابيابنثمالصفارترجمة(ط)وفي،والصفارالأعرابيابنترجمةهذاعقبيأتي(ح)في

.أثبتناهماوهو،الانقطاعهذادونكاملةالترجمةترد(ب)وفي،المنصورترجمةتكملة

.المنصورمعأي

.(ط)منوالمثبت،الشاعربقولبفألهأذهبت:(بو)()حفي
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فقلت:قال!(911-171:الأعرافأ!صخغرينوآنقلبواهنالكفغلبوا!يغملون؟نواماوبطلالحقفوقع!يأ!كون

علمي.إليهبلغبماقلتوأنا،علمتكماقلت،!جواللهرسول!ابنأنت:له

ببيتبابايبنيأنالحجاجأمرحينمروانبنالملكلعبدجرىكماوهذه:خلكانابنقال!

فأحرقته،،الملكعبدبابعلىصاعقةفوقعت،آخربابالهفبنى،اسمهعليهويكتب،المقدس

قال!كماوأنتأنا،المؤمنينأميريا:يقول!ذلكمنأهمهعمايسليهالعراقمنالحجاجإليهفكتب

مهوألأخرمنينقئلولمأصدهمامنفنقبلقرلاناقرباإدبالحقءادمابنئنبأعلتهغ!واتل):تعالىالله

الآية.،27:المائدةأ

به.فمات،شديدبردأصابه،السنةهذهفيهذاالمنصوروفاةوكانت

:الأعيانمنأيضافيهاتوفيوممن

.البصري،الأعرابي()2(بنأسعيدأبو:درهمبنبشربن(زياد)1بنمحمدبنأحمد

الحديث،وأسند،وغيرهماوالنوري،محمدبنالجنيدوصحب،الحرمشيخوصار،مكةسكن

للصوفية.كتباوصنف

.النحوي،الصفار،عليأبو:صا)حبن)3(إسماعيلبنمحمدبنإسماعيل

ومئتين.وأربعينسبعسنةفيمولدهوكان،بصحبتهواشتهر،المبردلقي

وقال!؟،الدارقطنيمنهمجماعةعنهوروى.وغيرهما،الدوريوعباسا،عرفةبنالحسنسمع

.رمضانا)4(وثمانينأربعةصام

الله.رحمه،سنةوتسعينأربععنالسنةهذهفيوفاتهكانتوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

86آ-)2/عساكرابنتاريخ)28(القشيريةالرسالة376(-5/1375)الأولياءحلية(043-)427الصوفيةطبقات

(114-704)15/النبلاءأعلامسير252()2/العبر853(-852)3/الحفاظتذكرة،371()6/المنتظم(ب86

الذهبشذرات703(-356)3/الزاهرةالنجوم903(-)1/358الميزانلسان78(-)77الأولياءطبقات

/2()354-355.

.(ط)منحاصرتينبينما

إنباه36(-33)7/الأدباءمعجم372(-371)6/المنتظم(691-1)59الألباءنزهة03(4-253)6/بغدادتاريخ

الوعاةبغية(1432/)الميزانلسان(144-544)15/النبلاءأعلامسير256()2/العبر213(-121)1/الرواة

.358()2/الذهبشذرات()188

.371()6/المنتظم
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وث!اثمئةوأربميرثنتيرللدنةخلت5ث!

اخرين،وأسر،خلقامنهمفقتل،الزومبلادإلىحلبصاحب؟حمدانبنالدولةسيفدخلفيها

غانما.سالماورجع،جزيلةأموالاوغنم

فغلبهم،الدولةمعزوأصحابطغجابنأصحاببينحرل!ووقعت،بمكةالحجيجاختلفوفيها

أيضا.العراقيونفغلبهم،(اختلفوا)1الحجانقضاءبعدثم،العراقيون

الأثيرابنذكرهاتقصى،والسامانيةوالخراسانيةالدولةركنبينكبيرةوخطول!كثيرةحرول!وجرت

.")2(كامله"في

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

شيخ،التنوخيالقاسمأبيالقاضيجد،التنوخي،القاسمأبو:)3(الفهمأبيبنمحمدبنعلي

الخطيب.

طريقةعلىالكلام)4(يعرفوكان،حنيفةأبيمذهبعلىبهافتفقه،بغدادوقدم،بأنطاكيةولد

منالحديثسمعوقد،وغيرهابالأهوازالقضاءوولي،الشعرويقول،النجومويعرف،المعتزلة

.وغيرهالبغوي

ستمئةوهي؟واحدةليلةفيالشاعرلدعبلقصيدةسنةعشرةخمسابنوهوحفظ،ذكيافهماوكان

أحدابهذاتخبرلابنييا:وقالعينيهبينوقبل،وضمهإليهفقام،صبيحتهاأبيهعلىوعرضها،بيت

.)3(العينتصيبكلئلا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(ط)منوالمثبت،(ب)منساقطةوالعبارة،وهموهو،اتفقوا:(ح)في

.5(5ه-505)8/الكاملانظر

معجم373(-372)6/المنتظم39()3/الأنساب97(-)12/77بغدادتاريخ318(-)2/935الدهريتيمة

أعلامسير(153)3/الاعتدالميزان(526)2/العبر936(-366)3/الأعيانوفيات(191-1162/)4الأدباء

(572-562)4/الميزانلسان378(/1)المضيةالجواهر335(-2334/)الجنانمرآة(505-1/994)5النبلاء

.364(-362)2/الذهبشذرات31(5)3/الزاهرةالنجوم

.(ب)منوالمثبت،خطأوهو،يعرفلا:(ح)في

مطلعها:حفظهاالتيدعبلوقصيدة97(-78)12/بغدادتاريخ

الأربعينامراللومكفاكظعيناياملامكمنأفيقي

.(791-)391"دعبلشعر"انظر،بيتاوعشرينخمسةسوىمنهايصلناولم
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وأحسنفأكرمه،حمدانبنالدولةسيفعلىووفد،المهلبيللوزيرنديماكانأنهخلكانابنوذكر

الخمر:فيقولهذلكفمن،حسنةأشياءشعرهمنلهوأورد.إليه

نهارمنقدحفيلكبدتمخلوقةالشمسمنوراح

جارغيرولكنهوماءجامدولكنههواء

باليسارأوللسقيمال!إذاباليمينلهاالمديركأن

الجلنار)1(منكمفردلهالياسمينمنثوباتدرع

الشافعيالفقيه،البغدادي،الفرجأبو:الخلاقعبدبنالحسنبنالحسينبن)2(إبراهيمبنمحمد

.سكرةبابنيعرف

.لينا)4(فيهأنوذكر،مسرور)3(بنالفتحأبومنهوسمع،بهاوحدث،مصرسكن

)5(
ثمانسنةفيمكةإمرةولي،بكرأبو:هارونالرشيدبنالمأمونبنيعموببنموسىبنمحمد

مأمونا،ثقةوكان،مالكبموطأالبغويالعزيزعبدبنعليعنبهافحدث،مصروقدم،ومئتينوستين

السنة.هذهمنالحجةذيفيبمصرتوفي

وث!اثمئهوأربميرث!اثسنةخلت5ث!

الدمستقأصحابمنخلقفقتل،)6(الدمستقوبينحمدانبنالدولةسيفبينوقعةكانتفيها

خلقاوسبى،الدمستقبنقسطنطينقتلمنجملةفيوكان،الحمدودلهبطارقتهرؤساءمنجماعةوأسر

سيفمعفالتقوا،كثيراخلقاالدمستقجمعثم،السنةهذهمنالأول!ربيعفيوذلك،آخرينوأسر

اللهوخذل!،للمسلمينالدائرةفكانت،شديدوقتال!عظيمةحروببينهمفجرت،شعبانفيالدولة

.337()3/الأعيانوفيات(1)

.(1/187)المحاضرةحسن374()6/المنتظم(1124/)بغدادتاريخ)2(

-423،516-422)16/النبلاءأعلامسيرفيوترجمته(ط)منوالمثبت،سرور:(ب)و()حفي)3(

)517.

بنمحمدوفاةتكونالسماعهذاتاريخصحفإذا،هـ()355سنةمنهسمعالفتحأباأن:(124)1/بغدادتاريخفي)4(

أعلم.والله،فيهاأوالسنةهذهبعدابراهيم

منالترجمةنقلالجوزيوابن،المنتظمفيالجوزيلابنمنهمتابعةالسنةهذهوفياتفيذكره:بشارقال

.(بتحقيقي031)2/الخطيبتاريخعلىتعليقيبلابدوننظر،التاريخبهذاجاءأينمنأدريفلا،الخطيب

.375()6/المنتظم()5

.358()5/الأعشىصبحمنالضبط)6(
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أيضا.ابنتهوابنالدمستقصهرمنهمفكان،الزوسمنجماعةوأسر،كثيرخلقمنهمفقتل،الكافرين

الحلق.فيوأوجاعوحمياتكثيرةأمراضللناسحصلوفيها

منبالأمروقام،النهروراءوماخراسانصاحب،السامانينصربننوحالحميدالأميرماتوفيها

الملك.عبدولدهبعده

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.المصري،الكاتب،عليأبو:أحمد)1(بنالحسن

منالكاتبعليأبو:ويقولأمرهيعظمالمغربيعثمانأبووكان،وغيرهالزوذباريعليأباصحب

السالكين.

وإنالمحبينمنتفوحالمحبةنسيمروائح:قولهالسلميالرحمنعبدأبوعنهحكاهالذيكلامهومن

وأنشد:.ستروهاوإنعليهموتبدو،أخفوهاوإندلائلهاعليهموتظهر،كتموها

يتكلمواولمفيهمتبينتهذكرهالناسأنفساستسرتماإذا

)2(يكتمالريحأودعمسكسروهلفتذيعهاأنفاسهمتطيبهم

الكوفي.الشيباني،الحسنأبو:)4(همامبنعقبةبنا)3(محمدبنامحمدبنعلي

فقيها،،التلاوةكثير،عدلاثقةوكان.الدارقطنيعنهوروى،جماعةعنبهافحذث،بغدادقدم

وسبعيننيفاالزياتحمزةمسجدفيوأذن،عندهممقبولاأ،سنةوسبعينثلاثاالحكامعلىيشهدمكث

قبله.منأبوهوكذلك،ا)5(سنة

الأديب.،الكرخي:)6(العباسبنأحمدبنعليبنمحمد

وأقرانه.عبدانمنالحديثوسمع،الصومويديم،يومكلالقرآنيختم،ورعازاهداعالماكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(-58)57الأولياءطبقات376(-375)6/المنتظم-388()386الصوفيةطبقاتفيترجمته

اللفظ.فياختلافمعفيهوالبيتان)387-388(الصوفيةطبقاتانظر

.(443)15/النبلاءأعلامسيرمنحاصرتينبينما

الجنانمرآة(444-443)15/النبلاءأعلامسير262()2/العبر376()6/المنتظم81(-97)12/بغدادتاريخ

.366(-365)2/الذهبشذرات335()2/

.(ب)منوالمثبت،()حمنساقطحاصرتينبينما

الكرخي.العباسأبو،حمادبنعليبنمحمد:وفيه376()6/المنتظم
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.2(الزاهد)العابد:(1التيناتي)الخيرأبو

كانلأنه؟بالأقطعويعرف،أنطاكيةعملمنتيناتلهايقالبقريةمقيماوكان،المغربمنأصله

وهوالصحراءمناللصوصمنجماعةفيمسكأنفاتفق،نكثهثمعهدااللهعاهدقدكان،اليدمقطوع

ينسجوكان،وكراماتأحواللهوكانت،معهميدهفقطعت،معهمفأخذ،،)3(يتعبدسائحأهناك

دامماأحدابهيخبرلاأنالعهدعليهفأخذ،ذلكمنهفشاهدبعضهمعليهودخل.الواحدةبيدهالخوص

.)4(بذلكلهفوفئ،حيا

وث!ثمئةوأربميرأربحسنةخلت5ث!

وصفراءدممنمركبداءوالأهوازوأصبهانوواسطببغدادالناسشملفيها:الجوزيابنقال

.نفس)5(ألفمنقريح!يومكلفييموتكانبحيث،كثيرخلقبذلكمات،ووباء

.والثمار)6(والأشجارالخضرواتأكلعظيمجرادفيهاوجاء

.الأمراء)7(بأمرةبعدهمنالأمربختيارمنصورأبيلابنهالدولةمعزعقدالمحرموفي

،الحيواناتمنيخرجومااللحميحرموكان،الغيبيعلمأنهادعىبأذربيجانرجلخرجوفيها

أنكتدعيإنك:معهمنبحضرةالرجللهفقال،فأكلهبشحمكشكيةبطعامفجاءه،رجلمرةفأضافه

.عنه)8(الناسفتفرق:قال؟علمتهلافلم،تحرمهوأنتشحمفيهالطعاموهذا،الغيبتعلم

،الأمويالناصرالرحمنعبدالأندلسصاحبوبينالفاطميالمعزبينكثيرةحروبجرتوفيها

.9(الأثيرابناستقصاها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

المنتظم(112)3/الأنساب)26(القشيريةالرسالة378(-01/377)الأولياءحلية372(-037)الصوفيةطبقات

-22)16/النبلاءاعلامسير234()1/اللباب)2/68(البلدانمعجم602()4/الصفوةصفة377(-376)6/

.(1/391)القدسيةالأفكارنتائج(1/128)الشعرانيطبقات(591-091)الأولياءطبقات23(

.حماداسمهويقال22()16/السيروفي،اللهعبدبنعبادواسمه68()2/البلدانمعجمفي

.(ط)منحاصرتينبينما

وأربعين.تسعسنة:وقيل،وثلاثمئةوأربعينسبعسنةتوفي:23(/)16السيرفي

.377()6/المنتظم

السالف.المصدر

السالف.المصدر

.(125)8/الكاملانظر

.(135-125)8/الكامل
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:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.السماكبابنويعرف،الدقاقعمروأبو:يزيدبناللهعبدبنأحمد)1(بنعثمان

الكثيرةالمصنفاتكتب،ثبتاثقةوكان،وغيرهالدارقطنيوعنه،وغيرهإسحاقبنحنبلعنروى

ألفا.خمسونجنازتهوحضر،التبنباببمقبرةودفن،السنةهذهمنالأولربيعفيتوفي.بخطه

السمناني.،القاضيجعفرأبو:أحمد)2(بنمحمدبنأحمدبنمحمد

حسن،سخياعالماثقةوكان،بهاوحدث،بغدادوسكن،)3(ومئتينوستينإحدىسنةولد

فيبهاوفاتهوكانت،الموصلقضاءوليثم،للعلماءمجمعادارهوكانت،المذهبعراقي،الكلام

منها.الأولربيعفيالسنةهذه

الله.عبدأبو:)4(الأصفهانيإسحاقبنبطةبنأحمدبنمحمد

.أصبهانإلىعادثم،نيسابورسكن

بطةوابن،الطبرانيشيخهذا،الآخرعلىمتقدمهذا،()العكبريبطةبناللهعبدبأبيهذاوليس

بفتحها.الحنبليوالفقيه،بطةمنالباءبضموهذا،الطبرانيعنيروي

فىالجوزيابنذكره.أيضاالمحدثينمنسعيدأبو،إسحاقبنبطةوهو،هذاجدكانوقد

.")6(منتظمه"

الطوسي.،الفقيه،النضرأبو:الحخاج)7(بنيوسفبنمحمدبنمحمد

بالمعروفويأمر،قوتهمنبالفاضلويتصدق،الليلويقومالنهاريصوم،عابداثقةعالمافقيهاكان

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

1/444)5النبلاءأعلامسير264()2/العبر387()6/المنتظم(127)7/الأنساب3(53-11/203بغداد)تاريخ

-366)2/الذهبشذرات(132-131)4/الميزانلسان(1/155)النهايةغاية31()3/الاعتدالميزان(454-

)367.

،هـ()444سنةوفاتهأنوالصواب،السنةهذهوفياتفيذكرهإذ)6/378(المنتظمفيالجوزيابنكثيرابنتابع

.الجوزيابنكذلكمتابعاوفياتهفيكثيرابنلهوسيترجم

.355(/1)بغدادتاريخانظر،وثلاثمئةوستينإحدىسنةولدأنهالصحيح

.937(-387)6/المنتظم

.هـ()387سنةوفياتفيترجمتهسترد

.937()6/المنتظمانظر

أعلامسير265(-264)2/العبر498(-398)3/الحفاظتذكرة937()6/المنتظم265(-264)8/الأنساب

314(-313)3/الزاهرةالنجوم336()2/الجنانمرآة21(5)1/بالوفياتالوافي294(-594)15/النبلاء

.368()2/الذهبشذرات)365(الحفاظطبقات
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الليلجزأقدوكان،المتباينةوالبلدانالنائيةالأقاليمإلىالحديثطلبفيرحلوقد،المنكرعنوينهى

.للقراءةوثلث،للتصنيفوثلث،للنومفثلث:أجزاءثلاثة

نحن،واللهإي:فقال؟طلبتماإلىوصلت:لهفقالوفاتهبعد،)1(النومفيابعضهمرآهوقد

فقبلها.،عليهالحديثفيمصنفاتيعرضتوقد،!يواللهرسولعند

أحد،الحدادبنبكرأبو،محمدبنأحمدبنمحمدهو،الشافعيالفقيه:الحداد)2(بنبكرأبو

الشافعية.أئمة

وجل.عزاللهوبينبينيحجةبهرضيت:وقال،النسائيعنهروى

له،الفروعفيالنظردقيق،العبارةفيوفصيحاونحوياومحدثا،فروعيافقيهاالحدادابنكانوقد

فيوذكرناه،حربويه)3(بنعبيدأبيعننيابةبمصرالقضاءوليوقد،الشكلغريبذلكفيكتاب

."الشافعيةطبقات"

.النهديإبراهيمبنيعقوببنهاشمبنإبراهيمبنإسحاقالأذرعي)4(يعقوبأبو

رحل،الصالحيناللهعبادمنالثقاتأحد،بالبلقاءمدينة؟أذرعاتأهلمن:عساكرابنقال

.وعلمائها)5(وعبادهادمشقأهلأجلةمنكان:غيرهوقال.اخرونوعنه،جماعةعنوحدث

نأاللهسألت:قالأنهذلكفمن،لهالعادةوخرقصلاحهعلىتدلأشياءعساكرابنعنهروىوقد

هذهفيبدمشقتوفي.علي)6(فردهعودهاللهسألتبالطهارةاستضررتفلما،فعميتبصرييقبض

التسعين.علىنيفوقد،عساكرابنوصححه،وثلاثمئةوأربعينأربعسنة؟السنة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.(ط)منحاصرتينبينما

تذكرة(891-4791/)الأعيانوفيات937()6/المنتظم72(-471/)الأنساب(411)للشيرازيالفقهاءطبقات

مرآة96()2/بالوفياتالوافي451(-446)15/النبلاءأعلامسير264()2/العبر09(0-998)3/الحفاظ

طبقات)367(الحفاظطبقات313()3/الزاهرةالنجوم89(-97)3/للسبكيالشافعيةطبقات336()2/الجنان

.368(-367)2/الذهبشذرات72(-07)اللههدايةابن

.الجزءهذامنهـ()931سنةوفياتفيترجمتهسلفت

بالوفياتالوافي947(-)15/478النبلاءأعلامسير)2/263(العبرب(037-)2/9136عساكرابنتاريخ

.366(2/)الذهبشذرات893()8/

.37آ(0)2/:(!)عساكرابنتاريخ

السالف.المصدر



هـ345سنةهـ-وفيات345سنةأحداث691

وث!اثمئةوأربميوخمللعسنةخلت5ث!

الذيالمهفبيمعكانمنعامةبهولحق،الأهوازإلىوانحاز،الدولةمعزعلىالروزبهانعصىفيها

الضعةبعدقدرهمنورفعإليهأحسنقدكانلأنه؟يصدقلمالدولةمعزذلكبلغفلما،يحاربهكان

ناصرمنخوفادلهالمطيعالخليفةفاتبعهلقتالهإليهركبثم،()1(حقذلكأنلهتبتنثمأ،والخمول

معزأنبلغهحينليأخذهابغدادإلىالمرجىأبيولدهمعجيشاجهزقدأنهبلغهقدفإنه،حمدانبنالدولة

إلىالدولةمعزوصمد،ليحفظهابغدادإلىسبكتكينحاجبهالدولةمعزفأرسل.منهاخرجقدالدولة

معهأسيرابهودخل،أسيراوأخذه،أصحابهوفزقالدولةمعزفهزمه،عظيماقتالافاقتتلوا،روزبهان

.قهراالسجنمنإخراجهأرادواالديلملأن؟وغرقهليلاأخرجهثم،فسجنهعظيمةأبهةفيبغدادإلى

الدولة،معزعندالأتراكوحظيت،الناراشتعالاشتعلقدوكان،وإخوتهروزبهانذكروانطوى

وإخوته.الروزبهانأمرفيخيانتهملهظهرلأنه،عندهالديلمرتبةوانحطت

فحميت،حلبإلىعادثم،أذنةإلىورجعوسبىفقتل،الرومبلادإلىالدولةسيفدخلوفيها

إلىالبحرفيوركبوا،اللهلعنهمورجعواوحرقواوسبواأفقتلوا،مئافارقينإلىوأقبلوافجمعوا،الروم

.كثيرةقرىوحرقواوسبوا،ا)2(وثمانمئةألفاأهلهامنفقتلوا،طرسوس

تحتومات،بصاعقةشيرينقصروانشق،البيوتانهدمت؟عظيمازلزالاهمذانزلزلتوفيها

.راجعونإليهوإناللهفإنا،كثرةيحصونلاكثيرخلقالهدم

أهلعليهمفثار،قمأهلمنالصحابةلسببسببقموأهلأصبهانأهلبينعظيمةفتنةووقعت

شيعيا،كانلأنه؟قملأهلالدولةركنفغضب،التجارأموالونهبوا،كثيرأخلقامنهمفقتلوا،أصبهان

.كثيرةبأموالأصبهانأهلفصادر

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

ثعلب.غلام،الزاهد،عمرأبو،هاشمأبيبنالواحدعبدبنمحمد)3(ثعلبغلام

)2(

)3(

.(ط)منحاصرتينبينما

.(ب)منوالمثبت،()حفيليسحاصرتينبينما

-67)2/الحنابلةطبقات935(356-)2/بغدادتاريخ(411-1)13الفهرست)923(واللغويينالنحويينطبقات

-171)3/الرواةإنباه234(-226-)18الأدباءمعجم382(-038)6/المنتظم(591-091)الألباءنزهة96(

النبلاءاعلامسير)2/268(العبر876(-)3/873الحفاظتذكرة333(-)4/932الأعيانوفيات177(

926(=-268)5/الميزانلسان933(-337)2/الجنانمراة73(-72)4/بالوفياتالوافي(805-513)15/
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عنهحدثمنوآخر،جماعةعنهوروى،وغيرهما،الوشاءسهلبنوموسى،الكديميعنروى

.شاذانبنعليأبو

ولكثرة،يحفظهلماضابطا،كثيراشيئاحفظهمنيملي،مطيقاحافظا،والزهدالعلمكثيروكان

منأملىأنه-ولدهيؤدبوكان-(عمر)1أبيالقاضيمعلهاتفقوقد،بالكذبورماهبعضهماتهمهإغرابه

فعرضها،جداغريبينببيتينبعضهاعلىواستشهد،العربلغةمنوأدلتهابشواهدهامسألةثلاثينحفظه

هذا:دريدابنقالحتى.شيئامنهايعرفوافلم،مقسموابنالأنباريوابندريدابنعلىعمرأبوالقاضي

منعمرأبوفطلب،عنهدريدابنقالماالقاضيلهذكرعمرأبوجاءفلما.عندهمنعمرأبووضعهما

بشاهديأتيه،)2(ومسألةكلإلىيعمدعمرأبوأيزلفلم.العربدواوينكتبهمنلهيحضرأنالقاضي

وأنتأنشدناهماثعلبافإن،البيتانوأما:قالثممسألةالثلاثينمنخرجحتىشاهدبعدذكرهلما

عنلسانهكفدريدابنذلكبلغفلما،فيههمافإذا.دفترهالقاضيفطلب.دفتركفيفكتبتهما،حاضر

.ماتحتىيذكرهفلم،الزاهدعمرأبي

الصفةفيودفن،القعدةذيمنعشرالثالثالإثنينيوم،ودفنالأحديومهذاعمرأبووتوفي

.ببغدادالكرخيمعروفلقبرالمقابلة

الكاتب.،المادرائيبكرأبو:)4(رستمبن()3(أحمدأبنعليبنمحمد

)5(
أبيهما،معأحمدوأخوههومصرإلىصارثم،بالعراقومئتينوخمسينسبعسنهفيمولدهكان

وأكابرهم.الناسرؤساءمنالرجلهذاصارثم،طولونبنأحمدبنلخمارويهالخراجعلىوكان

شيخببابيكان:قالأنهعنهالخطيبروىوقد.وطبقتهالجبارعبدبنأحمدمنالحديثسمعوقد

أنت؟!اللهتتقيأما،بنييا:يقولوهوالمنامفيوالديفرأيت،وظيفتهعنبطلقدالكتابمنكبير

علىيقدرولاسراويلهتقطعقدفلانهذا،والجوعالعريمنيهلكونببابكوالناس،بلذاتكمشغوذ

،المنامأنسيتوقداستيقظتثمفنمت،الإحسانلهناووأنامذعورافاستيقظت.أمرهتهملفلا،إبداله

.371(-037)2/الذهبشذرات07(-)96الوعاةبغية

.الجزءهذامنهـ(32)0سنةوفياتفيترجمتهسلفت()1

.(ط)منحاصرتينبينما)2(

.(ط)منحاصرتينبينما)3(

العبر)6/383(المنتظم(ب342-ب341)15/عساكرابنتاريخ)994(الأنساب81(-97)3/بغدادتاريخ)4(

-155)2/المقريزيخطط(151)4/بالوفياتالوافي(452-451)15/النبلاءأعلامسير926(-268)2/

.371()2/الذهبشذرات(571

تحريف.وهو،ومئتينوخمسينخمسسنة:(ط)في)5(
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ليفبدا،يترجلأنأرادرانيفلما،ضعيفةدابةعلىالشيخبذلكإذا،الملكدارإلىأسيرأنافبينا

عندبهفاستدعى،المنامذكرترأيتهفلما،سراويلبلاالخفلبسوقدسراويلعليهوليس،فخذه

الآجلفيبخيرووعده،شهركلدينارمئتيوظيفتهعلىلهورتب،وثيابادينارألفلهوأطلقذلك

.أيضا)1(

بنحسنبنحسنبنإبراهيمبنإسماعيلبنطباطباإبراهيمبن)2(إسماعيلبنمحمدبنأحمد

،المصري،القاسمأبو،الأشرافمنقبيلة؟الرسيالحسنيالشريف،طالبأبيبن()3(عليأ

قوله:شعرهومن،بمصرالطالبييننقيبكان،الشاعر

تزدولاتنقصولاصفهباللهومضىزارنيخياللطيفقالت

يردلمللماءتردلاقفوقلتظمأمنماتلوأبصرتهفقال

كبديعلىقالتالذيذاكبردياعادتهالحبوفاءصدقتقالت

.)4(السنةهذهمنشعبانمنبقينلخمسالثلاثاءليلةتوفي:خلكانابنقال

وث!اثمنةوأربميوستصسنةخلت5ث!

كثير.خلقالفريقينمنفقتل،السببسببالمذهبفيالسنةوأهلالكرخأهلبينفتنةكانتفيها

ذلك.قبلترىتكنلموجزائرجبالبهفبدت،باعاويقال،ذراعاثمانينالبحرنقصوفيها

تسكن،يوماأربعينمننحوامستمرةكثيرةزلازلونحوهاوقموالجبلالريوبلادبالعراقكانوفيها

إليهوإناللهفإنا،كثيرخلقومات،كثيرةمياهوغارتكثيرةأبنيةذلكبسببفتهدمت،تعودثم

.راجعون

الدولة،ناصرفراسله،بالموصلالذيحمدانبنالدولةناصرلقتالبويهبنالدولةمعزتجهزوفيها

فقصده،نفسهعلىاشترطماحملمنعإنهثم()5(عنهفسكتأ،سنةكلفيإليهيحملهابأمواللهوالتزم

سيأتي.كماالاتيةالسنةفيالدولةمعز

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.81(-08)3/بغدادتاريخ

.(131-1/912)الأعيانوفيات037(-1/936)الدهريتيمة

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما

.الألفاظبعضفياختلافمعفيهوالأبيات(013-1912/)الأعيانوفياتانظر

.(ط)منحاصرتينبينما
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نإحتى،الفجاءةموتوكثر،والماشرىالحلقفيأوجاعالناسفيكثرتمنهاتشرينوفيوفيها

فلبسالناسبينللحكمليخرجالقضاءخلعةالقاضيولبس،النقبفيوهوفماتليدخلهادارانقبلصا

.الأخرىيلبسأنقبلفمات،خفيهأحد

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.)2(العدوي،هريرةأبو:)1"الحسنبناللهعبدبنأحمد

منها.)3(الأولربيعفيتوفي،ثقةوكان،وغيرهالكجيمسلمأبيعنكتب،المشايخعلىالمستملي

الواسطي.عليأبو:)4(شاذانبنخلفبنالحسن

،"صحيحه"فيالبخاريعنهوروى،وغيرهما،هارونبنويزيد،الأزرقإسحاقعنروى

السنة.هذهفيوتوفي

.)5(الجوزيبنالفرجلأبي"المنتظم"منالسنةهذهفيالترجمةهذهرأيتهكذا

مولاهم،الأموي،اللهعبدبنسنانبنمعقلبنيوسفبنيعقوببنمحمد)6(الأصمالعباسأبو

الأصم.العباسأبو

ومئتين.وأربعينسبعسنةفيمولده

وغيرهاوبغدادوالجزيرةوالشامومصرومكةأصهبانإلىأبوهبهورحل،منهيسمعولمالذهليرأى

محدثاصاروقد،سنةثلاثينابنوهوخراسانإلىرجعثم،الغفيرالجمعنالكثيرفسمع،البلادمن

سبعينمسجدهفيمؤذنا،وكانالحمارنهيقيسمعلاكانحتىواستحكمالصممعليهطرأثم،كبيرا

ويسمعه،سمعهلماضابطاصادقاثقةوكان،بالأجدادالأحفادفألحق،سنةوسبعينستاوحدث،سنة

بقيوقدومات،حكاياتوسبع،حديثاعشربأربعةحفظهمنيحدثوكان،بشهرموتهقبلبصرهكف

المئة.منسنةله

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.(6/483)لمنتظما(8214/)بنسالأا

تحريف.وهو،ريلعذا(ط)في

الآخر.ربيع:"المنتظم"و"الأنساب"في

رأيتهكذا:فقالتوقفكثيرابنولكن،السنةهذهفيخلفبنالحسنترجمةإيرادفيالجوزيابنكثيرابنتابع

.هـ()246سنةكانتأنهاوفاتهفيوالصحيح:قلت."المنتظم"منالسنةهذهفيالترجمةهذه

.385()6/المنتظم

068-)3الحفاظتذكرة387(-386)6/المنتغ(ب96-67آ/)16عساكرابنتاريخ792(-1/492)الأنساب

الهمياننكت223()5/بالوفياتالوافي046(-452)15/النبلاءأعلامسير274(-273)2/العبر864(-

.374(-373)2/الذهبشذرات)354(الحفاظطبقات317()3/الزاهرةالنجوم283()2/النهايةغاية)927(
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وث!اثمئةوأربميرسبحسنةخلت5ثي

كثير،خلقبسببهافمات،الشرقيةالبلادمنغيرهاوفينيسانشهرفيببغدادزلزلةكانتفيها

.والثمارالصيفيةالغلاتأتلفعظيمجرادأياروشهرنيساناخرفيوظهر،كثيرةدوروخربت

وأخربوهاسميساطمدينةوأخذوا،إنسانوخمسمئةألفافقتلوا،وميافارقين،امدالزومودخلت

.راجعونإليهوإناللهفإنا

ناصرمنهاوهرب،الدولةناصريدمنفأخذها،الموصلإلىالدولةمعزركبمنهاالمحرموفي

ثم،بحلبالدولةسيفأخيهإلىفصار،الدولةمعزلحقهثم،ميافارقينإلىثم،نصيبينإلىالدولة

سنةكلحملعلىالصلحفوقع،الدولةناصرأخيهوبينبينهالمصالحةفيالدولةمعزالدولةسيفراسل

.)2(الصلحانعقادبعدبغدادإلىالدولةمعزورجع،(،)1درهمأألفوتسعمئةألفألفي

منادبنزيريومعه،جيولشفيالقائدجوهرالحسنأبامولاهمالفاطميالمعزبعثوفيها

بأنجوهرفأمر،المحيطالبحرإلىانتهواحتى،المغربأقصىفيكثيرةبلاداففتحوا،الصنهاجي

شأنهوعظم،عندهجوهروحظي،الفاطميالمعزإلىالماءقلالفيبهفأرسل،سمكمنهلهيصطاد

الوزير.بمنزلةصارحتى

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.الأسداباذي)4(،اللهعبدأبو:إبراهيمبنصا!حبنزكريابنمحمدبنالواحد)3(عبدبنالزبير

وكان،وخلقا،يعلئوأبا،خزيمةوابنسفيانبنالحسنسمع،الأقاليموطوفوسمعرحل

.والأبواب()الشيوخوصنف،صدوقامتقناحافظا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(523)8/الكاملمنحاصرتينمابين

وكل،والفاطميينحمدانوبنيبويهبنيمنللصحابةوسبارفضاالبلادامتلأتوقد:وهي،زيادة:(ط)في

بلادوغالب،وغيرهالحجازوكذلك،رفضاكانواالبلادمنذلكوغير،وخراسانوعراقأوشامامصرأالبلادملوك

للصحابة.منهموالتكفيرالسبفكثر،المغرب

ابنتاريخ(1/422)الأنساب(473-472)8/بغدادتاريخفيوترجمته.تحريفوهو،الرحمنعبد:(ط)في

الحفاظطبقات571(-057)15/النبلاءأعلامسير59(1-009)3/الحفاظتذكرةآ(ا72-آا71)6/عساكر

)368(.

تحريف.وهو،الإستراباذي:(ط)في

تحريف.وهو!الشروح:(ط)في
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بنيونسبنأحمدبنالرحمنعبدهو،"مصرتاريخ"صاحب:)1(يونسبنسعيدأبو

.المؤزخالمصري)2(الصدفي،الأعلىعبد

وردومنمصرلأهل،)3(جيدأمفيدتاريخله،وتواريخهمالناسبأيامخبيرا،مكثراحافظاكان

كما،الفنهذاأصحابإليهيرجعمفيدزيجلهمنجماكان،علي)4(الحسنأبولهيقالولدوله،إليها

وثمانينإحدىسنة،)5(الصدفيأولد،ويحكيهوينقلهيؤرخهوماأبيهأقوالإلىالمحدثونيرجع

الله.رحمه،القاهرةفيالاخرةجمادىمنوالعشرينالسادسالإثنينيومالسنةهذهفيوتوفي،ومئتين

ص5ص.1)7()6(ص
الفارسي،،محمدابو:المرزبانبندرستويهبنجععربناللهعبدالنحويدرستويهبن

.النحوي

منوغيرهالدارقطنيمنهوسمع،والمبزد،قتيبةوابن،الدوريعئاساوسمع،بغدادسكن

السنة.هذهمنصفرفيوفاتهوكانت،مندهبناللهعبدأبومنهم،واحدغيرعليهوأثنى،الحفاظ

.ذلك)8(وغيروالنحوباللغةيتعلقفيمامفيدةكثيرةمصنفاتخلكانابنالقاضيلهوذكر

أبوالحسن،،الشواربأبيبنالملكعبدبنمحمدبنعليبناللهعبدبن)9(الحسنبنمحمد

.بغدادقاضي،الأمويالقرشي

الأحكامفيالرشوةأخذإلىينسبكانهذاومع،للحديثطلابة،الأخلاقحسنوكان

أعلم.فالله،والولايات

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

277(-376)2/العبر998(-898)3/الحفاظتذكرة(138-137)3/الأعيانوفيات(46-45)8/الأنساب

الذهبشذرات(891)1/المحاضرةحسن341(-034)2/الجنانمراة957(-)15/578النبلاءأعلامسير

/2(.)375

انظر،مصرنزلتحميرمنقبيلةوهي،بالنسبوتفتح-بفتحهالغةوفيه،الدالبكسر-الصدفإلىالنسبةهذه

.(138)3/:الأعيانووفيات،(43)8/:الأنساب

.(ب)منوالمثبت:(ح)فيليسحاصرتينبينما

.الجزءهذامنهـ()993سنةوفياتفيترجمتهسترد

.(ط)منحاصرتينبينما

.(44)3/الأعيانوفياتانظر،الياءوفتحالواووسكونوالتاءوالراءالدالبضمأيضأويضبط

(891-)791الألباءنزهة942(-428)9/بغدادتاريخ59(-)39الفهرست()127واللغويينالنحويينطبقات

الاعتدالميزان276()2/العبر45(-44)3/الأعيانوفيات114(-)2/113الرواةإنباه)7/388(المنتظم

028(-)927الوعاةبغية268(-267)3/الميزانلسان532(-531)15/النبلاءأعلامسير4(004-10)2/

.375()2/الذهبشذرات

.(54-44)3/الأعيانوفياتانظر

.93(0-938)6/المنتظم2(10-002)2/بغدادتاريخ
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حارةإليهتنسبالذيوأظنه.الدمشقيأ؟الخاطب،الهاشمي،اللهعبدأبو:علي)1(بنمحمد

الإخشيذية.أيامفيدمشقخطيب،)2(كان،الصغيربابنواحيمنالخاطب

والعشرينالسابعالجمعةيومفيفجأةتوفي،الخلقكامل،الشكلمليح،الوجهحسنشاباوكان

اللهرحمه،كثرةيحصونلاكثيروخلق،السلطنةنائبجنازتهوحضر،السنةهذهمنالأولربيعمن

الصغير.ببابودفن،عساكرابن()2(أرخههكذاأ

وث!اثمئةوأربميرثما!3سنةخلت5ث!

بدجلةوغرق،الطاقببابحريقووقع،كثيرخلقفيهاقتلالسنةوأهلالرافضةبينفتنةكانتفيها

.راجعونإليهوإناللهفإنا،نفسستمئةمننحو؟الموصلأهلمنالحجاجمنكثيرخلق

الله.لعنهم،سالمينورجعوا.وغنمواوسبوافقتلواوالزهاطرسوسالزومدخلتوفيها

فأكل،اذارفيعظيمجرادوظهر،يسقوافلمالناسواستسقى،الأسعاروغلتالأمطارقلتوفيها

يكن.لميشألموماكاناللهشاءفما،()2(الخلقعلىأجداالأمرفاشتد،الخضراواتمننبتما

،)3(الدولةركنبنالدولةمؤيدأخيهابنمنابنتهوزوجالموصلمنبغدادإلىالدولةمعزعادوفيها

.)4(الريإلىمعهوسيرها

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

بالجبل.الصوفيةشيخ،القرميسيني،إسحاقأبو:)5(شيبانبنإبراهيم

الشهواتمواضعأحرقالقلبالخوفسكنإذا:قولهكلامهجيدومن.المغربياللهعبدأباصحب

الذنيا.فيالرغبةعنهوطرد،منه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(طو)(ب)منومثبتة،()حفيليستالترجمةهذه

.(404)54/عساكرابنتاريخفيوهو.(ط)منحاصرتينبينما

.(527)8/الكاملمنوالمثبت،(ب)منساقطكلهوالخبر،الدولةمعز:(طو)(ح)في

تحريف.وهو،بغداد(ط)في

ابنتاريخ(1011/)0الأنساب)27(القشيريةالرسالة361(1/)0الأولياءحلية(504-4)20الصوفيةطبقات

493(-1/293)5النبلاءأعلامسير2(45-424)2/العبر193(-093)6/المنتظم(ب225-1225)2/عساكر

.334(2/)الذهبشذرات(23-12)لأولياءاطبقات32(25/)الجنانمرآة(02)6/بالوفياتالوافي
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)2(سلمانبنأحمد:)1(الفقيهالنجادبكرأبو

الحنابلة.أئمةأحد؟الفقيه

ومئتين.وخمسينثلاثسنةولد

،النجاد،بكرأبو،يونسبنإسرائيلبنالحسنبن

يطلبكانوإنما،كثيراوخلقا،الدنياأبيوابن،والباغندي،داودوأبا،أحمدبناللهعبدسمع

المنصوربجامعلهوكانت،كبيراكتاباالسننفيوصنف،المسندجمعوقد،حافياماشياالحديث

الحديث.لإملاءوأخرى،للفقهواحدة؟حلقتان

وكان.وغيرهمالقطيعيمالكبنبكروأبو،شاهينوابن،رزقويهوابنالدارقطنيعنهوحدث

اللقم،تلكأكلالجمعةليلةكانتفإذا،لقمةمنهويعزل،رغيفعلىليلةكلويفطرالدهريصوم

وتسعينخمسعنالحجةذيمنبقينلعشرالجمعةليلةوفاتهوكانت،الجمعةليلةبرغيفوتصدق

الحافي.الحارثبنبشرقبرمنقريباودفن،سنة

.بالخلديالمعروفالخواصمحمدأبو:)3(القاسمبننصيربنمحمدبنجعفر

دينا.صدوقاثقةوكان،حجةستينوحج،كثيراوحدث،الكثيرسمع

.النيسابوري،الزجاجي،عمروأبو:محمد)4(بنيوسفبنإبراهيمبنمحمد

الصوفيةشيخوكان،بمكةوأقام،وغيرهم،والخواص،والنوري،والجنيد،عثمانأباصحب

بالكلية.الحرمخارجإلايبلولميتغوطلمسنةأربعينمكثإنه:ويقال،حجةستينوحج،بها

.الألحانصاحب؟الأدميبكرأبو:الملكعبدبنيزيدبن)د(فضالةبنمحمدبنجعفربنمحمد

)1(

)2(

)3(

)4(

المنتظمآ(ه)53الأنساب(12-7)2/الحنابلةطبقات()172الشيرازيطبقات(291-4918/)بغدادتاريخ

ميزان505(-205)15/النبلاءأعلامسير927(-278)2/العبر986(-868)3/الحفاظتذكرة093()6/

الذهبشذرات018()1/الميزانلسان342()2/الجنانمرآة04(0)6/بالوفياتالوافي101()1/الاعتدال

/2()376.

تحريف.وهو،سليمان:(طو)(ب)في

)28(القشيريةالرسالة231(-226)7/بغدادتاريخ381()01/الأولياءحلية943(-)434الصوفيةطبقات

النبلاءأعلامسير)2/927(العبر382()2/البلدانمعجم193()6/المنتظم162(-161)5/الأنساب

النجوم(891-791)1/النهايةغاية(174-017)الأولياءطبقات342()2/الجنانمراة056(-558)15/

.378(2/)الذهبشذرات322()3/الزاهرة

الوافي293(-193)6/المنتظم)36(القشيريةالرسالة376(0/1)الأولياءحلية433(-)431الصوفيةطبقات

.()138الشعرانيطبقات(571-1)56الأولياءطبقات346(/1)بالوفيات

.493(-293)6/المنتظم(163-1/162)الأنساب(941-471)2/بغدادتاريخ
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الليل،فيبغدادمنصوتهكلواذى)1(أهلسمعوربما،القرآنبتلاوةصوتاالناسأحسنمنوكان

موضوعةأخباراالناسعلىيقصأعمىشيخارأوابالمدينةكانوافلما،البغويالقاسمأبيمعمرةوحج

كثيروالجمعالناسيعرفكببغدادلستإنك:الجماعةبعضلهفقال.عليهالإنكارينبغي:البغويفقال

إليه،الناسفانجفل،فقرأفاستفتح،()2(هاهناألنافيقرأالأدميبكرأباتأمرأنلكأرىولكن،هاهنا

.)3(النعمتزولفهكذا،بياذهب:وقالقائدهبيدالأعمىفأخذ،أحدعندهيبقفلم،الأعمىوتركوا

سنة.وثمانينثمانعن،السنةهذهمنالأولربيعمنبقيتالليلتينالأربعاءيوموفاتهوكانت

يديه،بينأوقفني:فقال؟ربكبكفعلما:لهفقالبمدةموتهبعدالمنامفيبعضهمراهوقد

منها؟عليأضرشيءكانما:فقال؟والقراءةوالمواقفاللياليفتلك:لهفقلت.شدائدوقاسيت

نأنفسيعلىاليت:وجلعزاللهليقال:فقال؟أمركانتهىشيءأيفإلى:فقلت.للدنياكانتلأنها

الثمانين.أبناءأعذبلا

بنإبراهيمبنإسماعيلبن(طباطبا)إبراهيمبنالحسنبنعلي)4(بنأحمدبناللهعبدمحمدأبو

وأجوادهاوكرمائهاساداتهامنكان،المصري،الهاشمي،طالبأبيبنعليبنالحسنبنالحسن

رواتبعليهوللناس،ببابهيومكلبسببهااللوزيكسررجليزالولا،بدارهتعقدالحلواءتزاللا

لكافوروكان.الشهرفي()6(ومنهم1،الجمعةفيومنهم،يومكلإليهيهديمنفمنهم،الحلواء

.)7(الحواريمنورغيفجامانعليهيومكلالإخشيذي

الجواب:فقال؟البيتأهلمنينتسبمنإلى:وسألهتلقاهالقاهرةإلىالفاطميالمعزقدمولما

عليهمنثرثم،نسبيهذا:وقالسيفهنصفوسلالأشرافجمعالقصردخلفلما.البلد()8(أهلأإلى

وأطعنا.سمعنا:فقالوا.حسبيوهذا:فقالالذهب

فيكانتهذاوفاةفإن"أعلموالله،اخرشريفأوهذاابنالكلامهذاللمعزالقائلأنوالصحيح

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(477)4/البلدانمعجم،بغدادقربناحية

.(ب)منحاصرتينبينما

.جديدامعنىتفيدولا،القصةسياقبهايضطربزيادات(ط)وفي(481-471)2/بغدادتاريخفيالقصة

.83(-81)3/الأعيانوفيات

الأعيانوفياتلقبانظر،إبراهيملقبطباطباإنإذ،وهموهو،طباطبابنإبراهيم:(طو)(بو)(ح)في

(1/013).

.(ب)منوالمثبت،(ح)فيليسحاصرتينبينما

الأبيفالمنقى.الدقيقهو

.(ط)منحاصرتينبينما



502هـ934سنةوفياتهـ-934سنةأحداث

سيأتي.كماوثلاثمئةوستيناثنتينسنةالقاهرةإلىالمعزقدوموكان،سنةوستينثنتينعنالعامهذا

وث!اثمئةوأربميوتسحسنةكين5ثي

الرضاإلىودعا،باللهبالمستجيرفتلقب،باللهالمكتفيبنعيسىأولادمنبأذربيجانرجلظهرفيها

أصحابانهزمثم،كثيراقتالافاقتتلوا،الزمانذلكفيالمرزباندولةلفسادوذلك،محمدالمن

الحمد.ودله،أمرهواضمحل،فماتأسيراوأخذ،المستجير

بلاداوأحرقحصوناوفتح،كثيراخلقاأهلهامنفقتل،الرومبلادحمدانبنالدولةسيفدخلوفيه

فيالسيفووضعوا،الرجوعمنفمنعوه،الدربعليهالرومفأخذت،راجعاوكروغنموسبى،كثيرة

جهيد.جهدبعدإلافارسثلاثمئةفينجافما،أصحابه

كثير.خلقفيهاقتلوالسنةالرافضةبينببغدادعظيمةفتنةكانتوفيها

.()2(عليأأخوهبعدهبالأمروقام،مصرصاحبالإخشيذبن(أنوجور)1توفيآخرهاوفي

وواسط.الأهوازصاحبكانالذيالبريدياللهعبدأبيبناللهعبدالقاسمأبوماتوفيها

عنالبحرفيفألقاهم،كلهمفأخذهمسيلفجاءهمواديافنزلوا،مكةمنمصرحجيجرجعوفيها

اخرهم.

.تركمانفقيلبذلكاللفظخقفثم،إيمانتركفسموا،خركاة)3(ألفمئتاالتركمنأسلموفيها

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

راكبوهويومافاجتاز،الوزراءأبهةتقاربعظيمةوثروةنعمةلهكانت:)4(الكاتبحرببنجعفر

!هوالحقمننزلومااللهلذتحرقلوبهئمتخشعانءامنوالتذينيةنألتم!)يقرأرجلالمحسمع،عظيملهموكبفي

إلىودخل،ثيابهونزعدابتهعننزلثم،بكىثم،دفعاتفكررها،بلىاللهم:فصاح.(16:الحديدأ

أهلها،إلىورذها،عليهكانتالتيالمظالمفيمالهجميعفرقحتىمنهيخرجولم،بالماءفاستتردجلة

)1(

)2(

)3(

)4(

الأعيانوفيات.محمودمعناهاوأنوجور،أبيهعنالمقدسبيتفيودفن،هـ()931سنةدمشقفيأنوجورولد

/4()99.

.533()8/الكاملمنحاصرتينبينما

لهم.سكناوالتركمانوالأعرابالاكرادأمراءيتخذهاالتيالكبيرةالخيمةعلىتطلق،معربةفارسيةكلمة:خركاة

.(54-)53المعربةالفارسيةالألفاظانظر

.693(-593)6/المنتظم
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،وخرجفلبسهما،بثوبينعليهفتصدق،رجلبهفاجتاز،بالكليةشيءلهيبقولمبالباقيوتصذق

الله.رحمه،ماتحتىوالعبادةالعلمإلىفانقطع

.النيسابوري،الحافظ،عليأبو:داودبنيزيدبنعليبنالحسين()1الحافظعليأبو

عقدةابنوكان،مهذباإماماكان:الدارقطنيقال،المصنفينالمكثرينالمتقنينالحفاظالأئمةأحد

سنة،)2(وسبعينثنتينعنالسنةهذهمنالاخرةجمادىفيوفاتهوكانت،لهكتواضعهلأحديتواضعلا

الله.رحمه

القرشي.،الوليدأبو،)4(هارونابن:أحمد)3(بنمحمدبنحسان

ابنعنالفقهأخذ،وأعبدهموأزهدهم،زمانهفيبخراسانالحديثأهلإمام،الشافعيالفقيه

فيترجمتهذكرناوقد،المفيدةالتصانيفوله،وغيرهسفيانبنالحسنمنالحديثوسمع،سريج

ثنتينعن،السنةهذهمنالأولربيعمنمضينلخمسالجمعةليلةوفاتهوكانت،"الشافعيينطبقات"

سنة.وسبعين

الخطابي.،سليمانأبو:)د(الخطاببنإبراهيمبنمحمدبنحمد

"الإعلام"و،"داودأبيسنن"فيهاشرح"المعالم"منها،التصانيفوصنف،الكثيرسمع

والمعانيباللغةومعرفة،غزيروعلم،مليحفهموله،"الحديثغريب"و،البخاريفيهشرح

قوله:أشعارهومن،والفقه

المداراةدارفيأنتفإنماكلهمالناسفدارحيادمتما

للنداماتنديماقليلعمايرىسوفيدرلمومندارىيدرمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

العبر(509-209)3/الحفاظتذكرة333(-332)5/البلدانمعجم693()6/المنتظم72(-71)8/بغدادتاريخ

-276)3/للسبكيالشافعيةطبقات)2/343(الجنانمراة95(-51)16/النبلاءأعلامسير282(-281)2/

عساكرابنتاريختهذيب038()2/الذهبشذرات936(-)368الحفاظطبقات32(4)3/الزاهرةالنجوم028(

/4(035-)351.

سنةكانتفولادته،أثبتناهماوالصواب،وهموهو،سنةوخمسيناثنينعن:(طو)(بو)()حفي

.51()16/النبلاءأعلامسيرانظر،هـ()277

مراة694(-294)15/النبلاءأعلامسير281()2/العبر798(-598)3/الحفاظتذكرة693()6/المنتظم

.038()2/الذهبشذرات)366(الحفاظطبقات(922-226)3/للسبكيالشافعيةطبقات343()2/الجنان

تحريف.وهو،مروان:(ط)في

ابنوسيورد،هـ()388سنةتوفيأنهوالصحيح،السنةهذهوفياتفي"منتظمه"فيالجوزيابنترجمههكذا

وفياتها.فيترجمتهكثير
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.بحرفحرفا")1(منتظمه"فيالجوزيبنالفرجأبوترجمههكذا

هاشم.أبيبنمحمد)2(بنعمربنالواحدعبد

الأتقياء)3(منوكان،مصنفاتذلكفيوله،القراءاتووجوه،القرانبحروفالناسأعلممنكان

شوالفيتوفي،الحماميبنالحسنأبووعنه،داودأبيبنبكروأبي،مجاهدابنعنروى،الثقات

.الخيزرانبمقبرةودفن،منها

،العسال،أحمدأبو،محمدبنسليمانبنإبراهيمبنأحمدبنمحمد)4(الحافظالعسالأحمدأبو

الأصبهاني.

.العلماءوأكابرالحفاظأئمةأحد

أحمدأبيمنأتقنفيهمأرلمشيخألفعنكتبت:مندهابنقال،بهوحدثالحديثسمع

رمضانها.فيتوفي،العسال

وث!ثهئةخمسيرسنةكبن5ث!

حاجبهبينوجمع،ذلكمنفقلق،البولبانحصاربويهبنالدولةمعزمرضمنهاالمحرمفي

فعزم،ذلكمنعوفيوثم،خيرابختياربولدهووصاهما،بينهماوأصلح،المهلبيووزيرهسبكتكين

عليهفأشير،ومائهابغدادهواء(ا)بسببالعلةهذهأمنأصابهماأنواعتقد،الأهوازإلىالرحيلعلى

ثلاثةعليهاغرمدارالهفبنى،أصفىوالماءأرقالهواءحيثأعلاهافيدارابهايبتنيوأن،بهابالمقام

ألفألفيالدارهذهعلىأنفق:ويقال،أصحابهبعضيصادرأنلذلكفاحتاج،درهمألفألفعشر

فيهاخربمماوكان،بنائهافيبغدادمعالممنكثيرةأشياءخربوقد،فيهايبنيوهوومات،دينار

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.793()6/المنتظم

أعلامسير282()2/العبر252(-1251/)للذهبيالقراءطبقات2(15)2/الرواةإنباه8(-1/17)بغدادتاريخ

121()2/الوعاةبغية325()3/الزاهرةالنجوم)1/123(العشرالقراءاتفيالنشر477(-475)16/النبلاء

.038()2/الذهبشذرات

.الأمناء:(ب)في

سير(135)2/اللباب893()6/المنتظم(474)8/الأنساب027(/1)بغدادتاريخ283()2/أصبهانأخبارذكر

(41)2/بالوفياتالوافي283(-282)2/العبر888(-886)3/الحفاظتذكرة(15-6)16/النبلاءأعلام

الذهبشذرات53(-51)2/للداوديالمفسرينطبقات362(-361)الحفاظطبقات325()3/الزاهرةالنجوم

/2(038-)381.

.(ط)منحاصرتينبينما
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إلىوحؤلها،وقصرهاوالرصافةالمنصورمدينةعلىالحديدالأبوابوقلع،رأىمنسرمنالمعشوق

بها.فرحتهتمتلا،هذهداره

القضاءبعدهوولي،أملاكهوقبضت،)1(اللهعبدبنعتبةالسائبأبوالقاضيماتوفيها

الدولةمعزإلىسنةكلفييؤديأنوضمن،الشواربأبيبنالحسن()1(بنأاللهعبد()2(العباسأأبو

ضمنمنأولوهو،منزلهإلىوالبوقاتالدبادبومعهوسار،الدولةمعزعليهوخلع،درهمألفمئتي

ثم،ذلكلأجلالموكبحضورفيولا،عندهالحضورفيدلهالمطيعالخليفةلهيأذنولم.القضاء

أيضا.الحسبةوضفنالشرطةالدولةمعزضمن

الرومعليهمفثار،أنطاكيةنائبوفيهم،طرسوسيريدونأنطاكيةمنقفلساروفيها

بدنه.منأماكنفيجريحأالنائبسوىمنهميفلتفلم،أبيهمبكرةعن()3(فأخذوهمأ

سالما.ورجع،وغنموسبىفقتلالرومبلادالدولةسيفغلامنجادخلوفيها

توفي:وفيها

بعدهمنبالأمرفقام،فمات،فرسهعنسقط،خراسانصاحبالسامانينوحبنالملكعبدالأمير

الساماني.نوحبنمنصورأخوه

توفي:وفيها

خمسينخلافتهوكانت،المغرببلادمنالأندلسصاحب:)4(الأمويالرحمنعبداللهلدينالناصر

حسنأبيضكان،ولداعشرأحدوترك،سنةوسبعونثلاثماتيومالعمرمنوله،أشهروستةسنة

الأمويينأولادمنالمؤمنينبأميرتلقبمنأولوهو،الساقينقصيرالظهرطويلالجسمعظيمالوجه

،المغربببلادالفاطميينوتغلب،بالعراقالخلفاءضعفبلغهحينوذلك،المغربإلىالداخلين

وتلقبالحكمولدهبعدهمنبالأمرقامتوفيولما.سنةوعشرينبثلاثموتهقبلالمؤمنينبأميرفتلقب

فييعرفولا،شاعراناسكا،المذهبشافعيوكان،اللهعبدالناصرأولادجملةومن،بالمستنصر

)1(

)2(

)3(

)4(

الأشبه.وهو،اللهعبيد:ترجمتهمصادربعضفي

.2()7/"المنتظم"منحاصرتينبينما

.()حفيساقطوهو،(ب)منحاصرتينبينما

(002-791)1/السيراءالحلة74(-73)8/الكامل)217(الملتمسبغية()13المقتبسجذوة(894)4/العقد

النبلاءأعلامسير287()2/العبر،بعدهاوما(156)2/المغربالبيان(181-1/176)المغربحلىفيالمغرب

.033()3/الزاهرةالنجوم371(-1353/)الطيبنفح(562-564/)15
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()1(بنالظاهرأبنالمستنصرسوى،سنةخمسينمكثفإنه،الأمويالناصرمنمدةأطو(طالخلفاء

موضعه.فيذلكبيانسيأتيكما،سنةستينمكثفإنه،مصرصاحبالفاطميالحاكم

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.القطان،سهلأبو:زيادبناللهعبدبنمحمدبنأحمد)2(القطانزيادبنسهلأبو

تكفيرعلىاستدلأنهذلكفمن،منهللمعانيالانتزاعحسن،للقرآنالتلاوةكثير،حافظاثقةكان

غزىكالؤاأؤلأرضأفىضربراإذالإخؤنهتموقالواكفرواكالذينتكولؤالاإمنوااتذينيأثها):تعالىبقولهالمعتزلة

.(156:عمرانالأ!قتلواومامالؤاماعندناكالؤالؤ

الخطبي.،()4(محمدأبوأ:بيانبن)3(إسماعيلبنعليبنإسماعيل

منوغيرهالدارقطنيوعنه،وغيرهم،والكديمي،أحمدبناللهوعبد،أسامةأبيبنالحارثسمع

السنين،علىمرتبتاريخوله،والخلفاءالناسبأيامعارفا،نبيلافاضلاحافظاثقةوكان،الحفاظ

سنة،وثمانينإحدىعنالسنةهذهمنالآخرةجمادىفيوفاتهوكانت،صدوقاعاقلالبيباأديباوكان

الله.رحمه

بكر،أبو،مريمأبيبنسعيدبنمحمدبنأحمدبن)6(اللهعبيدبنسعيد)5(بنمحمدبنأحمد

فطيس.بابنويعرف،الوراق،القرشي

وأرخ،عساكرابنترجمه،جوصا)7(لابنالحديثيكتبوكان،بهامشهوراالكتابةحسنوكان

.)8(السنةهذهمنشوالبثانيوفاته

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.(186)15/النبلاءأعلامسيرمنحاصرتينبينما

الوافي522(-521)15/النبلاءأعلامسير286(-285)2/العبر)7/3(المنتظم46(-45)5/بغدادتاريخ

.3(-2)3/الذهبشذرات328()3/الزاهرةالنجوم34()8/بالوفيات

(4-3)7/المنتظم(148-147)5/الأنساب(911-)2/118الحنابلةطبقات603(-403)6/بغدادتاريخ

الذهبشذرات932(-328)3/الزاهرةالنجوم(523-1/522)5النبلاءأعلامسير23(-91)7/الأدباءمعجم

/3()3.

.(ب)منوالمثبت،(ح)منساقطحاصرتينبينما

.262()3/منظورلابنمختصره،(مطبوع)31(1-031)7/عساكرلابندمشقتاريخ

.(ب)منوالمثبت،اللهعبد(ح)في

.هـ(032)سنةوفياتفيترجمتهسلفت

.31(311-0)7/عساكرلابندمشقتاريخانظر
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بن()2(علىابنمحمدبنالعباسبناللهعبيدبناللهعبدبنمحمدبنسليمانبنمحمد)1(بنتمام

العباسي.،الهاشمي،بكرأبو،المطلبعبدبنالعباسبناللهعبد

أيضا،سنةوثمانينإحدىعنالسنةهذهفيوتوفي،رزقويهابنوعنه،أحمدبناللهعبدعنحدث

الله.رحمه

الشافعي.الفقيه،الطبري،عليأبو:)4(القاسمبن)3(الحسين

المذهب،في")5(الإفصاح"وله،فيهمصنفأولوهو،الخلاففي"المحرر"له،الأئمةأحد

."الطبقات"فيترجمتهذكرناوقد،المصنفاتمنذلكوغير،الفقهأصولوفي،الجدلفيوكتاب

الهاشمي،،جعفرأبو:المنصورجعفر)7(أبيبنعيسىبن)6(إبراهيمبنإسماعيلبناللهعبد

.)8(بريهبابنويعرف،الإمام

خطيباوكان،رزقويهابنوعنه،وغيرهالدنياأبيابنعنروى،ومئتينوستينثلاثسنةولد

فيالواثقفيهخطبسنةبمئةوقبلها،وثلاثمئةثلاثينسنةفيهخطبوقد،طويلةمدةالمنصوربجامع

منها.صفرفيتوفي،سواءالمنصورإلىالنسبفيوهما،ومئتينثلاثينسنة

الشافعي.القاضي،الهمذاني،السائبأبو:اللهعبيدبنموسىبن)9(اللهعبدبنعتبة

بعدأالمنامفيبعضهمرآهوقد،الأمورفيتخليطفيهوكان،القضاءوولي،بارعافاضلاكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(4)7/المنتظم(041-913)7/بغدادتاريخ

.(4)7/المنتظممنحاصرتينبينما

.76()2/الأعيانوفياتانظرالحسن:المصادربعضفي

الشافعيةطبقات76()2/الأعيانوفيات5()7/المنتظم87()8/بغدادتاريخ(1)15للشيرازيالفقهاءطبقات

الذهبشذرات)3/328(الزاهرةالنجوم)2/345(الجنانمراة)2/286(العبر281(-028)3/للسبكي

)3/3(.

كلوعليه(1)15للشيرازي"الفقهاءطبقات"منوالمثبت،وهماوإخاله،الإيضاح:(طو)(بو)(ح)في

.المصادر

الذهبشذرات(552-1/155)5النبلاءأعلامسير286()2/العبر(5)7/المنتظم(114-014)9/بغدادتاريخ

/3()3.

وهو041()9/بغدادتاريخمنوالمثبت،جعفرأبيبنجعفربنعيسىابن:(طو)(بو)()حفي

.المصادركلوعليه،الصواب

.(1481/)المشتبهتوضيحمنوالمثبت،تحريفوهو،بويه:(طو)(بو)(ح)في

سير6(-5)7/المنتظم322(-032)12/بغدادتاريخفيوترجمته.الأشبهوهو،اللهعبيد:المصادربعضفي

الذهبشذرات)3/932(الزاهرةالنجوم344(-)3/343للسبكيالشافعيةطبقات)16/47(النبلاءأعلام

)3/5(.
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التخليط،منمنيكانماعلىالجنةإلىبيوأمر،ليغفر:فقال؟بكاللهفعلما:فقال(موله
)1(ء.

الثمانين.أبناءأعذبألاآليت:ليوقال

الشافعية.منببغدادالقضاةقضاءوليمنأولهوالرجلوهذا

.بخارىسكن،بغدادي،الدهقانبكرأبو:)3(راجيانبنأحمدبنخنب)2(بنأحمدبنمحمد

وثمانينسبععنوتوفي،وغيرهما،مكرمبنوالحسن،طالبأبيبنيحيىعنبهاوحدث

)4(-
سنه.

منالناسوعند،الدفائنمندارهفيفوجد،السنةهذهمنشعبانفيتوفي:)5(الخازنعليأبو

.دينارألفأربعمئةيقاربماالودائع

وث!ثمئةوكمسيوإحرفىسنةخبن5ث!

حلب.إلىالرومدخول

وردأنهذلكسببوكان،مقاتلألفمئتيفي،حلبإلىاللهلعنهالرومملكالدمستقدخلفيها

،جنودهلكثرةبهيقوفلمفقاتله،أصحابهمنحضربمنحمدانبنالدولةسيفإليهفنهض،بغتةإليها

منيسيرنفرفيمنهزماففر،الصبرقليلالدولةسيفوكان،كثيراخلقاالدولةسيفأصحابمنوقتل

البلد،ظاهرالدولةسيفدارعلىاستحوذأن()6(اللهقبحهالدمستقأبهاستفتحماأولفكان،أصحابه

فقاتل،السورفحاصر،تدنىثم،كثرةتحصىلاللحربوعددا،وحواصلعظيمةأموالامنهافأخذ

فوقف،عظيمةثلمةالسورفيالروموثلمت،الروممنكثيراخلقاوقتلوا،عظيماقتالادونهالبلدأهل

فما،عمارتهافيالمسلمونجدالليلجنفلما،عنهافأزاحوهم،عليهمالمسلمونفحمل،الرومفيه

قدالشرطرجالةأنالمسلمينبلغثم،عظيماحفظاالسوروحفظوا،كانتكماوهيإلاالصباحأصبح

،فعلوهالسورعلىالرومفغلبت،منهميمنعونهامنازلهمإلىالناسفرجع،الدورينهبونالبلدفيعاثوا

.6()7/:"المنتظم"وانظر،(ط)منحاصرتينبينما(1)

سير288()2/العبر7()7/المنتظم(188-187)5/الأنساب(017-916)1/الإكمال692()1/بغدادتاريخ)2(

.7()3/الذهبشذرات(524-523)15/النبلاءأعلام

.والأنساببغدادتاريخمنوالمثبت،حبان(ب)وفي،حيان(ح)في)3(

ترجمته.مصادرفيكماهـ()266سنةولدإذ،سنةوثمانينأربععن:الصواب()4

ترجمته.مصادرعلىأقفلم)5(

.(ط)منحاصرتينبينما)6(
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،والنساءوالأولادالأموالوانتهبوا،كثيراخلقاالمسلمينمنفقتلوا،لقوهمنيقتلونالبلدودخلوا

معفقاتلواالسيوففأخذوا،وأربعمئةألفاوكانوا،الرومأسارىمنالمسلمينبأيديكانمنوخلصوا

صبيبينماألفاعشربضعةمننحواوأسروا،،)1(قومهممنأالمسلمينعلىأضرىوكانو،قومهم

حبابفيوصبوا،وأحرقوهاالمساجدوخربوا،ألفينالرجالومن،كثيراشيئاالنساءومن،وصبئة

،أحرقوهحملهعلىيقدرونلاشيءوكل،وهلكالأرضوجهعلىالزيتفاضحتىالماءالزيت

رجوعمنخوفاالانصرافعلىالدمستقعزمثم،العظيمةالمفاسدهذهيفعلونأيامتسعةالبلدفيوأقاموا

نؤمله،كنامافوقبلغناقدإنا:لهفقال!؟وراءكالقلعةوتتركأتذهب:أخيهابنلهفقال،الدولةسيف

ليحاصرها،إليها)2(فصمد.إليهااذهب:لهفقال.منهالنالابد:فقال.غزاةورجالامقاتلةبهاوإن

بإحضاروأمر،ذلكعندالدمستقفغضب،كلهالجيشبينمنالراهنةالساعةفيفقتلوه،بحجرفرموه

كرثم،اللهلعنهيديهبينأعناقهمفضربت،ألفينمنقريباوكانوا،المسلمينأسارىمنبأيديهمكانمن

الله.قبحهراجعا

الملك،فأمنهم،أهلهافاستأمنهم،أيضاالسنةهذهمنالمحرمفيذلكقبل)3(زربةعيندخلواوقد

تأخرومن،المسجدفيكلهمأهلهافصار،قتلمنزلهفيبقيومن،المسجدإلىكلهميدخلوابأنوأمر

فيفازدحموا.قتلتأخرومن،شاءحيثذهبإلااليوممنكمأحديبقينلا:قالثم،قتلمنهم

فيفمات،يذهبونأينيدرونلاوجوههمعلىوخرجوا،منهمكثيوفمات،المسجدمنخروجهم

وهدم،نخلةألفأربعينالبلدحولمنوقطع،المنبروكسرالجامعهدمثم.كثيرخلقمنهمالالرقات

بعضها،حصناوخمسينأربعةحولهاوفتح،مدةبهاوأقام،منهاإليهاالمشاروالمنازلالبلدسور

منمنبجنائبحمدانبنسعيدبنفراسأباالروموأسرت،كثيراخلقاوقتل،بالأمانوبعضهابالسيف

يوما،وعشرينأحدازربةبعينمقامهمدةوكان،حسنديوانله،مطبقاشاعراوكان،الدولةسيفجهة

وأدركه،أكثرهمفقتل،الزياتابننائبهامعطرسوسأهلمنالافأربعةفلقيه،قيساريةإلىسارثم

آنفا.ذكرناهماأمرهمنفكان،بغتةحلبعلىهجمثم،منهفرغحتىبهفاشتغل،الئصارىصوم

سفيانأبيبنمعاويةلعنببغدادالمساجدأبوابعلى)4(الروافضمنالعامةكتبتالسنةهذهوفي

منالعباسأخرجومن-عنهاللهرضيبكرأبايعنون-؟فدكافاطمةغصبمنولعن،عنهاللهرضي

الحسندفنمنعومن-عنهاللهرضيعثمانيعنون-ذزأبانفىومن-عنهاللهرضيعمريعنون-الشورى

)2(

)3(

)4(

.()طمنحاصرتينبينما

.(صمد)اللسان.قصدهاأي

المصيصة.نواحيمن-بلدمقصورةبألف-زربىعين:(177)4/البلدانمعجمفي

الله.قاتلهماللعنوأعلنوا،السنةبهذهبغدادفيالروافضكثر:(ح)هامشفي
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السنةأهلأنبلغهثم،يغيرهولمينكرهلمالدولةمعزذلكبلغولما-الحكمبنمروانيعنون-جدهعند

معاويةباسموالتصريح،والاخرينالأولينمنمحمدلالالظالميناللهلعن:يكتبأنفأمر،ذلكمحوا

حمدانبنالدولةسيفوكذلك،الروافضمنوشيعتهالدولةمعزاللهقبح.ذلكفكتب.اللعنفي

أعداءهمعليهمويديل،هؤلاءأمثالينصرلااللهأنجرمولا،الروافضإلىوميلتشيعفيه،بحلب

ولهذا،وعلماءهمأنبياءهممتابعتهموترك،واباءهم،وكبراءهمسادتهموتقليدهم،أهواءهملمتابعتهم

معيبقولم،الفرنجالمقدسبيتحتىكلهاسواحلهاعلىاستحوذ،الشامبلادالفاطميةملكتلما

والنواقيس،الفرنجمعالسواحلوجميع،أعمالهاوبعضودمشقوحماةوحمصحلبسوىالمسلمين

وشريفالمساجدأماكنفيوتكفوا،والقلاعالحصونمنالشواهقفيتنعرالإنجيليةوالقسوسالنصرانية

.()1البقاع

غفير.وجمكثيرخلقفيهافقتل،السببسببالبصرةأهلبينفتنةوقعتوفيها

خلقامنهمفقتل،الرومبلادفدخل،نجامولاهوبعث،زربةعينبناءالدولةسيفأعادوفيها

فغنموا،الرومبلادفدخلوا،طرسوسجيشمعحاجبهوبعث.وسلموغنم،غفيراجماوسبى،كثيرا

والمنة.الحمدودله،سالمينورجعواوسبوا

افتتحه-الفرنجبلادأحصنمنوكان-المغرببلادمنطبرمين)2(حصنالفاطميالمعزفتحوفيها

بالمعز،أهلهافاستنجد،أقريطشجزيرةالفرنجوقصدت،شهرونصفأشهرسبعةمحاصرةبعدقسرا

الحمد.ودله،الفرنجعلىفانتصروا،جيشاإليهمفسير

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

بويه.بنالدولةلمعزالوزير،المهلبي،محمدأبو:)3(هارونبنمحمدبنالحسن

كنت:قالالصابيإسحاقأبوحكى،وأناةوكرمحلمفيهوكان،سنةعشرةثلاثوزارتهفيمكث

بنالفضلمحمدأبوليفقال،كثيرةبحليةحلياقدومرفعلهصنعتقدبدواةجيءوقدعندهيوما

فيالمسلمينيدفيالتيالمدنهذهوأهل،الدينمنوضيق،عظيمحصرفيمعهموالناس:زيادة:(ط)في()1

المعاصيعقوباتبعضمنذلكوكل،راجعونإليهوإناللهفإنا،الفرنجمنونهارهمليلهمفيشديدخوف

.الأنبياءبعدالخلقخيرسبوإظهار،والذنوب

.417/"البلدانمعجم"،بصقليةقلعةهي)2(

-181)9/الأدباءمعجم(01-9)7/المنتظم()491الفهرست218(-202)2/الدهريتيمة()123الأممتجارب)3(

أعلامسير592(-492)2/العبر(401)2/البشرأخبارفيالمختصر(127-124)2/الأعيانوفيات(152

بالوفياتالوافي(601-1)30بغدادتاريخذيلمنالمستفاد921()1/الإسلامدول(891-)15/791النبلاء

.(11-9)3/الذهبشذرات333()3/الزاهرةالنجوم357(-1/353)الوفياتفوات(223-227/)12
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شيءوأي:قلت.بهاوأنتفع،لأبيعهاإليهاأحوجنيكانما:وبينهبينيسراالشيرازيالرحمنعبد

بعثأمسىفلما-نشعرولاإلينامصغوكان-الوزيرفسمعها.أمهحرفييدخل:فقال؟الوزيريفعل

غيرها،لهواصطنع.درهمآلافوخمسةثيابوعشرة،ومرفعهاالشيرازيمحمدأبيإلىبالدواة

معيريدهامنكمالمنهي:فقالإلينافنظر،الجديدةالدواةتلكمنيوقعوهوعندهاخريومافاجتمعنا

بها،الوزيراللهيمتعبل:وقلنا،يومئذكلامناسمعكانأنهوعلمنافاستحيينا:قال،الدخولمنالعفاء

مثلها.ألفاليهبويبقيه

سنة.وستينأربععن)1(السنةهذهفيالمهلبيمحمدأبوتوفي

.المعدل،السجستاني،محمدأبو:)2(الرحمنعبدبندعاجبنأحمدبندعاج

بالبروالمشهورين،اليسارذويمنوكان،ومكةوالكوفةوالبصرةوبغدادوحلوانبخراسانسمع

دارلهوكانت،وسجستانومكةببغدادالحديثأهلعلىدارةوأوقاف،جاريةصدقاتوله،والأفضال

مثلبغدادفيولا،بغدادمثلالدنيافيليسلأنه،مثلهاالدنيافيليس:يقولفكان،ببغدادعظيمة

.داريمثلخلفأبيدربفيوليس،خلفأبيدربمثلالقطيعةفيولا،القطيعة

تركه.حديثفيشكإذاوكان.مسندالهالدارقطنيوصنف

منه.أثبتمشايخنافيأرلم:يقولالدارقطنيفكان

عشرةالتجاربعضمنهاقترض.جداكثيرةجزيلةأموالاالحاجاتوذويالعلمأهلفيأنفقوقد

آلافعشرةمنهافعزل،دينارألفثلاثينسنينثلاثمدةفيفربح،ضياعابهافضمن،دينارآلاف

هذه:لهقال؟شأنكما:قالشأنهامنفرغفلما،حسنةضيافةدعلجفأضافه،بهاوجاءه،دينار

الأهل.بهافحل،لتردهاأعطكلمإني،اللهسبحانيا:فقال.حضرتقدبهاتفضلتالتيالدنانير

فقال،لكاللهبارك،بهااذهب:دعلجلهفقال.منهافهذه،دينارألفثلاثينبهاربحتقدإني:فقال

أطلبسنيحداثةفيكنتإني:فقال؟المالهذاأفدتأينومن؟لهذامالكيتسعكيف:له

فما،هذهفياتجر:وقال،درهمألفألفإليفدفع،البحرأهلمنتاجررجلفجاءني،الحديث

وأحاجةوجدتإنوميثاقهاللهعهدوعليك،دونكفعليخسارةمنكانوما،وبينكفبينيربحمنكان

.(127)2/الأعيانوفياتهـ()352سنةتوفيأنهالمصادربعضفي(1)

-)16النبلاءأعلامسير272(-271)2/الأعيانوفيات(14-01)7/المنتظم293(-)8/387بغدادتاريخ)2(

للسبكيالشافعيةطبقات)2/347(الجنانمراة192()2/العبر882(-881)3/الحفاظتذكرة03/35(

المستطرقةالرسالة)3/8(الذهبشذرات)036(الحفاظطبقات333()3/الزاهرةالنجوم392(-192)3/

)73(.
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علىيدكفيفالمالهلكتفإن،البحرفيسأركبإني:فقالجاءنيثم.هذاماليمنفسدهاخلة

بهأخبرفلم.حياتيمدةأحدابهذاتخبرلا:ليقال!ثم.قالماعلىيديفيفهو.عليكشرطتما

سنة،وتسعينخمسأوأربععنالسنةهذهمنالاخرةجمادىفيوفاتهكانتوقد.ماتحتىأحدا

الله.رحمه

مولاهم.الأموي،)2(الحسنأبو:مرزوقبن)1(قانعبنالباقيعبد

ولكنه،والحفظوالأمانةالثقةأهلمنوكان،وغيرهالدارقطنيوعنه،أسامةأبيبنالحارثسمع

.منها)4(شوال!فيتوفي،الخطأعلىويصزيخطئكان:)3(الدارقطنيقال!.عمرهآخرفيتغير

بكر،أبو،جعفربنهارونبنزيادبنمحمدبنالحسنبنمحمد(المفسر)النقاشبكرأبو

.المقرئ،المفسر،النقاش

وسمع،والقراءاتبالتفسيرعالماوكان،الموصلمنوأصله،خرشةبنسماكدجانةأبيمولى

شاهين،وابن،والخلدي،مجاهدبنبكرأبوعنهوحدث،المشايخمنخلقعنشتىبلدانفيالكثير

وقفهوقد،منكرةبأشياءوتفرد،شاذانبنعليأبوعنهحدثمنوآخر،وخلق،رزقويهوابن

أعلم.فالله،بتكذيبهبعضهموصرح،ذلكعنفرجع،أخطائهمنكثيرعلىالدارقطني

.الصدور)7(إشفى)6(هوبل:بعضهمفقال"الصدورشفاء"سماهالذيالتفسيركتابوله

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

(41)7/المنتظم(19)7/الإكمال98(-11/88)بغدادتاريخ()122للطوسيالفهرست)236(السهميسؤالات

العبر533(-532)2/الاعتدالميزان884(-)3/883الحفاظتذكرة527(-526)15/النبلاءأعلامسير

الزاهرةالنجوم384(-)3/383الميزانلسان)1/392(المضيةالجواهر)2/347(الجنانمراة292()2/

.()127المستطرفةالرسالة8()3/الذهبشذرات36(1)الحفاظطبقات333()3/

الحسين.أبو:والمراةالمنتظمعداماترجمتهمصادرفي

.334()رقم،للدارقطنيالسهميسؤالات

.هـ()354سنةوفاتهأن:19()7/الإكمالفي

(4112-ب1/112)5(خ)عساكرابنتاريخب()566الأنساب2(50-102)2/بغدادتاريخ)36(الفهرست

(992-892)4/الأعيانوفيات235(-234)3/اللباب(941-461)18/الأدباءمعجم(15-14)7/المنتظم

الاعتدالميزان392(-292)2/العبر909(-)3/809الحفاظتذكرة576(-)15/573النبلاءأعلامسير

مرآة346(-345)2/بالوفياتالوافي892(-492)1/القراءمعرفة057()2/الضعفاءفيالمغني052()3/

النهايةغاية)2/483(للإسنويالشافعيةطبقات146(-)3/145للسبكيالشافعيةطبقات)2/347(الجنان

-131)2/للداوديالمفسرينطبقات371(-)037الحفاظطبقات(132)5/الميزانلسان(911-121)2/

.78(-)77المستطرفةالرسالة(9-8)3/الذهبشذرات(133

."الصدورسقام"نسخةوفي.(شفي)اللسان.الإسكافيستعمله،بهيخرزالمثقب:الإشفى

.37(8/الإسلامتاريخ)بثقةليسمتروكونقلهجلالتهمعالرجلهذاأنليوضحالذي:الذهبيقال
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بدعاءيدعووهوبنفسهيجودأنهحضرهمنحكى،ناسكاعابدا،نفسهفيصالحارجلاكانوقد

خرجتثم،مراتثلاثيردد!ا(61:ادصمافاتأ!الفملونففيغملهذالمثل):يقولصوتهرحثم

بداردارهفيودفن،السنةهذهمنشوالمنالثانيالثلاثاءيوموفاتهكانتوقد.اللهرحمه،روحه

القطن.

الضرير.بابنويعرف،الزاهد،الحزبيبكرأبو:(سعيد)1بنمحمد

المدافعة.شهوتيصارتحتىالشهواتدافعت:قولهكلامهومن،عابداثقةوكان

وث!اثهئة)2(ثنتيروخمسيوسنةكبنث!5

المسوحالناسيلبسوأن،الأسواقتغلقأنبويهبنالدولةمعزأمرالسنةهذهمنالمحرمعاشرفي

يلطمن،الأسواقفيشعورهنناشرات،وجوههنعنحاسراتالنساءيخرجوأن،الشعرمن

وكونالشيعةلكثرةذلكمنعالسنةأهليمكنولم،ذلكففعل،عليبنالحسينعلىينحن،وجوههن

معهم.السلطان

فيكمابالليلالأسواقتفتحوأن،ببغدادالزينةبإظهارالدولةمعزأمرمنهاالحجةذيعشرثامنوفي

بعيدفرحا،الشرطوعندالأمراءبأبوابالنيرانتشعلوأن،والبوقاتالدبادبتضربوأن،الأعياد

.منكرةظاهرةوبدعة،مشهوداويوما،عجباوقتافكان،الغدير

بملكهمالروموثارت،اللهلعنهمموفورينورجعوا،وأسروافقتلوا،الرهاعلىالرومأغارتوفيها

.غيرهوولوا،فقتلوه

،()3(غيرهوولوا1،حلبأخذالذيوهو،النقفورواسمه،الأرمنملك،الدمستقومات

.الجزء)4(اخرفيترجمتهولتكتب

وولي،أيامهمدةأحكامهوأبطلت،سجلاتهونقضت،القضاءعنالشواربأبيابنعزلوفيها

.(51)7/المنتظم31(0)5/بغدادتاريخ(1)

منه.المنقولبأصلهمقابلةبلغ:()حهامشفي)2(

.(ب)منحاصرتينبينما)3(

،هـ()355سنةحوادثاخرفي(بو)()حفيوجاءت،الجملةهذهعقبالمطبوعفينقفورترجمةوردت)4(

قدالمطيعإلىنقفوربهابعثالتيالقصيدةأنمن26أصذكرهماتأكيدأالأمرهذازادوقد،كثيرابنأرادهماوهو

الخطية،نسخنافيكماإثباتهااثرنالذا،وثلاثمئةوخمسينخمسسنةفيهذاقبلالذيالجزءاخرفيأوردها

.هناكفلتنظر
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ودله،سنةكلفيالشواربأبيابنيحملهكانماعنهورفع،رزقبلاأكثمبنعمربشرأبوبدلهالقضاء

الثاني.كانونفيوذلك،المطرلتأخرالناساستسقىالحجةذيوفي

أهلمنجماعةحدثني:قال،المؤرخسنانبنثابتعن"المنتظم"فيالجوزيابنوحكى

بنالدولةناصرإلىوثلاثمئةوخمسينثنتينسنةفيأنفذالأرمنبطارقبعضأنبهأثقممنالموصل

ولهما،أبوهماومعهماملتحيين،سنةوعشرونخمسسنهما،ملتصقينالأرمنمنرجلينحمدان

إلىيميلوالآخرالنساءإلىيميلأحدهماوكان،يختلفوجوعهما،ومعدتانوبطنانسرتان

أياما،كذلكفيمكث،الآخريكلملاأحدهماحلفوربما،وتشاجرخصومةبينهمايقعوكان،الغلمان

إنهمافيقال،الإسلامإلىودعاهماعليهماوخلع،درهمألفيالدولةناصرفوهبهما،يصطلحانثم

معبلدهماإلىرجعاإنهماثم،ذلكعنرجعإنهثم،الناسليراهمابغدادإلىيبعهثماأنوأراد.أسلما

بينهمامااتصالوكان،منهالتخلصيمكنهلاالآخروبقي،ريحهوأنتن،وماتأحدهمافاعتل،أبيهما

يمكن،فلملذلكالأطباءوجمع،الآخرمنأحدهمافصلأرادالدولةناصركانوقد،الخاصرتينمن

فدفنا،غمافمات،أخيهرائحةبنتنغمهمنالآخراعتلالفاتفق،ذلكفيأبوهماحارأحدهماماتفلما

.واحد)1(قبرفيجميعا

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الشافعي.الفقيه،الأسدي،بشرأبو:بشربن)3(حيانبنأحمدبن)2(أكثمبنعمر

بنعتبةالسائبأبيعننيابةالمطيعزمنفيالقضاءوولي،،)4(ومئتينأوثمانينأربعسنةولد

وكان،السائبأبيسوىالشافعيةمنالقضاةقضاءوليمنأولوهو،القضاةقضاءوليثم،اللهعبيد

.)5(السنةهذهمنالأولربيعفيوفاتهوكانت،القضاءفيالسيرةمحمود

.(71-61)7/المنتظمانظر(1)

(111)16/النبلاءأعلامسير)8/117(الإسلامتاريخ18(-)7/17المنتظم025(-)11/924بغدادتاريخ)2(

.97(-1/78)للإسنويالشافعيةطبقات(047)3/للسبكيالشافعيةطبقات

أصبهانأخبارذكرفيبشربنحيانأبيهجدوترجمة،تصحيفوهو،حبان:)11/924(بغدادتاريخفي)3(

.(286-284)8/بغدادوتاريخ3(1/10)

.(ط)منحاصرتينبينما)4(

توفيأنهترجمتهمصادرفيوالذي،السنةهذهفيوفاتهذكرفي(18-17)7/منتظمهفيالجوزيابنكثيرابنتابع)5(

.25(1/10)بغدادتاريخوانظر،الصحيحوهو،هـ()357سنة
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وث!اثمئةوخمسيوث!اثسنةخبن5ث!

وأهلالروافضفاقتتل،الماضيةالسنةفيتقدمكماالحسينعنالرافضةعملتالمحرمعاشرفي

الأموال!.ونهبت،شديداقتالااليومهذافيالسنة

،حرانأهلصادرقدالماضيالعامفيكانأنهوذلك،عليهالدولةسيفغلامنجاعصىوفيها

منرجليدمنمنهاطائفةفأخذ،)1(أذربيجانبلادإلىوذهب،بهافتمرد.كثيرةأموالامنهموأخذ

ذلك،بسببشوكتهوقويت،كثيراشيئاأموالهمنوأخذ،فقتله،الوردأبو()2(لهأيقال!الأعراب

الجيفومحلالأقذارفي)3(جثتهوألقيت،يديهبينفقتل،بقتلهوأمرفأخذه،الدولةسيفإليهفسار

والنتن.

أهلها،فدافعه،سورهاونقب،فحاصرها،كثيفجيشفيالمصيصةإلىالدمستقجاءوفيها

أذنهبلادفيفسادا()4(الأرضفيأوعاثوا،إنسانألفعشرخمسةحولهاممنوقتلرستاقهافأحرق

الله.قبحهم،بلادهمإلىراجعينوكروا،وطرسوس

سارثم،حمدانبنالدولةناصريدمنفأخذها،عمرابنوجزيرةالموصلالدولةمعزقصدوفيها

فعاد،الدولةمعزيدمنالملكفاسترجع،هيأهقدجيشفيالدولةناصرفكر،الدولةناصرطلبفي

سنة،كلفيالحمليكونأنعلىفاصطلحا،القملحفيفراسله،بهاوأقامالموصلفأخذ،الدولةمعز

إلىراجعاوكر،ذلكإلىالدولةمعزفأجاب،بعدهمنأبيهعهدوليالدولةناصربنتغلبأبويكونوأن

وبسطها.")5(كامله"فيالأثيرابناستقصاهاقدطويلةخطوبلهجرتبعدمابغداد

علي،بنالحسنأولادمنالحسينبنمحمد)6(اللهعبدأبووهو،الديلمببلادرجلظهروفيها

،بغدادمنأصلهوكان،بالمهديوتسمىنفسهإلىودعا،كثيرخلقعليهفالتف،الداعيبابنويعرف

.العلويالناصرابنمنهوهرب،البلادبتلكشأنلهوانتظم

غلتثم،مدةفحاصرهاطرسوسبلادالأرمنملكالدمستقصحبتهوفيالرومملكقصدوفيها

.الصوابوهو،أرمينيةبلاد(155)8/الكاملفي(1)

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما)2(

.(ب)منوالمثبت،جيفته:(ح)في)3(

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما)4(

.(455-553)8/الكاملانظر()5

.(555)8/والكامل،(ط)منوالمثبت،اللهعبيدأبو(بو)(ح)في)6(
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الذينوردالده!و:تعالىاللهقالكماراجعينفكزوا،منهمكثيرفمات،الوباءفيهموأخذ،الأسعارعليهم

عزمهممنوكان(2د:الأحزابأ!وعشلزاقولااللهوكاتاتقتاذآتمؤصمنينأللهكفىضترايالوالؤبغتظهتمكفروا

خاسئين.فرجعوا،كلهاالبلادعلىيستحوذونأنهم

يقاربماالفرنجومن،كثيرخلقالروممنأقبلأنهوذلك؟صقليةببلادالمجازوقعةكانتوفيها

،الأسطولفيكثيرةبجيوشإليهمفبعث،يستنجدونهالفاطميالمعزإلىصقليةأهلفبعث،ألفالمئة

أميرقتلثم،العصرإلىالنهارأولمنالفريقانفيهاصبرعظيمةوقعةوالمشركينالمسلمينبينفكانت

الفرنجوسقط،كثيراخلقامنهمالمسلمونفقتل،قبيحةهزيمةوانهزموا،الروموفزت،منويلالروم

فيصقليةصاحبأحمدالأميرفبعث،المراكبفيالباقونوركب،أكثرهمفهلك،عميقوادفي

منكثيراشيئاالغزوةهذهفيالمسلمونوغنم،أيضاالبحرفيالمشركينأكثرفقتلوا،أخرمراكباثارهم

،هنديسيفهذا:عليهمكتوبسيفذلكجملةفيفكان،والأسلحةوالأمتعةوالحيواناتالأموال

المعزإلىعظيمةتحفجملةفيفبعث،ع!ي!اللهرسوليديبينبهقوتلطالما،مثقالاوسبعونمئةزنته

إفريقية.إلىالفاطمي

منوطلبوا،والشاممصرصاحبالإخشيذابنيدمنليأخذوهاطبريةمدينةالقرامطةقصدتوفيها

حديد-من-وكانتالرقةأبوابلهمفقلع،سلاحامنهيتخذونبحديديمدهمأنالدولةسيف

حتى،إليهمكلهبذلكوأرسل،الباعةأواقيأخذحتى()2(الناسحديدمنلهموأخذ1()1(صامتأ

اكتفينا.:قالوا

فبعث،فيهاليتفرجالخلافةداردخولفيلهيأذنأندلهالمطيعالخليفةمنالدولةمعزطلبوفيها

فييقتلأنوخشي،ذلكغائلةمنخافوقدوخرج،يسرعوهوفيهامعهفطافوا،معهوحاجبهخادمه

مندلهالمطيعللخليفةحباوازداد،السلامةعلىوجلعزللهشكراالافبعشرةفتصدق،الدهاليزبعض

وحولها،جداحسناءامرأةصورةعلىنحاسمنصنمبهاالعجائبمنرأىماجملةفيوكان،يومئذ

نأالمعزفهم،والنساءالجواريعليهليتفرجهناكفأقيم،المقتدرزمنفيبهأتيقدوكان،صغارأصنام

.ذلك)3(فترك،ارتأىثم،الخليفةمنيطلبه

وكان،علويأنهفادعى،بالكوفةرجلخرجوثلاثمئةوخمسينثلاثسنةمنالحجةذيوفي

واشتغاله،بغدادعنالدولةمعزغيبةفيوذلك،صيتهوبعدقضيتهوغلظت،المبرقعفسمي،يتبرقع

.(ب)منحاصرتينبينما()1

.(ط)منحاصرتينبينما)2(

.21(-52)7/المنتظمفيبتفصيلالخبرانظر)3(
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وذهب،المبرقعاختفى،بغدادإلىوعادالأمورتوطأتفلما،حمدانبنالدولةوناصرالموصلبأمر

ذلك.بعدأمرلهيفتحفلمالبلادفي

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.المقرىء،)2(عيسىأبو:درستويهبنزيادبنبكاربنبنانبنبكاربنأحمد)1(بنبكار

منأكثرالقرانأقرأ،ثقةوكان،الحقاميالحسنأبووعنه،أحمدبناللهعبدعنالحديثروى

،)3(الثمانينوقاربالسبعينجاوزوقدالسنةهذهمنالأولربيعفيوفاتهوكانت،اللهرحمهسنةستين

الله.رحمه،حنيفةأبيقبرعندالخيزرانبمقبرةودفن

يحدثأنسئلإذافكان،الحديثوسمع،ومئتينخمسينسنةفيولد:الهجيمي)4(إسحاقأبو

عنالسنةهذهفيوفاتهوكانت.فأسمع،وجاوزها،قسمهاللهفأبر.المئةيجاوزحتىيحدثلايقسم

الثه.رحمه،سنينوثلاثمئة

وث!اثمئهوخمسيرأربحسنةخلت5ث!

وعلقتالأسواقغلقت؟الأولتينالسنتينفيتقدمماعلىالمأتمالشيعةعملتالمحرمعاشرفي

تكففوهذا،والأسواقالأزقةفيوجوههنويلطمنينحن،ناشراتسافراتالنساءوخرجت،المسوح

ذإ،بهأولىوخيرتهاالأمةهذهصدرلكانمحموداأثراهذاكانولو،الدنيافيولاالدينفيإليهحاجةلا

.يبتدونولايقتدونالسنةوأهل،إليهلسبقوناخيراكانلو

كانمنبعضوقتلوا،الروافضعشهوالذيبراثامسجدفكبسوا،الروافضعلىالشنةوتسلطت

القومة.منفيه

أهلهامنوقتل،قسراففتحها،المصيصةإلىكثيفةبجيوشالرومملكجاء!هارجبفيوفيها

وجاء.راجعونإليهوإناللهفإنا،إنسانألفمئتيمنقريباوكانوا،أسارىمعهبقيتهمواستاق،خلقا

الجامعفاتخذ،منهاوالانتقالعنهابالجلاءوأمرهم،فأمنهمالأمانمنهأهلهافسأل،طرسوسإلى

أهلوكان،اللهلعنهمعهأهلهابعضوتنصر،بلدهكنائسإلىقناديلهونقلالمنبروحرق،لخيولهاصطبلا

.(1/177)النهايةغاية03(آ/)1القراءمعرفة(135-134)7/بغدادتاريخ(1)

كلها.المصادرعليهماوهو(134)7/بغدادتاريخمنوالمثبت،عيسىابن:(طو)(بو)(ح)في)2(

.(134)7/بغدادتاريخانظر،هـ()275سنةولد)3(

.23()7/المنتظم)4(
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اليومفييموتكانبحيث،شديدووباء،عظيمغلام!البلاءهذاقبلأصابهمقدوالمصيصةطرسوس

ملكوعزم.منهاأعظمشهادةإلىشهادةمنفانتقلوا،الشديدالأمرهذادهمهمثم،نفسثلاثمئةمنهم

وفيالقسطنطينيةإلىفسار،لهعنثم،المسلمينبلادإلىأقربليكونبطرسوسالمقامعلىالروم

الله.لعنهما،الأرمنملكالدمستقخدمته

أحمدأبووهووالحجيجبالنقابةمنشورلهوكتب،الطالبييننقيبإلىالحجيجتسفيرأمروجعل

والمرتضى.الرضيوالدوهو،()1الموسويموسىبنالحسن

الدولةمعزفقبل،فعزاهوجاءإليه،)2(طيارةفيالخليفةفركب،الدولةمعزأختتوفيتوفيها

عليه.وصدقاته،إليهسعيهلهوشكر،يديهبينالأرض

.ذكرناها)3(التيالجاريةالعادةعلىخمغديرعيدالروافضعملتمنهاالحجةذيعشرثامنوفي

كان:الأهوازيابنلهيقالرجلبمساعدةالنسيميرشيقلهيقالرجلأنطاكيةعلىتغلبوفيها

اشتغلقدالدولةسيفأنوأخبره،أنطاكيةأخذفيوأطمعهأموالافأعطاه،الطواحينيضمن

منهاجيوشفيركباثم،أنطاكيةأخذمنراماهمالهمافتم،حلبإلىالرجوععنوعجز،بميافارقين

النائبوتحصن،البلدأخذثم،عظيمةحرول!الدولةسيفنائبوبينبينهمافجرت،حلبإلى

عنفسقط،رشيقفانهزم،بشارةاسمهلهغلاممعحلبإلىالدولةسيفمنالنجدةفجاءت،بالقلعة

سائراالأهوازيابنواستقل،حلبإلىبهفجاء،رأسهوأخذفقتله،الأعراببعضفابتدره،فرسه

خليفهليجعلهالعلويينمنآخروأقام،الأميرفسماهوزيراسمه)4(الروممنرجلافأقام،أنطاكيةإلى

واستقرالأهوازيابنفهزمه،شديداقتالافاقتتلا،قرغويهوهوحلبنائبفقصده.الأستاذوسماه

ابنفالتقاهأأنطاكيةإلىسارحتىواحدةليلةإلابهايبتلمحلبإلىالدولةسيفعادفلما،بأنطاكية

بنالدولةسيففقتلهما،وأسراالأهوازيوابنالوزيرانهزمثمعظيماقتالافاقتتلواا)5(الأهوازي

.)6(حمدان

فملكها،بحمص-الدولةلسيفالطرقاتيحفظ-كانمرواناسمهالقرامطةمنرجلثاروفيها

فأصابه،مسمومبسهمبدرفرماه،معهفاقتتلوا،بدرالأميرمعحلبمنجيشفقصده،حولهاوما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(ب)منوالمثبتوهموهو،الدينوري:(ح)في

السفن.منضرب

.هـ()352سنةحوادثانظر

الديلم.من(562)8/:"الكامل"في

.(ط)منحاصرتينبينما

.(562-156)8/الكاملانظر
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وتفرقت،أيامبعدمروانومات،صبرايديهبينمروانفقتله،بدرامروانأصحابأسرأنواتفق

الله.قبحهم،أصحابه

وخمسين،ثلاثسنةفيحجأنهوذلك،أحمدبنخلفأميرهمسجستانأهلعصىوفيها

لمالحجمنرجعفلما،البلدأهلواستمال!،بعدهالملكفيفطمع،الحسينبنطاهرعليهمواستخلف

معهفبعث،فاستنجدهالسامانينوحبنمنصورالأميرإلىبخارىإلىفذهب،عليهوعصىالبلديسلمه

للعلماء-محباعالماخلفكانوقد-أحمدبنخلفالأميرإلىوسلمها،طاهرمنالبلدفاستنقذجيشا

منصورالأميرإلىخلففرجع،البلدمنهوأخذخلفافحاصرجاءثم،جموعافجمع،طاهرفذهب

منع؟فيهاوتمكن،بهاخلفاستقرفلما،إليهوسلمهاثانيةالبلدلهاسترجعمنمعهفبعث،الساماني

خلففتحصن،جيشاإليهفبعث،ببخارىمنصورالأميرإلىوالحملوالهداياالتحفمنيحملهكانما

الحصنهذالمناعةوذلك،عليهيقدروالم)1(سنينتسعفيهالجيشفنازله،أركحصنلهيقالحصنفي

ذلك.بعدمنأمرهإليهال!ماوسيأتي،نفسهفيهووارتفاعهخندقهوعمقوصعوبته

أسلمتملو:فقالواخوارزمبأهلالخزرفاستنجد،الخزربلادالتركمنطائفةقصدتوفيها

ودله،ذلكبعدالملكأسلمثم،عنهمفأجلوهم،التركمعهمفقاتلوا،ملكهمإلافأسلموا.لنصرناكم

والمنة.الحمد

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الجعفي،،الطيبأبو:الصمدعبدبنالحسنبنالحسينبنأحمد،المشهور)2(الشاعرالمتنبي

بالمتنبي.المعروفالشاعر

كبير.شيخوهو،لهبعيرعلىالكوفةلأهلالماءيستقي-كانالسقاءبعيدانيعرفأبوهوكان

بفتحوقيل،تحتمنمثناةياءوبعدهاالعينبكسرهو:والخطيبماكولاابنقال!()3(هذاأوعيدان

أعلم.فالله،كسرها)4(لاالعين

أهلففاق،الأدبوطلب،بالباديةبالشامونشأ،)د(وثلاثمئةستسنةبالكوفةالمتنبيمولدكان

سنين.سبع:564()8/الكاملفي(1)

كتابهفيشاكرمحمدمحمودالعربيةشيخيراعخطهماعنهالدراساتأمتعومن،تحصىأنمنأكثرترجمتهمصادر)2(

."المتنبي"

.(ب)منحاصرتينبينما)3(

شاكرمحمدمحمودللعلامة"المتنبي"كتابضمنالمنشورةالعديملابنالمتنبيوترجمة99()6/الإكمالانظر)4(

تصحيف.وهو،عبدان:المصادربعضوفي(06)9

.هـ()303سنةولدأنهالمشهور)5(
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فامتدح،مصرإلىصارثم،عندهوحظيوامتدحه،حمدانبنالدولةسيفجنابولزم،فيهزمانه

وقدم،ديوانهعليهوسمع،أهلهابعضفامتدح،بغدادوورد،منهوهربهجاهثمالإخشيذيكافور

فارسإلىسارثم،دينارألفثلاثونجهتهمنفوصله،العميدابنوهبىالأكابربعضوامتدح،الكوفة

نحولهحصلبل:وقيل،درهمألفمئتيتقاربجزيلةأموالالهفأطلق،بويهبنالدولةعضدفامتدح

بنالدولةسيفأوبويهبنالدولةعضدعطايا،أحسنأيما:يسألهمنإليهدسثم،دينارألفثلاثينمن

عنلأنها،معطيهامننفسطيبعنولكنأقلوتلك،تكلففيهاولكنأجزلهذه:فقال؟حمدان

،الأعرابمنطائفةإليهودس،عليهفتغيظالدولةلعضدذلكفذكر،تكلف،)1(عنأوهذهطبيعة

كانواوقد-الأسديضبةمقدمهمهجاقدكانإنه:ويقال،بغدادإلىراجعوهوالطريقأثناءفيلهفوقفوا

،الأموالمنمعهمالهمويأخذوافيقتلوه،لهيتعرضواأنالدولةعضدإليهمأوعزفلهذا-الطريقيقطعون

الإثنينيومفيقتلبل:وقيل،أيامثلاثةرمضانمنبقيوقدالأربعاءيومفيراكباستونوهمإليهفانتهوا

،إنجاصشجرةتحتعينعندنزلوقد،شعبانفيذلككانبل:ويقال،رمضانمنبقينلخمس

هلموا:قالرآهمفلما،لهغلاماعشروخمسةمحسد)2(ولدهومعه،ليتغدىسفرتهوضعتوقد

ابنهفقتل،ساعةفتواقفوا،وخيلهسلاحهإلىفنهض،بالشرأحسيكلموهلمفلما.العربوجوهيا

القائل:وأنتتذهبأين:لهمولىلهفقال،ينهزمأنهووأراد،غلمانهوبعضمحسد

)3(والقلموالقرطاسوالضربوالحربتعرفنيوالبيداءوالخيلفالليل

عليهفاجتمعوا،فقتلهعنقهفيبرمحالقومزعيم)4(فطعن،راجعاكرثم.قتلتنيويحك:فقال

وهو،النعمانيةمنبالقربوذلك،الأموالمنمعهكانماجميعوأخذوا،قتلوهحتىبالرماحفسجروه

سنة.وأربعونثمانالعمرمنولههناكودفن،بغدادإلىآيب

يعطيهمأنالأعراببعضسأله،هذهمنزلتهقبلكانتالتيالمنزلةفينزللماأنهعساكرابنوذكر

النسبجعفيالمتنبيكانوقد.ذلكمنالشجاعةودعوىوالكبرالشحفمنعه،ويخفرونهدرهماخمسين

ثم،حسنيعلويأنهحمصمنقريبا؟السماوةبأرضكلببنيمعكانحينادعىوقد،منهمصليبة

والنجم:ذلكفمنقرانعليهأنزلأنهوزعم،وسفلتهمجهلتهممنجماعةفاتبعه،نبيأنهادعى

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما)1(

.(1/251)الأعيانوفياتمنوالمثبت،تحريفوهو،وردأينمامحسن(طو)(بو)(ح)في)2(

.936()3/العكبريبشرح"ديوانه"وفي،(بو)(ح)فيالبيتوردكذا)3(

والقلموالقرطاسوالطعنوالضربتعرفنيوالبيداءوالليلفالخيل

فطعنه.:(ب)في)4(
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منأثرواقف،سننك)1(علىامض،أخطارلفيالكافرإن،والنهاروالليل،الدواروالفلك،الشئار

سبيله.عنوضل،دينهفيألحدمنبكقامعاللهفإن،المرسلينمنقبلككان

،الشعراءأشعرمنلكانوالهجاءمدحهقافيةلزمولو،قرانهفيهذيانهوكثرةخذلانهمنوهذا

يشبههلاالذيوالسماءالأرضرلثكلاميشبهمايتقول!أنعقلهوقلةبجهلهأرادولكن،الفصحاءوأفصح

.الأشياءخالقاللهتعالى،وأقوالهأفعالهفيولا،صفاتهفيولاذاتهفيلاالأشياءمنشيء

حمصنائبإليهخرج،الغباوةأهلمنجماعةعليهالتفقدوأنه،السماوةبأرضخبرهاشتهرولما

دهراوسجنه،)2(وأسره1،شملهوشردفقاتله-وجههاللهبيض-لؤلؤالأميروهوالإخشيذبنيجهةمن

فيهاعترفكتاباعليهوكتب،واستتابهفاستحضره،التلفعلىوأشرف،السجنفيفمرض،طويلا

ذكرإذاذلكبعدفكان،سراحهوأطلق،الإسلامدينإلىورجعذلكمنتابقدوأنه،ادعاهماببطلان

فيماكذبهعلىتدل!)3(بلفظةشهرهوقد،ذلكمنواستحيامنهاعتذروإلا،جحدهأمكنهإنيجحدهبهذا

الحمد.ودله،الكذبعلىالدالة،المتنبيلفظةوهي،والبهتانالإفكمنادعاهكان

:يهجوهبعضهمقال!وقد

وعشيابكرةالناسمن!الفضىيطلبلشاعرفضلأي

المحياماءيبيعوحيناءالماالكوفةفييبيعحيناعاش

وهو،سابقةمبتكرةبل،بمسبوقةليستومعانرائقةأشعارفيه،الشعرفيمشهورديوانوللمتنبي

خبرةلهمنذكرفيمايدهبخطعنديوهو،المتقدمينالشعراءفيالقيسكامرىءالمحدثينالشعراءفي

.أمرهتقدممعالأشياءبهذه

الحافظوكذلك،ديوانهمناستحسنهارائقةقطعا"منتظمه"فيالجوزيبنالفرجأبوذكروقد

بنالفرجأبوالشيخالوعاظأستاذاستملحهفما،زمانهوحافظإقليمهشيخعساكربنالقاسمأبوالكبير

المتنبي:قول!الجوزي

قبلمنالمحبونماتبهعياءالنجلالحدقداؤهمنأسىعزيز

سهلالهوىأنظنمنإلىنذيرفمنظريإليفلينظرشاءفمن

شغلبهاشغلكلعنليفأصبحمفاصليفيدميمجرىحبهاجرى

فعللهوفيهإلافوقهافماشعرةالسقميتركلمجسديومن

)1(

)2(

)3(

.(سنن)اللسان.وقصدكوجهكأي:سننكعلىوامض.سبيلك:(ب)في

.(ب)منحاصرتينبينما

.(ط)منوالمثبت،بصفة(بو)(ح)في
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مسامعيسدمنكرقيباكأن

مقلتييعشقالليلسهادكأن

قوله:ذلكومن

شعرهامنذوائبثلاثكشفت

بوجههاالسماءقمرواستقبلت

قوله:ذلكومن

كلهمالجاهليةأهلنالما

ناقصمنمذمتيأتتكوإذا

يدعيعصيرأهيلبفهمليمن

العذليدخلهاليسحتىالعذلعن

وصل)1(لناهجركلفيفبينهما

أربعالياليفأرتليلةفي

معا)2(وقتفيالقمرينفأرتني

بابلبسحريسمعتولاشعري

)3(كاملبأنيليالشهادةفهي

)4(باقلمنهمالهندييحسبأن

وله:

وقوله:

وقوله:

وله:

بد)5(صداقتهمنمالهعدوايرىأنالحرعلىالدنيانكدومن

)6(الأجساممرادهافيتعبتكباراالنفوسكانتوإذا

كذبا)7(صدقهايرىحتىعينهعلىتقلبتطويلاالدنياصحبومن

زحل)8(عنيغنيكماالشمسطلعةفيبهسمعتشيئاودعتراهماخذ

:العطاءمنهميستمنحكانالذينالملوكبعضمدحفيوله

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

المنتظم.مطبوعفيليستوالأبيات(191-018)3/العكبريبشرحديوانهفيبتمامهاالقصيدةانظر

.26(0)2/العكبريبشرح"ديوانه"فيالبيتان

."الديوانو"،(ط)منوالمثبت،فاضل:(بو)(ح)في

.(062-952)3/ديوانه

.37(1/5)لديوانا

.3(54)3/لديوانا

.(1/57)لديوانا

.(18)3/لديوانا

225
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طائرهالميمونالملكإلىمنهاشاخصةوالأبصار)1(المواكبتمضي

أظافرهتدمىأسددرعهفيقمرتاجهفيبشرفيحزنقد

ماثره)2(تحصىأنقبلالحصىتحصىحقائقهشوسخلائقهحلو

قوله:ومنها

أحاذرهممابهأعوذومنأؤملهفيمابهألوذمنيا

جابره)3(أنتعظمايهيضونولاكاسرهأنتعظماالناسيجبرلا

المبالغةهذهالمتنبيعلىينكركانأنهاللهرحمهتيميةابنالعباسأبيالعلامةشيخناعنبلغنيوقد

وجل.عزاللهلجنابهذايصلحإنما:ويقول

.السجودفيالبيتينهذينقلتربما:يقولالشيخسمعأنهالقيمبنالدينشمسالعلامةوأخبرني

قوله:ترجمتهفيالمتنبيشعرمنعساكرابنالقاسمأبوالحافظأوردهومما

حالقمنوقذفتنيفهجرتنيرأيتنيإليكمفتقرأبعين

)4(الخالقبغيرحاجاتيأنزلتلأننيالملومأناالملوملست

بسندإليهالكنديالحافظرواهماوقد،ديوانهفيليساالبيتانوهذان:خلكانابنالقاضيقال

صحيح.

قوله:ذلكومن

مرومشرففيغامرتإذا

حقير)5(أمرفيالموتفطعم

قوله:

النجومدونبماتقنعفلا

)6(عظيمأمرفيالموتكطعم

ثوابعليه)8(يرجىهوى)7(قبيحرشوةالحبعلىبالباغيأناوما

."الديوان"منوالمثبت،الكواكب:(طو)(بو)(ح)في(1)

.(521-911)2/الديوان2()

.(2221/)نيوالدا)3(

.الألفاظبعضفياختلافمع(1112/)الأعيانوفياتفيالبيتينانظر()4

صغير.:الديوانفي()5

.(4/911)الديوان()6

ضعيف.:الديوانفي)7(

يبغى.:الديوانفي)8(
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)1(ترابالترابفوقالذيوكلهينفالمالالودمنكنلتإذا

وثلاثمئة.وخمسينأربعسنةرمضانفيقتلوأنه،وثلاثمئةستسنةبالكوفةولدأنهتقدموقد

227

خالويهابنمنكانلماوأربعينستسنةحمدانبنالدولةسيففارقوقد:خلكانابنقال

،الإخشيذيكافورافامتدح،مصرإلىفصار،فأدماهوجههفيبمفتاحإياهضربهمنكانما()2(إليهأ

منهفخاف،فجفاه،كافورمنهفتوهممماليكهمنجماعةفييركبالمتنبيوكان،سنينأربععندهوأقام

هذا:فقال؟منهتتوهمحتىهذاقيمةما:لكافورفقيل،فأعجزهأثرهفيفأرسل،منهفهربالمتنبي

عضدإلىالمتنبيسارثم؟مصربديارملكايكونأنيرومأفلا،!ي!محمدبعدنبيايكونأنأرادرجل

وابنهفقتله،الأسديالجهلأبيبنفاتكلهفعرض،عندهمنعادثم،كثيرافأعطاه،فامتدحه،الدولة

،لثمانالإثنينيوم:وقيل،رمضانمنبقيتالليلتين:وقيلبقينلستالأربعاءيوممفلحوغلامهمحسد

نحوابالشعرالعلماءديوانهشرحوقد،الشعراءرثاهوقد،بغدادبسوادوذلك،منهبقينلخمس:وقيل

.)3(وبسيطوجيزبينشرحاستينمن

أيضا:الأعيانمنالسنةهذهفيتوفيوممن

."الصحيح"صاحب:حبانابن(البستي)4حاتمأبو

الأنواع"صاحبالبستي،حاتمأبو،معبدبنمعاذبنحبانبنأحمدبنحبانبنمحمد

المجتهدين.المصنفينالكبارالحفاظوأحد،"والتقاسيم

وقد.السنةهذهفيبهاومات،بلدهقضاءوليثم،المشايخمنالكثيروسمع،البلدانإلىرحل

فلسفية،نزعةوهي،مكتسبةالنبوةبأنالقولإلىونسبهمعتقدهجهةمن،)5(عليهأالكلامبعضهمحاول

."الشافعيةطبقات"فيذكرتهوقد،عنهبصحتهاأعلموالله

)2(

)3(

)4(

)5(

.(502-1/991)نالديوا

.(بو)(ط)منحاصرتينبينما

.(123-1/221)الأعيانوفياتانظر

سير(122)3/الرواةإنباه(123-122)1/اللباب4(91-415)1/البلدانمعجم21(5-952)2/الأنساب

(805-605)3/الاعتدالميزان35(5)2/العبر249(-029)3/الحفاظتذكرة(451-29)16/النبلاءأعلام

طبقات135(-131)3/للسبكيالشافعيةطبقات)2/357(الجنانمرآة318(-)2/317بالوفياتالوافي

طبقات343(-342)3/الزاهرةالنجوم(115-112)5/الميزانلسان941(-)1/418للإسنويالشافعية

.31(-03)المستطرفةالرسالة(16)3/الذهبشذرات375(-374)الحفاظ

.(بو)(ط)منحاصرتينبينما
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.المقرئالعطارمقسمبنبكرأبو:مقسمبنالحسينبنالحسنبن)2(يعقوببن)1(الحسنبنمحمد

الناسأعرفمنوكان،وغيرهالدارقطنيعنهوروى،الكثيروسمع،ومئتينوستينخمسسنةولد

."الأنواركتاب"سماه،الكوفيينطريقةعلىالنحوفيكتابوله،بالقراءات

بقراءاتتفردهبسببفيهالناستكلمولكن،أخرتصانيفوله،مثلهرأيتما:الجوزيابنقال

يصحواللفظالمعنىحيثمنويسوغالرسميخالفلاماكلأنإلىيذهبوكان،الجميععندتجوزلا

قرىءلو:قال.يتناجونأي18:يوسفأ!ونجياخلصوامتهأشتثسوافلمما!و:تعالىكقولهبهاالقراءة

ومع،ذلكمثلعنرجعقدأنهمكتوبعليهوكتب،عليهادعيوقد.قويالكانالنجابةمن"نجباء"

.)3(الجوزيابنقاله،ماتحتىإليهيذهبكانعماينتهلمهذا

الشافعي.،بكرأبو:موسىبنعبدويه)4(بنإبراهيمبناللهعبدبنمحمد

منهسمع،الروايةكثيرثبتاثقةوكان،بغدادوسكن،الكثيروسمع،ومئتينستينسنة()بجبلولد

فيجهرة-ذلكمنالديلممنعتحين-الصحابةبفضائليحدثوكان،الحفاظمنوغيرهالدارقطني

أربععنالسنةهذهفيوتوفي،الشامببابمسجدهفيوكذلك،لهممخالفةالمنصوربمدينةالجامع

الله.رحمه،سنةوتسعين

وث!اثصئةوكمسيرخمللعسنةخلت5ث!

.الصلعاءوفتنتهم،الشنعاءبدعتهمببغدادالروافضعملتالمحرمعاشرفي

.عمانالهجريونالقرامطةأخذتوفيه

وأسروا،ثلاثمئةأهلهامنقتلواولكن،عليهايقدروافلمفحاصروها،آمدالزومقصدتوفيها

مجيءتأخرثم،العربمعبالهربفهم،الدولةسيفوفيهانصيبينإلىسارواثم،أربعمئةمنهم

أركانه.يزيلونكادواوقدمكانهفثبت،الروم

.(ب)منوالمثبت،تصحيفوهو،الحسين(ح)في(1)

.31()7/المنتظم)2(

.(015)18/البلدانمعجموانظر31()7/المنتظم)3(

تذكرة(43-93/)16النبلاءأعلامسير32()7/المنتظم256(-255)7/الأنساب(584-564)5/بغدادتاريخ(4)

الزاهرةالنجوم358(-357)2/الجنانمراة347()3/بالوفياتالوافي3(10)2/العبر881(-088)3/الحفاظ

.(16)3/الذهبشذرات36(0)الحفاظطبقات343()3/

.(301)2/البلدانمعجمانظر،دجلةمنالشرقيالجانبعلىواسطقرببليدة)5(
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،الرومغزويريدونأنهميظهرون-ألفاعشربضعةفي-خراسانجيشمنطائفةوردتوفيها

الدولةركنفقاتلهم،غرةعلىالديلمليأخذواإليهمفنهضوا،إليهموأمنوابويهبنالدولةركنفأكرمهم

أكثرهم.وهرب،مصرعةالبغيلأن،بهمفظفر

واشتهر،بأمرهالحالتفاقمحتىشاهينبنعمرانلقتالواسطإلىبغدادمنالدولةمعزخرجوفيها

،بغدادإلىورجع،الحربعلىفاستناب،الدولةبمعزالمرضفقوي،ذكرهصيتالنواحيتلكفي

تعالى.اللهشاءإنسنذكرهكماالآتيةالسنةفيوفاتهفكانت

إلىوكتب،الصوفولبس،والعبادةالنسكوأظهرالديلمببلادالداعياللهعبدأبيأمرقويوفيها

.الجهادإلىيدعوبغدادإلىحتىالافاق

عمهابنمنهم،كثيرةأسارىمنهمفاستنقذ،الروموبينالدولةسيفبينالفداءتموفيها

منها.رجبفيوذلك،القاضيحصنبنالهيثموأبو،حمدانبنسعيدبنفراسأبو

.الأرحامذويإلىتردوأن(1)الحشريةالمواريثبرفعنوديالاخرةجمادىوفي

جزيلة.أوقافالهوأرصد،مارستانبناءفيبويهبنالدولةمعزابتدأوفيها

عشرينمنهموأخذوا،والمغربومصرالشامأهلمنالحجيجعلىالسابلة)2(سليمبنوقطعتوفيها

الخواتيميابنلهيقاللرجلوكان،كثرةيقوملاماوالأمتعةالأموالمنعليهاوكان،بأحمالهابعيرألف

العراقإلىالشامبلادمنالتحولأرادأنهوذلك،عينادينارألفوعشروندينارألفمئةطرسوسقاضي

لهم،شيءلاالذياربردعلىتركوهمالجمالأخذتوحين،الناسمنلكثيروقعوكذلك،الحجبعد

.راجعونإليهوإناللهفمانا،عطبمنأكثروماسلممنمنهمفقل

.العراقناحيةمنالطالبييننقيبأحمدأبوالشريفالسنةهذهفيبالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

بنالحسنبنزيدبنالحسنبنالقاسمبنمحمدبن()5(عيسىبنأعليبنداود)4(بن)3(الحسين

الحسني.العلوي،اللهعبدأبو،طالبأبيبنعلي

)1(

)2(

)3(

)4(

ولكنه،فرضذووارثلهأوولاءأونكاحأوبقرابةخاصوارثلهوليس،مالاخلفالذيالميتهوالحشري

الشافعي،المذهبفيمقررهوماعلىالماللبيتيعودمالهكانفهذاعاصبولاخلفهالذيمالهجميعيستغرقلا

.3046/:"الأعشىصبح"انظر.الأرحامذوييورثونفكانواالحنابلةأما

.(551)3/اللغةمتنمعجم.المسلوكةالطريق:السابلة

.81()8/الإسلاموتاريخ،34()7/والمنتظم(54)8/بغدادتاريخمنوالمثبت،الحسن:(و)طو)ب(()حفي

.81()8/الإسلامتاريخ.34()7/المنتظم(45)8/بغدادتاريخ

.(بو)(ط)منحاصرتينبينما
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العلويةوسيد،بخراسانعصرهفيع!ج!اللهرسولآلشيخكان:النيسابورياللهعبدأبوالحاكمقال

إلاعثمانذكرسمعتهفمامدةصحبته،للصحابةومحبةوصدقةصلاةالناسأكثرامنأوكان،زمانهفي

الله.حبيبحبيبة،الصديقبنتالصديقة:قالإلاعائشةذكرسمعتهوما،وبكى،الشهيد:قال

()1(ساداتأبلدانهمسائروفيبخراسانآباؤهوكان،وطبقتهخزيمةابنمنالحديثسمعوقد.وبكى

:كانواحيثنجباء

معدبنيرقابدانتلهم)3(منهمالله)2(الرسولالبيتمن

،الأنباري،اللهعبدأبو،الوضاحبنحسانبنيحيىبن)4(الحسنبنعليبنالحسينبنمحمد

بالوضاحي.المعروفالشاعر

الحاكمعنهروى.روقوأبيا)5(مخلدوابن1،المحامليمنالحديثسمعأنهيذكركان

:)6(شعرهومن،وقتهفيمنأشعروكان،شعرهمنشيئااللهعبدأبو

)7(المجلجلالسحابصوبحلهومنربعاومنزلاالكرخباباللهسقى

بمأسلالربابأموجارتهاباللوىالداردمنةباكيأنفلو

فحوملالدخول!ذكرعنلأمسكأرضهاحلأوالكرخعرصاترأى

بنبكرأبو،سياربنسبرةبنالبراءبنسالمبنمحمدبنعمربنمحمدالجعابي)8(بنبكرأبو

الموصل.قاضي،الجعابي

عنهوأخذ،عقدةبنالعباسبأبيوتخرج،الكثيرسمع.ومئتينوثمانينأربعسنةصفرفيولد

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.734/"المنتظم"منحاصرتينبينما

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما

.الذيبمعنىموصولاسم"الرسول"من"ألو".بهالوزنيستقيمولا،منهماللهرسولبيتآلمن:(ط)في

اللباب(574)8/الأثيرلابنالكامل36(-35)7/المنتظم242(-124)2/بغدادتاريخ382()4/الدهريتيمة

.(413/)الزاهرةالنجوم(5)3/بالوفياتالوافي71(/1)6النبلاءأعلامسير936()3/

.(بو)(ط)منحاصرتينبينما

القيس.امرىءمعلقةالقصيدةهذهفيالوضاحييعارض

.(جلل)اللسان.الرعدصوتفيهالذيالسحابمنالمجلجل

31(-26)3/بغدادتاريخ()151للطوسيالفهرست)281(النجاشيرجال287()2/الأصبهانأخبارذكر

تذكرة29(-)16/88النبلاءأعلامسير923()1/اللباب38(-36)7/المنتظم265(-3/263)الأنساب

الوافي671(-067)3/الاعتدالميزان62(5)2/الضعفاءفيالمغني203()2/العبر929(-259)3/الحفاظ

376(-)375الحفاظطبقات(12)4/الزاهرةالنجوم324(-322)5/الميزانلسان(124-524)4/بالوفيات

.35(-51/28)الشيعةأعيان(17)3/الذهبشذرات
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ألفأربعمئةيحفظكانإنه:يقال،مطيقامكثراحافظاوكان،أيضاالتشيعمنوشيئاالحديثعلم

قريباوالحكاياتوالمقاطيعالمراسيلمنويحفظ،حديثألفبستمئةويذاكر،ومتونهابأسانيدهاحديث

أهلعلىتقدمحتى،ومذاهبهموفياتهموأوقات،وتعديلهموجرحهمالرجالأسماءويحفظ،ذلكمن

حفظهمنيمليكانوإنما،منزلهعندالناسفيزدحمللإملاءيجلسوكان.أقرانهسائرعلىوفاق،زمانه

ببابيسكنوكان،عقدةابنكأستاذهالتشيعإلىنسبوقد،صحيحاجيدامحرراومتنهالحديثإسناد

غرائب،صاحبكان:البرقانيبكرأبووقال.خلط:فقال،عنهالدارقطنيسئلوقد،عندهمالبصرة

نأأوصىاحتضرولما.أعلمفالله،خمروشربدينقلةعنهحكيوقد،التشيعفيمعروفومذهبه

بجنازتهأخرجوحين،عملمافبئس،عندهكانتالناسمنكثيركتبمعهاوحرق،فحرقتكتبهتحرق

جنازته.فيعليهتنوح-الرافضةنائحة-سكينةكانت

النقفورواسمه،الأرمنملك()1الدمستقترجمة

وثلاثمئة.وخمسينست:وقيل،()2(خمس:وقيلأثنتينسنةتوفيالذي

وأكثرهم،شوكةوأحدهم،بأساوأقواهم،كفراوأشدهم،قلباالملوكأغلظمنالملعونهذاكان

منوانتزعها،أكثرهاأوالسواحلمنكثيرعلى-اللهلعنه-أيامهفياستحوذ،زمانهفيللمسلمينقتالا

أهللتقصيروذلك،قدراالروممملكةإلىوأضيفت،قهرايدهفيواستمرت،قسراالمسلمينأيدي

.العصيانوكثرةفيهمالشنيعةالبدعوظهور،الزمانذلك

يديهبينمنففر،جولةفيهوجال،وخمسينإحدىسنةفيبغتةمقاتلألفمئتيفيحلبوردوقد

الله،إلايعلمهلاماوالنساءالرجالمنأهلهامنوقتل،عنوةاللعينففتحها،الدولةسيفصاحبها

،شملها)3(وبدد،وعددهاوحواصلهاأموالهاوأخذ،حلبظاهركانتالتيالدولةسيفداروخرب

قتالفيالاجتهادفيوبالغ،راجعونإليهوإناللهفإنا،الملعونأمرجداواستفحل،عددهاوفرق

الكبير.العليدلهفالحكم،التشميرفيوجد،وأهلهالإسلام

وجعل،والأطفالالنساءوسبى،الرجالوبقيةالمقاتلةقتلإلابلدةيدخللا-اللهلعنه-كانوقد

دأبهمنذلكيزلولم،وطبولهورجلهبخيلهمؤذنيهاوأسكت،منبرهاوكسر،لخيولهاصطبلاجامعها

وأهله،الإسلاممنهاللهوأراح،مسكنهوسطفيبجواريهافقتلته،زوجتهعليهاللهسلطحتىوديدنه

.358()5/الأعثىصبحمنالضبط(1)

.(ط)منحاصرتينبينما)2(

.(ب)منوالمثبت،وفردتى:(خ)في)3(
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.حالكلعلىدلهوالحمد،والإفضالالنعمةفلله،شملهومزق،الغمامذلكقتامعنهموأزاح

دلهفالحمد،الأمنيةوحصلتالمسراتفتكاملت،القسطنطينيةصاحبموتوفاتهسنةفيواتفق

.الزلاتتغفروبرحمته،السيئاتوتذهبالصالحاتتتمبنعمتهالذي

إلىقصيدةأرسلقدكان-الأرمنملكبالدمستقالملقبالنقفورأعني-اللعينهذاأنوالمقصود

وجعل،وقلبهسمعهعلىوختم،وأذلهخذلهقداللهكانممنكتابهبعضلهنظمها،دلهالمطيعالخليفة

الإسلاملسبويتعرض،اللعينلهذافيهايفتخر.وأصلهالإسلامعنوصرفه،غشاوةبصرهعلى

منقريبعما،الشريفينالحرمينحتىكلهاسيملكهابأنهالإسلامحوزةأهلفيهاويتوعد،والمسلمين

ابنالسلامعليهالمسيحلدينينتصرأنهويزعم،الأنعاممنوأضلوأخسنوأذلأقلوهو،الأعوام

.الأياممدىالصلاةودوام،والإىامالتحيةربهمنعليهالرسولبجنابفيهاتمرضوربما.البتول

أنهرأواأنهمأو،تشتهرلمأنهاوربما،)1(جوابهعليهردأنهالعصرذلكأهلمنأحدعنيبلغنيولم

انتخىوقد،ماردشيطانأنهعلىتدلناظمهاونفس،الجاحدكالمعاندلأنه،خطابهيردواأنمنأقل

باطلفصلكلعنوأجاب،وأجادفأفاد،الظاهريحزمبنمحمدأبوذلكبعدفيماعنهاللجواب

.)2(ومثواهمنقلبهالجنةوجعل،ثراهبالرحمةاللهفبل،والسدادبالصواب

الميمونة.المنصورةالإسلاميةبالفريدةوأتبعها،المخذولةالملعونةالأرمنيةالقصيدةأذكرأناوها

امين،أبصعينأكتعينأجمعينملتهموأهلاللهلعنهماملكهلسانعلىالأرمنيالكافرالمرتدقال

:للفرغاني)3("الصلةصلة"كتابمنكتبوهاوقد،نقلتهاعساكرابنخطومن.العالمينربيا

هاشمآلمنالأملاكخلفإلىمألك)4(المسيحيالطهرالملكمن

العظائمللمعضلاتيرتجىو!نالعلاأخيالمطيعا!الملكإلى

حازمفعلعنالوهنفعداكبلىأناصانعماأذناكسمعتأما

نائمغيرهمنيعمافإنينائماتقلدتقدعماتكفإن

)1(

)2(

)3(

)4(

طبقاتفيالسبكيقصيدتهأوردوقد،هـ()365سنةالمتوفىالقفالإسماعيلبنعليبنمحمدالإمامعليهرد

الثلاثةالقصائدالمنجدالدينصلاحالدكتورنشروقد.حزمابنقصيدةالسبكيأوردكما2(13-952)3/الشافعية

.بيروتفي(أم)829سنةنشرهصغيركتيبفي

.(ب)فيليستاالقصيدتان

ابنهبعدهألفثم،الطبريلتاريخذيلهوالتاريخفيكتابهـ()312سنةالمتوفى،الفرغانيأحمدبناللهلعبد

وشر44(18/،156-155)3/الأدباءمعجمانظر،أبيهتاريخبهوصلتاريخاهـ()893سنةالمتوفىأحمد

.(133-122/)16النبلاءأعلام

.(ألك)اللسانانظر،الرسالة:والمألكةالمألك
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لوهنكمفيهايبقلمثغوركم

كلهاالأرمنيةالثغورفتحنا

لجمهاتعلكالخيلجلبناونحن

آهلبالجزيرةثغركلإلى

كركربعدمنسميساطمعملطية

عساكريجالتالحمراءوبالحدث

أهلهاأعزةمنأدلناقدوكم

بجمعناخربناإذسروجوسد

وتحزموابنالاذواالزهاوأهل

3(بطارقلامناالعينرأسوصبح

(4وأرزناوميافارقينودارا

مراكبيإليهاجرتوإقريطش

نساؤهموسيقتأسرىفحزتهم

عنوةزربةعينفتحناهناك

حريمهااستبحناحتىحلبإلى

نسوقهمالبناتثمالنساأخذنا

دينكمدولةسيفعنهافروقد

هائلميلةطرسوسعلىوملنا

علويةحرةعزذاتفكم

حواسراخاضعاتفسقناسبينا

الأرمنملك

المعالمرسومإلاوضعفكم

الضراغمكالليوثصدقبفتيان

بالشكائمقضمهامنهاويبلغ

فالعواصمقنسرييكمجندإلى

النواجمالفتوحأضعافالبحروفي

المعالم)1(الجعفريبعدوكيسوم

وخافىمعبدبينمنلنافصاروا

)2(قائمكلعلىتعلولمئذنة

ادميوصفعنجلمولىبمنديل

الجماجمبضربغدوناهاببيض

الملاغم)5(مثلبالخيلصبحناهم

متلاطممزبدبحرظهرعلى

الفواحمالمسبلاتالشعورذوات

وظالمطاغكلوأبدنانعم

هادمكلسورهامنهاوهدم

)6(خادمالمماليكمثلوصبيانهم

راغمرغمعلىمناوناصرها

الحلاقمكحزفيهالمنأذقنا

المعاصمرياالأطرافمنعمة

حاكمحكمولالامهوربغير
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.(431)2/البلدانمعجمانظر.الماحوزةيسمىبموضع،سامراءقربالمتوكلبناهقصرالجعفري(1)

:(ط)وفي،(ح)فيالبيتوردهكذا)2(

قائمكلعلىتعلورتبةلنابجمعناخربناإذسروجوسد

.(بطرق)"القاموس".رجلآلافعشرةيدهتحت،الرومقوادمنالقائدوهو:بطريقمفردها،جمعبطارق)3(

إلىالشافعيةطبقاتمطبوعفيتحرفتوقد(1015/)البلدانمعجمانظر.خلاطقربأرمينيةنواحيمدينةأرزن)4(

التيالأماكنلأن،فأبعدا.وصدروطبريةالغورمنهاواسعةكورةوالأردن:فقالا،محفقاهعليهاوعلق"وأردنأ"

جنوبيها.فيوهذه،الشامبلادشماليفيهيالأبياتهذهفيتذكر

الضراغم.:"الشافعيةطبقات"وفي،(ح)فيكذا)5(

.(ط)منوالمثبت،الشافعيةوطبقات(ح)فيليسالبيتهذا)6(
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ا:اللهاة(1)

(ولهزم

ضبطناها(2)

(!)في)3(

(ط)في(4)

(ط)في()5

الأرمنملكالدمستقترجمة

واللهازم)1(اللهابيندمايصبمجندلاتركناقدقتيلمنوكم

البهائمكسوققسراوسقناهمكمايممأفنتالدربفيوقعةوكم

السواهمالعجاجتحتمدؤخةوحريمهاأرتاحكمعلىوملنا

نواعمبيضبعدوحشاالأنسمنرسمهاوبدلأعاليهافأهوت

الحمائمنوحالربعفيوأتبعهالصدىجاوبهالبومفيهاصاحإذا

المحارمبهتكيوماسأفتحهاوإننيعليتبعدلموأنطاك

خاتميتحتملكنافيهاسأرجعفإننيدمشقابائيومسكن

لبهائميبهاأموالاواخذعنوةبسيفيسأفتحها)2(ومصر

محاجموقصومقراضبمشطيستحقهبماكافوراوأجزي

الغمائممثلالرومجيوشأتتكمشمرواحرانأهلياشمرواألا

المسالمبقتلالصاديالملكمنوتسلمواكراماتنجواتهربوافإن

الأقادموملكابائيجزيرةإلىوموصلهانصيبينهناك

)3(العواصمماردينمعوتكريتهاوعكبراوكوثىسامراسأفتح

لكتائم)4(بهاأموالاوأغنمبأسرهمالرجالأهليهاوأقتل

رائمغيرمستضعف!فكلكمويلكمبغدادأهلياشمرواألا

الديالمللعبيدعبيدافصرتمخليفةالديلميبحكمرضيتم

التهائموأرضصنعاءأرضإلىارجعواويلكمالزملاتقاطنيويا

المكارمأهلالرومبلادوخلواأذلةالحجازأرضإلىوعودوا

القماقمدارحيثطاقبابإلىسائرابغدادنحوجيوشيسألقي

راغمرغمعلىذراريهاوأسبيسورهاوأهدمأعلاهاوأحرق

النقائمبسيففيهامنوأقتلوأسرةبهاأموالاوأحرز

السواسموخزديباجلإحرازمسرعاأهوازنحوبجيشيوأسري

الأقادمكفعلذراريهاوأسبيقصورها)5(وأخربنهباوأشعلها

لهو،االقاموس.الأذنينتحتناتئتانلهزمتانوهيلهزمةجمع:واللهازم،الحلقعلىالمشرفةللحمة

البيت.ليتزنهكذا

.(ط)منوالمثبت!والنظائمجبلمع:

ئم.وحرا:

البيت.ليتزنهكذاوضبطناها،وأهدم:



الأرمنملكالدم!تقترجمة

بحارموالجيوشقصريخراسانفاعلمواوالريشيرازإلىومنها

والمخارممروهامعوفرغانةوخواتهابعدهابلخشاسإلى

السمائمكيوميوماوأوردهاحصنهاوأهدمأخربها)1(فسابور

الأعاجموملكالنائيوكابلهاكلهاسجستانأنسىلاوكرمان

الكتائم)2(عربالأرضقيروانإلىأنثنيالغربإلىالأقصىالمشرقمن

متلاومرائععاجبحرلهاالتيبصرتهانحوبجنديأسير

العزائمذوجدنايوماكانبماوكوفةالعراقوسطواسطإلى

السواجمكاللياليجيوشاأجرسائرامكةنحومنهاوأسرع

عالمكرسيللحقبهاأقيممسلماغريدادهرافأملكها

وقحاطممذحجمنوسرواتهاوتهامهاكلهانجداوأحوي

واللعائمصعدةمعوصنعاءهاوزبيدهاكلهايماناوأغزو

والتهائم)3(أحسائهاهجرإلىوجبالهاسهلهاحضرموتإلى

نعائمأرضالأهلينمنخلاءبلاقعايباباأيضافأتركها

محارميومالقرماطجمعوماكلهااليمانينأموالوأحوي

قائمالأصلثابتمكينبعزلناشرفتالتيالقدسإلىأعود

)4(الدراهمبحملحوابنيملوكفتنثنيللسجودسريريوأعلو

ناعمأغلفالديننقيلكلمسلمكلمنالأرضتخلوهنالك

العظائمبالمنكراتوأعلنتمولاتكمجارحينعليكمنصرنا

الدراهمببخسيعقوبابنكبيعبدينهمالقضاءباعواقضاممم

قائمكلمعوالبرطيلوبالبزكلهميشهدبالزورلكمعدو

الغمائمنشرالصلبدينوأنشرومغرباشرقااللهأرضسأفتح

الخصائميوموالاهالذيففازعرشهالسمواتفوقعلافعيسى

الزمائمتلكبينرفاتافصارالثرىبهأودىبالتربوصاحبكم

البيت.ليتزنهكذاضبطناها(1)

.(ط)فيليسالبيتهذا)2(

.(ط)فيليسالبيتهذا)3(

:(ط)في)4(

الخوادممثلالأرضملوكوتبقىمعظماللسجودسريريوأعلو
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)1(محارموانتهاكوقذفبسبموتهبعدأصحابهتناولتم

!وألدارسوءودهتمآدفغنةودهممغذرخئالطدينينفعلايؤم)الناروأسكنهناظمهااللهلعنآخرهاهذا

يخديتنىيقوليدتهعكألظالميعضويؤم)طويلاذلاويباشرسعيراويصلىثبوراناظمهايدعويوم(52:غافرأ

و!اتجاءدنىإذبضدألذتحرعنأضهلنىلقد!ضليلافلاناأتخذلؤفتنىيوئلتئ!سبيلاألرسولحأتخذت

.(92-27:الفرقانأ!وضذولاللايخصنألخميطن

كماولرسولهللهغضبابلغتهحينارتجالاقالها،الأندلسيالظاهريحزمابنمحمدلأبيجوابهاوهذا

.وخطاياهزللهلهوغفر،مثواهوأكرماللهفرحمه،رآهمنشاهده

هاشمآل!مناللهرسول!ودينالعوالمربدلهالمحتميمن

قائمأفضلوالإسلاموبالرشدبالتقىاللهإلىالهاديمحمد

العوالمكلالبعثيوافيأنإلىمردداالسلاماللهمنعليه

الأعاجمفيالمنتزي)2(النقفورعنوضقةجهلابالإفكقائلإلى

الطواسمكالرسومإلابكفيهالهأمرمنليسإمامادعوت

الدواهمدهمالأملاكقبلهدهتكماخلافتهفيالدواهيدهته

الأكارموابنالحرالكريمتصيبملقةأونكبةمنعجبولا

الأراقمسماممنهلجرعتمجدودهماضيحال!فيأنهولو

المعالمدارساتمنهمتجدددينهأهلفيدلهعطفةعسى

حاكمأحكماللهحكمحقائقيريكمفيكمأنلوبمافخرتم

مخاصمفاهكلمنكموأخرسذكرهعندخجلةلعرتكمإذن

العزائمالضعافأفعال!الكرمنببرةففزتمكراسلبناكم

المتعاظمالناقصالمهينكفعلونخوةذاكعندسرورافطرتم

الملاحمجمالدهروصرفعرتناغفلةتضاعيففيإلاذاكوما

ظالمدولةالجهللأهلودانتتخاذلاالأمورتنازعناولما

والديالمتركهممعلعبدانهمفتنةالخلائففيناشعلتوقد

البهائمحضيضمنرفعوهبمنحقوقهموجحدأياديهمبكفر

)1(

)2(

كلماتوثمة،أبياتهاوعدد،ألفاظهابعضفياختلافمع2(95-552)3/للسبكيالشافعيةطبقاتفيالقصيدة

.يومذاتسترهالييكشفأناللهمنأرجو،معناهاعلىأقفلم

أشبه.(ح)فيوما،المفتري:(ط)في



الدمستقترجمة

ذاكمعندأطرافناعلىوثبتم

حالهاضعفعلىمنكمتنتصرألم

وقوةبأيدمنكمتنتزعألم

بأسرهاالقيروانوأرضومصر

نكبةكلبقسطنطينةأحلت

وبيوتهاتقديساتكممشاهد

بعدهاوالقمامةلحمبيتأما

إسكندريةأرضفيوكرسيكم

أنوفكمبرغمقسراضممناهم

برهةكانأنطاكيةوكرسي

فيكمرومةكرسيسوىفليس

بأسرهالجميععودمنبدولا

دياركموسطحليزيدأليس

ذاكمبعدداسهاقدومسلمة

الذيمسجدنابالذلوأخدمكم

ملككمدارمنالملكقصرجنبإلى

مليككمالرشيدلهارونوأدى

بقوةشهورمسرىسلبناكم

دومةوأريافيعقوبسبت)1(إلى

جمعةقطأرضنافيسرتمفهل

وحدهاالأمانيإلالكمفما

نورهاالخلافةنحويعدرويدا

فراركمكيفتدرونوحينئذ

ومنكممناالعاداتسالفعلى

دونهاالعديحصرسباياسبيتم

معجزارامعدهاخلقرامفلو

صلتموكافورحمدانبأبناء

الأرمنملك

نائمغفلةعندلصوصوثوب

المتلاطمبحرهافيصقلية

لازمضربةالشامبلادجميع

الجماجمبضربقسراوأندلسا

الملازمالعذابسوءوسامتكم

راغمرغمعلىوبأيدينالنا

الأعاظمالمسلمينرجالبأيدي

أورشالمفيالقدسفيوكرسيكم

الأداهمسودالشاقينضمتكما

الملاغموبذلبأيديناودهرا

المقادمفيقسطنطينةوكرسي

متعاظمقاهربعزإلينا

بالصوارمقسطنطينةبابعلى

الضراغمكالليوثلهامبجيش

المتقادمعصرهفيفيكمبني

صارمصريمةحقاهذهألا

غارموجزيةمغلوبإتاوة

راحمأرحمالرحمنبهاحبانا

المحارمالبعيدالبحرلجةإلى

الهزائمبقاياياذاكماللهأبى

نائمأحلامتلكنوكىبضائع

السواهمالوجوهمغبزويسفر

مصادمجيشخيلصدمتكمإذا

الغنائمعدادفيأنتمليالي

الغمائمكقطرفيناوسبيكم

الحمائملريشبتعدادوأنى

المعاصمقصارأنجاسأراذل

.أرض:للسبكيالشافعيةطبفاتوفي،بيت:(ط)في(1)
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المحاجمدماءمصاصقدروماعليهماسطوتموحجامدعي

الضراغم)1(زمانياأوثملعلىأوذاكقبلدميانةعلىفهلا

الحلاقملحزأتياسحلائبجازراقتادكماقادوكمليالي

الصرائمظباءسيقتكماسباياملوككمبناترسلعلىوساقوا

قماقممكرمينملوكمنلكمخلاومنهرقلاعناسلواولكن

للكرائمسبيناعنوقيصركممنكمالمتوجعنايخبركم

مآتممنفيكمأقمناوعمابلادكممنيعمنفتحناوعما

الدعائممحكماتمنولاإماماتعدهلامنتزنذلكلوح

هائمأمانيتلكمجبلإلىمنكموتكريتسامرافهيهات

الغلاصموحزهاماتتطايرودونهاالضعيفيتمناهامنى

القواصمللفنيقشهرمسيرةحديدةسيوفبغداددونومن

عالمكليحتلهاومنزلةوالتقىوالخيرالزهدأهلمحلة

ضبارم)2(كلالصيدالمسلمينمنفدونهاعنكمالمنياءالرملةدعوا

بالقوادمتنتحيطيرسحائبكأنهجيشجمعدمشقودون

الدراهمبيضالسكيضربكمامذلةكلالكفريلقيوضرب

السواجمالهاملاتالغيوثكقطرجحافلالحجازأكنافدونومن

العمائمكرامقحطانحيومنسميدعكلعدنانبنيمنبها

،)3(الهشائميبيسفيضرامالقيتمعصبةقضاعةمنلقيتمقدأولو

متلاحممأزقمنمعكملهمخلابماذكروكمصبحوكمإذا

الغنائمفيأنكمضمانافجئتمنحوكمالصوائفيقودونزمان

العواصمأخذتذكارتنسيكمعصائبقريبامنهمستأتيكم

الحوائمالنفوسحريشتفيبهاودماؤكملهمنحلوأموالكم

المقاسمبعدلدهرافعلواكماسيقتسمونهاحقاوأرضكم

القوائمالقلاعوالريوشيرازعصبةخراسانمنطرقتكمولو

الأباهموعضذللكمعهدناماغيرذلكعندمنكمكانلما

البيت.يتزنولا،الضراغمرماةأرباضمحلعلى:(ط)وفي(ح)فيكذا(1)

.الأعداءعلىالجريءوالرجل،الأسد:الضبارم(2)

.(ط)منحاصرتينبينما)3(
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الصلادمبالخيولعاممسيرةدياركمفيزاروكمطالمافقد

البراهمبلادفيحلوابكابلوالألىوكرمانسجستانوأما

عازمأروعكلأصبهانوفيعرمرمجيش!والسوسفارسإلى

البهائمفوقكالاسادفرائسلغدوتمجمعهمأتاكمقدفلو

فالكظائم)1(واسطوناديمثهتالتيوالكوفةالزهراءوبالبصرة

بسالممنهاتنويهأحدفماعديدهاجمالرملتساميجموغ

مزاحمللثريابمجدحباهاالتيمكةفياللهبيتدونومن

خاتمفصمنالخفسفلمحلةتيقنامنهاالأرضجميعمحل

برائمطرفكرعنهاهوفمابحقهاعنهاالرحمنمندفاع

حائمالجوذرىفيطيربحصباءوقبلهمفيهاالأحبوشوقعبها

المحارمذاتالبطحاءسرةحمىعرمرمماضالبحركجمعوجمع

فاحمالليلمنكمسودجموعطيبةوسطالمصطفىقبردونومن

وصائممصلعنودفعاكفاحاالعلاالملائكةجيشيقودهم

والتهائمنجدناأعاليفيبمنرمائمالعدتملقيناكمقدفلو

كالمطاعمكنتملقوكمماإذاغارةفتيانالممنوعوباليمن

البراجمطوالأنجادمغاورعصبةاليمامةأرضجهلتيوفي

حازمالنقيبةلميمونتعوددولةوالقرمطيينستفنيكم

لائملومةاللهفييتقيولاحكمهالدينينصرحقخليفة

العباشملزهرأوعميمبفخرجدودهتنمىالعباسولدإلى

وبقادممنهمبماضفأهلاسعدهمطائربالنصرجرىملوذ

المكارممحلبغدادمنازللدىأوالقدسمسجدفيمحلتهم

الحضارمالصلاحأهلأسدومنوتيمهاعديعليامنكانوإن

أقادمسالفينخيارمنبهمومرحبانعمىثموسهلافأهلا

المراغمفتحالبلدانفتحواوهممؤزرانصراالإسلامنصرواهم

العلاقمطعمالكفرأهلبتجريعواردبالصددتىاللهفوعدرويدا

المظطلمبرفعالاتيمحمدبالهدىجاءالذيرسالاتوصدق

فالكظائم.واسطوبأدنىسمت:الشافعيةطبقاتوفي،(ح)فيكذا)1(
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القشاعمالنسورقوتونجعلكموذواتها!نطينةسنفتح

والمغارمالجزىذلونلزمكموبلادكمأرضكمأقصىونملك

حاطموالخزرالتركلأرضبجيشعنوةوالهندالضينأرضونفتح

السقائمالعقولكأمثالوليستصحيحةفيناللرحمنمواعيد

الضوارمبالجيوشالبلادجميعحكمهعمقدالإسلامترىأنإلى

المآثمباديالمعقولعنبعيدمثلثدينمخذولياأتقرن

لكاتميخفىليسسحقالكفياعبادهيدينلمخلوقتدين

بالعظائمأتوافيهاالألىكلامبتكاذبمصنوعةأناجيلكم

السوائمالهاملاتعقوليالهسخداتزالونماصليبوعود

ألائمأرذلينيهودبأيديإلهكمبصلبتضلالاتدينون

بمقاوملهادينذيدينفماربناتوحيدالإسلامملةإلى

المواسمفيظاهرصدقببرهانلدينهطوعاالأملاكوأذعنت

الجهاضمرهطحيثعمانوأهلدولةمالكصنعاءفيدانكما

اللهازمقومالبحرينبلدومنأسلموااليمانينأملاكوسائر

عادمكفبهتحظىرغبةولامخافةدوناللهلدينأجابوا

ناجمبالبراهينيقينبحقورغبةطوعاالتيجانعرىفحلوا

المناسمتحتعاداهمنوصيرإلههالمكينبالنصروحاباه

شاتمشتيمةعنهدفعواولاعشيرتعنهلموحيدفقير

لمسالمولامرهوبدفعولالناصرعتيدمالعندهولا

عاصملأقدرمعصوماكانبلىيخصهممالاالأنصاروعدولا

لاطميدجسمهمنمكنتولااسرقوةقطتمتهنهفلم

اثم)1(كلمنكمعيسىوجهعلىوضلةوزوراإفكايفتريكما

غائمالحماقةفيلضلالفياربكمهوقلتمقدأنهعلى

نادمحالةالكفردعاةستلقىوصاححثابنلهيدعىأناللهأبى

زاعمقولولامخلوقالناسمنمكرمنبيعبدولكنه

ظالمكلظلمكمفيفقتملقدلنوككمتباالربوجهأيلطم

الآتي:البيتبعد(ط)فيجاءالبيتهذا()1

بمقاوملهادينذيدينفماربناتوحيدالإسلامملةإلى
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محمدالنبيئأبدىآيةوكم

حقهنصرفيالناسجميعتساوى

وبربروفرسوأحبوش!فعرل!

وديلئموخززوأنباطوقبط

فتحنفوالهمأسلافكفرأبوا

كلهمالحقملةفيدخلوابه

أتىالذيالمنامتفسيرصحبه

وتدينواأسلمواوهندوسند

ايةالسمواتبدرلناوشق

كفهوسطفيالماءعيونوسالت

بصدقهالعقولتقضيبماوجاء

شارنذرمااللهسلامعليه

قولكممثللاكالشمس!براهينه

ومحدثقديممنعلمكللنا

متخاذلباردبشعرأتيتم

زمردفيهكالعقدفدونكها

حاطمللشركأبداهعلموكم

خادمحالإعظامهفيفللكل

المراحمقدحفازقدوكرديهم

بالقواصمدونهرموكموروم

جاثمالسعادةفيبح!فابوا

اللوازمالإلهلأحكامودانوا

حاتمحتمقبلهدانيالبه

الأعاجمدينرفضفيالهدىبدين

طاعمكللهصاعمنوأشبع

الهماهمكثيرجيشابهفأروى

قوائمذاتغيركدعاوولا

قاتمأسحمظلماءتعاقبه

وأقانمجوهرفيوتخليطكم

المحازمدامياتحميزوأنتم

البلاغمجمالنظممعانيضعيف

)1(حاكمبإحكاموياقوتودر

241

وث!ثمئةوخ!سيوستصسنةخلتص5ث!

يومفيالروافضوعملت،الديلميبويهبنالدولةمعزوالسلطان،دلهالمطيعوالخليفةاستهلت

.النوحمنابتدعوهماعلى،عليبنأالحسينعزاءعاشوراء

تسفرأنأرجو،كلماتهابعضعليئغمضتوقد222(-412)3/للسبكيالشافعيةطبقاتفيبتمامهاالقصيدةانظر(1)

نفسها.عنيومالي
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الدولةمعزوفاة

ا)1(الدولةمعزوفاةا

الديلميبويهبنأحمدالحسينأبوالدولةمعزتوفيالسنةهذهمنالأول!)2(ربيععشرثالثكانولما

اللهإلىوأناب،التوبةأظهربالموتأحسولما،بالكليةشيءمعدتهفييثبتلاوصار،الذرببعلة

إلىوعهد،مماليكهمنكثيراخلقاوأعتق،أموالهمنبكثيروتصدق،المظالممنكثيراورد،وجلعز

زوجعلياأنوأخبره،السنةفيفكلمه،العلماءببعضاجتمعوقد،الدولةمعزبنالدولةعزبختيارابنه

ولما،ومتابعتهاالسنةإلىورجع.قطبهذاواللهسمعتما:فقال!،الخطاببنلعمركلثومأمابنته

ولم؟:قال!.لا:قال!؟هاهناتصليأما:لهفقال!الصلاةإلىالرجلذلكخرجالصلاةوقتحضر

ذلك.منهفاستحسن.مغصوبةداركلأن:قال!

بينالسعاةأحدثمنأول!وهو،مقطوعةيديهإحدىوكانت،عاقلاكريماحليماالدولةمعزوكان

الصناعة،هذهأهلعندهوحظي،سريعاشيرازإلىالدولةركنأخيهإلىبأخبارهليبعثالملوكيدي

البلدفيوكان،فرسخاوأربعيننيفاالواحداليومفييجريبعضهمكانحتىذلكبغدادأهلوتعلم

وجرت،الشيعةعوامولهذا،السنةأهلعواملهذاتحصب،ومرعوشفضلوهما،ماهرانساعيان

ومواقف.مناصفلهما

مطرالناسوأصاب،للعزاءابنهوجلس،قريشمقابرفي،التبنببابودفن،الدولةمعزماتولما

الدولةأمراءتجتمعلئلاجزيلبمال!الأيامهذهفيالدولةرؤوسإلىالدولةعزفبعث،متتابعاأيامثلاثة

ودهائه.عقلهمنوهذا،مبايعتهاستحكامقبلمخالفتهعلى

وقد،ويومينشهراعشروأحدسنةوعشرينإحدىولايتهومدة،سنةوخمسينثلاثا)3(عمرهوكان

معزتوفيليلةالناسبعضسمعوقد،المال!بيتقبلالأرحامذويإلىالمواريثبردأيامهفينادىكان

يقول!:هاتفابويهبنأحمدالحسينأبوالدولة

الطلبفينفسكمرادشالحسبأبابلغتلما

النوبعنواحتجبتلياللياحدثمنوأمنت

)1(

)2(

)3(

93(38-)7/المنتظم،وغيرها231(461)6/الأممتجاربفيالدولةمعزوترجمة(ب)منحاصرتينبينما

سير(601)2/البشرأخبارفيالمختصر(177-174)1/الأعيانوفيات058(-)8/573الأثيرلابنالكامل

(51-41/)4الزاهرةالنجوم(927-278)6/بالوفياتالوافي3(30)2/العبر(091-918/)16النبلاءأعلام

.(18)3/الذهبشذرات

الصحيح.وهو،الاخرربيع:(575)8/الكاملفي

الدولة.معزأي
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الذهببيتمنوأخذتالردىيدإليكمدت

بأمروالاشتغالواللهواللعبعلىفأقبل،الدولةعزولدهبعدهبالأمرقامالدولةمعزماتولما

خراسانبلادصاحبالسامانينوحبنمنصورالأميروطمع،عليهالكلمةواختلفتشملهفتفرق،النساء

بويهبنالدولةركنبذلكعلمفلما،وشمكيرالملكصحبةالكثيفةالجيوشوأرسل،بويهبنيملكفي

فيهافركب،كثيرةبجنودإليه)1(فأرسل،يستنجدهماالدولةعزأخيهوابنالدولةعضدابنهإلىأرسل

ولأفعلن.بكلأفعلنعليكقدرتلئن:ويقول،ويتوعدهيتهددهوشمكيرإليهوبعث،الدولةركن

،لهذاالعاقبةفكانت.عنكولأصفحنإليكلأحسننعليكقدرتإنلكني:الدولةركنإليهفكتب

فنفرت،خنزيرعليهفحمل،عليهافتصيدصعبافرساركبوشمكيرأنوذلك،شرهعنهاللهفدفع

ابنوبعث.العساكروتفرقتساعتهمنفمات،أذنيهمنالدمفخرج،الأرضعلىفألقته،الفرس

اللهوصرف،قالبماووفى،والرجالبالمالإليهوأرسل،فأمنهالدولةركنمنالأمانيطلبوشمكير

الطوية.وحسنالنيةبصدقوذلك،السامانيةكيدعنه

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

بنالهيثمبنأحمدبنمحمدبنالحسينبنعلي،()3(الأغانيصاحبالأصبهاني1)2(الفرجأبو

الأصبهاني،،الأموي،الحكمبنمروانبنمحمدبنمروانبناللهعبدبنمروانبنالرحمنعبد

ووقائعهم.أيامهممنيوموسبعمئةألفافيهذكر"العربأيام"وكتاب"الأغاني"كتابصاحب

يتشيع.كانأنهإلاالناسوأيامبالأخبارعالما،كاتباأديباشاعراكانوقد

الخمر،شربويهونتفسيقهيوجببماكتبهفييصرحفإنه،بهيوثقلاومثله:الجوزيابنقال

.)4(وقبيحمنكركلرأى"الأغاني"كتابتأملومن،نفسهعنذلكحكىوربما

يذفيتوفي.وغيرهالدارقطنيعنهوروى،وخلقمطيناللهعبدبنمحمدعنالحديثروىوقد

السنة.هذهمنالحجة

)1(

)2(

)3(

)4(

.(578)8/الكاملانظر،الدولةعضدأي

تاريخ()291الطوسيفهرست(167-)166الفهرست22()2/أصبهانأخبارذكر(131-901)3/الدهريتيمة

253(-251)2/الرواةإنباه136(-49)13/الأدباءمعجم41(-04)7/المنتظم04(0-)11/893بغداد

(503)2/العبر2(30-102)16/النبلاءأعلامسير3(90-357)3/الأعيانوفيات(581)8/الأثيرلابنالكامل

.2(0-91)3/الذهبشذرات(61-451/)الزاهرةالنجوم(412-123)3/الاعتدالميزان

.(ب)منحاصرتينبينما

.(41-04)7/المنتظم
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فيهاتوفيالتي،ومئتينوثمانينأربعسنةفيمولدهوكان،بعدهاالتيفيوقيل:خلكانابنوقال

وغير"العربأيام"و"الديارات"و"الأغاني"منها،عديدةمصنفاتلهذكروقد.الشاعرالبحتري

.ذلك)1(

بناللهعبدالهيجاءأبيبنعلي،الحسنأبو،()3(حلبصاحبحمدانبنأ)2(الدولةسيف

الدولة.بسيفالملقب،الربعي،التغلبي،حمدونبن)4(حمدان

فيدمشقملكوقد،تشتعمنفيهكانماعلى،الإحسانالكثيريوالملوك،الشجعانالأمراءأحد

،البلغاءالفصحاءأحدالنباتيةالخطبمصنفكانخطيبهأنمنها،غريبةأشياءلهواتفق،الأوقاتبعض

للجزيل.معطاء،ممدحاجوادا(()كريماأوكان،الفارابينصرأبوومطربه،المتنبيوشاعره

الموصل:صاحبالدولةناصرأخيهفيشعرهومن

؟فرقأخيوبينبينيلهموقلتأهلهاكنتوقدالعليا)6(لكرضيت

الحقلكفتمحقيعنتجاوزتوإنما4نكوعنهاليكانوما

)8(السبقلكيكونأنأرضىكنتإذامصلياأكونأن)7(ترضىكنتأما

أيضا:وله

تظلمهأنتكمفإلىدمهدمعهفيجرىقد

أسهمهمنك)9(جرحتهفقدمنكالطرفعنهرد

)01(تؤلمهالوهمخطراتمنالتجلديسطيعكيف

فدفنميافارقينإلىتابوتهوحمل،بحلبوتوفي،البولعسر:وقيل،الفالجموتهسببوكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.3(90-703)3/الأعيانوفيات

552(-993،457،458،544-693)8/الأثيرلابنالكامل(41)7/المنتظم34(-15)1/الدهريتيمة

187)16/النبلاءأعلامسير(1-70180)2/البشرأخبارفيالمختصر(564-104)3/الأعيانوفيات،وغيرها

.2(1-02)3/الذهبشذرات(18-61)6/الزاهرةالنجوم(918-

.(ب)منحاصرتينبينما

.(2411/،104)3/الأعيانوفياتمنوالمثبت،وهموهو،حمدونأحمدبناللهعبيد:(ح)في

.(ب)منحاصرتينبينما

الدنيا.:(ب)في

أرضى.:(ب)في

اللفظ.فياختلافمع(161)2/الأعيانووفيات(581-058)8/والكامل26(/1)الدهريتيمةفيالأبيات

خرقته.:الأعيانوفياتفي

.(2611/)الأعيانووفيات(581)8/والكامل(1/26)الدهريتيمةفيالأبيات
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ثم،شريفالمعاليأبوالدولةسعدولدهبعدهمنحلببملكوقام،سنةوخمسونثلاثوعمره،بها

.)2(بيانهسيأتيكماإليهاعادثم،بميافارقين(أمه)1إلىحلبمنفأخرجه،قرغويهأبيهمولىعليهتغلب

أحدببابيجتمعولم:قال،فيهوقيل،الدولةسيفقالهمماكثيراشيئاخلكانابنالقاضيوذكر

والخالديينكالمتنبيالكبارمنلجماعةأجازوقد،الشعراءمنببابهاجتمعماالخلفاءبعدالملوكمن

وقيل:،ثلاثسنةولدأنهخلكانابنا)3(القاضيأوذكر،وغيرهموالببغاءوالنامي،الرفاءوالسري

بهتنقلتثم،واسطيملكذلكقبلوكان،والثلاثمئةالثلاثينبعدحلبملكوأنه،وثلاثمئةإحدى

فيدمشقوملكالأخشيذ)4(صاحبالكلابيسعيدبنأحمديدمنانتزعها،حلبملكحتىالأحوال

وقت.

:يجيزهأحداأظنوما،قولييجيزأيكم:لندمائهيوماقالوقد

تحفه؟لمفدميتعلهجسميلك

بديهة:فراسأبو(عمه)ابنفقال

كقه)6(الأمرفليمالكاكنتإنقال

)7(0،0
و!يهاتو!ي:

،أولادهلصغرمولاهبعدمنبالأمرقاموقد:الإخشيذط!جبنمحمدمولىالإخشيذي)8(كافور

ص)9(
:قبرهعلىكتبوقد،وغيرهالدولةسيفوناوى،ودمشقمصرفملك

فنيتوماكانوابهاأناساأفنتصنعتماالأيامغيرإلىانظر

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(ب)منوالمثبت،أبيه:(ح)في

.هـ()367سنةحوادثانظر

.(ب)منحاصرتينبينما

.هـ()333سنةحوادث،هـ()333سنةحلبتملك

وهم.وهو،أخوه:(بو)(!)في

.(304)3/الأعيانووفيات(1/51)الدهريتيمةانظر

وفياتانظر،السنةهذهفيوفاتهخلكانابنوصحح.فيهاترجمتهوسترد،هـ()357سنةتوفيالمصادربعضفي

.هـ()358سنةوأحداث(05)7/المنتظمانظر،فأغربهـ()358سنةوفاتهالجوزيابنوذكر(4501/)الأعيان

(501-)4/99الأعيانوفيات584(-457،058،)8/445الأثيرلابنالكامل51(-05)7/المنتظم

-1)4/الزاهرةالنجوم603()2/العبر(391-091)16/النبلاءأعلامسير(71.)2/البشرأخبارفيالمختصر

.22(-12)3/الذهبشذرات(01

.(نوأ)اللسانانظر.مهموزغير،ناوأأي
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وبكتلهمناحتفنيتإذاحتىدولتهمأيامضحكتدنياهم

بنعيسىبنهارونبنعيذونبنالقاسمبنإسماعيل()2(الأماليصاحبأ:)1(القاليعليأبو

مولىكانهذاسلمانلأن؟مولاهمالأموي،اللغويالقالي،عليأبو،)3(سلمانبنمحمد

أعلم.فالله،الزومأرزنإنهاويقال،قلاقاليإلىنسبةوالقالي،مروانبنالملكلعبد

الموصلييعلىأبيمنالحديثوسمع،بكرديارمنالجزيرةأرضمنبمنازجردمولدهوكان

الأمالي""وصنف،وغيرهمونفطويهالأنباريبنبكروأبيدريدابنمنواللغةالنحووأخذ،وغيره

ء"".-)4(
منذلكوغير،وردهالافخمسةفيالمعجمحروفعلى")5(البارع"كتابوله،مشهوروهو

وثلاثمئةثلاثينسنةفيفدخلها،قرطبةإلىارتحلثم،بهاوسمع،بغدادودخل،اللغةفيالمصتفات

ابنالقاضيقاله،سنةوستينثمانعنالسنةهذهفيبهاتوفيأنإلىفيهاكثيرةكتباوصنف،واستوطنها

.خفكان)6(

بنالدولةعضدفأخذ،ومعاملاتهاوأرضهاكرمانبلادصاحبإلياسبنمحمدعليأبوتوفيوفيها

.وسليمان()7(وإلياس1،اليسع:ثلاثةوهمإلياسبنمحمدأولادمنكرمانبلادالدولةركن

السنة.هذهفيذكرهقدمناكما،وشمكيرالكبيروالملك

الدولةوسيف،الديلميبويهبنالدولةومعز،الفيرزانبنالحسنالملوكمنفيهاتوفيوممن

.ذلك)8(ذكرقدمناكماحلبصاحب

ذكرناوقد،الأرمنبلادصاحبالدمستقيعني.)9(الرومملكالنقفورهلكوفيها:الأثيرابنقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

167(-)164المقتبسجذوة)1/96(الأندلسعلماءتاريخ502(-202و)132واللغويينالنحويينطبقات

معجم33(-25)7/الأدباءمعجم234(-)231الملتمسبغية93(ه)صخيرابنفهرست33(1/)0الأنساب

النبلاءأعلامسير228(-226)1/الأعيانوفيات9()3/اللباب2(95-402)1/الرواةإنباه03(0)4/البلدان

الطيبنفح)1/453(الوعاةبغية042()2/المزهر)2/935(الجنانمراة403()2/العبر47(-)16/45

.(18)3/الذهبشذرات،وغيرها936(،1/364،368)

.(ب)منحاصرتينبينما

.المصادرأغلبعليهماوهو،(ب)منوالمثبت،سليمان:(ح)في

.م2691هـ/أ434سنةالقاهرة-المصريةالكتبدارفيطبع

.(1/226)الأعيانوفياتمنوالمثبت،تحريفوهو،التاريخ:(طو)(بو)(ح)في

.-228(1/226)الأعيانوفياتانظر

.(ب)منحاصرتينبينما

السابقة.الصفحةانظر

.(058)8/الكامل
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)1(الظاهريالفقيهحزمبنمحمدأبيالعلامةللإمامجوابهاوأوردنا،الشعرمنعنهوردوماترجمته

تعالى.اللهرحمه

.)2(خلكانابنقول!فيالإخشيذيكافوربهاتوفيوممن

وثهـاثهئةوخمسيرسبحسنةخلت5ث!

بالمهديويلقب،اللهعبدبنمحمدلهيقالظهرقدرجلاأنالبلادمنوغيرهاببغدادالخبرشاعفيها

إليهودعا،الشرعنوينهىالخيرإلىيدعووأنه،المهديفيالواردالحديثفيبهالموعودأنهوزعم

هو:لهقالوا،شيعياالمدعوكانوإن،العباسسلالةمنهو:قالواسنيادعوافإن،ببغدادأناس

منفكان،يكرمهوكان،يموتأنقبلالإخشيذيكافورعندبمصرمقيماذاكإذالرجلوكان،علوي

لهليأخذبغدادإلىيقدمأنإليهوكتب،علويافظنهشيعياوكان،الحاجبسبكتكينلهالمستجيبينجملة

بنمحمدهووإذا،عرفهرآهفلما،الأنبارقريبإلىسبكتكينفلقيه،مصرمنفترحل،البلاد

أصحابهوتمزقشملهوتفرق،عنهرأيهانثنىبعلويوليسعباسيأنهتحققفلما،العباسيباللهالمستكفي

،أمرهواختفىأنفهفجدع،دلهالمطيعوتسلمه،فأمنه،الدولةمعزبنالدولةعزإلىوحمل،ممزقكل

ذلك.بعدبالكليةخبرلهيعرففلم

اثنيوسبوا،حواضرهامنخلقافقتلوا،أنطاكيةبلادإلى-اللهلعنهم-الروممنطائفةوردتوفيها

أحد.لهميعرضولم،بلادهمإلىورجعوا،أهلهامنألفاعشر

.والسرورالهناءخمغديريوموفي،المأتمعاشورهافيالروافضوعملت

.راجعونإليهوإناللهفإنا،فجأةكثيرخلقبهفمات،الماشرىداءتشرينفيللناسعرضوفيها

وفات،القليلإلامكةإلىمنهميصلولم،العطشمنالطريقفيالحجيججمال!أكثرماتوفيها

.راجعونإليهوإناللهفإنا،ذلكعامهالحجمنهموصلمنأكثر

حمدانبنسعيدبنفراسأبوأبيهعموابنوخالههوالدولةسيفبنشريفالمعاليأبواقتتلوفيها

نإ:قال!منصدقولقد:الأثيرابنقال!.المعركةفيفراسأبوفقتل،صددلهايقال!قريةعندالشاعر

.)3(عقيمالملك

.هـ()355سنةحوادثانظر(1)

.(4501/)الأعيانوفياتانظر2()

.(588)8/الكامل)3(
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الثانياليومفيخمغديرعيدوعملوا،المحرممنعاشوراءيومالشديدالحزنالشيعةأظهرتوفيها

.والسرورالفرحوأظهروا،الحجةذيمنعشر

أيضا:فيهاتوفيوممن

ثلاثسنةعنهاخلعأنإلىألجىءثم،الخلافةوليقدوكان،المقتدرجعفربندلهالمتقيإبراهيم

سنة،ستينعنبدارهودفن،السنةهذهفيفمات،بيتهوألزم،ذكرنا)1(كماوثلاثمئةوثلاثين

.،)2(اللهرحمهأ

الحافظ.البصري،حفصأبو:السريأبيبن)3(اللهعبدبنجعفربنعمر

الحباببنالفضلخليفةأبيعنوحدث،المشايخعلىانتخبوكان،ومئتينثمانينسنةولد

)4(.و.

جعمربنعمرمعالضوابفإذا،فيهافنظرت:الدارقطنيقال،موصعمئةعليهانتقدوقد،وعيره

.)6(المحرمبابنويعرف،المحتسب،الجوهري،اللهعبدأبو:مخلد)5(بنعليبنأحمدبنومحمد

فلما،امرأةتزوجأنهاتفقوقد،وغيرهالكديميعنروىوقد،جريرابنأصحابأحدوكان

علىأضرهذه:وقالت،بهافرمتالدواةفأخذت،أمهافجاءت،الحديثيكتبجلسعليه)7(أدخلت

الحديث.فييضعفوكان،سنةوتسعينثلاثعنالسنةهذهفيتوفيوقد.ضرةثلاثمئةمنابنتي

أهلبعضمناشتراه.الإخشيدطغجبنمحمدللشلطانمولىكان:الإخشيدياللهعبدبنوكافور

ملكحينأتابكاجعلهثم،واصطفاهالمواليبينمنواختصه،وأدناهوقربه،ديناراعشربثمانيةمصر

علىلهفدعي،باسمهالمملكةواستقرت،وخمسينخمسسنةفيموتهمابعدبالأموراستقلثم،ولداه

مدحه،السيرةجيدفاتكاذكياشهماوكان،جميعاالحجازوبلادوالشاميةالمصريةبالذيارالمنابر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.هـ()333سنةحوادثانظر

.(ب)منحاصرتينبينما

1/172)6النبلاءأعلامسير(359-349)3/الحفاظتذكرة(54-44)7/المنتظم2(94-11/442)بغدادتاريخ

شذرات)378(الحفاظطبقات928(-287)4/الميزانلسان(184)3/الاعتدالميزان03(9)2/العبر(173-

.(62)3/الذهب

.24(1/14)بغدادتاريخانظر

ميزان31(0-903)2/العبر61(-06)16/النبلاءأعلامسير45()7/المنتظم321(-032)1/بغدادتاريخ

الذهبشذرات2(0)4/الزاهرةالنجوم52(-51)5/الميزانلسان957()2/النسبةمشتبه462()3/الاعتدال

/3()26.

.(1268)4/المنتبهتبصيرانظر

.(ب)منوالمثبت،دخلت:(ح)في
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لهوحصل،كافورإلىفاوى،حمدانبنالدولةلسيفمغاضباذهبحينالمتنبيإليهووفد،الشعراء

حتفههناكوكان،بويهبنالدولةعضدإلىعنهورحل،فهجاهكافورفأبعده،عليهتغيرثم،رفدمنه

بنعليالحسنأبوبعدهبالملكوقام،بهالمشهورةبتربتهدفنتوفيلمافإنهكافوروأما.بيانهتقدمكما

وثلاثةسنتينكافورمملكةوكانت.سيأتيكمامصربلادالأدعياءالفاطميونأخذومنه،الإخشيد)1(

الله.رحمه،أشهر

وث!اثمئةوخمسيوثها!3سنةخلت5ث!

.المبتدعالفرحعملواخمغديريوموفي،بدعتهمالروافضعملتعاشوراءفي

بالكلية.الخبزيعدمكادحتىعظيمغلاءبالعراقوحصل

المسلمينمنوسبوا،عظيمافسادافيهاوأفسدوا،حمصوحرقوا،فساداالبلادفيالروموعاثت

.()2(راجعونإليهوإناللهفإناأ،إنسانألفمئةمننحوا

المصريةالديارإلىالقائدجوهردخول

يوممصرديارإلىالفاطميالمعزجهةمنكثيفجيشفيالروميالقائدجوهرالحسنأبودخلوفيها

الديارمنابرعلىالفاطميللمعزخطبالجمعةيومكانفلما،شعبانمنبقيتليلةعشرةلثلاثالثلاثاء

خيرعلىبحييؤذنواأنطولونابنوبجامعالعتيقبالجامعالمؤذنينجوهروأمر،أعمالهاوسائرالمصرية

تجتمعمنبمصريبقلمالإخشيديكافورتوفيلمالأنهوذلك،بالبسملةالأئمةيجهروأن،العمل

القائدجوهربعثإفريقيةببلادوهوالمعزذلكبلغفلما،أضعفهمشديدغلالمح!وأصابهم،عليهالقلوب

هربواكافورأصحابذلكبلغفلما،المصريةالديارإلىكبيرجيشفي-المنصورأبيهمولى،الرومي

منذكرناماففعل،ممانعةولاطعنةولاضربةبلالهااخذافدخلها،إليهاالقائدجوهروصولقبلمنها

.الإخشيديكافوربعدالبلادتلكعلىأيديهمواستقرت،الأمور

،سنذكرهماعلىعندهاالقصرينوبناء،المعزيةالقاهرةبناءفيجوهرالقائدشرعالسنةهذهوفي

الفاطمي.المعزلمولاهالإقاماتوهيأ

ذاكإذعمرهوكان،الإخشيدبنعليبنأحمدالفوارسأباابنهأقامواأنهموالصواب،(بو)()حفيكذا)1(

بنعليوفاةسنةوهي،هـ()355سنةبالأمراستقلكافوراأنهذهالترجمةصدرفيقروقد،سنةعشرةإحدى

.(95/وه4501/)الأعيانووفيات(2)79للكنديوالقضاةالولاةانظر،الإخشيد

.(ب)منحاصرتينبينما)2(
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وكان،شديداقتالافاقتتلوا،الشامإلىكثيفجيشفيفلاحبنجعفر،)1(القائدأجوهروأرسل

مدةالعباسيينعنفحاجف)2(،فيهممطاعاوكان،الهاشمييعلىأبيبنالقاسمأبوالشريفبدمشق

وأسر،المصريةالديارإلىالقاسمأبوالشريفوحمل،بدمشقللمعزخطبأنإلىالأمرآل!ثم،طويلة

إلىجوهرفحملهم،)3(المصريةالديارإلىفحملواأ،الأمراءمنوجماعةطغجبناللهعبدبنالحسن

خيرعلىحيوأذن،)4(سيأتيكماستينسنةفيدمشقعلىالفاطميينيدواستقرت،بإفريقيةالمعز

المساجدوأبواب،الجوامعأبوابعلىعنهمااللهرضيالشيخينلعنةوكتبت،سنةمئةمنأكثرالعمل

علىالأتراكدولةذلكأزالتحتىكذلكذلكيزل!ولم.()5(راجعونإليهوإناللهفإناأ،بدمشق

تعالى.اللهشاءإنموضعهفيوتفصيلهبيانهسيأتيما

منوأسروا،فحرقوها،منهاوانتقلواعنهاجلواقدأهلهاأكثرفوجدواحمصإلىالرومدخلتوفيها

.()5(راجعونإليهوإناللهفإناأ،إنسانألفمننحواحولهاومنبهابقي

قريش.بمقابرتربتهإلىدارهمنبويهبنالدولةمعزوالدهالدولةعزنقلالحجةذيوفي

قال!.،تقدموقدأالإخشيديكافور")6(منتظمه"فيالجوزيابنوذكرهالأعيانمنفيهاتوفيوممن

أعلم.تعالىوالله،بهتلعبوكأنه،والمدحالذميحتمللكافورالمتنبيمدحرأيتوقد:الجوزيابن

وث!اثمئةوكمسيرتسحسنةخلتر5ث!

المعايشوتعطلت،الأسواقفغلقت،الشنعاءبدعتهمالروافضعملتمنهاالمحرمعاشرفي

معلقةوالمسوح،وجوههنويلطمن،عليبنالحسينعلىينحنوجوههنعنسافراتالنساءودارت

فيها.مذروروالتبنالأسواقفي

والأطفال!النساءمنوسبوا،والعجائزالشيوخأهلهافنفوا،أنطاكيةالملاعينالرومدخلتوفيها

الله.لعنه،النقفورالأرمنملكبتدبيركلهوذلك،ألفاعشرينمننحوا

قبله،كانالذيالملكبامرأةذلكمعتزوجوقد،وتمردوطغاتجبرقدوكان:الجوزيابنقال!

.(ب)منحاصرتينبينما()1

.(حجف)اللسانانظر،عنهمدافعأي)2(

.(ب)منحاصرتينبينما)3(

.هـ()935سنةأحداثانظر()4

.(ب)منحاصرتينبينما)5(

.(15-05)7/المنتظمانظر)6(
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أمهمافهمتفلما،للملكذلكبعديصلحالئلاالكنيسةفيويجعلهمايخصيهماأنفأراد،ابنانمنهولها

ولديها.أكبرعليهموملكوا،نائموهوفقتلوه،الأمراءعليه(وسللت)1عليهعملتذلك

.معروفبنمحمدأبوإليهوأعيد،سياربنأحمدبكرأبوالقضاءعنصرفا)2(الأولاربيعوفي

أحمدأبوالشريفبالناسوحج.الآبارغارتحتىدجلةنقصتالسنةهذهوفي:الجوزيابنقال

.)3(النقيب

لهسمعثم،كالشمسشعاعلهبقيحتىالدنيامنهفأضاءتالحجةذيفيكوكحبوانقض:قال

.(4كالرعد)صوت

الذيفلاحبنجعفرأمرعنبدمشقالفاطميللمعزخطبالسنةهذهمنالمحرموفي:الأثيرابنقال

ابنفغلبه،بالرملةطغجبناللهعبدبنالحسنمحمدأبوفقاتله،الشامإلىمصرمنالقائدجوهرسيره

الفاطميينيدواستقرتبإفريقيةوهوالمعزإلىجوهرفأرسله،جوهرإلىوسيرهطغجابنوأسر،فلاح

.)5(السنةهذهآخرإلىأمرهاتطاول،ذكرهايطولحروببعدأيضادمشقعلى

معزماتلماأنهوسببه،تغلبأبيابنهوبينحمدانبنالدولةناصربينوقعالسنةهذهوفي

فقال،العراقمملكةوأخذبغدادإلىالدخولعلىبيتهأهلمنوافقهومنتغلبأبوعزمبويهبنالدولة

اصبرواولكن،يدهفيدامتماعليهتقدرونلاجزيلةأموالالابنهتركقد)6(الدولةمعزإن:أبوهملهم

بسببتغلبأبوولدهعليهفحقد،محالةلاتغلبونهفإنكمعليهفثورواأفلسفإذا،مبذرفإنه،ينفقهاحتى

حفظعنوضعفوا،أحزاباوصاروابينهمأولادهفاختلف،القلعةفيسجنهحتىبأبيهيزلولم،ذلك

سنةكلدرهمألفبألفالموصلبلادمنهفضمن،الدولةعزإلىتغلبأبوبعثحتى،بأيديهمما

أنهمإلا،ملكهابالموصلتغلبأبوواستقر،السنةهذهفيالدولةناصرأبيهموتواتفق،إليهيحملها

.لملكوا)7(اتفقواولو،فهلكوا،متحاربينمختلفينبينهمفيما

وسبىونهبهاعرفةقلعةوملك،منهاكثيرافأحرق،طرابلسإلىالرومملكدخلالسنةهذهوفي

ظلمه،شدةلأجلطرابلسأهلأخرجهحينإليهالجأكانطرابلسصاحبقلعتهافيوكان،أهلها

)ب(و)ط(:وسلطت.)1(في

.51()7/المنتظممنحاصرتينبينما)2(

.52(-51)7/المنتظم)3(

.52()7/المنتظم)4(

.-295(195)8/الكاملانظر)5(

.(ط)منوالمثبت،(ب)منساقطوالخبر،وهموهو،الدولةعز:(ح)في)6(

.(695-058،395-957)8/الكاملانظر)7(
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السواحل،علىمالواثم،جداكثيرةوكانت،وأموالهحواصلهجميععلىواستحوذوا،الرومفأسرته

حمصوجاؤوا،()2(اللهلعنهمأأيديهمعلىكثيرخلقوتنصر،القرىسوىمنبرا!ا(عشرثمانيةفملكوا

،العبادمنعليهقدرمنوأسر،البلادمنشاءمافأخذ،شهرينالرومملكومكث،ونهبوافحرقوا

صبيألفمئةمنثحوالسبيمنومعهبلادهإلىعادثم،الناسقلوبفيعظيمةمهابةلهوصارت

وأهليهمأولادهمإلىواشتياقهم،جيشهفيالأمراضكثرةبلادهإلىعودهسببوكان،وصبية

علىاستحوذقدالدولةسيفغلامقرغويهوكان،وسبوافنهبوا،الجزيرةإلىسريةوبحث،وأوطانهم

حكمه،تحتوهيحرانإلىفسار،الدولةسيفبنشريفالمعاليأباأستاذهابنمنهاوأخرج،حلب

ثم،حيناعندهافمكث،حمدانبنسعيدابنةوهي،بميافارقينأمهإلىفذهب،إليهميدخلوهأنفأبوا

هذهفيالرومعاثتولما،بعدفيماسنذكرهكماسنتينبعدحلبإلىعادثم،فملكهاحماةإلىسار

فملكوهاأنطاكيةإلىعادواثم،وتحفبأموال!إليهموبحث،حلبعنقرغويهصانعهمبالشامالسنة

قرغويه،غلامهمحاصرالمعاليوأبوحلبإلىوركبوا،أهلهاعامةوسبوا،بهاكثيراخلقاوقتلوا

اصطلحواثم،عليهمالقلعةوامتنعت،البلدفأخذواالروموحاصرهاعنهافهرب،المعاليأبوفخافهم

عنه.ورجعوا،البلدإليهوسلموا،سنةكليحملهومال!مؤبدةهدنةعلىقرغويهمع

بنفسهالمعزإليهفنهض،خزرأبولهيقال!رجلبإفريقيةوهوالفاطميالمعزعلىخرجالسنةهذهوفي

فقبل،فاستأمنعادثم،وطردهفرده،زيريبن)3(بلكينيوسفطلبهفيفأرسل،منهفهربوجنوده

عنه.وصفح،ذلكالمعزمنه

لهمالدعوةوإقامةالمصريةالدياربفتحيبشرهالسنةهذهفيالمعزإلىالقائدجوهرمنالرسول!وجاء

شاعرهامتدحهممنفكان،الشعراءوامتدحهشديدافرحاالفاطميالمعزبذلكففرح،إليهوطلبه،فيها

أولها:قصيدةفيءهانىبنمحمد

الأمرقضيقدالعباسلبنيفقلمصرفتحتهلالعثاسبنويقول!

ابنيقتلوأراد،الرومملكصارثمدمستقاكانالذيالنقفورتوفيالسنةهذهفيأنالأثيرابنوذكر

المسلمين،أبناءمناللعينهذاكانوقد:قال!.غيلةفقتلته،لهأمهمافغارت،قبلهكانالذيالملك

عندوحظي،الكلبهذافتنصر،الفقاسبابنيعرفالمسلمينخيارمنطرسوسأهلمنأبوهكان

؟عنوةكثيرابلاداأخذوقد،المسلمينعلىالناسأشدمنوكان،صارماأمرهمنصارحتىالنصارى

الجمعة.صلاةبهتقاممسجدفيإلايقاملاالمنبرلأن،بلداأي(1)

.(ب)منحاصرتينبينما)2(

-)1/286الأعيانوفياتوانظر،(ب)منوالمثبت،وهموهو،زيريبنبلكينبنيوسف:()حفي)3(

)287.
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الله،إلايعلمهملاكثيراخلقاوقتل،البلادمنذلكوغيروالمصيصةزربةوعينوأذنةطرسوسذلكمن

تلكبعثالذيهواللعينوهذا،خلقهمالذيإلاعددهميعلملاماوالمسلماتالمسلمينمنوسبى

ثم،وثلاثمئةوخمسينخمسسنةفيهذاقبلالذيالجزءاخرفيأوردناهاوقد.دلهالمطيعإلىالقصيدة

اللهفجزاه،كافياشافياجواباعنهافأجاب،الظاهريحزمبنمحمدأبو،الإمامالفقيهبعدئذلهاانتدب

.(خيرا)1الإسلامعن

إلىورجعفصالحه،عليهيقدرفلمشاهينبنعمرانمحاصرةبغدادصاحبالدولةعزراموفيها

.بغداد

للمعزمعاملتيهافيجميعاوخطبا،بحلبقرغويهلهفخطب،المعاليوأبوقرغويهاصطلحوفيها

الفاطمي.للمعزوبالمدينة،أيضاوالقرامطةدلهللمطيعبمكةوخطب،وحمصبحلب،الفاطمي

أعلم.والله،للمطيعبظاهرهاالموسويأحمدأبووخطب

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.الصوافابن،عليأبو،اللهعبدبنإبراهيمبنإسحاقبن)2(الحسنبنأحمدبنمحمد

فيمثلهعينايرأتما:وقال،الدارقطنيمنهمخلقوعنه،وطبقتهأحمدبناللهعبدعنروى

تعالى.اللهرحمه،سنةوثمانينتسعابلغوقد،ودينهتحرزه

.دثار)4(بنمحاربذريةمنالشافعيالفقيهالقاضيالعلاءأبو:)3(محارببنمحمدبنمحارب

.وغيره،الفريابيجعفرعنروى،فاضلاعالماثقةوكان

الشافعية.أئمةأحد،القطانبابنالمعروف:(محمد)بنأحمدالحسينأبو

القاسمأبيموتبعدالمذهببرياسةوتفرد،المروزيإسحاقأبيبالشيخثم،سريجبابنتفقه

.هـ()355سنةوفياتانظر(1)

مصادرفيومثله)1/928(بغدادتاريخمنوالمثبت،تحريفوهو،الحسين:(طو)(بو)()حفي)2(

186(-184)16/النبلاءأعلامسير53(-52)7/المنتظم99()8/الأنساب928()1/بغدادتاريخ:ترجمته

.(28)3/الذهبسذرات(244/)بالوفياتالوافي

.(477)3/للسبكيالشافعيةطبقات53()7/المنتظم)3(

-)5/217النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر،اهـ()16سنةالمتوفى،القسرياللهعبدبنلخالدالكوفةقاضي)4(

)921.

)16/915(النبلاءأعلامسير07()1/الأعيانوفيات()113للشيرازيالفقهاءطبقات365()4/بغدادتاريخ)5(

.(28)3/الذهبشذرات)85(اللههدايةابنطبقات32(1)7/بالوفياتالوافي
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شيئاوكتب،بهودرس،ببغدادإليهالرحلةوكانت،وفروعهالفقهأصولفيوصنف،الداركي)1(

السنة.هذهمنالأولىجمادىفيعنهورضيتعالىاللهرحمهوفاتهوكانت،كثيرا

وثهـاثهئهستيرسنةكين5ث!

المتقدمة.عادتهمعلىالمحرمةبدعتهمالروافضعملتمحرمهاعاشرفي

المعزجهةمن)2(فلاحبنجعفرنائبهاوقتلوا،دمشقالقرامطةأخذتمنهاالقعدةذيوفي

بغدادمنالدولةعزأمدهوقد،بهرامبنأحمدبن)3(الحسنوأميرهمالقرامطةرئيسوكان،الفاطمي

فتركوا،بيافاالمغاربةمنفيهاكانمنوتحصن،فأخذوهاالرملةإلىسارواثم،كثيرةوعددبسلاح

والكافورية،والإخشيديةالأعرابمنكثيرجمعفيالمصريةالديارنحووساروا،يحصرهامنعليها

المغاربةوحصروا،للقرامطةكانوالظفر،شديداقتالاجوهروجنودهمفاقتتلوا،شمسعينفوصلوا

إلىالقرامطةورجعت،فهزمتهاالقرامطةميمنةعلىالأيامبعضفيالمغاربةحملتثم.عظيماحصرا

فأخذتها،لأصحابهميرةمركباعشرخمسةأصحابهإلىجوهرفأرسل،يافاحصارفيفجدوا،الشام

.كثيرةخطوبوجرت،الفرنجأخذتهمامركبينسوىالقرامطةمراكب

القرامطة:أميربهرامبنأحمدبنالحسنشعرومن

مطلولبينهمماإذافدميهبتها)4(أنيالغربرجالزعمت

النيلسقانيفلاثراكيرويدممنأرضكأسقلمإنمصريا

ألفمئةصداقعلىسنينثلاثوعمرهاالدولةعزبختيارابنةحمدانبنتغلبأبوتزوجوفيها

صفر.فيالعقدووقع،دينار

وساسكلهاأمورهفأصلح،عبادبنالقاسمأباالصاحبالدولةركنبنالدولةمؤيداستوزروفيها

.جيدادولته

العمل.خيرعلىبحيالشاموسائربدمشقأذنوفيها

)1(

)2(

)3(

)4(

سنةوفياتفىترجمتهفيسيأتيكماهـ()375سنةالداركيالقاسمأبيوفاةكانتإذاهذايصحكيفأدريما

.هـ()375

.362(-1361/)الأعيانوفياتفيترجمتهوانظر،هـ()358سنةدمشقدخلأنهمر

سنةوفياتفيستردالتيترجمتهمصادرمنوالمثبت،تحريفوهو،الحسين:(ط)و(ب)و()حفي

.هـ()366

.(ب)منوالمثبت،هبتهم:(خ)في
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وهوالفاطميينعنبهاتأمرمنأول:دمشقنائبفلاحبنجعفرترجمةفيعساكرابنالحافظقال

قال:قالالأكفاني)1(بنمحمدأبوأخبرنا،القاهرةصاحبالفاطميالمعزعننيابةبذلكأمرالذي

أعلنوثلاثمئةستينسنةمنصفرمنخلونلخمسالخميسيوموفي:شرامبنمحمدبنأحمدبكرأبو

علىحيبعدالعملخيرعلىبحيالمساجدومآذن،البلدمنائروسائربدمشقالجامعفيالمؤذنون

طاعتهإلىالمسارعةمنوجدواولا،مخالفتهعلىيقدرواولم،فلاحبنجعفربذلكأمرهم،الفلاح

مثنىالإقامةفيوالتكبيرالأذانيثنواأنالمؤذنونأمرمنهالآخرةجمادىمنالثامنالجمعةيوموفي.بدا

حكمعلىوصبروا،ذلكالناسفاستعظم،العملخيرعلىحيالإقامةفييقولواوأن،مثنى

تعالى.الله

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

ابنوفاتهأرخ،الموصليالشاعر،الرفاء،الكندي،الحسنأبو:)2(السريبنأحمدبنالسري

.ببغداد)3(وفاتهوكانت،وثلاثمئةستينسنةأعنيالسنةهذهفيالأثير

.)4(سيأتيكماوثلاثمئةوستينثنتينسنةتوفيأنهالجوزيابنوذكر

.أنباريأصله،البندار)6(بكرأبو:يزيدبنعمرانبنالهيثمبنمحمدبنجعمربن
.)5(

محمدبنوجعفر،الرياحيالعوام!7(أبيأبنومحمد،البرجلانيالخليلبنأحمدمنسمع

.الترمذيإسماعيلوأبي،الصائغ

.)8(عنهمروىمناخروهو:الجوزيابنقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

،هـ()524سنةوتوفي،هـ()444سنةولد،الحديثأئمةوأحد،الشاممفيد،محمدبنأحمدبناللههبةهو

.578(-576/)91النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر،الكثيرمنهسمع،عساكرابنالحافظشيوخمنوهو

الأدباءمعجم63(-62)7/المنتظم141()6/الأنساب(491)9/بغدادتاريخ(182-)2/117الدهريتيمة

()16/218النبلاءأعلامسير362(-935)2/الأعيانوفيات)8/617(الأثيرلابنالكامل(182-918)11/

.74(-73)3/الذهبشذرات67(4/)الزاهرةالنجوم357()2/العبر

.617()8/الأثيرلابنالكامل

.هـ()362سنةوفياتوانظر63(-62)7/المنتظم

الزاهرةالنجوم316()2/العبر64(-63)16/النبلاءأعلامسير(55)7/المنتظم(151-015)2/بغدادتاريخ

.31()3/الذهبشذرات(462/)

الألفاظانظر،الشاهبندرأيضاومنه،التجارومقرالمرسىوهو:البندرومنه،التاجرمعناهفارسيلفظ:البندار

.28(-)27المعربةالفارسية

.4()13/السيرمنحاصرتينبينما

.(55)7/المنتظمانظر
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وكانت،البصريعمرعليهانتقىوقد،صحيحاوسماعه،أبيهبخطجياداأصولهوكانت:قالوا

.()1اللهرحمه،التسعينجاوزوقدعاشوراءيومفجأةوفاته

.الآجريبكرأبو:)2(اللهعبدبنالحسينبنمحمد

وخلقا.،الكجيمسلموأبا،الحزانيشعيبوأبا،الفريابيجعفرسمع

قبلببغدادحدثوقد،"الآجريةالأربعون"منها،مفيدةكثيرةتصانيفوله،ديناصدوقاثقةوكان

تعالى.اللهرحمه،سنةثلاثينبهاإقامتهبعدماتحتىبهافأقام،مكةإلىانتقلثم،وثلاثمئةثلاثينسنة

الزاهد.عمروأبو:مطر)3(بنمحمدبنجعفربنمحمد

يضرب،متقللافقيراوكان،الكبارالحفاظمنهوسمع،المتنائيةالافاقإلىورحل،الكثيرسمع

جمادىفيوفاتهوكانت،كلهالليلويقوم،بصلةأوبجزرة،برغيفويتقؤت،الفقراءلقبورالقبن

)4(-
سنهودسعينخصديىعنالسنةهذهمنالاخرة

إلىانتقلثم،ببغدادوأقام،دينورمنأصله،بالدقيويعرف:)5(الصوفيبكرأبو،داودبنمحمد

ابنوصحب،الخرائطيجعفربنمحمدمنالحديثوسمع،مجاهدابنعلىقرأوقد،دمشق

تعالى.اللهرحمه،المئةجاوزوقد،السنةهذهفيوفاتهوكانت،والدقاق،الجلآء

بهاوحدث،بغداددخل،الدروي)9(الطيب()8(أبوأ:روزبة)7(بنالفرخان)6(بنمحمد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(151)2/بغدادتاريخانظر

وفيات(1/15)البلدانمعجم(55)7/المنتظم(1/49)الأنساب(2422/)بغدادتاريخ3(20-103)الفهرست

الوافي318()2/العبر369()3/الحفاظتذكرة(136-133)16/النبلاءأعلامسير392(-292)4/الأعيان

للإسنويالشافعيةطبقات(914)3/للسبكيالشافعيةطبقات)2/373(الجنانمرآة374(-)2/373بالوفيات

.35()3/الذهبشذرات)378(الحفاظطبقات(406/)الزاهرةالنجوم(5-3)2/الثمينالعقد08(-1/97)

(015)3/الأثيرلابناللبابمنوالمثبت56()7/المنتظمفيومثله،تحريفوهو،مظفر:(ب)و(ح)في

317(-316)2/العبر(163-162)16/النبلاءأعلامسير(015)3/اللباب56()7/المنتظم:فيوترجمته

.31()3/الذهبشذرات(462/)الزاهرةالنجوم

.(163)16/النبلاءأعلامسيرانظر

328(-327)5/الأنساب)28(القشيريةالرسالة267(-266)5/:بغدادتاريخ(045-4)48الصوفيةطبقات

الوافي(913-138)16/النبلاءأعلامسير(111)2/البشرأخبارفيالمختصر(505)1/اللباب(56)7/المنتظم

.3()2/القدسيةالأفكارنتائج(1/041)الشعرانيطبقات31(0-03)6الأولياءطبقات(63)3/بالوفيات

.(5-44/)الاعتدالميزان(56)7/المنتظم264(9/و358)5/الأنساب(167)3/بغدادتاريخ

.993(/)12بغدادتاريخفياللهعلىالمتوكلمولىروزبةبنالفرخانأبيهترجمةانظر

.264()9/الأنسابمنمثبتحاصرتينبينما

.358()5/الأنسابانظر،رأىمنسردورإلىنسبة
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.()1مسروقوابنالجنيدعنروى،منكرةبأحاذيثأبيهعن

.)2(الحديثبوضعيتهمونهكانواأنهمغير،ولباقةظرففيهكانوقد:الجوزيابنقال

صاحب،الكبيرالحافظ،اللخمي،الطبراني،القاسمأبو:)3(أيوببنأحمدبنسليمانالطبراني

منذلكوغير،"الشاميينمسند"وكتاب"السنةكتاب"و،والصغير،والأوسط،الكبيرالمعجم

.المفيدةالمصنفات

الدوسيحممةقبرعندبابهاعلىودفن،بأصبهانالسنةهذهفيوفاتهوكانت،سنةمئةعقر

.(")المنتظم"فيالجوزيبنالفرجأبوقاله،عنه)4(اللهرضيالضحابي

القعدةذيمنبقيتالليلتينالسبتيوموفاتهوكانت:قال،شيخألفمنسمع:خلكانابنوقال

منها.شوالفي:وقيل،السنةهذهفي

جامعإمام؟النخادالعباسأبو،الخاقان،الفتحأبيابن:ويقال:الصخ)6(بنمحمدبنأحمد

دمشق.

كانوجعمنيتأوهفسمعوه،لزيارتهجاؤواجماعةأنوذكر،صالحاعابداكان:عساكرابنقال

إليهيستروحاللهأسماءمناسماهإن:لهمقال،إليهمخرجفلما،،)7(ذلكأعليهفأنكروا،به

.)8(وعظموهأعينهمفيفزاد:قال.الأعلاء

،ابمعصومعنصحيحنقلإلىيحتاجبل،دليلبلامسلماعنهيؤخذلاقالهالذيهذالكن:قلت

.بالصوابأعلمتعالىوالله،الصحيحعلىتوقيفيةتعالىاللهأسماءفإن

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.(594-494/)13النبلاءأعلامسيروانظر،(ب)منوالمثبت،مرزوقابن:(حفي)

.(56)7/المنتظم

54()7/المنتظم2(00-991)8/الأنساب51(-94)2/الحنابلةطبقات336(-335)1/أصبهانأخبارذكر

تذكرة(013-911)16/النبلاءأعلامسير(704)2/الأعيانوفيات08()2/اللباب(91-18)4/البلدانمعجم

النهايةغاية372()2/الجنانمرآة316(-315)2/العبر(591)2/الاعتدالميزان179(-129)3/الحفاظ

طبقات373(-)372الحفاظطبقات06(-)4/95الزاهرةالنجوم75(-)3/73الميزانلسان311()1/

.3(0)3/الذهبشذرات(102-1/891)للداوديالمفسرين

.93(2/)والإصابة(53)2/الغابةأسدفيترجمتهانظر

.(54)7/المنتظم

.028()3/منظورلابندمشقتاريخمختصر

.(ب)منحاصرتينبينما

.028()3/مختصرهعساكرابنتاريخانظر
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وثهـأثمئةوستيرإحرفىسنةخلت5ث!

علي.بنالحسينعلىالنوحمنتقررتالتيالبدعةببغدادالروافضعملتعاشرهافي

وساروا،الرهاأهلمنكثيراخلقافقتلوا،بكروبلادالجزيرةعلىالرومأغارتمنهاالمحرموفي

بكر،ببلادكذلكوفعلوا،نصيبين()2(وصلواأنأإلىويغنمونويأسرونيقتلونكذلك()1(البلادفيأ

فعند،قوةولادفاععندهيكنولم،شيئامتوليهاحمدانبن()3(تغلبأبوأالنواحيتلكعنيغنولم

علىإدخالهموأرادوا،بغدادأهللهمفرثى،ويستصرخونيستنصرونبغدادإلىالجزيرةأهلذهبذلك

الرسلفذهبت،بالصيدمشغولاالدولةمعزبنبختياروكان،ذلك)4(يمكنهمفلمدلهالمطيعالخليفة

نأتغلبأبيإلىوكتب،العامةمنكثيرخلقفتجهز،الناسيستنفرسبكتكينالحاجبفبعث،وراءه

بينهموقعتللغزاةالعامةتجهزتولما،والابتهاجوالفرحبذلكالسرورفأظهر،والإقاماتالميرةيعد

العيارونوثار)6(،الكرخفيالروافضدورالسنةفأحرقت،السنة()5(وأهلأالروافضبينشديدةفتن!

وأرسل،الشيرازيالفضلأبووالوزيرالموسويأحمدأبوالنقيبوتنافس،الناسأمواليأخذونببغداد

كانلو:يقولإليهفبدث،الغزاةهذهفيبهايستعينأموالامنهيطلبالخليفةإلىالدولةمعزبنبختيار

)7(إليهللمسلمينمامنهتصرفأنتولكن،إليهالمسلمونيحتاجمامنهلدفعتإلييجبىالخراج

ذلكفيللخليفةبختياروأغلظ،بينهماالبرد)8(فترددت.إليكبهأبدثشيءعنديفليسوأنا،ضرورة

بعضونقض،أثاثهمنوشيئا،بدنهثياببعضفباع،شيئالهيحصلأنالخليفةفاحتاج،وتهدده

فتغمم)9(،الغزاةتلكوأبطلنفسهمصالحفيبختيارفصرفها،درهمألفأربعمئةوحصل،دورهسقوف

اللهجزاهفلا،اللهسبيلفيالجهادوتركهالخليفةمالأخذهمنبويهابنفعلماوساءهم،للخليفةالناس

إمامهم.عنولاالمسلمينعنخيرا

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(ط)منحاصرتينبينما

.(ط)منحاصرتينبينما

.(ط)منحاصرتينبينما

.(ط)منوالمثبت،ذلكيمكنلم:(بو)()حفي

.(ط)منحاصرتينبينما

.(ط)منوالمثبت،سارت:(ب)وفي،وصارت:(ح)في

.(ب)منوالمثبت،به:(!)في

.(برد)اللسانانظر،الرسل:بريدمفردها،البرد

فاغتم.:ولعلها،فنقم:(ط)وفي،فتغم:(ب)و(ح)فيكذا
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الموصل.إلىفيهاوماحواصلهافنقل،ماردينقلعةحمدانبنتغلبأبوتسلموفيها

عضدوابنهبويهبنالدولةوركنهوخراسانصاحبالسامانينوحبنمنصورالأميراصطلحوفيها

،)1(الدولةركنبابنةوتزوج،دينارألفوخمسيندينارألفمئةسنةكلفيإليهيحملاأنعلىالدولة

يوصف.ولايحدلاماوالتحفالهدايامنإليهفحمل

المغرببلادمنالمنصورةمدينةمنوجنودهوحاشيتهبأهلهالفاطميالمعزخرجمنهاشوالوفي

المعزواستخلف،القصرينبهالهوبنىأمرهاالقائدجوهرمولاهلهمهدمابعد،المصريةالديارقاصدا

،البلادتلكأهلمنوأنصارهحزبهمننواباوأعمالهاوصقليةونواحيهاالمغرببلادعلىالفاطمي

وكان،)2(سنذكرهماعلى،الطريقأثناءفيفتوفي،الأندلسيءهانىبنمحمدشاعرهمعهواستصحب

.ا)3(تعالىاللهشاءإنسيأتيماعلىأ،الاتيةالسنةمنرمضانفيالقاهرةإلىالمعرقدوم

أعلموتعالىسبحانهوالله،كلهمالطالبيينعلىالنقيبالموسويأحمدأبوالشريفبالناسحجوفيها

.بالصواب

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

أخوهبعدهمنبالأمروقام،الهجريالقرمطي،القاسمأبو:)4(الجنابيسعيدأبيبنسعيد

.)5(
.سواهسعيدأبيسلالةمنيبقولم،يوس!يعقوبأبو

ء)6(،0
.بالدراجالمعروف،المقرىء،عمروابو:خمي!بنعمربنعثمان

()8(والدرايةاوالفقهالقرانأهلمنوكان،رزقويهابنوعنه،داود()7(أبيأبنبكرأبيعنروى

.الأبدالمنيعذوكان،المذهبجميل،والستروالديانة

الله.رحمه،السنةهذهرمضانمنالجمعةيومتوفي

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

.بالصوابأشبهعندناوما.الدولةعضدبابنةنوحوتزوج:(626)8/الكاملفي

.هـ()362سنةوفياتانظر

.(ب)منحاصرتينبينما

.(463/)الزاهرةالنجوم

.هـ()366سنةوفياتفيترجمتهسترد

361سنةفيوفاتهوذكرا،8591/الإسلامتاريخ(بشارالدكتوربتحقيق)691-13591/السلاممدينةتاريخ

.هذه

-)13/302النبلاءأعلامسيرانظر؟السننصاحبداودأبيالمحدثابنوهو،(ب)منحاصرتينبينما

)237.

.(ب)منحاصرتينبينما
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بالزاهي.المعروفالشاعر،القطانخلف)2(بنإسحاقبنعلي()1الحسينوأبو

:شعرهومن

مصطبحين)3(أصبحاعاشقيننهنىءقم

وبينمنهفجعافراقبعدجمعا

امنينصدودمنسرورفيعاداثم

بدنين)4(فيركبتولكنروحفهما

.المخرمي)7(بكرأبو:شدادبنسهل)6(بنحميد()5(بنمحمدا

نعيم،وأبورزقويهوابنالدارقطنيوعنه،وغيرهمجريروابن،الفريابيوجعفر،خليفةأباسمع

.()8(أعلموالله،وغيرهما1،الفوارسأبيوابنالبرقانيضعفهوقد

وث!اثمئةوستيراثنتيوسنةخلت5ثي

.الأسواقوغلقالمسوحوتعليقالتياحةمنعاشوراءفيبدعتهمالروافضعملت

الدقاقوابن،الزمانيعيسىبنعليالحسنوأبو،الحنفيالزازيبكرأبوالفقيهاجتمعوفيها

لقتالهم،جيشافبعث،الزومغزوعلىوحرضوه،بويهبنالدولةمعزبنبختيارالدولةبعزالحنبلي

.الناسأنفسفسكنت،بغدادإلىبرؤوسهموبعثوا،كثيراخلقامنهموقتلوا،بهماللهفأظفرهم)9(

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

56(-55)2/اللباب(95)7/المنتظم231()6/الأنساب35(11/5)بغدادتاريخ235(-1/233)الدهريتيمة

-63)4/الزاهرةالنجوم(111)16/النبلاءأعلامسير(47)8/الإسلامتاريخ373(-371)3/الأعيانوفيات

)64.

هـ،ا52سنةتوفيوفيه،القاسمأبو:الأعيانووفياتالدهريتيمةوفي،الحسنأبو:والمنتظمبغدادتاريخفي

والسير.الإسلامتاريخفيالذهبيذلكعلىوتابعه

مصطحبين.:(ب)وفي،مصطلحين:والمنتظمبغدادتاريخفي

جسدين.في:بغدادتاريخفي

وهم.وهو،سهلبنأحمد:(ب)وفيترجمتهمصادرمنحاصرتينبينما

95()7/المنتظم،الأنسابمن"المخرمي"فيالسمعاني،(بشارالدكتور-ط)86(-)3/67بغدادتاريخ

.(531)3/الاعتدالميزان(791)8/الإسلامتاريخ

.(ب)منوالمثبت،تصحيفوهو،المخزومي:(ح)في

.(ب)منحاصرتينبينما

.(ب)منوالمثبت،بهماللهفأظفر:(ح)في
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بنالهيجاءأبيغلاممردوعليها،امدحصارإلى-الله-لعنهالدمستقمعالزومسارتوفيها

بنالدولةناصربناللههبةالقاسمأباأخاهإليهفبعث،يستصرخهتغلبأبيإلىفكتب،حمدان

فاقتتلوا،فيهللخيلمجاللاضيقمكانفيرمضان()1(منيومأفيولقياه،لقتالهفاجتمعا،حمدان

الدمستقوأخذ،القتلفيهمفاستحر،يقدروافلمالفرارعلىالروموعزمت،شديداقتالاالروممع

تغلبأبولهجمعوقد،القابلةالسنةفيومات،مرضحتىفيهيزلفلم،السجنفيفأوح،أسيرا

.شيءينفعهفلمالأطباء

بهفثار،فماتالعامةمنرجلاضربالمعونةصاحبأنسببهوكان،ببغدادالكرخاحترقوفيه

الوزيرفركب،وحرقوهوقتلوهمسحوبافأخرجوه،دارافدخل،منهمفهرب،الأتراكمنوجماعةالعامة

دورهمفيفألقى،الكرخأهلإلىحاجبهوبعث-للسنةالتعصبشديدوكان-الشيرازيالفضلأبو

وسبعة،مسجداوثلاثونوثلاثةدكانثلاثمئةذلكمن،والأموالالدورمنكثيرةطائفةفاحترقت،النار

وولاها،الوزارةعنهذاوزيرهالدولةمعزبنبختيارالدولةعزعزلذلكفعند،إنسانألفعشر

كان،لهحرمةلا،الناسعندوضيعاكانالرجلهذاأنوذلك؟ذلكمنالناسفتعجب،بقيةبنمحمد

كتفه،علىالزفرمنديلويحملالطعاملهيقدم،الدولةعزيخدمممنهووكان،أوانابقريةفلاحاأبوه

،ببغدادالعيارونزمانهفيوكثر،قبلهالذيمنللرعيةظلماأشدكانهذاومع،الوزارةوليأنإلى

دخن.علىاصطلحاثم،سبكتكينحاجبهوبينالدولةعزبينا)2(الخلافأووقع.الأموروفسدت

فيالإسكندريةإلىفوصل،آبائهتوابيتوصحبتهالمصريةالديارإلىالفاطميالمعزدخولكانوفيها

فضلهمفيهاذكر،ارتجالابليغةخطبةهنالكالناسفخطب،إليهامصرأعيانتلقاهوقد،منهاشعبان

مصر،قاضيعنهذلكحكى.وبدولتهمبهمالرعاياأغاثاللهإن:فيهاوقال،كذبوقد،وشرفهم

أميرسوىالخلائفمنأحداأرلم:فقال؟منيأفضلخليفةرأيتهل:فسألهجثبهإلىجالساوكان

وقبر:قال.نعم:قال؟!لمجيماللهرسولقبروزرت:قال.نعم:قال؟أحججت:لهفقال.المؤمنين

فقلت:الأمراءكبارمع()3(قائمالعزيزأابنهفإذانظرتثم،أقولماذافتحيرت:قال؟وعمربكرأبي

إليه،ونهضت.العهدوليعلىالسلامعنالمؤمنينأميرشغلنيكماءلمجيماللهرسولعنهماشغلني

.غيريإلىالمجلسفانفسح،ورجعتعليهفسلمت

بالقصرين،فنزل،السنةهذهرمضانمنالخامسفيفدخلها،مصرإلىالإسكندريةمنسارثم

)1(

)2(

)3(

.(ب)منحاصرتينبينما

.(ط)منحاصرتينبينما

.(ب)منحاصرتينبينما
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أنهيتحكومةأولكانثم،وجلعزدله()1(شكراأساجداخرملكهمحلإلىدخلماأولإنه:فيقال

منقباءالصواغاليهودمنرجلاأودعتكانتأنهالهفذكرت،إليهتقدمتالإخشيديكافورامرأةأنإليه

عندفأمر،وأنكرهذلكاليهوديفجحد،وقررهفاستحضره.ذلكجحدوأنه،بالذهبمنسوجلؤلؤ

المعزفسلمه،فيهاودفنهاجرةفيجعلهقدالقباءفوجد،فيهاماويستخرجدارهتحفربأنالمعزذلك

منهفاستحسن،عليهاورده،منهايقبلهأنفأبى،عليهوعرضته،إليهفقدمته،()2(عليهاووفرهأإليها

.")3(الفاجربالرجلالدينهذاليؤيداللهإن":الحديثفيثبتوقد.الحاضرونذلك

:الأعيانمنتوفيوفيها

المطبق،الشاعر،الموصلي،الكندي،الحسنأبو:)4(السريبنأحمدبنالشاعرالرفاءالسري

ابنقال،السنةهذهفيبهاموتهفاتفق،بغدادقدموقد،وغيرهحمدانبنالدولةسيفمذاحجملةفي

محمدوبينبينهكانتوقد:قال،وأربعينأربع:وقيل،خمسوقيلأربعسنةفي:وقيل:خلكان

ديوانبنسخمعتنياوكان،)5(شعرهسرقةعليهماوادعى،معاداةالموصليينالخالديينهاشمابنيوسعيد

سيفامتدحقدوكان،بالكذبويزينهماحجمهليكثرالخالديينشعرمنفيهزادوربما،كشاجم

الوزيروامتدح،بغدادفدخل،عندهمنرسمهقطعاحتىالخالديانبهيزلفلم،رزقالهفأحبى،الدولة

السنة،هذهفيومات،الدينفركبه،وقلاههجرهحتىعندهثلبهفييزالافلم،وراءهفدخلاالمهلبي

قوله:شعرهفمن،جيدكبيرشعرديوانوله

صفيقاعادالجمعانالتقىفإذامسفروجهبرقيقالندىيلقى

مضيقا)6(الفضاءتركجحفلفيسرىفإنأقامماالمنازلرحب

وله:

الدجىبهارأيتنعماألبستني

وقبلهاالصديقيحسدنيفغدوت

بهيماالصباحأرىوكنتصبحا

رحيما)7(العدويلقانيكانقد

.(ب)منحاصرتينبينما)1(

.(ب)منحاصرتينبينما)2(

.الإيمانفي(111)مسلموصحيح،والسيرالجهادفي)7928(البخاريصحيحفيالحديث)3(

.هـ(036)سنةوفياتفيمظانهاوذكرت،ترجمتهسلفت()4

.362(2/)الأعيانوفيات()5

.(581)ديوانه(6)

.(152)ديوانه)7(
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وله:

263

والسلامبالتحيةويبخلبنفسيلهأجودمنبنفسي

)1(الحسامحدفيالموتكمونمقلتيهفيكامنوحتفي

حينالقيروانبلادمنالفاطميالمعزاستصحبهقدكان،الشاعر،الأندلسي:ء)2(هانىبنمحمد

وذلك،البحرحافةعلىمجدلامقتولاءهانىبنمحمدوجد،الطريقببعضكانفلما،مصرإلىتوجه

فيالعلماءمنواحدغيركفرهقدأنهإلاالنظمقوي،مطبقاشاعراكانوقد،السنةهذهمنرجبفي

تعالى:اللهقبحهما،المعزيمدحقولهذلكفمن،مدائحهفيمبالغاته

القهارالواحدفأنتفاحكمالأقدارشاءتمالاشئتما

كثير.وكفر،كبيرخطأوهذا

أيضا:وقال

جبريلاركابهتت!زاحصتولطالما

:"ديوانه"فيذلكأجدولم:الأثيرابنقال:قولهذلكومن

ونوحآدلمبهاحلالمسيحبرقادة)3(حل

ريحسواهشيءفكلالمعاليذواللهبهاحل

.)4(أعلمفالله،عنهالاعتذارفيلهالمتعصبينبعضشرعوقد:الأثيرابنقال

.الدارهذهفيولاالاخرةالدارفيلا،اعتذارعنهفليس،عنهصحإنالشعروهذا:قلت

بها:توفيوممن

الحديثعلىأنفق،المبرزينالحفاظأحد:المزكياللهعبدبنسختويهبن(محمد)بنإبراهيم

مطبوعاتضمنوصدر"والمشموموالمشروبوالمحبوبالمحب"كتابكذلكلهطبعوقد،)026(ديوانه)1(

الذهبي.وماجد،غلاونجيمصباحالأستاذينبتحقيقبدمشقالعربيةاللغةمجمع

المغربأهلأشعارمنالمطرب(501-29)91/الأدباءمعجم(114-014)الملتمسبغية)69(المقبسجذوة)2(

132(-131)16/النبلاءأعلامسير424(-421)4/الأعيانوفيات)1/153(الأبارلابنالتكملة)291(

.(44-14)3/الذهبشذرات392(-288)2/غرناطةأخبارفيالإحاطة

.(56-55)3/البلدانمعجمانظر،أيامأربعةالقيروانوبينبينها،بإفريقيةكانتبلدة:رقادة)3(

.622(-162)8/الأثيرلابنالكاملانظر)4(

بالوفياتالوافي327()2/العبر(631/)16النبلاءأعلامسير62(-16)7/المنتظم(916-168)6/بغدادتاريخ()5

.(14-54)3/الذهبشذرات(4/96)الزاهرةالنجوم(231)6/
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منوسمعورحل،بنيسابورالإملاءمجلسلهوعقد،بتخريجهالناسوسمع،جزيلةأموالاوأهله

كبارمنكثيرخلقمجلسهيحضروكان،حاتمأبيوابنجرير)1(ابنمشايخهومن،وغرباشرقاالمشايخ

سنة.وستينسبععنالسنةهذهفيوفاتهوكانت،وأضرابهالأصمالعباسأبومنهم،المحدثين

عنهروى،الحفاظأحد،(البرذعي)،عمرو)4(أبو:خالد)3(بنالعلاءبنالقاسمبنسعيد)2(

.وغيرهالدارقطني

.)01(البربهاري،بحرأبو:علي)9(بنكوثر)8(بن)7(الحسنبنمحمد)6(

.(ا)12وغيرهمأوالكديميوالباغندي(ا)11وتمتام1،الحربيإبراهيمعنروى

فقد،لهخرجتهاماأعلىاقتصروا:وقال،الدارقطنيعليهوانتخب،نعيموأبورزقويهابنوعنه

.بفاسدهسماعهصحيحاختلط

.13(أيضابالكذببعضهمواتهمه،وغفلتهتخليطهبسببزمانهحفاظمنواحدغيرفيهتكلموقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

)13(

ولدإذ،عمرهمنالخامسةفيوهومنهسمعقديكونصحفإن،كثيرابنغيرجريرابنمنسماعهذكرأحداأرلم

.هـ(031)سنةجريرابنوتوفي،هـ(03)5سنةالمزكي

.(ب)منوالمثبت،تصحيفوهو،سعد(ح)في

النبلاءأعلامسير62()7/المنتظم(431)2/الأنساب(111-011)9/بغدادتاريخ033(/1)أصبهانأخبارذكر

.(14)3/الذهبشذرات)378(الحفا!طبقات(379-369)3/الحفا!تذكرة73(-72/)16

تصحيف.وهو،عمرأبو:المنتظمفي

.(2431/)الأنسابانظر،الدالإهمالفيهاويصح،أذربيجانأقصىبلدة،برذعةإلىنسب!

.(ب)منساقطةالحسنبنمحمدترجمة

وهم.وهو،ابي:بزيادة،الحسنأبيبن:63()7/المنتظمفي

.المصادروباقي2(90)2/بغدادتاريخمنوالمثبت،تصحيفوهو،كريز:(ح)في

النبلاءأعلامسير(1/133)اللباب64(-63)7/المنتظم(127-125)2/الأنساب2(11-902)2/بغدادتاريخ

الميزانلسان)2/338(بالوفياتالوافي951()3/الاعتدالميزان328(-327)2/العبر(141-143)16/

.(14)3/الذهبشذرات(131-132)5/

الأنسابانظر،البربهاريلهيقاليجلبهاومن،الهندمنتجلبالتيالأدويةوهي،بربهارإلىالنسبةهذه

.(1/701)واللباب(125)2/

63()7/والمنتظم2(90)2/بغدادتاريخمنوالمثبت،تصحيفوهو،تمام:وفيه،(!)منحاصرتينبينما

.193(0/93/)13النبلاءأعلامسيروانظر

.(!)منحاصرتينبينما

بنالحسينالقاضي:فيهاجاءفقد،السنةهذهوفياتفيالمروزيعليأبيالقاضيترجمةأقحمت:()حفي

.المشهورة"التعليقة"وله،زمانهفيالمذهبمشايخأحد،المرورذيعليأبو،أحمدبنمحمد

="السنةشرحو""التفسيرو""التهذيب"صاحبالبغويمنهمجماعةعنهوأخذ،المروزيالقفالبكربأبيتفقه
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بينببغدادعظيمةفتنةووقعت،الروافضعادةعلىالشنعاءالبدعةعملت()1(عاشوراءفيأفيها

السنةمنجماعةأنوذلك،ال!دادعنبعيد()2(عديمهأوأعقلقليلالفريقينوكلا،والزوافضالسنة

أصحابنقاتل:وقالوا،الزبيروبعضهم،بطلحةبعضهموتسمى،عائشةوسموهاجملاامرأةأركبوا

،بالفسادالبلدفيالعيارونوعاث،كثيرخلقالفريقينمن،)3(ذلكبسببأفقتل،طالبأبيبنعلي

.)4(الفتنةسكنتفلذلك،وصلبوافقتلوا،منهمجماعةأخذثم،الرجالوقتلالأموالونهبت

.حمدانبنتغلبأبيمن)6(ابنتهوزوج،الموصل()5(الدولةمعزبنأبختيارالدولةعزأخذوفيها

فيهم،الملكأنبسببالتركعلىالديلمفقويت،والأتراكالديالمبين،بالبصرةالفتنةوقعتوفيها

إلىالدولةعزوكتب،أموالهممنكثيراونهبوا،رؤوسهموحبسوا،كثيراخلقا71(منهمأفقتلوا

جاءفإذا،للعزاءواجلسواالنوحفأظهروا،الكتابجاءكمفإذا،متماقدأنيإليكمسأكتبإني:أهله

أظهروابذلكبغدادإلىالبريدجاءفلما.ورأسهمالأتراكركنفإنه،عليهفاقبضواللتعزيةسبكتكين

بينهالعداوةوتحقق،يقربهمفلم،مكيدةهذهأنسبكتكينففهمللعزاءوجلسوا()8(والصراخالنوحأ

أهلهأنزل!ثم،يومينببغدادالدولةعزدارفحاصروا،الأتراكفيفورهمنوركب،الدولةعزوبين

المطيعالخليفةبعثعلىعزمقدوكان،منفيينواسطإلىدجلةفيوأحدرهم،فيهاماونهب،منها

ونهبت،ببغدادوالأتراكسبكتكينشوكةوقويت،بدارهوأقرهعنهفعفا،إليهالخليفةفتوسل،معهم

ذلك.وغير،"لمصابيحاو"

والله،هذافهو،القاضيقال:الغزاليالإمامقالوإذا:خلكانابنقالالكفايةفيهبما"الطبقات"فيذكرتهوقد

أعلم.

وفاةسنةوهي،هـ()462سنةوفياتفيصوابهابل،السنةهذهوفياتفيالترجمةهذهمكانوليس:قلت

المترجم.

.(ط)منحاصرتينبينما(1)

.(ط)منحاصرتينبينما)2(

.(ط)منحاصرتينبينما)3(

.النفوسفسكنت:(ب)في(4)

.(ب)منحاصرتينبينما)5(

.634(-633)8/الأثيرلابنالكاملوانظر،(ب)منوالمثبت،وهموهو،تغلبأبيبابن:(ح)في)6(

.(ب)منحاصرتينبينما)7(

.(ب)منحاصرتينبينما)8(
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السنةوقويت،الديلمعلىمعهمكانوالأنهم،العامةرؤساءعلىسبكتكينوخلع،الديلمدورالأتراك

وولي،المطيعوخلع،الأتراكيديعلىالشنةوظهرت،ثانياحريقا)1(الكرخوأحرق،الشيعةعلى

وتعالى.سبحانهاللهشاءإنسنذكرهماعلى،دلهالطائعولده

دلهالمطيعأبيهوخلعالطائعخلادط

فيالجوزيابنوقال،)2(القعدةذيامنأعشرالثالثااليومأكانلماأنهالأثيرابنذكر

وذلك،دلهالمطيعخلع،السنةهذهمن)3(القعدةذيمنعشرالتاسعالثلاثاءيومذلككان:"منتظمه"

الطائع،ولدهبعدها)4(منأويولي،نفسهيخلعأنسبكتكينفسأله،لسانهفثقلأصابهلفالج

تسعبعدالمطيعأبوهوخلع،سبكتكينالحاجبيديعلىالخلافةبدارللطائعالبيعةفعقدت،)5(فأجاب

أبوبكرالطائعواسم.ولدهبولايةعنها)6(تعوضولكن،الخلافةفيلهكانتسنةوعشرين

بنأحمدالعباسأبيالمعتضدبنجعفرباللهالمقتدربنالفضلالقاسمأبيدلهالمطيعبن)7(الكريمعبد

الكريمعبداسمهمنالخلافةيلولم،الرشيدهارونبنالمعتصمبنالمتوكلالموفقأحمدأبيالأمير

منهأسنالعباسبنيمنالخلافةيلولم.)9(الصديقبكرأبيوسوى،)8(سواهحيأبوهمنولا،سواه

أيضاتعيشكانت،عتباسمهاولدأمأمهوكانت،بويعيومسنةوأربعينثمانياعمرهكان،الولايةحال

الغدمنخلعثم،والجيشسبكتكينيديهوبين،البردةوعليهركبالطائعبويعولما،بالخلافةبويعيوم

الطائعركبالأضحىحضرولما.الإمارةلواءلهوعقد،الدولةناصرولقبهالملوكخلعسبكتكينعلى

نأ(")01المنتظم"فيالجوزيابنوحكى،حسنةخفيفةخطبةالصلاةبعدبالناسفخطب،السوادوعليه

أعلم.والله،الفاضلبالشيخخلعهبعديسمىكاندلهالمطيع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

الرافضة.محللأنه:(ط)في

.(ب)منحاصرتينبينوما637()8/الكاملانظر

.القعدةذيمنخلتليلةعشرةلثلاثالأربعاءيومفي-للطائعأي-الأمرلهوعقد:66()7/المنتظممطبوعفي

.(ب)منحاصرتينبينما

ذلك.إلىفأجاب:(ط)في

.(ب)منوالمثبت،منها:(!)في

.(ب)منوالمثبت،وهموهو،الكريمعبدبنبكرأبو:()حفي

.سواهبكرأبوكنيتهمنولازيادة(ط)في

عنه.اللهرضي:(ط)في

.-67(66)7/المنتظمانظر
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إليهسار،ملكهوتأكدوالقصرينالقاهرةفيهاوابتنى،المصريةبالديارالفاطميالمعزاستقرلما

الشامببلادالعربأميرمعهوالتف،أصحابهمنكثيفجمعفيالأحساءمنالقرمطيأحمدبنالحسن

يديهفيأسقطالفاطميالمعزبهمسمعفلما،بكمالهمالشامعربفيالطائيالجراحبنحسانوهو

فدعوتنا،قديماآبائيإلىكانتإنماابائكدعوةإنما:لهويقوليستميلهالقرمطيإلىوكتب،لكثرتهم

وقلتفضيلهكثرالذيكتابكوصل:الجواب()2(عليهأفرد،آبائهوفضلفضلهفيهويذكر.واحدة

،وإفساداونهباقتلافيهاعاثوامصرديارإلىانتهوافلما.والسلامإثرهعلى)3(سائرونونحن،تحصيله

المكيدةإلىفعدل،مقاومتهمعنجيشهوضعف،القرمطيمعمنلكثرةيصنعماذاالمعزوحار

فأرسل،الناسبينخذلهوإندينارألفبمئةووعده،العربأميرالجراحبنحسانفراسل،والخديعة

؟قوةللقرمطييبقىفلاأمعيبمنانهزمتالتقينافإذا،معكبمنوتعالالتزمتبماإليابعثأن)4(إليه

ضرب؟أكثرهازغل)6(ولكن،أكياسفيدينارألفبمئةالمعزإليهفأرسل.()5(شئتكيففتأخذه

ولما،الخالصةالدنانيرالأكياسرؤوسفيووضع،الأكياسأسفلفيوجعله،الذهبولبسهالتحاس

انهزم،بينهمالحربونشبتالفريقانتواجهولما،الناسفالتقى،بجيشهإثرهافيركبإليهبعثها

وانهزمت،فكسرهالفاطميالمعزعليهوقوي،القرمطيجانبفضعف،بالعربجراحبنحسان

بنالمحمودأباالقائدآثارهمفيالمعزوأرسل،حال)7(أذلفيأذرعاتإلىفرجعوايديهبينالقرامطة

.)8(مادتهمليحسم،فارسآلافعشرةفيجعفربنإبراهيم

القرامطةيدمنإياهاوانتزاعهدمشقالفاطصيالمعزملك

دمشق،علىأميراالعقيليمرهوببنظالمعليهمسريةالمعزبعثوأصحابهالقرمطيانهزملما

.هـ(536)سنةحوادثأولانظر(1)

.(ط)منحاصرتينبينما)2(

.(51)6القرامطةأخبارتاريخوانظر،إليك:(ط)في)3(

.يقولحسانإليهفبعث:(ط)في()4

.(ط)منحاصرتينبينما)5(

.(زغل)العروستاج.الغش-محركة-الزغل)6(

وأرذله.حالأذلفي:(ط)في)7(

عنه.نارهمويطفىء:(ط)في)8(
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يقالرجلاواعتقل،وابنهالقرمطي(الهيجاء)1أبامتوليهاواعتقل،شديدحصاربعدالقرامطةمنفتسلمها

الروملرميتأسهمعشرةمعيكانلو:ويقولالفاطميينفييتكلمكان،)2(نابلسأهلمنبكرأبوله

وحشي،المعز()4(الخليفةأيديبينفسلخ)3(.بقيبما-الفاطميينيعني-المغاربةورميت،بسهم

ذلك.بعدوصلب،تبناجلده

،مرهوببنظالمإليهمفخرج،دمشقنحوأقبلالقرامطةقتالمنالقائدمحمودأبولفرغولما

ونهبوا،والمرجالغوطةفيأصحابهفأفسد،دمشقظاهروأنزله،وأكرمهالبلدظاهرإلىفتلقاه

بجماعةوجيء،النهبكثرةمنالبلدإلىالغوطةأهلوتحول،الناسعلىالطرقاتوقطعوا،الفلاحين

معوالتقوا،للقتالالعامةواجتمعت،الأسواقوغلقت،الضجيجفكثر،الجامعفيفألقواالقتلىمن

الفراديس،بابناحيةالمغاربةوأحرقت،مرةغيرالعامةوانهزمت،جماعةالفريقينمنفقتل،المغاربة

مرةالبلدوأحرق،وستينأربعسنةإلىبينهمالحربولبثت،والدورالأموالمنكثيرشيءفاحترق

الله،قبحه،المحمودأبيأختابنصمصامةبنجيشوتولية،مرهوببنظالمعزلبعدأخرى

والعطش،الجوعكثرةمنالطرقاتفيالفقراءمنكثيرومات،البلدعنالمياهوسائرالقنواتوقطعت

،الأمور)6(فسكنت،(المعزجهةمنالخادمريانالطواشيعليهموليحتىكذلكالحاليزلولم

.()7(الحمدوللهأ

()8(أفصل

مقيموهو،يصنعوماأمرهفي()9(الدولةمعزبنأبختيارالدولةعزتحيرببغدادالأتراكقويتولما

بنالفتحأبيوزيرهمعبعسكرإليهفأرسل،يستنجدهالدولةركنعمهإلىفأرسل،بالأهواز)01(

المنجا.أبا(4).القلانسيلابندمشقتاريخوذيل(064)8/الكاملنسخإحدىفي(1)

(015-148)16/النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر،النابلسيبابنويعرف،الرمليسهلبنأحمدبنمحمدهو)2(

.2(11-012)الحنفاواتعاظ

فسلخ.بهفأمر:(ط)في)3(

.(ب)منحاصرتينبينما)4(

الفاطمي.المعز:(ط)في()5

.النفوس:(ط)في)6(

.(ب)منحاصرتينبينما)7(

.(ط)منحاصرتينبينما)8(

.(ب)منحاصرتينبينما)9(

.بغدادإلىالدخوليستطيعلا:زيادة(ط)في(01)
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شاهينبنعمرانإلىوأرسل،عليهفتباطأ،الدولةركنبنالدولةعضدعمهابنإلىوأرسل،(العميد)1

وخرجت،بغدادأخذالباطنفييريدوإنما،نصرهفأظهر،حمدانبنتغلبأبيإلىوأرسل،يجبهفلم

توفيواسطإلىانتهوافلما،المطيعوأبوهالطائعالخليفةومعهم،كثيرجحفلفيبغدادمنالأتراك

أفتكين،لهيقالأميرعلىالأتراكوالتف،بغدادإلىفحملا،أيضاسبكتكينتوفيأياموبعد،دلهالمطيع

ملكمنهفأخذ،الدولةعضدعمهابنعليهوقوي،جداأمرهفضعف،بختيارمعوالتقواشملهمواجتمع

.أمرهوتفرق،شملهوتمزقالعراق

.ا)2(النبويةاوالمدينةمكةبالحرمينالفاطميللمعزخطبوفيها

وعطلوا،كثيراخلقامنهمفقتلوا،الحجاجعلىالعربمنوطائفةهلالبنيمنجمغخرجوفيها

.خيرااللهجزاهمفلا،العامهذافيالحجمنهمبقيمنعلى

خمسسنةالمقتدردولةأولمنوأوله،قرةبنثابتبنسنانبنثابتتاريخانتهىالعامهذاوفي

ومئتين.وتسعين

بواسط.شديدةزلزلةكانتوفيها

سوىالسنةهذهفيحجلأحويحصلولم،الموسويأحمدأبوالشريفالسنةهذهفيبالناسوحج

والمنة.الحمدودله.حجهمفتم،المدينةطريقعلىبالناسأخذوقد،العراقدربعلىمعهكانمن

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

بويه،بنالدولةمعزبنبختيارالدولةلعزالوزير،الشيرازي،الفضلأبو:)3(الحسينبنالعباس

،)6(تقدمكماالبابا)5(بقيةبنمحمدوولى،فعزله،مخدومهعاكس،)4(للسنةالمتعصبينمنوكان

والله،وحيفظلئمفيهوكان،سنةوخمسينتسععنمنهاالاخرربيعفيمحبسهفيفقتل،هذاوحبس

أعلم.

توفيوقد،عليه"الوزيرينمثالب"كتابهالتوحيديأدارالذي،المشهورالوزير،العميدبنالفضلأبيابنهو(1)

انظر،هـ()366سنةقتلحتىالوزارةفيفبقي،مكانههذاالفتحأباولدهبويهبنالدينركنفرتب،هـ(036)سنة

.(111-011)5/الأعيانووفيات24(0-191)الأدباءمعجم

.(ب)منحاصرتينبينما)2(

أعلامسير،وغيرها573(،548)8/الأثيرلابنالكامل74(-73)7/المنتظم313(و926)6/الأممتجارب)3(

.96(-468/)الزاهرةالنجوم3(1/222،90)6النبلاء

لها.المتعصبين،للسنةالناصرينمنوكان:(ط)في)4(

.المصادرمنيديبينفيمابالباباتلقيبهوجهإلىأهتدلم)5(

.هـ()367سنةحوادثفيمقتلهخبروسيرد،هـ()362سنةحوادثانظر)6(
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مشاهيرأحد،الخلال!)2(بغلامالمعروف،الحنبليالفقيه:جعفربن(أحمد)1بنالعزيزعبدبكرأبو

عمرهوكان،وطبقتهالبغويالقاسمأبيمنالحديثوسمع،وناظروجمعصنفممن،الأعيانالحنابلة

.)3(الثمانينفوقتوفييوم

المسافر"زاد"و،جزءاثمانينفي"الشافي"و،جزء)4(مئةفي"المقنع"وله:الجوزيابنقال!

،والأصول!)5(التفسيرفيذلكوغير،"السنةمختصر"و"القولينكتاب"و"الشافعيمعالخلاف"و

الله.رحمه

فيوله،()7(قويأجيدشعرديوانله،المشهورالشاعر،البستيالفتحأبو:محمد)6(بنعلي

أولى.ومبتكرات،طولىيدوالمجانسةالمطابقة

ذلكفمن،المعجمحروفعلىمرتبةكبيرةقطعةذلكمن"المنتظم"فيلهالجوزيابنذكروقد

قوله:

وله:

القوتمنبميسور)8(رضيتإذا

لي)9(خلفكدرماإذايوميياقوت

مذهبيعنالسائلأيهايا

الهوىوقمعالعدل!منهاجي

ممقوتغيرحراالناسفيبقيت

)01(وياقوتدرعلىاسىفلست

بمنهاجيفيهليقتدي

هاجيمنلمنهاجيفهل

)1(

)2(
)3(
)4(
)5(
)6(

)7(
)8(
)9(

)01(

أحمد،بنجعفربنالعزيزعبد:ترجمتهمصادرفيوالذي71()7/المنتظمفيومثله،(بو)()حفيكذا

الحنابلةطبقات)172(للشيرازيالفقهاءطبقات046(-)01/945بغدادتاريخفيوترجمتهالصوابوهو

النجوم(145-143)16/النبلاءأعلامسير214()8/الإسلامتاريخ72(-71)7/المنتظم(911-127)2/

.(46-54)3/الذهبشذرات3(58-1/653)للداوديالمفسرينطبقات(651-501)4/الزاهرة

.هـ(31)1سنةوفياتفيترجمتهسلفت

ترجمته.مصادرفىكماهـ()285سنةولدفقد،سنةوسبعونثمانالعمرمنولهتوفي

.(ب)منوالمثبت،أجزاءثمانية:(ح)في

.72()7/المنتظم

ابنالسنةهذهوفياتفيترجمتهذكرفيكثيرابنويتابع،وفياتهافيترجمتهوسترد،هـ(04)1سنةالبستيتوفي

المنتظم.فيالجوزي

.(ب)منحاصرتينبينما

قنعت.:(ط)في

.(خلف)اللسان.الضرع:الخاءبكسر:الخلف

.72()7/المنتظم
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وله:

راحةبالجدالمكدودطبعكأفد

فليكنذلكأعطيتإذاولكن

فالبسالملوكخدمتإذا

أعمىوأنتعليهموادخل

المزحمنبشيءوعللهيجم

الملحمنالطعامماتعطيبمقدار

ملبسأعزالتوقيمن

أخرسخرجتماإذاواخرج

وله:

وله:

راغماعدوكتلقىأنشئتإذا

إنهالفضلمنوازددالعلافسام

الدواميالقصارأسيافناإن

ثغورسدادفينحننزللم

حاموقتمن)1(الأهوالواقتحام

غماوتحرقههماوتقتله

غماحاسدهزادفضلاازدادمن

الدوامطويلملكناصيرت

لاموسطمنالأعداءواصطلام

ساموقتمنالأموالواقتسام

وله:

خسرانفيهمماالربحأتطلببخدمتهتشقىكم)2(الجسمخادميا

إنسانبالجسملابالنفسفأنتفضائلهاواستكملالنفسعلىأقبل

.مشهور)4(ديوانله:الشاعر)3(حمدانبنفراسأبو

الدولة،سيفاستنقذهثم،فأسرالروممرةفقاتل،ومنبجحرانعلىالدولةسيف()أخوهاستنابه

حسنة.ومعانرائقشعروله،سنة)6(وأربعينثمانعنالسنةهذهفيموتهواتفق

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.ءالأعدا(ب)في

.73()7/المنتظممنوالمثبت،كي:(بو)(ح)في

88(-35)1/الدهريتيمةفيوترجمته58()2/الأعيانوفياتانظر،حمدانبنسعيدالعلاءأبيبنالحارثهو

(791-691)16/النبلاءأعلامسير64(-58)2/الأعيانوفيات(1571/)الحلبزبدة71(-68)7/المنتظم

.2(5-42)3/الذهبشذرات(02-491/)الزاهرةالنجوم(265-11/126)بالوفياتالوافي

.الأبياتتخريجفيأحلتوعليها،صادردارعنصدرتإحداها،مرةغيرطغ

سيأتي.كماالساعيابنذلكفيكثيرابنويتابع،عمهابن:والصواب،(طو)(بو)(ح)فيكذا

فيإليهذهبفيماالجوزيابنهناكثيرابنتابعوقد،الصحيحوهو،فيهاقتلأنههـ()357سنةأحداثفيمر

.(791/)16"النبلاءأعلامسير"انظر،سنةوثلاثينسبعاقتليومعمرهيكونثمومن71(-68)7/المنتظم
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:فقال()1الدولةسيفأخوهرثاهوقد

رمسهفيجسمهيوارىحتىتنقضيلامصائبنصب)2(المرء

نفسهفيالردىيلقىومعخل)3(غيرهفيالردىيلقىفمؤجل

:فقال.معناهمافيقل:لهفقال،العربمنرجلالدولةسيفعندكانأنواتفق

أحبائهفقدعلىصبرافليتخذالعمريتمنىمن

لأعدائهيتمناهمانفسهفييلقيعمرومن

ابنذكرهاوإنما،فراسأبيأخيهفيالدولةسيفشعرمنالبيتينهذين)4(الساعيابنذكركذا

.بعدهما)5(المذكورينبالبيتينأجازهماالأعرابيوأن،نفسهفراسأبيشعرمن"المنتظم"فيالجوزي

:قصيدةفيقولهذلكفمن،حسنةأشياءفراسأبيشعرمنوذكر

البدريفتقدالظلماءالليلةوفيجدهمجدإذالمحومي6لي-

الضفر)7(نفقلوالتبريغلو(كاناومابهاكتفواسددتماغيريسدولو

:قصيدةمنقولهذلكومن

منازلفيأنناأشكواللهإلى

مرير!والحياةتحلوفليتك

عامزوبينكبينيالذيوليت

كلاباسادهنفيتحكم

غضابوالأنامترضىوليتك

)8(خرابالعالمينوبينوبيني

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

الدولةسيفأنوالمعروف:قلت.الدولةسيفورثاه)7/68(المنتظموفي،سيمركماالساعيابنروايةهذه

سيفعمهابنورثى:الصوابعلىوالعبارة،العامذلكوفياتفيسلفكماهـ()356سنةيعني،بعامقبلهتوفي

.()175فراسأبيديوانفيوالبيتان...فقالالدولة

رهن.:"لديوانا"في

أهله.في:"الديوان"في

منهإلينايصللم،مجلداوعشرينخمسةفييقعكان،"السيروعيونالتاريخعنوانفيالمختصرالجامع"تاريخه

كثيرابنمواردمنوتاريخه،جوادمصطفىالعلامةبتحقيق3491سنةبغدادفيطبعالذيالتاسعالمجلدسوى

سنةوفياتفيالكتابهذافيالساعيابنترجمةانظر،المتقنالضابطولابالحافظيكنلمبأنهووصفه،الرئيسة

.هـ()674

.96(-)7/68المنتظم

سيذكرني.:7(0)7/والمنتظم(161)الديوانفي

."المنتظم"و"الديوان"منحاصرتينبينوما،تحريفوهو،الصقرمعالرفيقالنسرفعلوما:(ط)في

.(52)وديوان7(1)7/المنتظم
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فهرب،العميدبنالفتحأبوأبيهوزيرومعه،واسطإلىبويهبنالدولةركنبنالدولةعضدجاءفيها

وأمر،()1(منهاأالشرقيالجانبفيفنزل،إليهاوراءهفسار،بغدادإلىالأتراكجماعةفيأفتكينمنه

علىيغيرواأنالأعرابأمراءوأمر،شديداحصراالتركوحصر،الغربيالجانبعلىينزلأنبختيار

كثرةمنالمعاشمنالناسوامتنع،الأسعارفغلت،بغدادإلىالواصلةالميرةويقطعوا،الأطراف

وعضدالأتراكالتقتثم،جداالحالواشتد،الطعاملطلبالبيوتأفتكينوكبس،والنهبالعيارين

وكانت.البلادمنوالاهاومابغدادعلىالدولةعضدواستحوذ،تكريتإلىوهربوافكسرهمالدولة

بدارهوونزل،مكرماالخلافةدارإلىوأعادهالدولةعضدفرده،الخليفةمعهمأخرجواقدالترك

الحجبةوطرد،بابهفأغلق،بالكليةشيءمعهيبقولم،جداالدولةعزبختيارأمروضعف،الملك

الدولةعضدفاستعطفه،الدولةعضدبمشورةذلك،)2(وكان1،الإمارةمنواستعفى،بابهعنوالكتبة

بختيارفصمم،بينهما)3(الرسائلوترددت.يقبلفلم،يقبللاأنالباطنفيعليهأشاروقد،الظاهرفي

القيامعنمنه)4(عجزاهذايفعلإنماأنهللناسوأظهر،بذلكالدولةعضدفألزمه،ظاهراالامتناععلى

به،وسردلهالطائعالخليفةبذلكففرح،وإخوتهأهلهوعلىبختيارعلىبالقبضفأمر،الملكبأعباء

آنسا،منهامحلكلصارحتىالخلافةداروجدد،دارساكانماالخلافةتعظيممنالدولةعضدوأظهر

مردةمنالمفسدينمنجماعةوقتل،()5(العزيزةاالحسنةوالأمتعةالكثيرةبالأموالالخليفةإلىوأرسل

العيارين.وشطارالترك

وأخذوا،الشعيربابسوقوأحرقوا،ببغدادبالعيارينالبلاءعظمالسنةهذهوفي:الجوزيابنقال

المحنةوعظمت،والدروبالأسواقمنالخفر)6(وأخذوا،بالقوادوتلقبواالخيولوركبوا،كثيرةأموالا

مالهفكثر،)7(فيهمنجمأمستضعفاكانأسودمنهمرجلاإنحتى،كثيراأمرهمواستفحل،جدابهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.(ط)منحاصرتينبينما

.(ب)منحاصرتينبينما

الرسل.:(ط)في

.(طو)(ب)منوالمثبت،منهعجزاهذاعلىبختيارفصمم:(ح)في

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما

.03(5)2/اللغةمتنمعجم.والأمانةالذمةوهي،الخفرة:مفردها

.(ط)منحاصرتينبينما
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ماذا:ا)1(لهاأفقالعليهفأبت،نفسهاعنحاولهاعندهحصلتفلما،ديناربألفجاريةاشترىحتى

خيرأو:فقال.تبيعني:قالت؟تحبينفما:فقال.كلك،)3(أكرهكأ:قالت،)2(؟منيأتكرهين

حلمهمنالناسفتعجب،وأطلقها،دينارألفوأعطاها،فأعتقها،القاضيإلىفحملها؟ذلكمن

.)4(وتمردهفسقهمعوكرمه

يخطبولم،الموسمفيوالمدينةبمكةالفاطميللمعزخطببأنهالمحرمفيالخبروورد:قال

)5(ء
لع.

ونيفبمئةالحواريالدقيق،)6(الكرأأبيعحتىجداببغدادالأسعارغلتمنهارجبوفي:قال

.دينارا!7(وسبعين

سوىمعهيبقولم،عنهجندهوتفرق،بويهبنالدولةركنبنالدولةعضدأمراضمحلوفيها:قال

فلما،الدولةعزعمهبابنالغدرعلىيلومهفأرسل،ذلك()8(لهأيشكوأبيهإلىفبعث،وحدهابغداد

إلىوأعاده،عليهوخلع،السجنمنبختيارعمهابنأخرجبعدمافارسإلىبغدادمنخرجذلكبلغه

أميرإسحاقأباأخاهمعهوجعل،بهالهيخطببالعراقلهنائبايكونأنعليهوشرط،عليهكانما

لهأبيهأمرعنكلهوذلك،فارسبلادإلىذاهباواستمر،الأمورتدبيرعنالدولةعزلاستضعافهالجيوش

.ذلك)9(فيلهمكاتباتهوتكرار،عمهبابنغدرهبسببعليهوغضبه،بذلك

معبالقصففتشاغل،ثلاثبعدليلحقهالعميدبنالفتحأباأبيهوزيربعدهتركالدولةعضدسارولما

هلاكسببذلكفكان،العميدابنوبينالدولةعضدبينوحشةذلكفأوجب،واللهوواللعبالدولةعز

العميد.ابن

كانممابشيءالدولةعضدعمهلابنيفلمالعراقوملك،ببغدادالدولةعزأمراستقرولما

)01(سننهعلىواستمر،القديمضلالهعلىتمادىبل،يديهبينبهلهالتزمكانماولاعليهعاهده

.(ط)منحاصرتينبينما()1

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما)2(

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما)3(

.75(-74)7/المنتظموانظر،قوته:(طو)(ب)في(4)

.75()7/المنتظم()5

تحريف.وهو،السكر(ط)وفي،(ب)منحاصرتينبينما)6(

.75()7/المنتغ)7(

.(ط)منحاصرتينبينما)8(

.76(-75)7/المنتظم)9(

تحريف.وهو،مشيه:(طو)ب)في)01(



275الفاطميينأيديمندمشقأخذذكر

.ا)1(وغيرهالرفضمنامستقيمغيرهوالذي

الدولةعزبنتنازشاهدلهالطائعالخليفةتزوجالقعدةذيمنخلونلعشرالخميسيوموفي:قال

.دينار)2(ألفمئةصداقعلى

بنمحمدأباوقلده،شيبانأمبنصالحبنمحمدالحسنأبوالقاضيعزلالقعدةذيسلخوفي

.)3(
.معرو!

الخليفةدونالشريفينبالحرمينلهوخطب،الفاطميالمعزأصحابالسنةهذهفيالحج)4(وأقام

.ا)6!اأعلمسبحانهوالله01)5(الطائع

الفاطميينأيديمندمشقأخذذكر

،)7(تقدمكماطاعتهعنخرجقدكانالذيالدولةمعزغلامأفتكينأن"كامله"فيالأثيرابنذكر

أيديمنليأخذهادمشقعلىالسنةهذهفينزل،والأعرابوالتركالديلممنوجيوشعساكرعليهوالتف

كبراؤهاإليهخرجبظاهرهانزلفلما،الفاطميالمعزجهةمنالخادمريانعليهاوكان،الفاطميين

عليهم،الفاطميينملكبسببالاعتقادومخالفة،والغشمالظلممنفيههمما،)8(لهأوذكرواوشيوخها

وأخرجأخذهاحتىيزلولم،البلدعلىصممذلكفعند،منهمليستنقذهاأخذهاعلىيصممأنوسألوه

فيهم،العدلووضع،الخيرأهلورفع()9(بهاأالشرأهلوكسر،بأمرهاواستقل،منهاالخادمريان

المرجعامةوأخذوا،فساداالأرضفيعاثواقدالذينالأعرابأيديوكف،واللهواللعبأهلوقمع

المعزإليهكتب،عليهالشامأهلأمروصلح،يديهعلىالأموراستقامتولما.أهلهاونهبوا،والغوطة

ذلك،إلىيجبهفلم.جهتهمننائبا،ويجعلهعليهليخلعإليهويطلبه،سعيهيشكرمصرمنالفاطمي

المغاربةمنخلقوبهاصيداوقصد،العباسيللطائعوخطب،الشاممنخطبتهوقطع،غائلتهوخاف

كماالفاطميللمعزدمشقعلىنائباكان-الذيالعقيليمرهوببنظالموفيهم،الشيخابنعليهم

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(ط)منحاصرتينبينما

.76()7/المنتظم

.76()7/المنتظم

تصحيف.وهو،وأمام:(ط)في

.76()7/المنتظم

.(ط)منحاصرتينبينما

.هـ()363سنةحوادثانظر

.(ط)منحاصرتينبينما

.(ط)منحاصرتينبينما
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الافأربعةمننحوامنهموقتل،منهمالبلدأخذحتىيزلولم،فحاصرهم-السيرةبهافأساء،)1(تقدم

إليه،المسيرعلىالفاطميالمعزعزمذلكفعند،كذلكففعل،طبريةقصدثم،أ)2(سراتهممنأ

بعدهوقام،)3(سيأتيكماوستينخمسسنةفيبمصرالمعزتوفيإذالجيولشويرتبلهيجمعهوفبينما

فيالمصريونفتشاور،شوكتهوقويت،أمرهواستفحل،بالشامأفتكينذلكعندفاطمأن،العزيزولده

فلما،كلس)4(بنيعقوبالوزيررأيعنوذلك،إليهجوهراالقائديبعثواأنعلىرأيهمفاتفق،أمره

لهفحلفوا،ومناصحتهمناصرتهعلىدمشقأهلأفتكينحفف،الشاملقصدالقائدجوهرتجهز

هائلا،أمراأفتكينشجاعةمنورأى،شديداحصراأشهرسبعةدمشقفحصرجوهروجاء.)5(بذلك

وهوالقرمطيأحمدبن)6(الحسنإلىيكتببأنأفتكينعلىالدماشقةمنأشارمنأشارالحالطالوحين

عدوينبينيبقىأنيمكنهلمبقدومهجوهرسمعفحين،لنصرهأقبلإليهكتبفلما،إليهليجيءبالأحساء

مننحوفيوالقرمطيأفتكينفتبعه،الرملةوقصددمشقعنفانقشع،خارجهاومنالبلدداخلمن

بالرملة،جوهراوحصروا،الزملةمنفراسخثلاثةعلىالطواحيننهرعندفتواقعوا)7(،ألفاخمسين

،،)9(سريعاأالهلاكعلىمعهومنهوأشرفحتى،والشرابالطعام،)8(قلةأمنجداحالهفضاق

يطلقهأنلهيترقق)11(يزلفلم،،)01(ذلكإلىفأجابهأ،الخيلظهورعلىوأفتكينهويجتمعأنفسأل

فيهرأيهالقرمطيمنيسمعولا،الخيرعليهمثنيا،لهشاكراأستاذهإلىأصحابهمنمعهبمنليرجع

عنيموتواحتىنحصرهمكناأناالرأي:وقالالقرمطيفندمه،ذلكإلىفأجابه-داهيةجوهروكان-

لماقالكماالأمرفكان.بهلناطاقةولا،إلينايخرجهثم،فيخبره،سيدهإلىيذهبالانفإنه،آخرهم

،الجبالأمثالجحافلفيفأقبل،وجيوشهبنفسهالخروجعلىالعزيزحثأنهإلادأبلهيكنلم،أطلقه

والقرمطيأفتكينوجمع.القائدجوهرمقدمتهوعلى،والأموالوالأثقالوالعددالرجالمنوكثرة

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)11(

.هـ()363سنةحوادثانظر

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما

.هـ()365سنةوفياتانظر

.هـ(381)سنةوفياتفيترجمتهسترد

أهلحلفذلكفعند،يدهمنالشاموأخذ،لقتالهالقائدجوهرايبعثواأنعلىالمصريينأمراتفقثم:(ط)في

تاركيه.غيرلهناصحونوأنهم،الفاطميينعلىمعهأنهملأفتكينالشام

.هـ(036)سنةحوادثانظر

.(طو)(ب)منوالمثبت،فتواقفوا:(ح)في

.(ط)منحاصرتينبينما

.(ب)منحاصرتينبينما

.(ط)منحاصرتينبينما

يترفق.:(ط)في
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منالعزيزرأىتواجهواولما،وستينسبعسنةمحرمفيفالتقوا)1(،الرملةإلىوساراوالأعرابالجيوش

وأن،عساكرهمقدميجعلهأنإليهورجعأطاعهإنعليهيعرضإليهفأرسل،2(عظيماأمراأفتكينشجاعة

وأرسل،العزيزنحوالأرضوقبل،الصفينبينفرسهعنأفتكينفترجل.الإحسانغايةإليهيحسن

وسارعت1)6(لأمكنني()5(الحالأهذاقبل()4(سبقالقولأهذاكانلو:يقول()3(إليهأ

ورجلها،خيلهاوبددشملهاففرق،الميسرةعلىوحمل،فرسهركبثم.فلاالآنوأما،ا)7(وأطعت

بقيةوتبعه،القرمطيفانهزم،صادقةحملةفحملتالميمنةوأمر،القلبمن()8(العزيزأذلكعندفبرز

الشاميينخيامفنزل،العزيزوتحول،شاؤوامنويأسرونيقتلونأقفاءهمالمغاربةوركبت،الشاميين

به،جاءهمنعلىخلعإلابأسيريؤتىلاالعزيزوجعل،وراءهمالسراياوأرسل،الجيوشمنمعهبمن

فاجتاز،شديداعطشامنهزموهوعطشأفتكينأنفاتفق،دينارألفمئةبأفتكينجاءهلمنوجعل

يخبرهالعزيزإلىوأرسل،بيوتهفيعندهوأنزله،ماءفسقاه،فاستسقاه-صاحبهوكان-دغفلبنبمفرج

فلما،إليهيسلمهمنوجاء،دينارألفبمئةإليهفأرسل.الذهبإليهفليحمل،عندهيطلبالذيبأن

واحترمهالإكرامغايةأكرمه()9(حتىأالعزيزعبدحضرأنإلاهوفما،مقتولأنهيشكلمبأفتكينأحيط

وأمرائه،أصحابهأخصمنوجعله،شيئا1(0()منهاأيفقدفلموأموالهحواصلهإليهورد،الاحترامغاية

جزيلة.إقطاعاتهنالكوأقطعه،معظمامكرماالمصريةالديارإلىبهورجع،منزلهجانبإلىوأنزله

علىوخاف،فامتنع.أفتكينأكرمكماويكرمه،عليهيقدمأنعليهيعرضالقرمطيإلىوأرسل

أفتكينيزلولم.بذلكشرهبهايكف،سنةكلفيلهوجعلها،دينارألفبعشرينإليهفأرسل،نفسه

،فماتسماسقاهحتىعليهفعمل،كلسبنيعقوبالوزيروبينبينهوقعحتىا)11(العزيزعندأمكزما

ثم،دينارألفخمسمئةوأخذمنه،ليلةوأربعينبضعاوحبسهالوزيرعلىغضببذلكالخليفةعلموحين

.قتتلوافا:(ط)في(1)

.مابهره:(ط)في(2)

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما)3(

.(ط)منحاصرتينبينما)4(

.(ط)منحاصرتينبينما)5(

.(ط)منوالمثبتأمكنني:(بو)(ح)في)6(

.(ط)منحاصرتينبينما)7(

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما)8(

.السياقيقتضيهاعندنامنزيادةحاصرتينبينما)9(

.(ط)منحاصرتينبينما(01)

.(ط)منحاصرتينبينما(1)1
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حال!فيأفتكينوذهب،الوزارةإلىوأعاده،السجنمنفأخرجه،الوزيرعنبهغنىلاأنهرأىإنه

.الأثير)1(ابنذكرهماملخصوهذا.سبيله

:الأعيانمنالسنةهذهفيتوفيوممن

الحال!بهآل!حتىالمراتبفيترقىوقد،وحاجبهالديلميالمعزمولى:التركيالحاجبسبكتكين

المقامهذافيدولتهمدةفكانت،)2(الدولةبنورولقبه،اللواءوأعطاهعليهوخلع،الإمارةالطائعقلدهأن

اتفقوقد.جداعظيمةداووهي،ببغدادالملكدارهيوداره،ببغدادودفن،يوماعشروثلاثةشهرين

إلاالصلاةعلىوقدر،ظهرهاستقامحتىالطبيبفداواه،)3(ضلعهفانكسر،فرسهعنيوماسقطأنهله

ليومداواتكمرضيذكرتإذا:لهيقول!وكان،الأموال!منكثيراشيئافأعطاه،الركوعيستطعلمأنه

منك.غيظياشتد)4(ظهريعلىقدميكوضمعتذكرتإذاولكن،مجازاتكعلىأقدرلا

كثيراشيئاالأموال!منتركوقد،()5(منهاأالمحرممنبقينلسبعالثلاثاءليلةوفاتهوكانت

عشروخمسة،جوهرمنوصندوقان،درهمألفالافوعشرةدينارألفألفذلكمن؟،)6(جداأ

فيها،ذهبمنمركباوثلاثونومئة،الذهبآنيةمنصندوقاوأربعونوخمسة،البلورمنصندوقا

آلافوعشرة،ديباجثوبآلافوأربعة،فضةمركبوستمئة،دينارألفواحل!كلفيدرجاخمسون

وثلاثمئةجملوألفوبغلفرسالافوثلاثة،الفرشمنمعكومةعدل!وثلاثمئة،)8(وعتابيدبيقي)7(

أعلم.تعالىوالله.صاحبهالبزازبكرأبيعندأودعماغيروذلك،خادماوأربعون،غلام

وث!اثيئةوستيرخمللعسنةخلت5ث!

بلادالدولةعضدلولدهفجعل،سنهكبرتعندماأولادهبينممالكهبويهبنالدولةركنقسمفيها

ولدهوجعل،ودينورهمذانالدولةولفخر،وأصبهانالريالدولةمؤيدولولده،وأرجانوكرمانفارس

به.وأوصاهالدولةعضدكنففيالعباسأبا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.(166-656)8/الكاملانظر

الدولة.نصر:76()7/المنتظمفي

صلبه.:(ط)في

.(طو)(ب)منوالمثبت،يشتد:(ح)في

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما

.(478)2/البلدانمعجم.الدبيقيةالثيابإليهاوتنسب،مصرأعمالمنوتنيسالفرمابينكانتبليدة،دبيقإلىنسبة

.938()4/الأعيانوفياتانظر.بغدادفياشتهرمخططنسيج:العتابي
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لفصل،بذلكلهأمرهعنالدولةعزدارفيمعروفبنمحمدأبوبغدادقضاةقاضيجلسوفيها

يديه.بينالناسبينوحكم،الحكومات

ولقوا،مكةأهلحوصربعدماالفاطميالمعزبنالعزيزجهةمنالمصريينأميربالناسحجوفيها

.جداعندهمالأسعاروغلت،عظيمةشدة

سبتة،إلىإفريقيةا)1(بلاداعلىالفاطميالمعزنائببلكينيوسفذهبالسنةهذهفيأنالأثيرابنوذكر

ثم،شديداخوفاأهلهافخافه،يومنصفيحاصرهاأينمنيتأملفجعل،عليهامطلجبلمنعليهافأشرف

وبها،برغواطةمدينةإلىسارثم،ونهبهابهدمهافأمر،المغرببصرةلهايقالهنالكمدينةإلىعنهاانصرف

نبي،أنهوادعىوشعبذتهلسحرهبهالمحنةاشتدتوقد،ملكهاهو،الأنصارأمبنعيسىلهيقالرجل

أموالهم،ونهب،الفاجرهذاوقتلفهزمهم،بلكينفقاتلهم،فيهابهيقتدونشريعةلهمووضع،فأطاعوه

.)2(الزمانذلكفيالبلادتلكأهلذكرهفيمامنهمأشكالاأحسنسبييرفلم،ذراريهموسبى

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الختلي.بكرأبو:سلم()3(بنمحمدابنجعفربنأحمد

وخلق.الكجي)6(مسلموأبيا)5(حنبلبناأحمدبناللهعبدعنروى،كبيرمسندا)4(لها

التسعين.قارب()8(وقدأثقةوكان،وغيرهالدارقطنيعنه()7(وروىأ

.")9(الكامل"فيالأثيرابنذكرهفيما،المؤرخالصابىءقرةبنثابتبنسنانبنوثابت

الحافظ.،الماسرجسي،عليأبو:أحمد)01(بنمحمدبنالحسين

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما

.(666-665)8/الكاملانظر

أعلامسير81()7/المنتظم72(-71)4/بغدادتاريخفيالختليوترجمة.(طو)(ب)منحاصرتينبينما

.(05)3/الذهبشذرات(1/44)النهايةغاية335()2/العبر83(-1/82)6النبلاء

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما

.(طمن)حاصرتينبينما

تحريف.وهو،محمدأبي:(ط)في

.(ب)منحاصرتينبينما

.(ط)منحاصرتينبينما

.668()8/الكامل

569(-559)3/الحفاظتذكرة337(-336)2/العبر928(-287)16/النبلاءأعلامسير81()7/المنتظم

.()92المستطرفةالرسالة(05)3/الذهبشذرات)383(الحفاظطبقات(4111/)الزاهرةالنجوم
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المغازي"وله،وطرقهبعلله،جزء)1(وثلاثمئةألففيمسنداوصنف،الكثيروسمعرحل

وغيرهما."الصحيحين"علىوخرج،"والقبائل

رحمه،السنةهذهمنرجبفيتوفي،محدثاعشر)2(تسعةوسلفهبيتهوفي:الجوزيابنقال!

.)3(الله

()5(الحافظأالجرجاني،أحمدأبيبنمحمدبناللهعبدبنعدي)4(بناللهعبدأحمدأبوالحافظ

والتعديل،الجرحفي"الكامل"كتابوله،الرحال!،النقال!،الجوال!،العلم،الإمامالمفيد،الكبير

شكل!.فييلحقولا،مثلهإلىيسبقلم

.)6(عليهيزادلا،كفايةفيه:الدارقطنيعنحمزةقال!

وتوفي،الرازيحاتمأبوفيهاتوفيالتيالسنةوهي،ومئتينوسبعينسبعسنةفيهذاعديابنولد

السنة.هذهمنالاخرةجمادىفي()7(عديابنأ

المدعيتميمأبو،اللهعبد)9(بنسعيدبنإسماعيلبنمعدالمعزيةالقاهرةباني:)8(الفاطميالمعز

ببلادملكهكان،الفاطميينمنيعنيمنهمملكهامنأول!وهو،المصريةالديارصاحب،فاطميأنه

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.2(54)8/الإسلامتاريخ"جزءالافثلاثةمنأكثر":الذهبيبخطالذي

محدثا.عشربضع:المنتظمفي

.81()7/المنتظم

سير429(-049)3/الحفاظتذكرة275()1/اللباب222(-221)3/الأنساب227(-)225جرجانتاريخ

-315)3/للسبكيالشافعيةطبقات381()2/الجنانمراة338(-337)2/العبر(561-154)16/النبلاءأعلام

.(15)3/الذهبشذرات038()الحفاظطبقات(111)4/الزاهرةالنجوم31(6

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما

.)226(جرجانتاريخ

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما

الأعيانوفيات،بعدهاوما221()1/المغربالبيان،بعدهاوما)8/894(الكامل83(-82)7/المنتظم

اتعاظ51(-45)4/خلدونابنتاريخ933()2/العبر(167-915)15/النبلاءأعلامسير228(-224)5/

.(45-52)3/الذهبشذرات(401-96)4/الزاهرةالنجوم265(-1/134)الحنفا

عندوردوقد،المهدياللهعبيدبنالقائممحمدبنإسماعيلبنمعد:والصحيح،(طو)(بو)الأصلفيكذا

وقيل،نزارالقائماسموأن،الحسينبنسعيدوقيل،أحمدبنسعيدهوالمهدياسمأننسبهمبصحةيقرلامن

ولعله،اللهبعبدالمهدياللهعبيدأباهوسمى،سعيدأالقائمسمىالمصنففكأن.حسنوقيل،الرحمنعبد

النبلاءأعلامسيرانظر.كذلكنسبهصحةإلىلايذهبالمصنفأنعلىدليلهذاوفيلهتصحيف

/15(141)154،.
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جوهرايديهبينبعث،وثلاثمئةوخمسينثمانسنةكانفلما،المغرببلادمنوالاهاوماإفريقية

جوهريدواستقرت،ذكرها)1(تقدمحروببعدالإخشيديكافورمنالمصريةالبلادلهفأخذ،القائد

فيللمعزالخطبةأقيصتثم،القصران)2(وهماالملكمنزلوبنىالمعزيةالقاهرةفبنى،عليهاالقائد

المغاربةمنالأمراءومعه،عظيمةجحافلفي-ذكرنا)3(كما-المعزوقدم،وثلاثمئةوستينثنتينسنة

فيهاافتخر،بليغةخطبةفيهافخطبهم،الناسوجوهتلقاهالإسكندريةنزلوحين،والقوادوالأكابر

منواستنقذهم،بهمالأمةرحمقداللهوأنظالمهمنالمظلوموينصفيعدلأنهوادعى،وملكهبنسبه

القاضيقال-كماويبطن،الرفضظاهريدعيذلكمعوهو،وإنصافهمعدلهمإلىالظلمةأيدي

اللهقبحهم،مذهبهمفيواتبعه،ووالاهنصرهومنطاعتهأهلوكذلك،المحضالكفر-)4(الباقلاني

.وإياهتعالى

يديهبينفأوقف،)6(النابلسيبكرأباالتقي()5(الناسكالورعأالعابدالزاهديديهبينإلىأحضر

بتسعة.المصريينورميتبسهمالروملرميتأسهمعشرةمعيكانلو:قلتأنكبلغني:المعزلهفقال

نرميكمأنينبغيقلت:قال؟قلتكيف:فقال()7(قولهعنأرجعقدأنهفظن.هذاقلتما:فقال

الصالحين،وقتلتم،الأمةا)8(ديناغيرتملأنكم:قال؟ولم:قال.بالعاشرنرميهمثمبتسعة

فيلالسياطضر!ثم،يومأولفيبإشهارهفأمر()01(لكمليسماوادعيتم1،الالهيةلوروادعيتم ..ء.)9(

وهويسلخهفجعل،بيهوديفجيء،الثالثاليومفيفسلخبهأمرثم،مبرحاشديداضرباالثانياليوم

رحمه،فماتبالسكينطعنتهقلبهتلقاءبلغتفلما،عليهرقةفأخذتني:اليهوديقال.القرآنيقرأ

بقايافيهمتزلولم1،اليومإلىنابلسأهلمنالشهيدبنوينسبوإليه،الشهيدلهفقيل،تعالىالله

.()11(خير

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

.هـ()358سنةحوادثانظر

المسمىالذيالمكانالملكمنزلوبنى(ب)وفي،بالقصرينالمسمئالمكانالملكونزل:()حفي

.(ط)منوالمثبت،بالقصرين

.هـ()362سنةحوادثانظر

بعد.تصلنالماالتيالكتبمنوهو"الباطنيةالأسراركشف"كتابهفيوذلك

.(ط)منحاصرتينبينما

.هـ()363سنةحوادثعلىحاشيتناانظر

.(ط)منحاصرتينبينما

.(ط)منحاصرتينبينما

تم.طفأوأ:(ط)في

.(ط)منحاصرتينبينما

.(ط)منحاصرتينبينما
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وينصريعدلأنهويظهر،سياسةوله،عزموشدة()1(حزمأوقوةشهامةذاالفاطميالمعزكانوقد

نإ:منجمهلهقال،النجومحركاتمنيرصدما()2(علىأيعتمدمنجماكانذلكمعولكنه،الحق

وأحضر،سردابالهفعمل.المدةهذهتنقضيحتىالأرضوجهعنفتوار،السنةهذهفيقطعا)3(عليك

ودخل،ذلكعلىفبايعوه،إليهميعودحتىالأمرإليهوفوض،العزيزولقبهنزاربولدهوأوصاهمالأمراء

إليهوأومأفرسهعنترجلسحابام!همالفارسرأىإذاالمغاربةفكانت،سنةفيهفتوارى،السردابذلك

إلىبرزثم،(34:ادزخرفأ!هو)4(فأطاعوهقؤمهوفاشتخف)،الغمامذلكفيالمعزأنظانينبالسلام

بلذلكبعدمدتهتطللمولكنه،عادتهعلىوحكم،الملكمقامفيوجلس،سنةمضيبعدالناس

وكانت،()5(والمنةالحمدودلهأالسنةهذهفيوفاتهفكانت،المقسوموالحينالقضاءالمحتومعاجله

،أشهر)7(وتسعةسنتانبمصرمنها،أياموعشرةأشهروخمسةسنةوعشرينثلاثا)6(الملكفيأيامهمدة

عشرةتسعسنةرمضانعاشرحاديبإفريقيةولدلأنه،أشهروستةسنةوأربعونخمسكلهعمرهوجملة

وهي،وثلاثمئةوستينخمسسنةالآخرربيعمنعشر)8(السابعاليومفيبمصروفاتهوكانت،وثلاثمئة

المباركة.السنةهذه

وث!اثمنةوستيرستصسنةخلت5ث!

أيامهوكانت،،)11(سنةأ)01(السبعينجاوزوقد)9(بويهبنعليأبوالدولةركنتوفيفيها

كما()12(أولادهبينأممالكهقسمالماضيةالسنةفيموتهوقبل،سنةوأربعيننيفا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)11(

)12(

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما

.(ط)منحاصرتينبينما

.375()2/لدوزي"العربيةالمعاجمتكملة"انظر.الأشخاصعلىالنجومأوالكواكبتأثيرهو:القطع

.(045خرفلزا1!لمحشقينقؤماكالؤانهئمإ)دةياز:(ط)في

.(ب)منحاصرتينبينما

ملكها.وبعدمامصريملكأنقبل:زيادة:(ط)في

.المغربببلادوالباقي:زيادة(ط)في

.663()8/الكاملفيمايوافقوهو،(طو)(ب)منوالمثبت،عشرينسابعفي:(ح)في

بويه.بنالحسينواسمه

نحوتوفيحينعمرهفيكون،هـ()284سنةفيتقديراالدولةركنولادةوكانت،التسعين(طو)(ب)في

فيترجمتهوانظر)16/302(النبلاءأعلاموسير(911)2/الأعيانووفيات85()7/المنتظمانظر،سنةثمانين

.هـ()365سنةوفيات

.(ط)منحاصرتينبينما

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما
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دولته،وأعيانوبنوهالدولةركنحضرهاحافلةبأصفهانالعميدابندارفيضيافةعملتوقد،ذكرنا)1(

وسائر)3(أخويهعلىالدولةعضدوخلع،الدولةعضدابنهإلىاليومهذافي()2(الدولةركنأفعهد

.مشهودايوماوكان،أيضاعادتهمعلىبالريحان)4(وحيوه،الديلمعادةعلىوالأكسيةالأقبيةالأمراء

محبا،الصدقاتكثيروقورا،حليماسائساكانوقد،السنةهذهفيبقليل)5(بعدهالدولةركنتوفيثم

ابنتمكنوحين.ورعيتهودولتهأقاربهعلىوحنو،ورياسةعشرةوحسن،)6(وكرمإيثارفيهللعلماء

فيفالتقوا،سريرتهورداءةسيرتهلسوءبختيارالدولةعزعمهابنمنليأخذهاالعراققصدالدولةعضد

وأصلحفأخذهاالبصرةإلىوبعث،وأموالهأثقالهوأخذالدولةعضدفهزمه،الأهوازبأرضالسنةهذه

تميلمضروكانت،سنةوعشرينمئةنحومنمتقادمخلفبينهمكانوقد،ومضرربيعةحييأهلهابين

الدولة،عزوعزلالدولةعضدشوكةوقويت،الفريقانعليهواجتمعالحياناتفقثم،عليهوربيعةإليه

عضدفاستظهر،خزائنهإلىالأموالوجبى،دونهالأمورعلىاستحوذلأنهبقيةابنوزيرهعلىوقبض

بالقبض)9(الدولةعضدأمروكذلك.بقيةمنهالهيبقولمبقيةلابن)1/(الحواصلمنوجدهبما)7(الدولة

العميدلبنييبقولمذكرها)01(-أسلفنا-إليهمنهتقدمتلموجدةالعميدبنالفتحأبيأبيهوزيرعلى

الفسوقمن()11(العميدابنأكانوقد،التقيةمنهمتتقيالأكابركانوقد،بقيةالأرضفيأيضا

الرحمن.غضبمنباللهونعوذ،السلطانغضب)12(وعاجله،المقاديرفخانته،مكانبأوفروالعصيان

خراسانبلادصاحب،السامانينوحبنمنصورالأميرتوفيالسنةهذهمنشؤالمنتصفوفي

ذإوعمره،نوحالقاسمأبوولدهبعده،)13(منأبالأمروقام،سنةعشرةخمسولايتهوكانت،ببخارى

.(بالمنصور)14ولقب،سنةعشرةثلاثذاك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

.هـ()365سنةحوادثانظر

.(ط)منحاصرتينبينما

.(567-966)8/الكاملوانظر،إخوته:(طو)(ب)في

.وحفوه:(ط)في

الوليمة.هذهبعدوتوفي،وكبرأسنقدالدينركنكانوقد:(ط)في

وبر.:دةزيا(ط)في

.(ط)منوالمثبت،تحريفوهو،الدولةعز:(بو)(ح)في

والحواصل.الخزائنفيوجدهبما:(ط)في

.(675)8/الكاملوانظر،تحريفوهو،الدولةركن:(طو)(بو)(ح)في

.هـ()366سنةحوادثانظر

.(ط)منحاصرتينبينما

به.نزل:(ط)في

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما

.هـ()387سنةوفياتفيترجمتهسترد
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منهذاكانوقد،الأمويالرحمنعبداللهلدينالناصربنباللهالمستنصرولقبه،الحكمتوفيوفيها

إليهم.محسناللعلماءمحبا،والتواريخوالخلافبالفقهعالما،)1(وكان1،وعلمائهمالملوكخيار

وخمسةسنةعشرةخمسمنهاخلافتهومدة،أشهروسبعةسنةوستونثلاثالعمرمنولهوفاتهوكانت

أيامهفيعليهاختلفوقد،باللهبالمؤيدولقبسنينعشرولههشامولدهبعدهمنبالأمروقام،أشهر

المنصور)2(حاجبهأمرهبأعباءوأقام،الخلافةإلىوأعيدأخرجثم،مدةوحبس،الرعاياواضطربت

فيهموعدل،جيداالرعايافساس،والناصرالمظفروابناه،)3(المعافريعامرأبيبنمحمدعامرأبو

منقطعةهناالأثيرابنساقوقد.سنةوعشرينستمننحواكذلكالحاللهمواستمر،الأعداءوغزا

.(شرحها)4وأطال،أخبارهم

،أبوهماتلماأنهوذلك؟حمدانبنالدولةسيفبنشريفالمعاليأبيإلىحلبملكرجعوفيها

سنةفيبميافارقينأمهإلىفسار،يترقبخائفأمنهاوأخرجه،عليهمقرغويهمولاهمتغلببعدهمنوقام

وترميمهاعمارتهافيفسعى،حمصخربتقدالروموكانت،حماةفنزلجاءثم،وخمسينسبع

قرغويهمولاهوسجنعليهفتغلب،بكجورلهيقالمولىحلبعلىاستخلفقرغويهإنثم،وسكنها

إليهم،يأتيأنيسألونهبحمصوهوالمعاليأبيإلىحلبأهلفكتب،سنينستمننحوابقلعتها

اصطلحثم،بكجوربهاتحصنوقد،عليهالقلعةوامتنعت،ففتحها،أشهرأربعةحلبفحاصر،فسار

فيانتقلثم،بحمصبكجورلهفتاب،ففعل،بحمصويستنيبهنفسهعلىيؤمنهأنعلىالمعاليأبيمع

-)5(.

البكجوريبالقصرتعرفالتيغربيهامندمشقظاهرالمزرعةهذهتنسبوإليه،دمشقنيابةإلىودت

أعلم.تعالىوالله

سبكتكينملكإبتداء

غزنة.صاحبمحمودوالد

وأعمالهاغزنةجيشصاحبألبتكين)6(بنإسحاقأبيالأميرمولىهذاسبكتكينكانوقد

.(ط)منحاصرتينبينما()1

.(طو)(ب)منوالمثبت،تحريفوهو،وصاحبه:(ح)في)2(

-51)79/النبلاءأعلامسيرفيترجمتهوانظر.(طو)(ب)منوالمثبت،تحريفوهو،العامري:(ح)في)3(

16).

.682(-677)8/الكاملانظر()4

.(01/202)بالوفياتوالوافي88(-58،85)9/الكاملفيأخبارهانظر()5

وفي(175)5/الأعيانووفيات683()8/الكاملفيومثله،(ط)منوالمثبت،السكين:(بو)الأصلفي)6(

المحقق.حاشيةوانظر316()5/للسبكيالشافعيةطبقات
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لمافإنههذاوأما.)1(قدمناهكماالسنةهذهقبلتوفيذاك،الدولةمعزبحاجبهذاوليس،للسامانية

الجيشفاصطلح،قومهمنولاولدهمن()3(لاأبعده()2(منأللملكيصلحأحدايتركلممولاهمات

،بيدهالملكفاستقر.وديانتهوشجاعتهعقلهوكمال،سيرتهوحسن)4(خيرههذاسبكتكينمبايعةعلى

سبكتكين.بنمحمودالسعيدولدهفيبعدهمنواستمر

أموالهم،منكثيرةأشياءوغنم،حصونهممنكثيراشيئاففتح،الهندبلادهذاسبكتكينغزاوقد

الولدانتشيبحروباالجيوشمنمعهبمنوباشر،هائلاأمرا(وبدودهم)أصنامهممنوكسر

بنفسه()8(الأعظمأالهندملكجيبال)7(قصدهوقد()6(المفارقوتغمالصديقوتسر،والمفارقأ

.بالوأردأحال!أسوأفيبلادهمإلىوردهم،مرتينفكسرهم،والجبالالسهولتعمالتيوجنوده

كانالغزواتبعضفيالهندملكجيبال!معالتقىلماسبكتكينأن"كامله"فيالأثيرابنوذكر

السماءاكفهرتقذرأونجاسةفيهاوضعتإذاأنهعاداتهممنوكان،غوركعقبةفيعينمنهمبالقرب

وأن،فيهاألقيالذيالشيءذلكمنالعينتلكتطهرحتىكذلكتزال!ولا،وأمطرتوأبرقتوأرعدت

وبروقرعودفييزالوافلم-العدومنقريباوكانت-ذلكعندالعينتلكفينجاسةبإلقاءأمرسبكتكين

ملكوأرسل،هاربينخائبينبلادهمإلىوالرجوعالهربإلىالحالذلكألجأهمحتىوصواعقوأمطار

إليه،)9(يحملهجزيلمالعلىمحمودولدهمنامتناعبعدفأجابه،الصلحسبكتكينمنيطلبالهند

بمايقومحتىعندهيتركهاقومهرؤوسمنورهائنفيلاوخمسين،()01(إليهأيسلمهاكثيرةوبلاد

ذلك.منله)11(التزم

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.هـ()364سنةحوادثانظر

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما

.(ط)منحاصرتينبينما

.وخيرهفيهملصلاحه:زيادة(ط)في

اللسانانظر.معربةفارسيةكلمةوهىوتصاوير،أصنامفيهبيت:والبد،تحريفوهو،ونذورهم:)ط(!في

.(ب)منحاصرتينبينما

الأثير.لابن"الكامل"فيومثلهما،(طو)(ب)منوالمثبت،خيبال:(ح)في

.(ط)منحاصرتينبينما

.(طو)(ب)منوالمثبت،فحمله:(ح)في

.(ط)منحاصرتينبينما

.(ب)منوالمثبت،التزمه:(خ)في
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توفي:وفيها

()1(بالأمرأفقام،القرامطةومقدمهجرصاحب:الجنابيالحسنبنيوسفيعقوبأبو

()2(يختلفواولمأبعدهمنالأمرتدبيرعلىاتفقواوقد،بالسادةيسمونوكانوا،قومهمنستة

.)3(حالهم

بعدهمن

فمشى،

:وفاةكانتوفيها

القرمطي.محمدأبو:الجنابيسعيدأبيبنأحمد)5(بن)4(الحسن

بنالحسنبنأحمدبنالحسنويقال!،)7(بهرامبن)6(الحسنسعيدأبيواسم:عساكرابنقال!

وولد:قال!.بالأعصمهذامحمدأبوويعرف:قال!.الفرسمنأصلهم:يقال!،كودزكاربنيوسف

ومئتين.وسبعينثمانسنةفيبالأحساء

عادثم،سنةبعدالأحساءإلىعادثم،وثلاثمئةوخمسينسبعسنةفيوالشامدمشقعلىتغلبوقد

ثم،وقتلهالفاطميالمعزعنبالشامنابمنأول!،فلاحبنجعفرجيشوكسر،ستينسنةفيدمشقإلى

كانوقد،شهورامحاصرهاواستمر،وستينإحدىسنةالأول!ربيعمستهلفيفحصرهامصرإلىتوجه

فيبهافتوفي،الرملةإلىرجعثم،الأحساءإلىعادثم)8(العقيليمرهوببنظالمدمشقعلىاستخلف

الخليفة.المطيعبنالطائعالكريمعبدطاعةيظهروهو،التسعينقاربوقد،السنةهذه

بنجعفرإلىبهكتبماذلكفمن"فائقةرائقةحسنةأشعارا()9(عساكرابنأالحافظلهأوردوقد

:بينهما)01(الحربقبلفلاح

.(ط)منحاصرتينبينما()1

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما)2(

.(طو)(ب)منوالمثبت،الحال:()حفي)3(

.هـ(036)سنةحوادثوانظر،الحسين:(ط)في()4

(931-318)1/الوفياتفوات34(0)2/العبر276(-274)16/النبلاءأعلامسير)59(القرامطةأخبارتاريخ)5(

.(55)3/الذهبشذرات(4/281)الزاهرةالنجوم385(2/)الجنانمرآة373(/11)بالوفياتالوافي

.هـ(103)سنةوفياتفيترجمتهسلفت)6(

.هـ(036)سنةحوادثانظر)7(

:272()16/النبلاءأعلامسيروفي:هـ()363سنةدمشقإلىأميراأرسلهالمعزأنهـ()363سنةحوادثفيمر)8(

المعز.استمالهثم،دمشقفيالقرمطيعننائباكانظالمأأن

.(ط)منحاصرتينبينما)9(

الشعر.أفحلمنوهي:زيادة(ط)في(01)
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موجود)1(والخيرمتبغوالحقمخبر!والرسلمعذر!الكتب

ممدودوالظل4مبتذوالسلم2(صافنهلاوالخيلساكنةوالحرب

مشدودالكور)3(فهذاأبيتموإنإنابتكم4فمقبوأنبتمفإن

ومردودمهدوم*ه(والبابدمشقبناتردنأوالمطايا)4(ظهورعلى

عودولاناممبولايرنطبلأربيولاشأنيمنليسامرؤإني

وتفنيدغنج)6(لهادلوذاتومجمرةخمرعلىاعتكافولا

مجهود)7(البطنخميصرفيقوليشبعمنالبطنبطينأبيتولا

المواعيد)8(فيهاغرنيولايوماطمعإلىالدنيابيتسامتولا

أيضا:شعرهومن

وكهوفهوحصونهبقلاعهتعززاالمنيفالبلدساكنيا

وسيوفهوبرجلهوبخيلهبنفسهللعزيزإلاعزلا

)9(وحليفهلجارهالخيامشرفعلىضربتقدبيضاءوبقبة

)01(.ء.صمصصص

وولمحولمحهبضربهالنفوسوشفىالعدىأردىالوغىاشتدإذاقوئم

بطريفه)13(تليدهأشاد)12(حتىلنفسهالتليدبالشرف11يرص

النواحي.وتلكوطبرستانجرجانبلادوشمكيربنقابوستملكوفيها

حافلا.عرساوكان،بويهبنالدولةعزبنتنازبشاهدلهالطائعالخليفةدخلوفيها

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

12(

13(

تصحيفا.وإخاله،محمود:(ط)في

.(صفن)"اللسان"انظر،الحافرطرفعلىالرابعةأقاموقد،قوائمثلاثعلىالقائمالخيلمنالصافن

.(كور)اللسان،للفرسوآلتهكالسرجوهو،بأداتهالناقةرحل:الكور

تحريف.وهو،ياالمنا:(ط)في

.مسدود:(ط)في

.(ط)منوالمثبت،(ب)فيليستوالأبيات،ول:(ح)في

.(خمص)اللسانانظر،جائع:البطنخميص

.276()16/النبلاءأعلامسيرانظر

وضيوفه.:(ط)في

وزحوفه.:(ط)في

.الشرفيجعل:(ط)في

.أفاد:(ط)في

.312()6/منظورلابندمشقتاريخمختصرانظر

287
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يضربكان()1(حتىأ،عظيمتجملفيحمدانبنالدولةناصربنتجميلةحجتالسنةهذهوفي

المكرمةالكعبةإلىوصلتولما،هيأيهافييدرىفلامحملأربعمئةعملتأنهاوذلك؟بحجهاالمثل

ذهابهافيجزيلةأموالاوأنفقت،كلهمبالحرمينالمجاورينوكست،دينار)2(آلافعشرةعليهانثرت

وإيابها.

،العلوي)4(اللهعبدبنمحمد)3(الحسينأبيبنأحمداللهعبدأبوالشريفالعراقمنبالناسوحج

أصحابللفاطميينالسنةهذهفيبالحرمينالخطبةوكانت،وثلاثمئةثمانينسنةإلىبالناسحجوكذلك

العباسيين.دونمصر

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

السلمي.عمروأبو:سالمبنيوسفبنأحمدبننجيد)6(بن)5(إسماعيل

رؤيتهتهذبكلممن:قولهكلامهجيدومن،ثقةوكان،الحديثوروى،وغيرهالجنيدصحب

.بمهذبفليس

ألفافيهبكيسنجيدابنفجاءه،فيهأصحابهفسأل،شيءإلىمرة)7(عثمانأبوشيخهاحتاجوقد

دفعتهالذيالمالإن،سيدييا:نجيد)8(ابنلهفقال،أصحابهإلىيشكرهوجعل،منهفقبضه،درهم

جاءهالليلكانفلما،الدراهمتلكفأعطاه.إليهاتردهأنفأحب،كارهةوهيأميمالمنكانإليك

)9(أخشىأنا:يقولعثمانأبوفكان.أحدبذلكيعلمأنغيرمنأمركفيتصرفهاأنأحب:وقال،بها

تعالى.اللهرحمهم،نجيدبنعمروأبيهمةمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(ط)منحاصرتينبينما

والمجاورين.الفقراءعلىدينارآلافعشرةنثرتالكعبةإلىوصلتولما:(ط)في

.84()7/المنتظممنوالمثبت،محمدبنالحسينأبيبنأحمد:(بو)()حفي

الله.عبد:78()9/الكاملوفي،اللهعبيد:84()7/المنتظمفي

923()8/الإسلامتاريخفيكماهـ،365سنةالفائتةالسنةفيتوفيأنهوالمحفوظ،السنةهذهفيوفاتهذكرهكذا

.(481/)16النبلاءأعلاموسير

(481-461)16/النبلاءأعلامسير85(-84)7/المنتظم)28(القشيريةالرسالة(457-)454الصوفيةطبقات

.(05)3/الذهبشذرات(127)4/الزاهرةالنجوم22(4-222)3/للسبكيالشافعيةطبقات336()2/العبر

.الكتابهذامنهـ()892سنةوفياتفيترجمتهوسلفت،إسماعيلبنسعيدالحيريعثمانأبوهو

أصحابه.بينزيادة(ط)في

تصحيف.وهو،أجتني:(ط)في
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الثامنالسبتليلةفمات،قولنجلهعرضبويهبنالدولةركن،عليأبو:)1(بويهبنالحسن

عمرهومدة؟أياموتسعةوشهراسنةوأربعينأربعاإمارتهمدةفكانت،()2(منهاأالمحرممنوالعشرين

كريما.حليماوكان،سنة)3(وسبعونثمان

بنعبيدبنالرحمنعبدبنأفلحبنإبراهيمبنرافعبنأف!حبنإبراهيمبنإسحاقبنمحمد

منالحديثسمعوقد،ببغدادالأنصارنقيبكان،)4(الزرقيالأنصاري،الحسنأبو،رافعبنرفاعة

جمادىفيوفاتهوكانت،وأمورهمومناقبهمالأنصارأياميعرفثقةوكان،وغيرهالبغويالقاسمأبي

السنة.هذهمنالاخرة

.السراجالحسنأبو:إسماعيلبنأحمدبن()الحسنبنمحمد

وبكى،أقعدحتىصلى.العبادةفيالاجتهادشديدوكان،وغيرهالقاضييعقوببنيوسفسمع

السنة.هذهمنعاشوراءيوموفاتهوكانت،عميحتى

وكان،الأندلسقضاةقاضي،مذهباالظاهري:)6(البلوطيالحكمأبو،سعيدبنمنذرالقاضي

والتقوىالخيرمنلصنوفأجامعا،الفضلكثير،ديناشاعراخطيبافصيحاعالمافقيهاإماما

،الأرضفيكانتمنهاوأخرجادمأدخلهاالتيالجنةأنمنها،واختياراتمصنفاتوله،،)7(والزهد

النفوسفيوقعله،مفردمصنفذلكفيوله،()7(الاخرةفيلعبادهاللهأعدهاالتيبالجنةوليستأ

ذلك.وغير،القرانتفسيروله.()7(وطلاوةحلاوةوعليهأ

وقد،وقصورهاالزهراءالمدينةبناءمنفرغوقدالأمويالرحمنعبداللهلدينالناصرعلىيومادخل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

1/1114)بالوفياتالوافي2(40-302)16/النبلاءأعلامسير(911-181)2/الأعيانوفيات85()7/المنتظم

.(55)3/الذهبشذرات(4271/)الزاهرةالنجوم(39)3/الجنانمرآة(214-

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما

.هـ()366سنةحوادثعلىحاشيتناانظر

.(265/)اللباب،الخزرجمنالأنصارمنبطن،زريقبنيإلىالنسبةهذه

الذهبشذرات)4/128(الزاهرةالنجوم)2/342(العبر161()16/النبلاءأعلامسير)7/86(المنتظم

.)3/57(

934(-)348المقتبسجذوة(145-144)2/الأندلسعلماءتاريخ32(0-)931واللغويينالنحويينطبقات

325()3/الرواةإنباه294()1/البلدانمعجم185(-174)91/الأدباءمعجم466(-)465الملتمسبغية

الأندلسقضاةتاريخ(178-173)16/النبلاءأعلامسير(176)1/اللباب675(-674)8/الأثيرلابنالكامل

الأثيرابنكثيرابنتابعوقد(17)3/الذهبشذرات376(-1/372)الطيبنفح3(10)2/الوعاةبغية75(-)66

.هـ()355سنةوفاتهالذهبيذكروقد،السنةهذهوفياتفيذكرهفي

.(ط)منحاصرثينبينما
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،وأمراؤهدولتهرؤوسعندهوجلمس،والستورالدهاناتبأنواعوزخرف،منيفعظيمقصرفيهالهبني

والقاضي،(()1ويمدحونهأالبناءهذاعلىيثنونالحاضرونوجعل،جانبهإلىفجلس،القاضيوجاء

القاضي،فبكى؟الحكمأبايا()1(أنتأتقولما:وقالالملكإليهفالتفت،يتكلملاساكت

المبلغهذامنك)2(يبلغتعالىاللهأخزاهالشيطانأنأظنكنتما:وقال()1(لحيتهعلىدموعهوانحدرتأ

معالتمكينهذا)4(قيادكمنتمكنهأنكولا()3(والاخرةالدنيافيلصاحب!المهلكالمهتكالمفضحأ

أنولؤلا!و:تعالىاللهقال،الكفارمنازلأنزلكحين()5(الناسمنكثيرعلىبهأوفضلكبهاللهاثركما

أتوبا!وليوصتهتميظهرونعليهاومعا،جفضةمنسقفالبيوتهتمبألرخمقيكفرثجعقناصلمنوحدةأمةألناسليهون

-33:الزخرفأ!ولمحمتقينربكعندلأخرةوأألدتياآلحيؤةمتعلمالكذ!لوإن!وزخرفايتبهوتعلخهاولصررا

.)6(مثلكالمسلمينفيوأكثر،خيرااللهجزاك:وقالوبكىذلكعندالملكفوجم:قال،35

،بالتاسيستسقيأنالبلوطيسعيدبنمنذرالقاضيالملكفأمر،السنينبعضفيالناسقحطوقد

رأيته:فقال؟حالهوما؟الملكتركتكيف:للرسولقالالغدمنليخرجبذلكالرسالةجاءتهفلما

الأرضجبارخشعإذاواللهوسقيتمرحمتم:القاضيفقال،)7(وتضرعاأدعاءوأكثرهيكونماأخشع

صعد)9(القاضيوجاءالناسخرجفلما.معك)8(بالممطراخرج:لغلامهقالثم.السماءجباررحم

:قالأنبهخاطبهمماأولكانعليهمأقبلفلما،يقوللمايستمعونإليهينظرونوالناسالمنبر
صط

فأنهووأضلحءبغلإمنتابثوبجه!قسوءمامنكغعملمنأنهوالرخمةنفسهعكربكمكتبعلييهتمسنئم!يو

()11(والتوبةأوالبكاءالنحيبفيالناسفأخذ،)01(مراراأأعادهاثم،54:ا!نعامأ!ورحيوغفور

.(الماء)12يخوضونورجعوا،سقواحتىكذلكيزالواولم،والإنابة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما

.(ط)منوالمثبت،بك:(بو)()حفي

.(ط)منحاصرتينبينما

.فؤادك(ب)في

.(طمن/)حاصرتينبينما

.674()8/الأثيرلابنالكاملانظر

.(ط)منحاصرتينبينما

والممطر675()8/الأثيرلابنالكاملمنوالمثبت،تصحيفوكلاهما،بالمنظر(ب)وفي،بالمنبر:(ح)في

.(مطر)اللسان.منهبهيتوقىالمطرفييلبسالصوفمنثوب:والممطرة

القاضي.وجاء،الاستسقاءمحلإلىالناسفجاء،الصلاةالناسفيناد:لغلامهقالثم:(ط)في

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما

.675(-674)8/الكامل
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تعالى.اللهرحمه،مناقبهفيمصنفاالبرعبدبنعمرأبوالحافظصنفوقد

،القطانبنالحسينبأبيتفقه:الشافعيالفقيهالبغداديالمرزبانبتأحمد)1(بنعليالحسنأبو

الإسفراييني.حامدأبوالشيخعنهوأخذ

درسلهوكان،المذهبفيوجهوله،مظلمةعندهلأحدليسزاهداورعاوكان:خلكانابنقال

.)2(السنةهذهمنرجبفيوتوفي،ببغداد

وث!ثمئةوستيوسبحسنةخلت5ث!

واتبعه،الدولةمعزبنبختيارالدولةعزمنهاوخرج،بغدادإلىالدولةعضددخلالسنةهذهفي

عضدوسار،فأعفاهالخروجمنالخليفةفاستعفاه،الطائعالخليفةمعهوأخذ،ليقاتلهالدولةعضد

وخلع،ببغدادالدولةعضدأمرواستقر.دولتهوتصرمتسريعاقتلثم،أسيرافأخذه،وراءهالدولة

منوالاخرفضةأحدهمالواءينوأعطاه،عنقهفيوالطوقيديهفيوالأسورةالسنيةالخلعالخليفةعليه

عضدوبعث،سنيةبتحفالخليفةإليهوأرسل،العهدلأولياءإلايصنعهالثانيهذايكنولم،ذهب

منوالاهاومابغدادعلىيدهواستقرت،والفضةالذهبمنجزيلة،)3(بأموالالخليفةإلىأالدولة

.البلاد

السنة.هذهفيمرارا()4الأرضوزلزلت

غفير.وجمكثيرخلقوغرق،البلدفيكثيرةبيوتوانتقضتكثيرةزيادةدجلةوزادت

بسببالفتنمنبينهموقعوما،الطاعونبسببكثيراقلواقدبغدادأهلإن:الدولةلعضدوقيل

السنةفيالناسبين،)5(الشرأيهيجإنما:فقال،وغرق،)5(عظيمأحريقوأصابهم،والسنةالرفض

سائليسألولا،بغدادسائرفييعظولايقصلاأحداأنرسمثم.والوعاظالقصاصهؤلاءوالرفض

بلغهثم،البلدفيبذلكفعمل.منهأخذأعطاهفمن،القرانالسائليقرأوإنما،الصحابةمنأحدباسم

)2(

)3(

)4(

)5(

للسبكيالشافعيةطبقات)16/246(النبلاءأعلامسير281()3/الأعيانوفيات)11/325(بغدادتاريخ

.(56)3/الذهبشذرات346()3/

.281()3/الأعيانوفيات

.(ط)منحاصرتينبينما

فيالأثيرابنوذكر،بسيرافزلزلة87()7/المنتظمفيالجوزيابنذكروقد،تحريفوهو،بغداد:(ط)في

إفريقية.فيزلزلة496(-396)8/الكامل

.(ب)منحاصرتينبينما



هـ367سنةأحداث292

إليهفأرسل،عادتهعلىالناسيعظاستمرقد-الصالحينمنوكان)1(-الواعظسمعونبنالحسينأباأن

الخطابفيوتواضعالترابفقبلالملكعلىدخلتإذا:لهوقيلمجلسهمنفأخذ،بهجاءهمن

حقهفيسمعونابنمنيبدرلئلاوحدهحجرةفيجلسقدالسلطانوجددارالملكدخلفلما.والجواب

فإذا،وراءهدخلقدفوجده،عليهلهليستأذنيديهبينالحاجبفدخل.عنه)2(يؤثرالناسبحضرةكلالم

الرحمناللهبسماالقراءةاستفتحثمالدولةعزدارنحوبوجههسمعونابنفتنحا،وحدهجالسالملك

نحواستدارثم،201:هودأ!شديداليواضذهزإنظالةو!أتقرئأضذإذآرفيأضذوكذلث)(الرحيم

فيأخذثم(14:يونسأ!هوتغملونكئفلننظربغدهتممنماالارضفىظيفجحقنبهئمثم!و:فقال،الملك

للحاجب:قالعندهمنخرجفلما.خيراوجزاه،كثيرأبكاءالدولةعضدفبكى،ووعظهالملكمخاطبة

قال،برأسهجئنىقبلهافإن،أهلهلفقراءأوإليهوادفعهاأثوابوعشرةدرهمآلافثلاثةفخذاذهب

هذه،بهاليحاجةلا:فقال.لتلبسهاالملكإليكبهاأرسلأثوا!هذه:فقلتفجئته:الحاجب

وص،صء)3(م!
وهذه:قلت.طويتهارجعتفإذا،لبستهاالناسإلىخرجتكلماسنةاربعينمنذأبيعهدمنبي-

فقلت:.عنها)4(غنيةفيفأنا،أبيليتركهاأجرتهامنآكلداولي،فيهاليحاجةلا:فقال.نفقة

وأخبر،لأشاورهالملكإلىفرجت.منهمإليهاوأفقر،أهليمنبهاأحقأهله:فقال.أهلكلفقراء

منا.وسلمهمنهسلمناالذيدلهالحمد:قالثمساعةفسكت:قالبما

فتخبطته،الفيلةقوائمبينفوضع،بهفأمر،الدولةلعزالوزيربقيةابنأخذالدولةعضدإنثما

بأبياتالأنباريبن)5(الحسينأبوفرثاه،منهاشوالفيالجسررأسعلىصلبثم،هلكحتىبأرجلها

فيها:يقول

المماتوفيالحياةفيعلؤ

قامواحينحولكالناسكأن

خطيبافيهمواقفثكأنك

احتفا4نحوهميديكمددت

المعجزاتإحدىأنتلحق

الصلاتأيامنداكوفود

للصلاةوقو!ثوكلهم

بالهباتإليهمكمدهما

.هـ()387سنةوفياتفيترجمتهسترد()1

كلامالدولةبينإليهسمعونابنمنيبدرلئلاوحدهوجلسمجلسهمنالدولةعضدوتحول:زيادة(ط)في)2(

يكرهه.

.(طو)(ب)منوالمثبت،أبيثيابهذه:(ح)في)3(

الملك.بهأرسلعماغنيةفيفأنا،زيادة:(ط)في()4

.الأنبارييعقوببنعمربنمحمدالحسنأبو:(012)5/الأعيانوفياتفي()5



الدولةمعزبنبختيارالدولةعزمقتلصفة

.1(")1كامله"فيالأثيرابنمنهاكثيراأوردطويلةقصيدةوهي

392

الدولةمعزبنبختيارالدولةعزمقتلصفة

وأعمالهاالموصلالدولةعضدوأخذ

ومن،الناسمنقلفيطريداذليلامنهاوأخرجهالدولةعزمنوتسلمهابغدادالدولةعضددخللما

صاحبتغلبلأبييتعرضلاأنالدولةعضدحلفهوقد،فيأخذهاالشامإلىيمضيأنبختيارعزم

كانبغدادمنخرجوحين،ذلكعلىلهفحلف،منهماومراسلاتبينهماكانتلموذةوذلكالموصل

لأنها،ا)2(تغلبأبيمناالموصلبلادأخذالدولةلعزفحسن،حمدانبنالدولةناصربنحمدانمعه

الذين،قليلالعقلضعيفالدولةعزوكان.ا)2(الانأإليهوأقرب،)2(الشاممنامالاوأكثرأطيب

الدولةناصربنحمدان)3(بأخيإليبعثتلئن:لهيقولالدولةعزإلىأرسلتغلبأباذلكبلغفلما

إلىوأرسلهحمدانفأمسك.الدولةعضدمعكوأقاتلبغدادملكإلىأردكحتىوبنفسيبجيشيأعنتك

حربه،علىاجتمعاقدوأنهماالدولةعضدذلكوبلغ،القلاعبعضفيفسجنه،تغلبأبيخيه
)4(ء

إليهما،ذاهباهوواستمر،فأعفاهفاستعفاه،معهالطائعالخليفةإخراجوأراد،بجيشهإليهمافركب

منإليهأرسلبللهيأذنلمبهجيءفلما،أسيراالدولةعزوأخذ،وهزمهمافكسرهما،معهمافالتقى

وتشزد،كثيرةميرةمعهحملقدوكان،ومعاملتهاالموصلفأخذ،فورهمنسارثم،الحالفيقتله

علىوضتق،بالموصلالدولةعضدوأقام،جهةكلفيالسراياوراءهوبعث،البلادفيتغلبأبو

وأقام،وعزيمتهوهمتهوشجاعتهلصرامتهالناحيةتلكأكثرعلىواستحوذ،البلادتلكتغلبأبي

وتسلم،وربيعةبكربلادمنوغيرهماوامدمثافارقينوفتح،ا)5(وستيناثمانسنةأواخرإلىبالموصل

بنالدولةسعدحلب)6(صاحبعلىبقيتهاورد،الرحبةمنهافأخذ،تغلبأبينوابأيديمنمضربلاد

رجعوحين،بلدا،بلدأيتسلمهاتغلبأبيعمهبلادعلىالدولةسعدوتسلط،حمدانبنالدولةسيف

)2(

)3(

)5(

)6(

وانظر096(-968)8/الكاملانظر،إيرادهالحسن(ط)فيماوأثبتنا،(طو)(ب)منحاصرتينبينما

.(112-512)5/الأعيانوفياتفيبتمامهاالقصيدة

.(ط)منحاصرتينبينما

وهم.وهو،أخيابن:(ط)في

لزامباورالأنسابومعجمآ(19)8/والكامل،الخبرصدرانظر،تحريفوهو،عمه:(طو)()حفي

/1()552.

.(ب)منحاصرتينبينما

.(طو)(ب)منوالمثبت،الموصل:(ح)في
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ورؤوسدلهالطائعالخليفةفتلقاه،بغدادإلىوعاد،الوفاأباعليهااستنابالموصلمنالدولةعضد

.مشهودايوماوكان،البلدظاهرفيالناس

غلامأفتكينوبينالفاطميالمعزبنالعزيزبينكانتالتيالوقعةالسنةهذهفيالحوادثمنوقعومما

كما()1(معظماامكرماالمصريةالديارإلىمعهوأخذهالعزيزفهزمه،دمشقصاحبالدولةمعز

الكائنةهذهبسطوستينأربع()3(سنةافيتقدموقد،وأعمالهادمشقالفاطميالعزيزوتسلم،)2(تقدم

.)4(إعادتهعنأغنىبما

مؤيدحكمتحتوماالريقضاةبقضاءالمعتزليأحمدبنالجبارعبدالقاضيعلىخلعوفيها

الأدلة"عمد"و")5(النبوةدلائل"منها،حسنةمصنفاتوله،بويهبنالدولةركنبنالدولة

.وغيرها)6(

ولما،بلكينيوسفأخوزيريبنباديسالأميروهوالمصرييننائبالسنةهذهفيبالناسوحج

فأظهر.الأموال!منشاءبماالعامهذاالموسميضمنهمأنمنهوسألوا،اللصوصإليهاجتمعمكةدخل

عندهفاجتمع.كلكمأضمنكمحتىكلكماجتمعوا:()7(لهمأوقال!()7(سألواماإلىأالإجابةلهم

بقطعأمرذلكفعند.أحدمنهميبقلمإنهلهفحلفوا؟أحدمنكمبقيهل:فقال!،حرامياوثلاثونبضع

العباسيين.دونوالمدينةبمكةللفاطميينالسنةهذهفيالخطبةوكانت.فعلماونعم،كلهمأيديهم

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

أبيهبعدملك:)9(الديلميبويهبن)8(أحمدالحسينأبيالدولةمعزبنبختيارالدولةعزالملك

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما

.هـ()364سنةوفياتانظر

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما

.هـ()364سنةحوادثانظر

.عثمانالكريمعبدالدكتورحققهوقد"النبوةدلائلتثبيت"باسمطغ

عبدوللدكتور245(-244)17/النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر،التسعينأبناءمنوكان،هـ(4)15سنةتوفي

.6791سنةبيروتفيطجع"أحمدبنالجبارعبدالقضاةقاضي"عنوانهفيهكتابعثمانالكريم

.(ط)منحاصرتينبينما

المنتظمانظر،مئبتهوماوالصواب،تحريفوهو،بويهبنأحمدبنوالحسنالدولةمعزبن:()حفي

)7/98(.

الأعيانوفيات،وغيرها(058-575)8/الأثيرلابنالكامل82(-81)7/المنتظم2(91-182)2/الدهريتيمة

(912)4/الزاهرةالنجوم86(-0/184)بالوفياتالوافي232(-231)16/النبلاءأعلامسير268(-1/267)

.(95)3/الذهبشذرات)964(الخلفاءتاريخ
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إنه:يقال،جداالقلبقوي،البطششديد،الجسمحسنوكان،بقليلسنة)1(العشرينفوقوعمره

فيأماكنهافيالأسودويتقصد،أعوانغيرمنالأرضإلىفيلقيهالشديدالثور)2(بقوائميأخذكان

كانالأهوازببلادعمهابنكسرهولما،اللذاتعلىوالإقبال!واللعباللهوكثيركانولكنه.متصيداته

فيهعمهلابنيترفقفبعث،،)3(معهإلابالعيشيهنألاأشديداحبايحبهكانلهغلامأموالهمنأخذفيما

نقيبوبعث.لهما)4(قيمةلاعوادتينوجاريتينجزيلةوأموالعظيمةبتحفإليهوأرسل،يردهحتى

،الملوكأعينمنوسقط،الدولةلعزالناستعنيففكثر،المذكورالغلامعليهفرد،ذلكفيالأشراف

أنهأمرهمنال!ثم.العراقوأرضبغدادأخذمنجرىمماعليأشدالغلامهذاذهاب:يقولكانلأنه

ومدة،سنةوثلاثينستاحياتهمدةفكانت،سريعابقتلهوأمر،(ذكرنا)كماالدولةعضدعمهابنأسره

.وشهور)7(سنة)6(عشرةإحدىمنهادولته

وكان،)9(السنديةقضاءولي،قريعةبابنالمعروفالقاضي،بكرأبو:)8(الرحمنعبدبنمحمد

ومن،المحاضرةظريفالمعاشرةجميلوكان،ترددولاتكلفغيرمنالمسجوعبالكلاميأتيفصيحا

:شعره

حيلهالكذابفيوليس)م(ينمفيمنحيلةلي

قليلهفيهفحيلتيل!يقومايخلقكانمن

تأخرتوإن،فحاجب()11(يديكبينأتقدمتإن:تماشيا)01(إذاأصحابهمنللرجليقول!وكان

أعلم.والله،تعالىاللهرحمه،منهاالآخرةجمادىمنبقينلعشرالسبتيوموفاتهوكانت.فواجب

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

والعشرين.الخامسةنحوعمرهوكان،(ط)منوالمثبت،العشر:(بو)(ح)في

.(طو)(ب)منوالمثبت،بالفرس:(!)في

.(ط)منحاصرتينبينما

قيمتها.تقدرلاأي

.هـ()367سنةحوادثانظر

أبيهوفاةبعدوليإذ،مثبتهوماوالصواب،تحريفوهو،وعشرينإحدى:(بو)(طو)()حفي

.09()7/المنتظموانظر،هـ(سنة)356

.تقدمكماشرورذلكبسببوجرى،بغدادفيالرفضأظهرالذيوهو:زيادة(ط)في

-382)4/الأعيانوفيات29(-19)7/المنتظم(171)7/ماكولالابنالإكمال32(0-317)2/بغدادتاريخ

-65)3/الذهبشذرات922(-227)3/بالوفياتالوافي326()16/النبلاءأعلامسير345()2/العبر384(

)62.

.268()3/البلدانمعجم.الأنباروبينبغدادبين،عيسىنهرعلى،بغدادقرىمنقرية:السندية)9(

.(طو)(ب)منوالمثبت،لمماشيهيقولوكان:(ح)في(01)

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما(1)1
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وث!اثمئةوستيكثما!3سنةخلتص5ث!

وأن،ببغدادالمنابرعلىالخليفةبعدالدولةلعضديدعىأندلهالطائعالخليفةأمرمنهاشعبانفي

.والعشاءالمغربوبعدالفجروقتبابهعلىالدبادبتضرب

نأدلهالمطيعمنسألطالدولةمعزكانوقد،بويهبنيمنلغيرهيتفقلمشيءوهذا:الجوزيابنقالط

.ذلك)1(فيلهيأذنفلم،ببغدادبابهعلىالدبادبتضرب

،حمدانبنتغلبلأبيكانماأكثربالموصلمقيموهوالسنةهذهفي)2(الدولةعضدافتتحوقد

استناببغدادإلىالعودعلىعزموحين.والصغارالكبارالمدنمنذلكوغيروالرحبةوميافارقينكامد

وتلقاه،السنةهذهمنالقعدةذيسلخفيفدخلها،بغدادإلىورجع،الحاجبالوفاأباالموصلعلى

.بالصوابأعلموالله،مشهودايوماوكان،الطريقأثناءفيوالأعيانالخليفة

السنةهذهفيلدمشقالترابقسامملكذكر

أفتكين،وأسر،معهالقرمطيوالحسنأفتكينوانهزم،الرملةبأرضالعزيزمعأفتكيناتقع)3(لما

ويدنيه،يقربهأفتكينكان،الترابقساملهيقالطدمشقأهلمنرجلنهض،مصرديارإلىالعزيزفذهب

مصر،منالعزيزعساكروقصدته،أهلهاوطاوعه،دمشقعلىفاستحوذ،أسرارهعلىويأتمنه

يمكنهفلم،فحاصرهحمدانبنالدولةناصربنتغلبأبووجاء،بشيءمنهيتمكنوافلم،بهافحاصروه

حروبالعربمنوغيرهمعقيلبنيوبينبينهفوقع،طبريةإلىخائباعنهفانصرف،دمشقيدخلأن

فردتا،الدولةسيفعمهبنتوامرأتهجميلةأختهمعهوكانت،تغلبأبوقتلأنإلىالحالطبهالط،طويلة

وأخذ،دارفيفحبست،بغدادإلىبجميلةوبعث،أختهفأخذ،بحلبالدولةسيفبنالدولةسعدإلى

جزيلة.أموالطمنها

خللها،يسد،بالشامفأقام-اليمنمنكعببنالحارثبنيمنوأصله،الحارثيوهوقساموأما

وينهاهمفيأمرهم،عندهالناسويجتمع،بالجامعمجلسهوكان،عديدةسنينمدةبمصالحهاويقوم

به.يرسممافيمتثلون

)1(

)2(

)3(

.29()7/المنتظم

تحريف.وهو،لدولةاعز:(ط)في

ذهب..(ط)في
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ترابا.وكان،(تلفيتا)1قريةمنأصلهإن:عساكرابنقال

تلفيتاقريةمنترابأبلزبالايكنولم،قسامهووإنما،الزبالقسيماسمهيقولونوالعامة:قلت

بنأحمدلهيقالدمشقأحداثمنرجلإلىانتمىأنهأمرهبدووكان،منينقريةمنبالقرب

أزمةإليهوصارتوالأمراءالولاةوغلب،الأمورعلىاستحوذثم،حزبهمنفكان،الجسطارة)2(

وسبعينستسنةالمحرممنعشرالسابعالخميسيومفيمصرمنالتركييلتكين)3(قدمأنإلىالأحكام

إلى()4(مقيداأأرسلهثم،أسيرافأخذه،ظهرثم،مدةقسامفاختفى،ودخلهامنهفأخذها،وثلاثمئة

أعلم.والله،مكرماأيضابهاوأقام،إليهوأحسنفأطلق،المصريةالديار

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

قطيعةمن-القطيعيمالكبنبكرأبو:اللهعبدبنشبيببنمالكبن)5(حمدانبنجعفربنأحمد

أحمد،مصنفاتمنذلكغيرعنهروىوقد،اللهعبدابنهعنأحمد"مسند"راوي-ببغدادالدقيق

الحديث.كثيرثقةوكان،أيضاالمشايخمنغيرهعنوحدث

عنهالروايةمنأحديمتنعولم،والحاكمنعيموأبووالبرقانيشاهينوابنالدارقطنيعنهحدثوقد

بالماءالقطيعةغرقتحينكتبهبعضغرقبسبب،فيهالكلاممنبعضهمبهشغبماإلىالتفتواولا

التيكتبهعلىمعارضةتكونقدلأنها،بشيءليسوهذا،أخرنسخمنبعضهافاستحدث،الأسود

التسعين،جاوزوقد،عليهيقرأمايدريلافكانعمرهاخرفيتغيرإنه:ويقال.أعلموالله،غرقت

الله.رحمه

وفيه،العزيزوأخيهأبيهدولةأمراءأكابرمنكانوقد،يكنىكانوبه:)6(الفاطميالمعزبنتميم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(-4243)2/البلدانمعجمانظر،القلمونجبالقرىمن

أعلامسير"وفي،المسطان(ط)وفي،الحطار)2/42(البلدانمعجمففي:اسمهالمصادرتضبطلم

التعليقفيبشارالدكتوربينهكما،الذهبيبخطمجود"الجصطار":الإسلامتاريخوفي،الجصطر:"النبلاء

.043()8/عليه

.693()8/الإسلامتاريخمنهـ()373سنةوفياتمنالياءحرففيالذهبيترجمه؟الحروفاخرياءأوله

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما

48()3/اللباب(39-29)7/المنتظم7(-6)2/الحنابلةطبقات2(01/30)الأنساب74(-473/)بغدادتاريخ

الذهبشذرات(132)4/الزاهرةالنجوم192(-092)6/بالوفياتالوافي2(13-012)16/النبلاءأعلامسير

/3()65.

لابنمتابعةالسنةهذهوفياتفيكثيرابنذكرهوقد303(-103)1/الأعيانوفيات192()1/السيراءالحلة

،هـ(374)سنةوفاتهوكانت893()8/الإسلاموتاريخ:303(/1)الأعيانوفياتوفي،"منتظمه"فيالجوزي

.هـ()375سنةتوفيأنهالهمذانيالملكعبدبنمحمدعنخلكانابنونقل
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بمبلغمغني!جاريةلهفاشتريت،بغدادإلىأرسلأنهوهي،غريبةكائنةلهاتفقتوقد،فضيلةولهكرم

:-ببغدادشخصاتحبوكانت-فغنتأمرهاثمأصحابهأضافعندهحضرتفلما،جزيل

لمعانهموهناتألقبرقالهوىاندملمابعدمنلهوبدا

أركانهمتمنعالذرىصعبودونهالرداءكحاشيةيبدو

أشجانهوصدهإليهنظرايطقفلملاحكيفلينظرفبدا

أجفانهبهسمحتماوالماءضلوعهعليهاشتملتمافالنار

عافيتك.:فقالت،حاجةتسألينيأنلابد:لهاوقال!تميمطربفاشتد،أخربأبياتغنتهثم

،،)1(لذلكأفوجم.الأبياتبهذهأغنيحتىبغدادإلىتردني:فقالتعليهاوألح.هذاومع:فقال

إلىبهاسارثم،فأحجها،أصحابهبعضمعفأرسلها،،)2(سألتبمالهاأالوفاءمنبدايجدلمثم

أينيدرفلمالليلفيذهبتبغدادصبيحتهامنيدخلونالتيالليلةأمسوافلما،العراقطريقعلىبغداد

.الندمينفعهلاحيث،)3(شديداأندماوندم،شديداألماتألممولاهاإلىالخبرراحفلما،ذهبت

ذلكتولىالذيهوقاضيهموأن،ديباجمنثوباثمانينفيأدرجتوفيلماأنهخلكانابنذكروقدأ

.،)4(بالشرعالجهلسببهالذيالإسرافمنوهذا:قلت.منه

بنالحسينبنأحمدبدمشقالبريدباببمحلةإليهالمنسوبتينوالدارالحمامصاحب:)5(العقيقي

بنعليبنالحسينبنعليبنالأصغرالحسينبناللهعبدبنجعفربنالعقيقيمحمدبنعليبنأحمد

الحسيني.القاسمأبوالشريف،طالبأبي

باببمحلةأوالحمامالدارتنسبوإليه،دمشقأشرافوجوهمنكان:عساكرابنقال

مندفنوأنه،)7(السنةهذهمنالأولىجمادىمنخلونلأربعالثلاثاءيومتوفيأنهوذكر.،)6(البريد

بابخارجودفن-البلدنائبيعني-وأصحابهبكجوروحضرها،جنازتهبسببالبلدوأغلق،الغد

الصغير.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما

.(ط)منحاصرتينبينما

.كثيرا:(ب)وفي(ط)منحاصرتينبينما

.(ب)منحاصرتينبينما

.(46)3/منظورلابنومختصره،س(خ)عساكرابنتاريخ

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما

.(474)8/للذهبيالإسلاموتاريخ،(46)3/دمشقتاريخمختصرانظرهـ()378سنةالصحيحعلىتوفي
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وذلك،)1(قبرهوبهاوتربةحديثودارمدرسةوبناهادارهبيبرسالظاهرالملكاشترىوقد:قلت

بيانه.سيأتيكماوستمئةسبعينسنةحدودفي

القاضي.سعيدأبوالمرزبانبناللهعبدبنالحسن،النحوي:)2(السيرافيسعيدأبو

."النحاةطبقاتو"،"سيبويهكتابشرح"وله،نيابةبهاالقضاءوولي،بغدادسكن

باللغةعالماهذاسعيدأبووكان،مجوسيا)3(أبوهوكان،وغيرهدريدبنبكرأبيعنوروى

منإلايأكللازاهداوكان،العلمفنونمنذلكوغيروالحسابوالفرائضوالعروضوالنحووالقراءات

بنحوالناسأعلممنوكان،نفقتهمنهاتكون،دراهمبعشرةورقاتعشريومكلينسخكان،يدهعمل

ابنعلىواللغة،القراءاتمجاهدابنعلىوقرأ،)4(الفقهفيالعراقأهلمذهبوينتحل،البصريين

وكانت،اخرونوأنكره،الاعتزال!إلىبعضهمونسبه،والمبرمان)5(السراجابنعلىوالنحو،دريد

.الخيزرانبمقبرةودفن،سنةوثمانينأربععنالسنةهذهمنرجبفيوفاته

.بالآبندوني)8(ويعرف،)7(الجرجانيالقاسمأبو:)6.(يوسفبنإبراهيمبناللهعبد

،بغدادسكنثم،ذلكبعضفيعديابنورافق،الآفاقإلىوالحديثالعلمطلبفيرحل

.زاهدامصنفاثبتاثقةوكان،وغيرهمخزيمةوابنسفيانبنوالحسن،يعلىأبيعنبهاوحدث

وذكر،الباقلاءبمرقالمأدومالخبزأكلهأكثرأنوذكر،خيراعليهوأثنىالبرقانيعنهروى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

بدمشق.الظاهريةالكتبدارمقروهي،الظاهريةالمدرسةهي

الألباءنزهة921(-)7/218الأنساب342(-341)7/بغدادتاريخ(013-)912واللغويينالنحويينطبقات

(165)2/اللباب315(-313)1/الرواةإنباه232(-145)8/الأدباءمعجم59()7/المنتظم358(-)357

-1705/)الوعاةبغية74()2/بالوفياتالوافي2(94-247)16/النبلاءأعلامسير97(-78)2/الأعيانوفيات

.(66-65)2/الذهبشذرات(905

فأسلم.مجوسياأبوهوكان:2(48/)16النبلاءأعلامسيرفي

حنيفةأبيمذهبالعراقأهلبمذهبوالمراد34(1)7/بغدادتاريخانظر،مقحمةوكأنها،وقراءاتهم:(ح)في

الله.رحمه،النعمان

59()7/والمنتظم342()7/بغدادتاريخمنوالمثبت،تحريفوهو،المرزبانابن(بو)(طو)(ح)في

لقبهالذيوهو،المبردعنالنحوأخذ،العسكريالنحوياسماعيلبنعليبنمحمدبكرأبيلقبهووالمبرمان

.(591-918)3/الرواةإنباهفيترجمتهانظر،هـ()326سنةتوفي،إياهوسؤالهلهملازمتهلكثرة،به

(-261263)16/النبلاءأعلامسير69(-59)7/المنتظم29(-19)1/الأنساب(804-704)9/بغدادتاريخ

.(66)3/الذهبشذرات381(-038)الحفاظطبقات(4133/)الزاهرةالنجوم

فيالجوزيلابنمتابعةوفيه،تحريفوكلاهما،الريحاني(ط)وفي،الزنجاني:(طو)(بو)()حفي

.261()16/النبلاءأعلامسيرمنوالمثبت59()7/المنتظم

.26(1/)16النبلاءأعلامسيرمنوالمثبت،تصحيفوهو،الابندري:(طو)(بو)(ح)في
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تعالى.اللهرحمه،سنةوتسعينخمسعنتوفي،وورعهوزهدهتقللهمنأشياء

التسعينبلغ،والحشمةالبيوتاتأهلمن،الشيبانيأحمدأبوالأمير:ورقاءبنمحمدبناللهعبد

-)1(-
:النساءصفةفيأنشدأنهالأعرابيابنعنثعلبعنروى،سنهأ

انكسارهاالضلوعتقويمإنألاتقيمهالستالعوجاءالضلعهي

واقتدارهاضعفهاعجيباأليسالفتىعلىواقتداراضعفاأيجمعن

أعوجوإنأعوجضلعمنخلقتالمرأةإن":الصحيحالحديثمنالمعنىأخذالشاعروهذا:قلت

."عوجوفيهااستمتعتبهااستمتعتوإن،كسرتهتقيمهذهبتفإن،أعلاهالضلعفيشيء

بنمحمدبنإبراهيمعن"مسلمصحيح"راوي:الجلودي)3(،عمرويهبن)2(عيسىبنمحمد

ثمانينوبلغ،النسخمنيدهكسبمنيأكل،الزهادمنوكان،الحجاجبنمسلمعن)4(الفقيهسفيان

وكرمه.بمنهتعالىاللهرحمه،سنة

وث!اثهئةوستيوتسمسنةخلت5ث!

عليها،تغلب،سنةأربعينمنذالبطيح!بلادصاحب،شاهينبنعمرالأميرتوفيمنهاالمحرمفي

ذلكفكل،مرةغيروالجيوشوالسراياالجنودإليهوبعثت،والخلفاءوالملوكالأمراءعنهوعجز

علىماتكلههذاومع،كلهاالمدةهذهكذلكومكث،وقوةتمكنفيلهماوكل،ويكسرها(يغلبها)

الدولةعضدفرام،الحسنولدهبعدهمنبالأمروقام.الجبناءأعيننامتفلا،()6(أنفهحتفافراشه

شاهين،بنعمربنالحسنفكسرهم،الجنودمنخلقفيهاسريةإليهفأرسل،يدهمنالملكينتزعأن

كلإليهيرسلهمالعلىفصالحه،الدولةعضدإليهأرسلحتى،بالكليةيتلفهمأنوكاد،خائبينوردهم

الغريبة.العجائبمنوهذا،ذلكعلىالدولةعضدمنرهائنوأخذسنة

وقد1،الطالبييننقيب؟الموسويموسىبنالحسينأحمدأبيالشريفعلىقبضمنهاصفروفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.(ط)منحاصرتينبينما

بالوفياتالوافي3(53-1/103)6النبلاءأعلامسير(1/288)اللباب(79)7/المنتظم(285-283)3/الأنساب

.87()3/الذهبشذرات(133)4/الزاهرةالنجوم792()4/

حاشيةانظر،بضمهالاالجيمبفتحإنه:قالحين"اللباب"فيالأثيرابنووهم،الأصحوهو،الجيمبضم

.345(344-/1)المنتبهوتبصير283()3/الأنساب

.هـ()803سنةوفياتفيترجمتهسلفت

يغلها.،(طو)(ب)في

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما
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وأتي،ثميناعقداعندهأودعالدولةعزوأن،الأسراريفشيبأنهواتهم،ا)1(سنينمدةالحجأميركان

منه،فأخذ،بالعقدواعترف،عليهمزوراوكان،خطهأنهفأنكر،الأسرارإفشاءفيخطهأنهبكتاب

ذلك.فيمظلوماوكان،غيرهووليالنقابةعنوعزل

.غيرهوولى،معروفبنمحمدأباالقضاةقاضيالدولةعضدعزلأيضاالشهرهذاوفي

صدقمضمونهبماالجوابفرد،كثيرةبمراسلاتالدولةعضدإلىمصرمنالبريدوردشعبانوفي

الطوية.وحسنالنية

الدولة،تاجألقابهفييزيدوأن،والجوهرالخلععليهيجددأنالطائعمنالدولةعضدسألثم

وفوض،كثرتها)2(منالأرضتقبيلمنيتمكنلمماالملابسأنواعمنعليهفخلع،كلهذلكإلىفأجابه

والأمراءالرؤساءذلكوحضر،ومغاربهاالأرضمشارقفيالمسلمينومصالحالأمورمنبابهوراءماإليه

هائلا.مشهودايوماوكان،الناسوأعيان

وقهرهم،وكسرهمفعقرهم،وغيرهمشيبانبنيمنالأعرابمنالذعارإلىرمضانفيوأرسل

ديارهمفأخذت،سنةوثلاثيننيفمدةالتمربعينمتحصناالأسديمحمدبنضبة)3(أميرهموكان

أحوالهم.وحالت،أموالهموأخذت

وعقد،الكبرىالدولةعضدبنتدلهالطائعالخليفةتزوجالقعدةذيمنبقين)4(لتسعالثلاثاءيوموفي

مئتاويقال،دينارألفمئةمبلغهصداقعلىحافلاهائلاعقداوكان،والرؤساءالأعيانبحضرةالعقد

صاحب،النحويالفارسياأحمدبنالحسنأعليأباالشيخالدولةعضدوكيلوكان،دينارألف

عليبن)6(المحسنعليأبوالقاضيالعقدخطبةخطبالذيوكان،(")التكملة"و"الإيضاح"

.مشهودايوماوكان،التنوخي

معهوكانت،وأعمالهانوى)7(منقريبابالشامحمدانبنالدولةناصربنتغلبأبيمقتلكانوفيها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(ط)منحاصرتينبينما

الخليفة.يديبينالأرضتقبيلمنمعهيتمكنلمما:(ط)في

تحريف.وهو،منية(ط)في

.(101)7/المنتظمانظر،تصحيفوهو،لسبع:(ط)في

تصحيف.وهو،الحسين:(ط)وفي،(ب)منحاصرتينبينوما،هـ()793سنةوفياتفيترجمتهسترد

الفرج"كتابصاحبوهو(101)7/المنتظممنوالمثبت،تصحيفوهو،الحسن:(طو)(بو)(ح)في

سنةتوفي،متداولةمشهورةكتبوكلها،الأجوادفعلاتمنوالمستجاد"المحاضرةنشوار"و"الشدةبعد

.(162-915)4/"الأعيانوفيات"فيترجمتهانظر،هـ()384

.07(0)8/الأثيرلابنالكاملانظر،الرملةفيكانقتله
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حلب.صاحبالدولةسيفبنالدولةسعدعمهابنإلىفردتا،الدولةسيفعمهبنتوزوجتهجميلةأخته

المساجدوجدد،ومحاسنهابغدادعمارةالدولةعضدجددالسنةهذهوفي:الأثيرابنقال

والحسابوالأطباءوالمحدثينالفقهاءمنوالجراياتالأرزاقوالأئمةالفقهاءعلىوأجرى،والمشاهد

بيوتهمبعمارةببغدادالأملاكأصحابوألزم،والشرفالبيوتاتلأربابالصلاتوأطلق،وغيرهم

وأرسل،مكةإلىبغدادمنالحجاجطريقوأصلح،المكوسوأطلق،الطرقاتومهد،ودورهم

بعمارة-نصرانياوكان-هارونبننصرلوزيرهوأذن:قال.بالحرمينللمجاورينوالصلاتالصدقات

.()1لفقرائهمالأموالوإطلاق،والديرةالبيع

ونهاوندوهمذانالدينوربلادنواحيعلىاستحوذقدوكان،الكرديحسينبنحسنويهتوفيوفيها

منأولادهاختلفتوفيفلما،وغيرهمابالحرمينالصدقةكثير،السيرةحسنوكان،سنةخمسينمدة

.الأرضفيشوكتهوقويت،بلادهأكثرمنالدولةعضدوتمكن،شملهموتمزقبعده

منبلغهكانلماوذلك،الدولةفخرأخيهبلادإلىكثيفة)2(جيوشفيالدولةعضدركبالسنةهذهوفي

بينهماوماوالريهمذانالدولةفخرأخيهبلادفتسلمركبأعدائهمنتفرغفلما،عليهواتفاقهماالدولةعزممالأة

حسنويهبلادإلىسارثم،عليهانائبهليكون)3(الدولةركنبنبويهالدولةمؤيدأخيهإلىذلكوسلم،البلادمن

بعضهم،وأمر،أولادهبعضوحبس،كثيرةجليلةوكانت،وذخائرهحواصلهوأخذبلادهفتسلم،الكردي

،وذكرهصيتهوارتفعالبلادفيالدولةعضدشأنوعظم،بلادهمبعضمنهمفأخذ،الهكاربةالأكرادإلىوأرسل

عليهغلبولكنه،يكتمهفكانا)4(مثلهاالموصلفيلهتقدمكانوقد،الصرعداءالسفرةهذهفيأصابهأنهإلا

تضر.مابقدرتسرلاوالدنيا،جهيدجهدبعدإلاالشيءيذكرفلاالنسيانكثرة

دارمنلهابعداغداأبكتيومهافيأضحكتماهمتىدر

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

عليأبيأختابن-الروذبارياللهعبدأبو:أحمد)6(بنعطاءبنأحمد

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.07(075-4)8/الأثيرلابنالكاملانظر

.جنود:(ط)و(ب)في

.هـ()373سنةوفياتفيترجمتهسترد

.(ط)منحاصرتينبينما

أضحكت.ماإذادار:(ط)في

القشيريةالرسالة337(-336)4/بغدادتاريخ384(-1383/)5الأولياءحلية05(5-)794الصوفيةطبقات

(135)4/الزاهرةالنجوم228(-227)16/النبلاءأعلامسير77()3/البلدانمعجم(101)7/:المنتظم03()

.(68)3/الذهبشذرات
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،بصورفأقامبغدادمنانتقلقدوكان،الضوفيةمذهبعلىيتكلموكان،الحديثأسند-الروذباري)1(

.)2(السنةهذهفيبهاوتوفي

قبلشعرهومن،وغيرهاللغةفي"المجمل"كتابصاحب:اللغويالحسينأبوزكريا)3(بنأحمد

بيومين:موته

وإسراريوبإعلانيوبيعلمابهاأحطتقدذنوبيإنربيا

وإقراريلتوحيديذنوبيفهببهاالمقرلكنيالموحدأنا

الأثير.ابنذلكذكر

سكن،بالجعلويعرف؟المعتزلةمشايخأحد،البصري،اللهعبدأبو:(علي)بن)4(الحسين

الحسنأبيعلىالفروعفياشتغالهوكان،للمعتزلةوصنف،العراقيينمذهبوانتحلبغداد

الثمانين.قاربوقد،دفنوعنده،)6(الكرخي

رحمه،قدمنا)7(كماالضدقاتكثيروكان،البلادتلكأمير:الكرديالحسنبنحسنويه

تعالى.الله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.هـ()322سنةوفياتفيترجمتهسلفت

القصد.صحة:فقلت؟الصلاةفيأصحشيءأي:يقولقائلاكأنالمنامفيرأيت:قال:زيادة(ط)في

ومجالسة،الروحذوبانالأضدادمجالسة:وقال،أتمالقصدرؤيةبإسقاطالمقصودرؤية:يقولقائلافسمعت

علىيؤمنللمؤانسةيصلحمنكلولا،للمؤانسةيصلحللمجالسةيصلحمنكلوليس،العقولتلقيحالأشكال

فقط.الأمناءلاإالأسرارعلىيؤمنولا،الأسرار

مهـوتركخشعونصحلاتهتمفىهتمأثذينهاتمؤصمنونأفلحقذ):تعالىقال،الفلاحعلامةالصلاةفيالخشوع:وقال

.!آتبهفرونيفلحإنهرلا):تعالىقال،القلبوخرابالنفاقعلامةالصلاةفيالخشوع

(301)7/المنتظمفيالجوزيلابنمنهمتابعةالسنةهذهوفياتفيكذلككثيرابنذكرهوقد71(1)8/الكاملانظر

.هـ()593سنةوفياتفيترجمتهوسترد،هـ()593سنةالصحيحعلىووفاته

وسير(101)7/المنتظممنوالمثبت،تصحيفوهو،الحسن:(بو)(ح)وفي،(ط)منترجمتهسقطت

.225(-224/)16النبلاءأعلام

سير(101)7/المنتظم(1)43للشيرازيالفقهاءطبقات74(-73)8/بغدادتاريخ(041)1/والمؤانسةالإمتاع

.68()3/الذهبشذرات(4135/)الزاهرةالنجوم3(30)2/الميزانلسان225(-1/422)6النبلاءأعلام

.هـ(034)سنةوفياتترجمتهسلفتوقد،(ب)منوالمثبت،تصحيفوهو،الحسينأبي(ح)في

السنة.هذهحوادثانظر
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وتسعينخمساوبلغ،الكثيرأسند،البزازمحمدأبو:ماسيبنأيوببن)1(إبراهيمبناللهعبد

السنة.هذهمنرجبفيتوفي،ثبتاثقةوكان،سنة

.شيبانأئمبابنويعرفبغدادقاضي،الهاشمي،الحسنأبو:يحىبنعليبنصا!ح)2(بنمحمد

هذهفيتوفي،السيرةجيدوكان،قديماببغدادالحكموليوقد،تصانيفله،فاضلاعالماوكان

بمئه.وإيانااللهرحمه،الثمانينوقارب،السبعينجاوزوقدالسنة

وث!اثمئةسبميرللدنةخلت5ث!

ظاهرإلىالدولةعضدفتلقاه،الدولةعضدأخيهإلىالدولةمؤيدجهةمنعبادبنالصاحبوردفيها

.جدأكثيرةهدايامعهورد،إقطاعهفيزاد،عليهوخلع،باحترامهالدولةوأمر،وأكرمه،البلد

القبابلهوضربت،الطائعالخليفةفتلقاه،بغدادإلىالدولةعضدرجعمنهاالآخرةجمادىوفي

.الأسواقوزينت

عظيم.شيءالجهازمنمعهاوحمل،الدولةعضدبنتبزوجتهالخليفةدخلالشهرهذاوفي

حسنةأشياءوفيها،الدولةعضدإلىاليمنصاحبمنهداياوصلتا)3(أيضااالشهرهذاوفي

الفاطمي.المعزبنالعزيزوهو،مصرلصاحبالسنةهذهفيبالحرمينالخطبةوكانت

:الأعيانمنالسنةهذهتوفيوممن

المصنفاتلهومن،الرأيأصحابأئمةأحد،الرازي،الحنفيالفقيه،بكرأبو:علي)4(بنأحمد

."القرآنأحكام"كتابوله،المفيدة

وقته،فيالحنفيةرياسةإليهانتهت،ورعازاهداعابداوكان،الكرخيالحسنأبيتلميذوهو

)1(

)2(

)3(

)4(

النجوم253(-252)16/النبلاءأعلامسير351()2/العبر(201)7/المنتظم904(-)9/804بغدادتاريخ

.(96-68)3/الذهبشذرات(137/)4الزاهرة

الوافي227(-226/)16النبلاءأعلامسير(201)7/المنتظم365(-363)5/بغدادتاريخ(574)والقضاةالولاة

.7(5)3/الذهبشذرات(4/137)الزاهرةالنجوم(561)3/بالوفيات

.(ط)و(ب)منحاصرتينبينما

النبلاءأعلامسير601(-501)7/المنتظم)144(للشيرازيالفقهاءطبقات315(-314)4/بغدادتاريخ

شذرات(422-1/022)المضيةالجواهر(4/138)الزاهرةالنجوم(142)7/بالوفياتالوافي34(1/034-1)6

.(82-2)7البهيةالفوائد7(1)3/الذهب
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وغيرهماالطبرانيالقاسموأبيالأصمالعباسأبيمنالحديثسمعوقد،الآفاقمناتطلبةإليهورحل

يقبل.فلمالقضاءيوليهأنعلى(دله)1الطائعأرادهوقد

.)2(الخوارزميموسىبنمحمدبكرأبوعليهوصلى،العامهذامنالحجةذيفيوفاتهكانت

.(أيضأ)بغندرويلقب،)4(الوراقبكرأبو:زكريابنمحمدبن)3(الحسينبنجعفربنمحمد

صاعد،وابن،الباغنديوسمع،وخراسانفارسببلادالكثيرالحديثسمع،رحالاجوالأوكان

تعالى.اللهرحمه،حافظاثقةوكان،الأصبهانينعيمأبوالحافظوعنه،وغيرهم،دريدوابن

صاحب،اللغوي،النحوي،اللهعبدأبو:خالويهبنأحمدبنالحسين،)6(خالويهابن

بنبكركأبي:الشأنهذامشايخ()7(بهاأفأدرك،بغداددخلثم،همذانمنأصله،المصنفات

صارثم،السيرافيسعيدأبيعلىواشتغل،الزاهدعمر)8(وأبي،مجاهدوابندريدوابن،الأنباري

المتنبيمعوله،جلسائهأحدوهويكرمهالدولةسيفوكان،حمدانآلعندمكانةلهفكانت،حلبإلى

فيهيقولأنيكثركانلأنه،")9(ليس"كتابمنها،كثيرةمصنفاتخلكانابنلهسردوقد.مناظرات

عشر،الاثنيالأئمةوترجم،)01(أقسامهعلىفيهتكلم"الآل"وكتاب،كذاالعربكلامفيليس

فيفرداوكان،حسن)11(شعروله،ذلكوغير"الدريدية"وشرح،القرآنمنسورةثلاثينوأعرب

تعالى.اللهرحمه،زمانه

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

.القضاءعلىأرادهالذيهودئهالمطيعالخليفةأن31(4)4/بغدادتاريخوفي،(طو)(بو)(ح)فيكذا

.الكتابهذامنهـ(304)سنةوفياتفيترجمتهسترد

المنتظمفيوأيضاترجمتهوثمة(521)2/بغدادتاريخمنوالمثبت،تصحيفوهو،الحسن:(بو)(ح)في

(303-203)2/بالوفياتالوافي2(51-412/)16النبلاءأعلامسير619(-069)3/الحفاظتذكرة(701)7/

.73()3/الذهبشذرات385(-384)الحفاظطبقات(4/913)الزاهرةالنجوم

.(طو)(ب)منوالمثبت،تحريفوهو،الدقاق:(ح)في

وفياتفيترجمتهسلفتوقد،شعبةصاحبجعفربنمحمدالكبيرالمحدثهواللقبهذاعليهأطلقمنأشهر

.الكتابهذامنهـ(ا)39سنة

(178)2/الأعيانوفيات32(1/4)الرواةإنباه2(..)9/الأدباءمعجم)383(الألباءنزهة(1123/)الدهريتيمة

.71()3/الذهبشذرات(4/913)الزاهرةالنجوم(2267/)الميزانلسان356(2/)العبر

.(ط)منحاصرتينبينما

.هـ()345سنةوفياتفيترجمتهسلفتوقد،تصحيفوهو،عمروأبي:(ح)في

الأعيانوفياتفيتردلمزيادةوهي،العربكلامفي:بزيادة"العربكلامفيليس"كتاب:(ط)في

الخطية.نسخنافيولا(917)2/

.(ط)منوالمثبت،أنسابه:(بو)(ح)في

.(917)2/الأعيانوفياتانظر
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وث!اثمنةوسبميوإحرفىسنةخلت5ث!

.بغدادمنبالكرخعظيمحريقوقعمنهاالأول!ربيعفي

هذامعثم،الدولةعضدهيب!شدةمعذلكمنالناسفعجب،الدولةلعضدنفيسشيءسرقوفيها

واللهأ،هذافعلمنبعثمصرصاحبإن:ويقال!،أخذهمنيعرففلمالاجتهادكلاجتهدوا

.()1(أعلم

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الجزجاني،الإسماعيلي،بكرأبو:العباسبنإسماعيلبنإبراهيمبنأحمد،()2(الإسماعيليأ

الجوال!.الرحال!الكبيرالحافظ

علىكتاباصنف،والاعتقادالانتقادوأحسن،وأجادفأفاد،وصنفوخرجوحدثالكثيرسمع

.غزيرةوعلوم،كثيرةفوائدفيه"البخاريصحيح"

.أرزقفلمإليهالرحلةعلىمرةغيرعزمتكنت:الدارقطنيقال!

)4(وتسعينأربعابنوهو،وثلاثمئةوسبعينإحدىسنةرجبعاشر)3(السبتيوموفاتهوكانت

الله.رحمه،سنة

السبيعي.محمدأبو:(صا)ح)بنأحمدبنالحسن

وكان،مكثراحافظاثقةوكان،والبرقانيالدارقطنيوعنه،وغيرهماالمطرزوقاسماجريرابنسمع

الله.رحمه،الروايةعسر

)1(

)2(

)3(

)4(

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما

للشيرازيالفقهاءطبقات77(-)96جوجانتاريخفيالإسماعيليوترجمة.(طو)(ب)منحاصرتينبينما

-292)16/النبلاءأعلامسير519(-)3/479الحفاظتذكرة)7/801(المنتظم)1/924(الأنساب()116

الذهبشذرات(014)4/الزاهرةالنجوم8(-7)3/للسبكيالشافعيةطبقات2(13)6/بالوفياتالوافي692(

.7(وه72)3/

فيومثله،رجبغرة.تلميذهوهو-96()صللسهميجوجانتاريخوفي،(طو)(بو)()حفيكذا

ترجمته.مصادر

أعلامسيرانظر،هـ()277سنةالإسماعيليولادةوكانت،تصحيفوهو،وسبعين:(طو)(بو)(ح)في

.392()16/النبلاء

بالوفياتالوافي(992-692/)16النبلاءأعلامسير(459-529)3/الحفاظتذكرة(274-272)7/بغدادتاريخ

.76(و71)3/الذهبشذرات)382(الحفاظطبقات(913)4/الزاهرةالنجوم038(-11/937)
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.بالباداالمعروف،الشاهداللهعبدأبو:طهمانبنالهيثمبنالحسنبنعليبنالحسن

رحمه،أعمىمقعدا13(سنةعشرةخمسمنها،سنةوتسعينسبعاعمر،ثقةوكانالحديثسمع

بلادبعدةالحكمولي،القاضيالضبيبكرأبو:محمدبنإسماعيلبن)2(الحسينبناللهعبد

تعالى.اللهرحمه،ديناصينانزهاعفيفاوكان،)3(كثيرة

الحنبلي.الفقيه،التميميالحسنأبو:الليثبنأسدبن)4(الحارثبنالعزيزعبد

البغداديالخطيبذكروقد،واحدغيرعنوروى،الحديثوسمع،الخلاففيومصنفكلامله

أصحابفيالخطيبدأبهذازالما:وقالالجوزيبنالفرجأبوذلكورد.(حديثا)وضعأنه

الأسديعليبنالواحدعبدالقاسمأبووهوهذاعنهحكىالذيالخطيبوشيخ:قال.حنبلبنأحمد

الكفاربأنيقولوكان،الحديثأهلمنوليسمعتزلياكانفإنه،قولهعلىيعتمدلا)6(العكبري

.النارفييخلدونلا

بتخليدهذايقوللافكيف،الكبائرأصحابتخليدبوجوبيقولون)7(فإنهم،غريبوهذا:قلت

!الكفار

.أيضا)8(بطةابنفيالكلامحكىوعنه:قال

منوأصله،ببغدادالصوفيةشيخ،الواعظ،الصوفي،الحصريالحسنأبو:)9(إبراهيمبنعلي

.البصرة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

تصحيف.وهو،أمقيد:(ط)في

وفياتفياسماعملبنالحسينأبيهترجمةسلفتوقد،تصحيفوهو،الحسنبناللهعبدوفيه(901)7/المنتظم

.هـ(033)سنة

قضاءها.تولىالتيالبلدانذكر(144)9/بغدادتاريخوفي،تحريفوهو،ببغداد:(ط)في

.(011)7/المنتظم(462-01/461)بغدادتاريخ

.(462-01/461)بغدادتاريخ

هووالعكبري011()7/المنتظممنوالمثبت،أسدمنالعكبريالواحدعبد:(بو)(طو)()حفي

وانظر،وفياتهافيترجمةوسترد،هـ()456سنةتوفي،النحوياللغوي،الأسديبرهانبنعليبنالواحدعبد

.الجزءهذامن-218(217)ص

المعتزلة.أي

.هـ()387سنةوفياتانظر

.(111)7/المنتظم
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الرباطلهبنيسنهكبرتلماثم،بالجامعالناسيعظوكان،وغيره)1(الشبليصحبقدوكان

وله،الجمعةإلىالجمعةمنإلايخرجلاوكان،)2(الزوزنيبصاحبهعرفثم،المنصورلجامعالمقابل

طريقتهم.علىالتصوففيجيدكلام

رحمإن،وأرجوأخافحتىفيليشيءوأي؟منيعليئما:قالأنهعنهالجوزيابننقلهومما

.)3(مالهعذبعذبوإن،مالهرحم

.بغدادمنحربباببمقبرةودفن،الثمانينعلىنيفوقدالحخةذيفيتوفي

كتابةعلىيكتبيشاءلاالتزويرعلىملكةله،الخطقويكان:المزؤر)4(الأحدبمحمدبنعلي

يدهعلىالسلطانوختم،عظيمببلاءالناسوبلي،خطهأنهعليهالمزورذلكيشكفلا،فعلهإلاأحد

.)5(السنةهذهفيوفاتهكانتثم،يفدفلممرارا

شيخ،المروزيمحمدبناللهعبدبنأحمدبنمحمد:()6(الشافعيالمروزيأزيدأبوالشيخ

.والورعوالعبادةوالزهدالفقهفيعصرهأهلوإمام،زمانهفيالشافعية

.وغيرهالدارقطنيمنهفسمع،بهاوحدث،بغدادودخل،الحديثسمع

خطيئة.عليهكتبتالملائكةأنأعلمفماالحجطريقفيزيدأباالشيخ)7(عادلت:البزاربكرأبوقال

."الشافعيةطبقات"فيبتمامهاترجمتهذكرتوقد

الله.رحمه،السنةهذهمنرجبمنعشرالثالثالجمعةيومبمروتوفي:)8(نعيمابنالشيخقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.هـ()334سنةوفياتفيترجمتهسلفت

الزوزني،الحسنأبووهو(111)7/المنتظممنوالمثبت،تحريفوهو،المروزي:(طو)(بو)(ح)في

ودليل(521)4/للسمعانيالأنسابانظر،الزوزنيبرباطفعرف،الرباطنسبوإليه،الحصريالحسنأبيتلميذ

.25(1)بغدادخارطة

.(111)7/المنتظم

.312(/)16النبلاءأعلامسير9(-8)9/الأثيرلابنالكامل(111)7/المنتظم

عضدوكان:الأثيرابنوقال352()16/السيرفيومثلههـ،375سنةحوادثفيوفاتهذكر)9/8(الكاملفي

بينهما،الحالإفساديريدمنعلىالموافقةفيإليهبعضهمخطعلىيكتبأنأمرهالملوكبينالإيقاعأرادإذاالدولة

.الحالفينفسد،إليهالمكتوبيتوصلثم

المنتظم)115(للشيرازيالفقهاءطبقات314()1/بغدادتاريخفيزيدأبيوترجمة.(طو)(ب)منحاصرتينبينما

طبقات72(-71)2/بالوفياتالوافي315(-)16/313النبلاءأعلامسير925(-)4/802الأعيانوفيات112()7/

.76()3/الذهبشذرات792(/1)الثمينالعقد38(0-937)2/الإسنويطبقات77(-71)3/للسبكيالشافعية

.(عدل)اللسان.معهركبأي

بن=بالحاكمالمشهوروهو314()1/بغدادتاريخمنوالمثبت،نعيمأبو:والمنتظم(طو)(بو)()حفي
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..)1(
عطاءوابنالجريريصحب،الصوفيةمشاهيرأحد،الشيرازياللهعبدأبو:خمي!بن

وغيرهما.

كانأنهعلىتدلحكاياتعنه"إبليستلبيس"المسمىكتابيفيذكرتوقد:الجوزيابنقال

.)3(بالصوابأعلمتعالىوالله،)2(الإباحيةمذهبيذهب

وث!اثمئةوسبميرثنتيرسنةخلت5ث!

وبستانه.دارهإلىالدولةعضدساقهالذيالماءجرىا)4(منهاأالمحرمفي:الجوزيابنقال

الأطباءفيهرتبوقد،بغدادمنالغربيالجانبفيالدولةعضدأنشأهالذيالمارستانفتحصفروفي

.كثير)6(شيءوالعقاقيروالأشربة(ا)الأدويةأمنإليهونقل،والخدم

فولوه،الدولةصمصامولدهأحضرواحتىموتهأصحابهفكتم،الدولةعضدتوفيوفيها:قال

أعلم.وتعالىسبحانهوالله،والولايةبالخلعإليهفبعث،الخليفةوراسلوا،الأمر

الدولةعضدأخبارمنشيءذكر

بغدادوملكالعراقصاحب.الديلميبويهبن)8(الحسنعليأبي)7(الدولةركنبنشجاعأبو

.()9(وغيرهاا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

-177(162)17/السيرفيترجمتهانظر،الحكمبننعيمبنحمدويهبنمحمدبناللهعبدبنمحمدوهو،البيع

التدليس.كثيركانالبغداديالخطيبأنالمعروفومن

(452-451)7/الأنساب)92(القشيريةالرسالة938(-5/1385)الأولياءحلية466(-)462الصوفيةطبقات

43(-42)3/بالوفياتالوافي347(-342)16/النبلاءأعلامسير381()3/البلدانمعجم(121)7/المنتظم

.-77(76)3/الذهبشذرات(163-941)3/للسبكيالشافعيةطبقات

المنيرية.ط037(-)936إبليسوتلبيس(121)7/المنتظم

هذاكانقد:بقولهالذهبيالإماموصفهفقد،مختلقةقصةكانربما"إبليستلبيس"فيالجوزيابنأوردهما

أعلامسيرانظر.الطاعةفيالعمربطولومتع،بالسننوالتمسك،السندوعلووالعملالعلمبينجمعقدالشيخ

.346-347()16/النبلاء

.(ط)منحاصرتينبينما

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما

.(1-12113)7/المنتظم

.(طو)(ب)منوالمثبت،خطأوهو،الدولةركنبنشجاعبنالدولةعضدبويه(ح)في

تصحيف.وهو،الحسين:(ط)في

.(ط)منحاصرتينبينما
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:قالأنه!ي!اللهرسولعنالصحيحفيثبتوقد.الملوكملكومعناه،شاهنشاهتسمىمنأولوهو

."وجلعزاللهإلاملكلا،الأملاكملكتسمىرجلوجلعزاللهعند-اسمأخنعروايةوفي-اسمأوضمع"

ابنا)1(القاضيأوذكر،الخليفةمعبهالهخطبمنوأول،ببغدادالدبادبلهضربتمنأولوهو

اللهعبدبنمحمدالحسنأبيقولذلكفمن،وغيرهكالمتنبيهائلةبمدائحالشعراءامتدحهأنهخلكان

:ا)2(لهأقصيدةمنالسلامي

القصرلهايلوحأنالمطاياقصارىجاعلالبسيطةعرضطوىإليك

النسرأجمعكماأشياء)3(ثلاثةوصارميالظلامفيوعزميفكنت

الدهرهوويومالدنياهيودارالورىهوبملكاماليوبشرت

المتنبي:قالوقد،الحلالالسحرهووهذا:خلكانابنقالثم

الخلائقوأنتالدنياومنزلكالمنىورؤيتكالأقصىالغرضهي

الدهر.يذكرلمفإنه،كلهالمعنىاستوفىولا،السلاميكقولالطلاوةفيولش!:خلكانابنقال

وهوأيضاأالسلامييلحقولم،بيتالهقصيدةفيالدينناصحالقاضيالأرجانيأحمدبكرأبووقال

:ا)4(قوله

دار)5(فيوالأرضساعةفيوالدهررجلفيالناسفرأيتلقيته

بهيقاتلبجيشيستمده،)6(دمشقصاحبأخيهمولىأفتكينإليهوكتب:خلكانابنقال

فلعلك،فعلكفاحشفاخش،ذلكذلكقصارفصارعزكغرك:الدولةعضدإليهفكتب،الفاطميين

.)8(الإبداعكلا)7(فيهاأأبدعوقد.والسلام،بهذاتهدا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(ب)منحاصرتينبينما

.هـ()293سنةوفياتفيترجمتهوسترد،(طو)(ب)منحاصرتينبينما

.أشباه(704-452/)الأعيانوفياتفي

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما

،مطبوعديوانوله،الحسننهايةفيرائقشعرله،متأخرشاعروالأرجاني53(-52)4/الأعيانوفياتانظر

.الكتابهذامنهـ(54)4سنةوفياتفيترجمتهسترد

.هـ(364)سنةحوادثانظر

.(ط)منحاصرتينبينما

.(45-453/)الأعيانوفياتانظر
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همةذاكانأنهذكرنا)1(وقد،قبلهكانممنلأحديقعلمماالخليفةمنالتعظيممنلهجرىوقد

المجاورينعلىوالصدقاتالنفقاتوأجرى،والطرقاتبغدادعمارةفياجتهد،وعزموصرامة

مدينةعلىالسوروأدار،العضديالمارستانوبنى،الأنهاروحفر،البيوتاتوأهل،بالحرمين

سنين.خمسوكان،العرا!تىعلىملكهمدةفيكلهوهذا،ع!ي!الرسول

سياستهفييتجاوزكانأنهإلا،الهمةبعيد،الهيبةشديد،السياسةحسن،فاضلاعاقلاكانوقد

لرجلأخذلهغلاماأنوبلغه.بتغريقهافأمر،المملكةتدبيرعنفألهتهجاريةيحبكان،الشرعيةالأمور

مبالغة.وهذه،نصفينفقطعهبسيففضربه،بطيخة

تعالى:قولهتلاوةسوىكلاملهيكنلمموتهعلةأخذتهوحين.الصرعداءموتهسببكان

.ا)2(ماتحتىهجيراههذافكانأ0(-2892:اووقةأ!ستطتيةعنى!هكممالهعنىأغف!آ)

،إقليدسكتابعندهيقرأوكان،والفضيلةالعلميحبكانأنه"منتظمه"فيالجوزيابنوحكى

لهأنوذكر،ذلكوغير،لهصنفهالذي"والتكملةالإيضاح"وهو،)3(الفارسيعليلأبيالنحووكتاب

:يقولفأنشأ،المطرفنزل،المطرجاءقدلوفودبستانإلىخرجوقدقولهفمنهشعرا

السحرفيجوارمنوغنا!المطرفيإلاالراحشربليس

الوترتضاعيففيناغماتللنهىسالباتغانيات

الحبرأفانينفيرافلاتنجلزاهراتراقصات

الفكرإبانالهمرافضاتمجنمحسناتمطربات

البشرفادتى)5(منالخمرمسقياتمعدنها)4(منالكأسمبرزات

القدرغلابالأملاكمالكركنهاوابنالدولةعضد

القمردار)7(ماالأرضملوكفي)6(بغيتهلهاللهسهل

.هـ()936سنةحوادثانظر(1)

.(ط)منحاصرتينبينما)2(

.هـ()377سنةوفياتانظر)3(

مطلعها.:(54)4/الأعيانوفياتوفي،مخزنها:(161)7/المنتظمفي)4(

.(ط)منوالمثبت،نار:(بو)(!)في()5

تصحيف.وهو،نصره:(ط)في)6(

تصحيف.وهو،دامما:(ط)في)7(
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بالغرر)2(فيهمالملكليساس)1(أولادهفيالخيروأراه

.بعدها)4(يفلحلم،القدرغلاب:قالمنذإنه:فيقال:قال)3(

فيوفاتهوكانت،ذلكعقبوفاتهكانتثم،يديهبينفيهأنشدتماآخرالأبياتهذهأنغيرهوذكر

فيهوكانأ،فيهفدفنعليمشهدإلىوحمل،سنةوأربعينثمانأوسبععنالسنةهذهمنشوال

وتاج،الدولةعضدقبرهذا:عليمشهدعندلهبنيتالتيالتربةفيقبرهعلىكتبوقد،،تشيع

الخلاصفيلطمعه،المتقيالإمامهذامجاورةأحب،الدولةركنبنشجاعأبي،المفة)6(

وعترتهمحمدعلىوصلواتهدلهوالحمد(111:النحلأ!ونقسهاعنتجدلنفس!لتآق!يوم!يو

.الطاهرة

.)7(اللهعبيدبنللقاسموهيالأبياتبهذهموتهعندتمثلوقد

خلقاظنةعلىأمهلولمعدواأدعفلمالرجالصناديدقتلت

شرقاوشردتهمغربافشردتهمنازلكلمنالملكداروأخليت

رقاليأجمعالخلقرقابوصارتورفعةعزا)8(النجمبلغتفلما

ملقئعاجلا)01(حفرتيفيذاأنافهاجمرتي)9(فأخمدسهماالردىرماني

أشقى؟بمصرعهمنيالذيذافمنسفاهةودينيدنيايفأذهبت

كماماتأنإلى(92-28:الحاقةأ!هوسلطتيةعنىهلك!ماليهعنىأكأما)الآيةهذهيكررجعلثم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

تصحيف.وهو،الملكولباس:(ط)في

54()4/الأعيانوفيات،(الصاويط))2/791(الدهرويتيمة116(-115)7/المنتظمفيالأبياتانظر

.2(5)9/الأثيرلابنوالكامل

بعدها.يفلحفلم،هذهأبياتهفياجترأقدفإنه،أولادهوقبح،شعرهوقبحاللهقبحه:زيادة(ط)في

.)7/116(المنتظم

.(ب)منحاصرتينبينما

تصحيف.وهو،المملكة:(ط)في

ولما.هـ()288سنةاللهعبيدأبيهبعدالعباسيالمعتضداستوزره،الشعراءالكتابمنوزير،اللهعبيدبنالقاسم

سدالذيوهو،بالرقةغائبوهو،للمكتفيالبيعةوعقد،الوزارةبأعباءالقاسمقامهـ()928سنةالمعتضدمات

سنةوفياتفيترجمتهسلفت.للدماءسفاكاالقاسموكان،لسانهوفلتاتهجوهمنخوفاالروميابنللشاعرالسم

-)14/18النبلاءأعلاموسير362(-361)3/الأعيانوفياتفيترجمتهوانظر،الكتابهذامنهـ()192

)02.

.(171)7/والمنتظم،(ط)منوالمثبت،تصحيفوهو،البحر(بو)(ح)في

عاطلا.:"المنتظم"و(طو)(ب)في

والمنتظم.(طو)(ب)منوالمثبت،جدتيفأخلق(ح)في



313الدولةعضدأخبارمنشيءذكر

معزيا،الطائعالخليفةوجاءه،السوادثيابوعليهالأرضعلىالدولةصمصامابنهوجلس،ذكرنا)1(

ركبالعزاءانقضىولما،كثيرةأياما()2(وجوههنعنحاسراتأالأسواقفيعليهالنساءوناح

شمسولقبه،التاجوألبسهوسورهوطوقه،خلعسبعالخليفةعليهفخلع،الخلافةدارإلىصمصامة

.مشهودايوماوكان،أبوهيتولاهكانماوولاه،الدولة

بزوجالمعروف)4(الحريريبكرأبو:وهببنالحسنبنجعفربنأحمدبنجعفر)3(بنمحمد

.)5(الحرة

شاهين،وابن،رزقويهابنوعنه،وغيرهم،داودأبيوابن،والبغوي،جريرابنسمع

.)6(الثقاتالعدولأحد،جليلاكان:وقال،والبرقاني

بدرابنةمطبخإلىيدخلكانأنهالحرةبزوجتسميتهسبب:الجوزيوابنالبغداديالخطيبقال

منسالمةالمرأةهذهبقيتالمقتدرتوفيفلما،باللهالمقتدرزوجةكانتالتيالمعتضد)7(مولى

حوائجمنشيئايحملحدثشابغلاموهوهذاوكان،الأموالكثيرةوالمصادرات)8(النكبات

فنفق،حركارشيقاشاباوكان،الخدمجملةمعلهاالذيالمطبخإلىبهفيدخل،رأسهعلىالطعام

ينظرللستوكيلاصارأنإلىالحالبهترقتثم،المطبخعلىكاتباجعلتهحتىفقدمته،القهرمانةعلى

وأحبته،بهفعلقت،حجابوراءمنتحدثهالستصارتحتىالحالبهآلثم،والعقارالضياعفي

ليظهر؟جزيلامالاوأعطتهفشجعته،ذلكغائلةمنوخافنفسهفاستصغر،بهايتزوجأنوسألته

علىعزمتثم،والأكابرالقضاةتهاديشرعتثم،لذلكليتأهليناسبهماوالسعادةالحشمةعليه

بالمكارماتفغلبتهم،عليهاأولياؤهاواعترض،القضاةحضورعندبهورضيت،تزويجه

ألفثلاثمئةمننحوامنهافورث،قبلهتوفيتثم،طويلادهرامعهفمكثت،عليهودخلت.والهدايا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.هـ()372وسنة(1-16117)7/المنتظمانظر

.(ط)منحاصرتينبينما

.(911)7/المنتظم(121)4/الأنساب(154-153)2/بغدادتاريخ

.(112)4/الأنسابانظر،الثيابمننوعوهو،الحريرإلىنسبة

قيل:،زوجةلهمكانتإذاعليهمالمماليكلغلبةالخلفاءعادةوكذا،بهاالمقتدرتزويجلأجلبالحرةسميتإنما

.(451)2/بغدادتاريخ.الحرة

.(153)2/بغدادتاريخ

فيمقتلهخبروانظر،بدرأخبارسلفتوقد،محرفةجملةوهي..مولاتهبدارأبيهمطبخإلىيدخل(ط)في

.الكتابهذامنهـ()928سنةحوادث

تحريف.وهو،الكتاب:(ط)في
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)1(وكرمهبمنهوإياناتعالىاللهرحمه،السنةهذهفيوفاتهكانتحتىبعدهاعمرهوطال،دينار

وث!اثمئةوسبميوث!اثسنةخلت5ثي

الناسمنكثيرومات،وثمانمئةالافأربعةإلىالطعاممنالكزبلغحتىببغدادالأسعارغلتفيها

منها.الحجةذيفيالحالتساهلثم،جوعا)2(الطرقاتفيالضعفمن

فخرأخيهإلىبعثالوزيرعبادبنالقاسمأباوأن،الدولةركنبنالدولةمؤيدبموتالخبروجاء

إليه،وأحسنعليهوخلع،عليهكانماعلىأيضاعبادابنفاستوزر،أخيهمكانالملكفولاه،الدولة

ولكن،ذلكلهميتمفلم،الكوفةمعليأخذوهاالبصرةقصدواالدولةعضدموتالقرامطةبلغولما

.وانصرفوافأخذوه،كثيرمالعلىصولحوا

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الدولة.ركنبنالدولةمؤيدبويه

تزوجوقد،وزيرهعبادبنالقاسمأبوالصاحبوكان،)3(تقدمكمايملكهأبوهكانمابعضعلىملكاكان

عظيم.سرف!وهذا،دينارألفسبعمئةبهاعرسهعلىفغرم،الدولةمعزعمهبنتبزبيدةهذاالدولةمؤيد

يوسف.أيضاويسمى،الصنهاجيالحميري:منادبنزيريبنبلكين

إلىسارحينإفريقيةبلادعلىاستخلفهوقد،،)5(الفاطميأالمعزأمراء،)4(أكابرأمنوكان

وهذا،ولداعشربسبعةواحدةليلةفيبشروقد،حظيةأربعمئةله،السيرةحسنوكان،القاهرة

.)6(المغربيباديسجدوهو،غريب

الخيرأباوصحب،الشامودخل،القيروانبلادمنأصله،المغربيعثمانأبو:)7(سلامبنسعيد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(911)7/والمنتظم(154-153)2/بغدادتاريخانظر

.الجوعمنالموتىمنالطرقاتوجافت:زيادة(ط)في

.هـ()368سنةووفياتهـ()365سنةحوادثانظر

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما

.(ط)منحاصرتينبينما

سنةوفياتفيباديسترجمةوسترد(ط)منمثبتهوماوالصواب،باديسبنالمعزجد:(بو)()حفي

.الكتابهذامنهـ(4)60

(123-122)7/المنتظم03(-)92القشيريةالرسالة(131-121)9/بغدادتاريخ(483-)947الصوفيةطبقات

(144)4/الزاهرةالنجوم238(-)237الأولياءطبقات321(-032)16/النبلاءأعلامسير365()2/العبر

.81()3/الذهبشذرات
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عليهأثنىوقد،كراماتلهوكانت،المواسمفييظهرلاوكان،سنينمدةبمكةوجاور،الأقطع)1(

تعالى.اللهرحمه،صالحة)2(أحوالوله،وغيرهالخطابيسليمانأبو

بابنيعرف،الواسطي،المزنيمحمدأبو:المختاربنعثمانبناللهعبدبنمحمد)3(بناللهعبد

.السقاء

،بغداددخل،حافظافهماوكان،والبغوي،داودأبيوابن،الموصلييعلىوأبا،عبدانسمع

شيئا،عليهينكروافلم،الحفاظمنوغيرهالدارقطنييحضرهوكان،حفظهمنكثيرةمجالسبهافحدث

بهحدثكماالصبا)4(بخطأصلهفيوجدوهثم،عليهأنكروهبحديثيعلىأبيعنمرةحدثأنهغير

.بالصوابأعلموالله،تعالىاللهرحمه،عهدتهمنفبرىء،سواء

وث!اثهئةوثلثبميرأربحلللنةخلت5ث!

بويه،بنالدولةركنبنالدولةفخرعمهوبينالدولةبشمسالملقبصمصامةبينالصلحجرىفيها

وتحفا.سنيةخلعاالدولةلفخرالخليفةوأرسل

فهلك،فيهامنعلىالدارفسقطت،رباحدربفيعرسعملمنهارجبوفي:الجوزيابنقال

.)5(عامةالمصيبةفكانت،الهدمتحتمنونبشن،النساءأكثر

:وفاةكانتوفيها

)6(الحسينبنمحمدالفهخأبيالحافظ

والتعديل.الجرح

فيالمصنف،الموصليالأزدي:الحسينبنأحمدبن

وأربعيننيفسنةمات،التصوففيالشأنكبيروكان،حلبأعمالمنتيناتوسكن،المغربمنأصلهكان)1(

.23(-22/)16النبلاءأعلاموسير372(-037)الصوفيةطبقاتانظر،وثلاثمائة

.أحواللهورؤي:(طو)(ب)في(2)

المنتظم09()7/الأنساب98(-87)ص:الحوزيلخميسالسلفيسؤالات132(-013-)01بغدادتاريخ)3(

الزاهرةالنجوم669(-659)3/الحفاظتذكرة352(-351)16/النبلاءأعلامسير365()2/العبر(123)7/

.81()3/الذهبشذرات)385(الحفاظطبقات(441-451)4/

.(01/131)بغدادتاريخانظر(4)

.(412)7/المنتظم()5

(04)9/الأثيرلابنالكامل(126-125)7/المنتظم991(-)1/891الأنساب244(-243)2/بغدادتاريخ)6(

-347)16/النبلاءأعلامسير523()3/الأعتدالميزان689(-679)3/الحفاظتذكرة368(-367)2/العبر

.84()3/الذهبشذرات)386(الحفاظطبقات348(
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بوضعبعضهمواتهمه،زمانهحفاظمنكثيروضعفه،وطبقتهيعلىأبيمنالحديثسمعوقد

فيعليهينزلكانجبريلأن:ع!ي!النبيإلىبإسنادهفساقه،بغدادعليهقدمحين،بويهلابنرواهحديث

علىهذاراجكيفصحيحاهذاكانإنوالعجب.كثيرةدراهموأعطاهفأجازه.الأميرذلكصورةمثل

وعقل.فهمأدنىلهممنأحد

.)2(وستينتسعسنةتوفيإنه:وقيل،)1(السنةهذهفيوفاتهالجوزيابنأرخوقد

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

منوقيل،قضاعةمنبطن-الحذاقينباتةبنإسماعيلبنمحمد)3(بنالرحيمعبديحىأبوالخطيب

ولم،الجهاديةالخطبديوانهأكثرولهذا،حمدانبنالدولةسيفأيامفيحلبخطيب؟الفارقي-إياد

الله.يشاءأنإلافيهيلحقولا،هذاديوانهمثلإلىيسبق

بخطبةجمعةيومخطبأنهعنهالكنديالدينتاجالشيخروى،ورعاديناذكيابليغافصيحاكان

له:قالعليهأقبلفلما،المقابربينأصحابهمنجماعؤفي!يماللهرسولالسبتليلةفيرأىثم،المنام

فييعدواولم،قرةللعيونيكونوالمكأنهم:نباتةلابنفقالالقبورإلىأومأثم،الخطباءبخطيبمرحبا

كماويجمعهم،أخلقهمكماوسيجدهم،أنطقهمالذيوأسكتهم،خلقهمالذيأبادهم1،مرةالأحياء

-)4(-.ص

إلىوأشار-الناسعلىشهداءتكونونيومقولهإلىانتهىحتىنباتةابنالكلام!تمم،!لمحرلمحهم

أحسنتأحسنت:فقالع!ح!اللهرسولإلىوأشار،143:البقرةأمهوشهيداعلييهئمالرسولويكون!والصحابة

كبير،أمرالسرورمنوبهفاستيقظ.اللهوفقك:وقال-فيهفيوتفلوجهه!يماللهرسولفقبل،ادنهادنه

فيهمنويوجد،بطعامفيهايستطعملميوماعشرثمانيةإلاذلكبعديعشولم،وبهاءنوروجههوعلى

الله.رحمه،ماتحتىالمسكرائحةمثل

وسبعينأربعسنةوتوفي،وثلاثمئةوثلاثينخمسسنةفينباتةابنولد:الفارقيالأزرقابنقال

.)5(خلكانابنحكاه.وثلاثمئة

)2(

)3(

)4(

المنتظم)7/125(.

.2(44)2/بغدادتاريخ

(461)4/الزاهرةالنجوم362()2/العبر322(-132/)16:النبلاءأعلامسير(581-561)3/الأعيانوفيات

.8(-83)3/الذهبشذرات

.(ط)منحاصرتينبينما

خطابةولايتهوفي،بميافارقينوتوفي،سنةوثلاثونتسعفعمره:الذهبيوقال!،(157)3/الأعيانوفياتانظر

إحدىسنةفيخطبهسالفابتدأفإنه،مولدهفيغلطوانعم،مولدهفيغلطواقدأو؟نظرالدولةسيفأيامحلب

.(8304/الإسلامتاريخ).خطيبوهووثلاثمئةوخمسين
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وث!اثمنةوسبميوخمللعللدنةحين5ثي
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يديهوبين،ذهببسرجفرسعلىوأركبهوطوقهوسوره،الدولةصمصامةعلىالخليفةخلعفيها

.،)1(مثلهأجنيب

كثير،جحفلفيالكوفةدخلا،وجعفرإسحاقوهماالقرامطةسادةمناثنينبأنالخبروردوفيها

كانشجاعتهمعالدولةعضدولأن،وشهامتهملصرامتهموذلك،ذلكبسببالنفوسفانزعجت

،بغدادمنجيشإليهمفجهز.أيضاقبلهمنالدولةعزوكذلك،واسطمنأراضيوأقطعهم،يصانعهم

الحمد.ودله،منهمالناسنفوسفيكانماوبطل،الفسادفيهاأكثرواقدالتيالنواحيتلكعنفطردهم

بجامعالناسفاجتمع،الإبريسميات)2(الثيابعلىمكسايضعأنعلىالدولةصمصامةعزموفيها

ذلك.منفأعفوا،بينهمتقعالفتنةوكادت،الناسوانزعج،الجمعةبتبطيلوهموا،المنصور

الخليفةإليهوجاء،للعزاءصمصامةفجلس،)3(الدولةمؤيدابنبموتالخبروردالحجةذيوفي

يديه،بينالأرضوقبل،الدولةصمصامةإليهفقام،يديهبينوالأولياءوالقراء،السوادثيابفيالطائع

.مشهوداوقتاوكان،دارهإلىراجعاالخليفةوانصرف،حسنةبألفاظالعزاءفيوتخاطبا

الشيخ:توفيوفيها

اختياراتوله،الشافعيةمشايخأحدوهو،الحسينبنالحسنواسمه:)4(هريرةأبيبنعليأبو

كفاية.فيهبما")6(الطبقات"فيترجمناهوقد،(،)المذهبفيأغريبةكثيرة

.بحسينك)8(المعروفالنيسابوريأحمدأبو:يحى)7(بنمحمدبنعليبنالحسين

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما

.(برسم)المحيطالقاموس.الحرير:الإبريسم

.هـ()373سنةوفياتفيوفاتهسلفتوقد،خطأوهو،الدولةمؤيدبموت:(ط)في

أعلامسير267()2/العبر75()2/الأعيانوفيات(131-1)12الشيرازيطبقات992(-892)7/بغدادتاريخ

وفاتهكثيرابنذكروقد.037()2/الذهبشذرات263(-256)3/للسبكيالشافعيةطبقات(1/043)5النبلاء

.المعتمدةترجمتهمصادرفيكماهـ(34)5سنةوفاتهأنوالصواب،منتظمهفيالجوزيابنمتابعاالسنةهذهفي

.(ط)منحاصرتينبينما

للمصنف.الشافعيةطبقاتأي

سير936(-368)2/العبر969(-689)3/الحفاظتذكرة(128-127)7/المنتظم75(-74)8/بغدادتاريخ

-941)1/للإسنويالشافعيةطبقات275(-274)3/للسبكيالشافعيةطبقات4(90-704)16/النبلاءأعلام

.84()3/الذهبشذرات)386(الحفاظطبقات(4471/)الزاهرةالنجوم(024

الصغير.حسين:بمعنىحسينكفيكون،للتصغيرالفارسيةفيالكاف
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وإذا،لغيرهيقرأهلاماوحدهلهويقرأأولادهعلىيقدمهوكان،لهوتلميذاخزيمةابنعندتربيتهكانت

ثلاثاحسينكعمركانخزيمةابنتوفيولما.مكانهحسينكبدثالسلطانمجالسعنخزيمةابنتخلف

قياميتركلا،()1(للقرآنأوقراءةعبادةالناسأكثرمنفكان،طويلادهرابعدهعمرثم،سنةوعشرين

ابنوضوءيحكيوكان،والصلاتوالبرالصدقاتكثير،شتاءولاصيفولا،سفرولاحضرفيالليل

.النيسابوريأحمدأبوالحافظعليهوصلى،اللهرحمه،منهصلاةأحسنالأغنياءفييرولم،وصلاتهخزيمة

الشافعيةأئمةأحد،الداركي)3(القاسمأبو:محمدبناللهعبدبنالعزيزعبد،الداركي)2(القاسمأبو

زمانه.في

.ماتأنإلىبغدادسكنثم،نيسابورنزل

منه.أفقهرأيتما:الإسفرايينيحامدأبوالشيخقال

فتواهكانتفربما،طويلتفكربعدفيجيب،الفتوىعنيسألكانأنهعنهالبغداديالخطيبوحكى

عنفلانعنفلانروى،ويلكم:فيقولذلكفيلهفيقال،حنيفةوأبيالشافعيلمذهبمخالفة

ومخالفتهما،حنيفةوأبيالشافعيبمذهبالقولمنأولىبهفالأخذ،ا)4(وكذاكذاأ!يالهاللهرسول

.عنه)د(اللهرضي،الحديثمخالفةمنأسهل

وقد،بالاعتزالمتهماوكان،علمهمتانةعلىدالةجيدةوجوهالمذهبفيوله:خلكانابنوقال

وهو،الذاركيمحمدبنالحسنلأمهجدهعنوالحديث،المروزيإسحاقأبيالشيخعنالفقهأخذ

.)6(الافاقأهلمنوغيرهبغدادشيوخعامةعنهوأخذ،الإسفرايينيحامدأبيالشيخمشايخأحد

رحمه،)7(السبعينعلىنيفوقد،السنةهذهمنالقعدةذيفيوقيل،شوالفيوفاتهكانت

تعالى.الله

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.(ط)منحاصرتينبينما

-912)7/المنتظم924()5/الأنساب(181-1)17للشيرازيالفقهاءطبقات(465-1463/بغداد)0تاريخ

-404)16/النبلاءأعلامسير037()2/العبر(918-188)3/الأعيانوفيات484(-483)1/اللباب(013

)4/148(الزاهرةالنجوم)805(للإسنويالشافعيةطبقات333(-033)3/للسبكيالشافعيةطبقات604(

.85()3/الذهبشذرات

.(892)5/الأنساب.أصبهانقرىمنقريةأنهاوظنى:السمعانيقال،داركإلىنسبة

.(ط)منحاصرتينبينما

.(1/504)6السيرانظر،إليهالرجوعيحسنالخبرهذاعلىتعليقالذهبيوللإمام(01/464)بغدادتاريخانظر

.(918)3/الأعيانوفيات

.الإسلاموتاريخالخطيبتاريخفيكما،"سنةوسبعونبضعوله":الفوارسأبيابنقال
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شافعيافقيهاكان،بالحسنويويعرف،النيسابوريسهلأبو:حسنويهبنمحمدبنأحمدبنمحمد

تعالى.اللهرحمه،يعنيهلاعمابنفسهمشتغلا،محدثاأديبا

المالكي.،الفقيه،بكرأبو:صا!ح)1(بنمحمدبناللهعبدبنمحمد

ء.)2(صء
البرقاني.وعنه.وعيرهمداودأبيبنبكروأبي،والباغندي،عروبهابيمنسمع

،فأباه،القضاءعليهوعرض،مذهبهرياسةإليهوانتهت،مالكمذهبشرحفيتصانيفوله

أيضا.الاخريقبلفلم،)3(الحنفيالرازيبكربأبيوأشار

تعالى.اللهرحمه،سنةوثمانينستعنمنهاشوالفيوفاتهوكانت

وث!اثمئةوسبميرستسنةخلت5ثي

كثير.خلقفهلك،ببغداد)4(الحياتكثرتمنهاالمحرمفي:الجوزيابنقال

.ببرقكثيرمطروقع-تموزمنالعشروناليوموكان-)6(الأولربيعمنخلونولسبع
)5(

منهاسقط)7(عظيمةزلزلةبالموصلكانتبأنهفيهالخبرووردببغدادجداالأسعارغلترجبوفي

عظيمة.أمةأهلهامنومات،كثيرعمران

ودخل،وأسرهالدولةشرففغلبه،فاقتتلا،الدولةشرفأخيهوبينالدولةصمصامبينوقعوفيها

فاتفقالدولةصمصامليكحلبفراش،الدولةشرفاستدعىثم،بالسلامةوهنأهالخليفةفتلقاه،بغداد

وقع.ماغري!منوهذا،موتهلعد.،)8(" !كحل.موله

الأنساب473(-)4/466المداركترتيب)167(للشيرازيالفقهاءطبقات463(-)5/462بغدادتاريخ)1(

(801)3/بالوفياتالوافي333(-332)16/النبلاءأعلامسير371()2/العبر(131)7/:المنتظم(125)1/

.19(/1)الزكيةالنورشجرة86(-85)3/الذهبشذرات

.512(-1051/)4النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر،وهموهو،عروبةأبيابن:(طو)(ح)في)2(

.هـ(037)سنةوفياتفيترجمتهسلفت)3(

تصحيف.وهو،الحياث:(بو)(ط)في(4)

لتسع.:131()7/المنتظمفي)5(

المنتظم.منوالمثبت،()حفيسقطتوقد،الآخر:(ب)في)6(

.(طو)(ب)منوالمثبت،سقطت(ح)في)7(

.هـ()937سنةوذلك،الدولةصمصامموتأي)8(
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الذارقطني،الحسنأبيالحافظشهادةمعروفبنمحمدأبوالقضاةقاضيقبلمنهاالحجةذيوفي

ع!ي!اللهرسولعلىقولييقبلكان:وقالذلكعلىندمالدارقطنيأنفذكر،عقبةبنمحمدوأبي

العظيم.العليباللهإلاقوة)1(ولاحولفلا.غيريمعإلابقليعلىقولييقبللافصار،وحدي

!ثهـاثمئةوسبميولللبحسنةخلت5ثي

دلهالطائعبينالبيعةوجددت،الدولةوأعيانالقضاةفيهالخليفةبحضرةمجلسعقدمنهاصفرفي

.مشهودايوماوكان،الدولةعضدبنالدولةشرفوبين

وضربت،البلدوزينت،الخليفةدارإلىطيارفيدارهمنالدولةشرفركبمنهاالأولربيعفيثم

علىلهوعقد،لواءينوأعطاه،وسورهوطوقهالخليفةعليهفخلع،والدبادبالطبول()2(والبوقاتأ

محمدأبوالقاضيالدولةشرفمعقدممنجملةفيوكان،ذلكعلىواستخلفه،دارهوراءما

:قالالخليفةراهفلما،معروفبنأحمدبناللهعبيد

انسوناماوطالحشوناأوالقادمينابالأحبةمرحبا

فمكث،الخليفةامرأةأختهعندإلىالدولةشرفدخلالبيعةقضيتولما.الخليفةيديبينالأرضفقبل

يهنونه.والعامةالخاصةوجاءه،للتهنئةدارهإلىوسار،خرجثم،ينتظرونهوالناس،العصرإلىعندها

كثير.فناءلحقهثم،جداالغلاءاشتدالسنةهذهوفي

.فعزاهالخليفةفجاءه-ولدأمتركيةوكانت-الدولةشرفأمتوفيتوفيها

أعلم.والله،معا)3(بهمافهني،توأمانابنانالدولةلشرفولدوفيها

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.الطبريبابنويعرف،المروزيحامدأبو:عليبنالحسينبنأحمد

علىدرس،حنفيافقيهامتفننا،بالأثربصيرامتقنا،العبادةفيمجتهدا،للحديثحافظاكان

بغداددخلثم،بخراسانالقضاةقضاءوولي،والتاريخالفقهفيكتباوصنف،)4(الكرخيالحسنأبي

الذارقطني.بانتخابعنهالناسوكتب،بهافحدث،سنهعلتوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

.(132-113)7/المنتظمانظر

.(ط)منحاصرتينبينما

.(136-135)7/المنتظمانظر

.هـ(034)سنةوفياتفيترجمتهسلفتوقد،تصحيفوهو،الحسينأبي:(ط)في
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وصلى،سنةستينعنالحجةذيمنعشرةلسبعالجمعةليلةوفاتهكانت:باللهالمقتدربنإسحاق

الأمراءجنازتهوحضر،المقتدرأمشغبجدتهتربةفيودفن،أميرذاكإذوهوباللهالضدرابنهعليه

إليهواعتذر،فيهالخليفةعزىمنالدولةشرفوأرسل،الدولةشرفجهةومنالخليفةجهةمنوالأعيان

له.حصللوجعالحضورعدممن

تعالى.اللهرحمهأيضاالسنةهذهفيتوفي،فاضلاوكان:باللهالمكتفيبنجعفر

صاحب،النحويعليأبو:سليمانبنالغفارعبدبنأحمدبنالحس!،)1(الفارسيعليأبو

."التكملةو""الإيضاح"منها،المصنفات

أبيغلامأنا:يقولكانبحيث،الدولةعضدعندوحظي،الملوكوخدمبغداددخلثم،ببلدهولد

،المبردعلىأصحابهمنقولموفضله،بالاعتزالقولماتهمهوقد،الأمواللهوحصلت.الئحوفيعلي

.وغيرهجنيبن)2(عثمانعنهأخذوممن

تعالى.اللهرحمه،سنةوتسعينبضععنالسنةهذهفيوفاتهوكانت

الواحد.أمةوتكنى:المحاملي)3(إسماعيلبنالحسيناللهعبدأبيالقاضيبنتستيتة

أعلممنوكانت،ذلكوغيروالنحووالدوروالحسابوالفرائضالفقهوحفظت،القراءاتقرأت

فيفاضلةوكانت،هريرةأبيبنعليأبيالشيخمعبهتفتيوكانت،الشافعيبمذهبوقتهافيالناس

أيضا.وحدثتالحديثسمعتوقد،الخيراتفعلإلىمسارعة،الصدقةكثيرة،نفسها

تعالى.اللهرحمها،سنةوتسعينبضععن)4(رمضانفيوفاتهاوكانت

)7/138(المنتظم317(-)315الألباءنزهة276(-275)7/بغدادتاريخ()013واللغويينالنحويينطبقات()1

82(-08)2/الأعيانوفيات275(-1/273)الرواةإنباه261()4/البلدانمعجم261(-232)7/الأدباءمعجم

-1/1376)بالوفياتالوافي(486-1048/)الاعتدالميزان(4)3/العبر038(-937)16/النبلاءأعلامسير

الميزانلسان151()4/الزاهرةالنجوم702(-)1/602النهايةغاية704(-)2/604الجنانمرآة937(

.98(-88)3/الذهبشذرات(894-1/694)الوعاةبغية(2591/)

.هـ()293سنةوفياتفيترجمتهوسترد،خطأوهو،عثمانأبو:(طو)(بو)(ح)في)2(

.هـ(033)سنةوفياتفيترجمتهسلفت)3(

تحريف.وهو،رجب:(ط)في(4)
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وث!اثمثةوسبميرثياث!سنةخلت5ث!

.ببغدادوالفناءالغلاءكثرمنهاالمحرمفي

،كثيرةسفناوغرقت،الأبنيةمنكثيراشيئاهدمتبحيث؟والعواصفالرياحكثرتشعبانوفي

.(()1شاملوخطببلأهائلأمروهذا،جوخىناحيةمنبالأرضفألقته،الزوارقبعضواحتملت

منوماتوا،الطرقاتفيالناسمنكثيرسقطبحيث،شديدحرالبصرةأهللحقالوقتذلكوفي

الحر.شدة

:الأعيانمنتوفيوفيها

الحافظ.المقرىءاللهعبدأبو:ثابتبنعليبن)2(الحسين

وقد،الزيحسنظريفا،وكانكلهيمليهمافيحفظالأنباريابنمجلسيحضركان،أعمىولد

تعجبهوكانت،المفسر)3(النقاشحياةفيوذلك،السبعالقراءاتفيعملهاقصيدةإلىالشاطبيسبق

زمانه.شيوخوتعجب

ابنسمع،والحديثالفقهفيمقدماكان،زمانهفيالحنفيةشيخ:)4(القاضيأحمدبنالخليل

الله.رحمهما،المتقدمالنحويسميئوهذا،وغيرهمصاعدوابنوالبغويخزيمة

إلىنسبة-فوقمعجمتينبخاءين-الخرخاني)6(،العباسأبو:()الهيثمبنزيادبنمحمدبنزياد

وقد.جيمثمبخاءأيضاالخرجانيولهم،جماعةوهم،بجيمينالجرجانيولهم،قومسقرىمنقرية

تعالى.اللهرحمه،"منتظمه"فيالجوزيابنالفرجأبوالشيخالمواضعهذهحرر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(ط)و(ب)منحاصرتينبينما

.(421)7/والمنتظم75()8/بغدادتاريخمنوالمثبت،تصحيفوهو،الحسن:(طو)(بو)(ح)في

.هـ()351سنةوفياتفيترجمتهسلفت

النبلاءأعلامسير)3/7(العبر08(-)11/77الأدباءمعجم45()7/الأنساب933(-)4/338الدهريتيمة

الذهبشذرات(018-1178/)المضيةالجواهر)27(التراجمتاج(153)4/الزاهرةالنجوم(437-943)16/

/3(19).

.(431-421)7/المنتظم

تاريخفيالذهبيبخطبالجيممجودوهوالخرجاني142()7/المنتظمفيالجوزيابنوضبطه،هناضبطكذا

.بأصبهانكبيرةمحلةإلىنسبةوهي76()5/الأنسابوانظر،الصحيحوهو،(054)8/الإسلام
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وث!اثمثةوسبميرتسحسنةخلت5ث!

323

الدولةمعزقصرإلىانتقلقدوكان،الديلميبويهبنالدولةعضدبنالدولةشرفوفاةكانتفيها

الأولىجمادىفيكانفلما،الداءمنيجدهكانما()1(لشدةأوذلك؟الهواءلصحةالأطباءبإشارة

لتعزيةطيارفيالخليفةوجاء،نصرأبي)2(ابنهإلىعهدوقد،الشهرهذافيومات،المرضبهتزايد

الخليفةيديبينالأرضفقبل،يديهبينوالديلموالتركنصرأبوفتلقاه،الدولةشرفوالدهفينصرأبي

الحسنأبوالرئيسوجاء.ناحيتهإلىالأرضيقبلونهم،الطيارفيوالخليفة،العسكربقيةوكذلك

وعاد،ثانيةالأرضفقبل،لهالخليفةتعزيةفبلغه،نصرأبيإلىالخليفةعندمنالعزيزعبدبنعلي

فقبل،نصرأبيلتوديعالخليفةجهةمنالرسولعادثم،نصرأبيشكرفبلغه،الخليفةإلىالرسول

الأميرركبالشهرهذاعاشرالسبتيومكانفلما.دارهإلىطيارةفيالخليفةورجع،ثالثاالأرض

فيالخليفةوجلس،والأمراءوالقضاةوالأعيانالأشرافومعهدلهالطائعالخليفةحضرةإلىنصرأبو

عليهخلعبويهبنالدولةركنبنالدولةعضدبنالدولةشرفبننصرأبوالأميروصلفلما،الرواق

الحجابومشى،سوارانيدهوفي،طوقعنقهوفي،سوداءوعمامة،السوادأعلاهنخلعسبعالخليفة

فجلس،كرسيلهووضع،ثانيةالأرضقبلالخليفةيديبينحصلفلما،والمناطقبالسيوفيديهبين

بهاءولقبه،بيدهفعقده،لواءهالطائعإلىوقدم،عهدهالعزيزعبدبنعليالحسنأبوالرئيسوقرأعليه

الوزيروأقر،المملكةدارإلىعادحتىمعهوالعسكريديهبينمنخرجثم،الملةوضياءالدولة

عليه.وخلع،الوزارةعلى)3(صالحانبنمنصورأبا

بنائهأصلوكان،بغدادمنالغربيبالجانب-جعفرأمقطيعة-القطيعةجامعبنيالسنةهذهوفي

فلما،هناكجدارفييدهووضع،يصليالمكانذلكفي!ي!اللهرسولالمنامفيرأتامرأةأنمسجدا

المرأةتلكتوفيتثم،مسجدافبني،الموضعذلكفيالكفأثرفوجدوا،المنامذلكتذكرتأصبحت

واستأذن،جامعاوجعلهفوسعه،المسجدهذاجددالموسويأحمدأباالشريفإنثم،اليومذلكفي

تعالى.اللهرحمه،السنةهذهفيفيهالناسفصلى،لهفأذن،فيهجمعهعقدفيدلهالطائعالخليفة

)2(

)3(

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما

من304سنةوفياتفيترجمتهوسترد،أخوهأنهوالصحيح(481)7/والمنتظم،(طو)الخطيةالأصولفيكذا

.الكتابهذا

وفياتفيترجمتهوسترد(941)7/المنتظممنوالمثبت،صلحان:(ح)وفي،صالحبنمنصور:(ط)في

.الكتابهذامنهـ(4)16سنة
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:الأعيانمنالسنةهذهفيتوفيوممن

الديلمي.بويهبنالدولةركنبنالدولةعضدبنالدولةشرف

مرضهوكان.المصادراتبتركوأمر،الشرويبغضالخيريحبوكان،أبيهبعدبغدادتمفك

سنةوعشرينثمانعنالاخرةجمادىمنالثانيالجمعةليلةوفاتهكانتا)1(حتىبهفتزايدأبالاستسقاء

وكلهم،عليبمشهدأبيهتربةإلىتابوتهوحمل،أشهروثمانيةسنتينملكهمدةوكانت،أشهروخمسة

تشيع.فيهم

النيسابوريبكرأبيعنروى،أيضاغندرويلقب،النخار،بكرأبو:)2(العباسبنجعفربنمحمد

.الناسثقاتومن()3(حسناحفظاأالقرانيحفظ،فهماوكان،الناسوعنه،وطبقته

بغدادقدم،الجرجانيالخزاعي،الفضلأبو:بديلبن)4(الكريمعبدبنمحمدبنجعفربنمحمد

بها.وحدث

يكنولميخلطكانأنهليذكرثم،أسانيدهاوصنف،بالقراءاتعنايةلهكانت:الخطيبقال

نأوجماعةالدارقطنيفكتب،حنيفةأبيإلىونسبهالحروففيكتابأوضعوأنه،يرويهماعلىمأمونا

وهبطتهناكأمرهفاشتهر،الجبلإلىبغدادمنخرج،فافتضح،لهأصللاموضوعالكتابهذا

.محمد)6(إلىغيرهثم،كميلا)5(أولانفسهيسفيكانوقد،منزلته

)9(الحسينأبو،إياسبنسلمةبناللهعبدبنمحمدبنعيسىبن)8(موسىبنالمظفر)7(بنمحمد

سنة()01(محرمفيللحديثسماعهوأول،ومئتينوثمانينستسنةأمحرمفيولد،الحافظالبزاز

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما

.(051)2/الذهبشذرات(571)2/بغدادتاريخ

.(157بغداد)2/تاريخوانظر،(ب)منحاصرتينبينما

تحريف.وهو،بديلبنالكريمعبدبنالكريمعبد(ط)في

تحريف.وهو،جميلا:(ط)في

المنتظمفيالجوزيابنذلكفيمتابعأالسنةهذهوفياتفيكثيرابنأوردهوقد)2/158(بغدادتاريخانظر

.038(/)1القراءمعرفةانظر،هـ(4)80سنةالصحيحعلىووفاته(151-152)7/

تحريف.وهو،المطرف:(ط)في

النبلاءأعلامسير839(-089)3/الحفاظتذكرة(153-152)7/المنتظم264(-262)3/بغدادتاريخ

.(69)3/الذهبشذرات(4/43)الاعتدالميزان(184-042/)16

تحريف.وهو،الحسنأبو(ح)في

.262()3/بغدادتاريخوانظر(521)7/المنتظممنحاصرتينبينما



325هـ038سنةهـ-وفيات385سنةأحداث

الحفاظمنجماعةعنهوروى،وخلقوالبغويجريرابنعنوروى،شتىبلادإلىورحل،ثلاثمئة

وكان،ثبتاثقةالمظفرابنوكان،بحضرتهيستندولاويجلهيعظمهوكان،كثيراشيئا-الدارقطنيمنهم-

جمادىمنخلونلثلاثالسبتيومودفن،الجمعةيوموفاتهكانتثم،المشايخعلى)1(ينتقيقديما

السنة.هذهمنالآخرةأوالأولى

وث!ثمئةثيانيوسنةاستيلتث!

المظالمفيوالنظرالطالبيينالأشرافنقابةالموسويموسىبن)2(الحسينأحمدأبوالشريفقلدفيها

والرضي)4(القاسمأبوالمرتضىولداهواستخلف()3(بذلكعهدهوكتبأ،الحجيجوإمرة

الخلافة.دارمنعليهماوخلعالنقابةعلى()الحسنأبو

،الناسواقتتل،مقدمأميرمحلةكلفي،أحزاباالناسوصار،ببغدادالعيارينأمرتفاقموفيها

فاحترق،الدجاجنهرفيبالنهارحريقووقع،الكباردوروأحرقتالكبساتواتصلتالأموالوأخذت

.للناسكثيرم!شيبسببه

:الأعيانمنفيهاتوفيوفيها

.)6(
الفاطمي.المعزبنالعزيزمصرصاحبوزير،كلسبنالفتوحأبو:يوس!بنيعموب

سائرفيأمورهإليهفوضوقد،مخدومهعندنافذةوكلمةجيدوتدبيرعاليةهمةذافهماشهماكان

وتولى،قصرهفيدفنهماتولما،بمملكتهيتعلقفيماالوزيرفوصاه،العزيزعادهمرضولما،مملكته

عليه.الملكحزنمنأياماالديوانوأغلق،كثيراعليهوحزن،بيدهدفنه

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

تحريف.وهو،ينتقد(ط)في

حوادثفيعزلهخبروسيرد()7/153المنتظممنوالمثبت،تحريفوهو،الحسن(طو)(بو)()حفي

.الكتابهذامنهـ(004)سنةوفياتفيترجمتهوسترد.هـ()384سنة

.(ط)منحاصرتينبينما

.الكتابهذامنهـ(436)سنةوفياتفيترجمتهسترد

وفياتفيترجمتهوسترد(153)7/المنتظممنوالمثبت،تحريفوهو،الحسينأبو(طو)(بو)(ح)في

.الكتابهذامنهـ(04)6سنة

(025)2/الجنانمرآة(444-244/)16النبلاءأعلامسير35(-27)7/الأعيانوفيات(561-551)7/المنتظم

.(79)3/الذهبشذرات(2102/)المحاضرةحسن(4581/)الزاهرةالنجوم
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وث!اثيئة(1ثيانير)وإحدفىسنةخلتر5ث!

بنإسحاقالأميربنأحمدالعباسأبيباللهالقادروخلافة،دلهالطائعالخليفةعلىالقبضكانفيها

جلس()2(أنهوذلك1،السنةهذهمنشعبانمنعشرالتاسعالسبتيومفيذلكوكان،بالنهالمقتدر

الخليفةاجتذبمنأرسلثم،السريرعلىالدولةبهاءالملكوقعد،الرواقفيعادتهعلىالخليفة

الناسوتشاغل،المملكةدارمنالخزانةإلىوحملوه،كساءفيولفوه،السريرعنسيفهبحمائل

بهاءالملكأنيظنمنهمكثيراإنحتى،الخبرماولاالخطبماالناس()3(أكثرأيدرولم،بالنهب

أخذتحتى،الخلافةدارأثاثمنكثيروشيءوالحواصلالخزائنفنهبت،مسك)4(الذيهوالدولة

الدولةبهاءورجع،جداعظيمةكائنةوجرت،الخلافةبداركانممنوالشهود)5(القضاةمنالأعيانثياب

عننفسهخلعقدأنه)7(والقضاةالأشرافعليهوشهد،)6(بالخلعكتاباالطائععلىوكتب،دارهإلى

برسموطالبواوالأتراكالديلموتشغبت،الأسواقفيبذلكونودي،باللهالقادرإلىوسلمها،الخلافة

علىلهالدعاءمنيمكنوافلم،الجمعةيومإلىالأمروتطاول،ذلكفيالدولةبهاءوراسلوا،البيعة

وجوههمأرضيثم،يسمولم،باللهالقادروخليفتكعبدكأصلحاللهم:قيلبل،اسمهبصريحالمنبر

منالخلافةدارفيماجميعبتحويلالدولةبهاءوأمر،الكلمةواتفقتلهالبيعةوأخذت،وأكابرهم

وشبابيكها،أبوابهافقلعوا،والخاصةللعامةوأبيحت،دارهإلىذلكوغيروالأثاثوالفرشالأواني

دلهالطائعمنهربقدالبطيحةأرضفيباللهالقادروالخليفةكلههذا،ذلكبعدبيعواثم،أبنيتهاوشعثوا

يطلبه.كانحين

خطوببينهموجرت،البيعةرسميعطيهمحتىإليهاالدخولمنالديلممنعتهبغدادإلىركبولما

البطيحةبأرضهربهمدةوكانت،مشهودايوماوكان،بغدادودخل()8(عنهأرضواثم،طويلةكثيرة

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

تحريف.وهو،وسبعين:(ط)في

.(ط)منحاصرتينبينما

.(بو)(ط)منحاصرتينبينما

.ترىكمامحرفةمضطربةوالعبارة.مسكالذيهوأنهالناسظنالدولةبهاءالمملكةكبيرأنحتى:(ط)في

.والقضاة(ط)في

الخلافة.من:زيادة(ط)في

وغيرهم.:دةزيا(ط)في

.(ط)منحاصرتينبينما
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المدائحوسماعللتهنئةعاماجلوسامقدمهمنالثانياليومفيوجلس.سنينثلاث()1(منقريباأ

.رمضانمنالأخيرالعشرفيوذلك،فيهوالقصائد

وكان،بابهوراءماإليهالخليفةوتفويضالدولةبهاءلبيعةالناساجتمعشوالمنالأواخرالعشروفي

.مشهودايوما

الصدقة،كثير،زمانهأهلفيالعلماءساداتومن،الأخيارالخلفاءمنباللهالقادرالخليفةكانوقد

فيالحديثأصحاببحلقتقرأوكانت،ذلكوغيرالصحابةفضائلفيها)2(عقيدةصنف،الاعتقادحسن

بهايترنمالأبياتهذهينشدوكان،خلافتهمدةلسماعهاالناسوتجتمع،المهديجامعفيجمعةكل

.)3(البربريلسابقوهي

ضامنلرزقكهذاياواللهكائنهومابكلالقضاءسبق

آمنللحوادثكأنكتعنىبهماوتتركممفىبماتعنى

خائنيافراقهاليومفاعملأهلهاومصرعالدنياترىماأو

خازنلغيركتجمعهأصبحتالذيفيلكأبالابأنكواعلم

ساكنالمنيةمعفيهيبقلممنزلاأتعمرالدنياعامريا

متهاونبذكرهوأنتحقأنهتعلمأنتشيءالموت

تستأذنولايومانفسهفيأتتمنتؤامر)4(لاالمنيةإن

الروافضبينفتنةجرت-خمغديريوموهو-السنةهذهمنالحجةذيمن(عشر)الثامناليوموفي

فقتل،السلطانأعلاموحرقواالبصرة()6(بابأأهلواستظهر،كثيرخلقمنهمفقتل،واقتتلواوالسنة

أمثالهم.ليرتدعالقنطرةعلىوصلبوا،ذلكبفعلاتهمواجماعة

وسمى،خليفةأنهوادعى،بهامكةأميرالعلويجعفربنالحسنالفتوحأبوظهرالسنةهذهوفي

عنهاأخرجأنإلىفيهاحصلمنذبالبطيحةمقامهكان:7/157"المنتظم"وفي،(ب)منحاصرتينبينما)1(

يوما.عشروأحدأشهروأربعةسنتينوقيل،شهرأعشروأحدسنتين

تحريف.وهو،قصيدة(ط)في(2)

وهو،الزهادمنشاعرأكان،لهلقبهووإنما،البربرإلىنسبةليس،البربرياللهعبدبنسابق،سعيدأبوهو)3(

هـ(أ05)نحوتوفي،لطيفةحكاياتمعهوله،العزيزعبدبنعمرعلىووفد،الرقةسكن،أميةبنيمواليمن

.(533-215)9/للبغداديالأدبوخزانة(42-38)6/بدرانلابنعساكرابنتاريختهذيبانظر

.(أمر)المحيطالقاموسانظر.تشاورلاأي(4)

.(ح)منوالمثبت،خطأوكلاهما،عشرالثالث:(ط)وفي،عشرالثاني:(ب)في)5(

.(طو)(بمن)حاصرتينبينما)6(
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وتقلد،بسببهاأمرهفانتظم،بهالهأوصىرجلمنأمواللهوحصل،مكةأهلفمالأه،باللهالراشدنفسه

ليستعينالرملةبلادقصدثم،ع!ي!اللهلرسولكانأنهزعمقضيبايدهفيوأخذ،الفقارذوأنهزعمسيفا

بالمعروفالأمروأظهر،المؤمنينبإمرةعليهوسلموا،الأرضلهوقبلوا،بالرحبفتلقوه،الشامبعرب

أبيهبعدمنبالأمرقامقدوكان-مصرصاحب()1(الحاكمأإنثم.الحدودوإقامةالمنكرعنوالنهي

وكذلك،)3(وثياببألوفالذهبمنووعدهم،بملطفاتالشامعربإلىبعث-)2(السنةهذهفيالعزيز

فانتظم،دينارألفوخمسينبجاريةإليهوبعث،أميرامكةعلىواستناب،الحجازعربإلى

كماإليهاعودهوكانإليهاوعاد،منهابدأكمابلادهإلىوتسحب،باللهالراشدأمروتمزق،)4(أمرالحاكم

.ويختاريشاءمايفعلوالله،رجالهعنهوتفرق،حبالهوانتقضتحالهواضمحل،عنهارحل

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

وثمانينستعنمنهاشوالفيوفاتهكانت،المقرىءبكرأبو:)6(مهرانبن()الحسينبنأحمد

الحسينبنأحمدالصالحينبعضفرأى،الفيلسوفالعامريالحسنأبوموتهيومماتأنواتفق،سنة

:وقال،جانبيإلىالعامريالحسنأباأقام:فقال؟بكاللهفعلشيءأيأستاذيا:لهفقالالمنامفي

.النارمنفداؤكهذا

.ببغدادالقضاةقاضي،محمدأبو:)8(معروفبنأحمدبن)7(اللهعبيد

العقلاءالألباءالثقاتالعلماءمنوكان،وغيرهماوالأزهريالخلالوعنه،صاعدابنعنروى

وسبعينخمسأتوفييومعمره()9(وكان1،الأموالعنعفيفا،الملبسجميل،الشكلحسن،الفطناء

ثم،أربعافكبرالمنصوربجامعابنهعليهصلىثم،خمسأفكبر،الموسويأحمدأبوعليهوصلى،سنة

تعالى.اللهرحمه،دارهفيدفن

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(و)ط)ب(منحاصرتينبينما

.(ط)منوالمثبت،العزيزابنهبعدهمن(بو)(ح)في

.(خ)منوالمثبت،ومئات:(طو)(ب)في

مصر.إليهوصلتكيفوالفاطميالحاكمهذاعلىيدلمايتقدملم:حاشية(ح)هامشفي

تحريف.وهو،الحسن:(ط)في

الزاهرةالنجوم05(-)1/94النهايةغاية704(-456)16/النبلاءأعلامسير15(-12)3/الأدباءمعجم

.(89)3/الذهبشذرات(061)4/

تحريف.وهو،اللهعبد:(ط)في

-426)16/النبلاءأعلامسير166()7/المنتظم368(-365)01/بغدادتاريخ901(-701)3/الدهريتيمة

.(101)3/الذهبشذرات(4/61)الزاهرةالنجوم(4/69)الميزانلسان3()3/الاعتدالميزان(427

.(ب)منحاصرتينبينما
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مولاهأرسله،بالكاتبويعرف)2(روميوأصله،المعزيةالقاهرةبانيالقائد:)1(اللهعبدبنجوهر

جيشهااضطرابعندمصرلأخذإفريقيةمنفاطميأنهالمدعيالمهديبنالقائمبنالمنصوربنالمعز)3(

فأرسل،عليهيجتمعوافلم،الإخشيديعليبنأحمدعليهمفأقاموا،الإخشيديكافورموتبعد

وثلاثمئةوخمسينثمانسنةمنالأول!ربيعفيهذاجوهرمولاهفأرسل،بهيستنجدالمعزإلىبعضهم

فيلينفقهصندوقومئتاألفالأموال!منومعه،مقاتلألفمئةفيمنهاشعبانفيالقاهرةإلىفوصل

لقتالهوبرزوا،بذلكالجيشيرضفلمفامنهم،الأمانمنهيطلبونوأرسلوا،الناسفانزعج،ذلك

ونزل!،مصرفشق،شعبانمنخلتعشرةلثمانالثلاثاءيومودخلها،لأهلهاالأمانوجدد،فكسرهم

بنيخطبةفقطع،الآتيةالجمعةيوموخطب،القصرينليلتهمنوأسس،اليومالقاهرةمكانفي

الإحسانيظهروكان،العملخيرعلىبحيوأذن،عشرالإثنيالأئمةوذكر،بمولاهوعوض،العباس

تكميلفيواجتهد،والقاضيالفراتبنجعفرالوزيرمعسبت،)4(يوماكلويجلس،الناسإلى

الأزهر.جامعوهو،وستينإحدىسنةفيبهوخطب،سريعاجامعهامنوفرغ،القاهرة

كماوستينثنتينسنةفيالمعزمولاهقدمثم،للمعزفأخذهاالشامإلىفلاحبنجعفروأرسل

منصبهفيوقام،السنةهذهفيوفاتهكانتثم،عندهعاليةمنزلتهتزل!ولم.بالقصرينونزل!،)5(تقدم

كانثم،المعزبنالعزيزبنالحاكمأمراءأكبروهو،القوادقائدلهيقال!كانالذيالحسينابنهوعظمته

وأظن،النعمانبنالعزيزعبدالقاضيأختهزوجصهرهمعهوقتل،وأربعمئةإحدىسنةفييديهعلىقتله

مثله،إلىإبليسيصللمماالكفرمنفيهالذي،الأعظموالناموسالأكبرالبلاعمصنفهوالقاضيهذا

الله.رحمه،الباقلانيبكرأبوالكتابهذاعلىردوقد

وث!ثمنةوثمانيرتتتيرسنةخلت5ث!

المعلم،بابنويعرف-الكوكبيبنمحمدبنعليالحسنأبوالوزيررسممنهاالمحرمعاشرفي

تلكمنشيئأيفعلوالابأنالرافضةمنالطاقوبابالكرخلأهل-السلطانأمورعلىاستحوذقدوكان

الحسين،علىوالنياحة،الأسواقوتغليقالمسوحتعليقمن؟عاشوراءفييتعاطونهاكانواالتيالبدع

468(-)16/467النبلاءأعلامسير)3/16(العبر038(-375)1/الأعيانوفيات103()4/البلدانمعجم)1(

.(001-89)3/الذهبشذرات2(210/و1/995)المحاضرةحسن28()4/الزاهرةالنجوم

تحريف.وهو،أرمني(ط)في(2)

تحريف.وهو،لعزيزا(ط)في(3)

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما)4(

.هـ(361)سنةحوادثانظر)5(
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رسم،طماعاكانأنهإلاالسنةأهلمنالرجلهذاوكان()1(والمنةالحمدوللهأذلكمنشيئايفعلوافلم

جزيلةأموالابذلقدمنهمكثيروكان،معروفابنبعدعدالتهاستحدثممنالشهودمنأحديقبللابأن

.بالاستمرارلهمفوقع،شيئالهجمعواأنإلىفاحتاجوا،ذلكفي

بابإلىبخيامهموخرجوا،هذاالمعلمابنعلىوالتركالديلمسعتالآخرةجمادىفيكانولما

مراتعظيمةمدافعةالسلطانعنهفدافع،لهممعاملتهلسوء،إليهمليسلمهالدولةبهاءوراسلوا،الشماسية

.بالمخرمودفن،ومات،حبلفيالمعلمبنالحسنأباخنقحتىأمرهفييراسلونهيزالواولم،متعذدة

الوقتخليفةالمؤمنينأميرإلىخلعالذيللهالطائعالخليفةسلم()2(السنةهذهمنأرجبوفي

والتحفالأرزاقعليهتجريوأن،الخلافةدارمنحجرةفيبوضعهفأمر،باللهالقادرالعباسأبي

وكان،ويخدمهيحفظهمنبهويوكل،وطيبوملبسمأكلمنالقادرالخليفةيستعملهمما،والألطاف

سائرمنيشتهيهمالهويحضريخدمهمنلهفرتب،والملبسالمأكلمنتقللهفيالقادرعلىيتعنت

السجن.فيوهوتوفيحتىكذلكيزلولم،الأنواع

وقد،باللهالقادر()3(بنمحمدأالفضلأبووهو،ذكرولدباللهالقادرللخليفةولدمنهاشوالوفي

الأمر.لهيتمفلم،باللهالغالبوسماه،بعدهمنالعهدولاه

بدرهم.والجزرة،درهمابأربعينالخبزرطلأبيعحتىببغدادالأسعارغلتوفيها

وإيابهم،ذهابهمفيالحجاجبحراسةوالتزم،الأعرابيالأصيفرصاحبقدمالقعدةذيوفي

الخلعلهوأطلقت،ذلكإلىفأجيب،الكوفةإلىوالبحريناليمامةمنللقادريخطبأنوبشرط

.)4(والألويةوالأموال

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

بابنالمعروفالقزاز)7(عمرأبو:معاذبنيحمىبنزكريابن)6(محمدبن)5(العباسبنمحمد

حيوية.

.(طو)(ب)منحاصرينبينما()1

.(ب)منحاصرتينبينما)2(

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما)3(

تحريف.وهو،والأواني:(ط)في(4)

الوافي(514-954)16/النبلاءأعلامسير2(1)3/العبر(171-175)7/المنتظم(122-121)3/بغدادتاريخ)5(

.(451)3/الذهبشذرات(631)4/الزاهرةالنجوم(512-412)5/الميزانلسان(991)3/بالوفيات

ابن.:(بو)(طو)(!)في)6(

.الخزاز:ترجمتهمصادرفي)7(
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،الأعيانمنهوسمع،الدارقطنيعليه)1(وانتقى،كثيراوخلقاصاعدوابنوالباغنديالبغويسمع

قاربوقدالاخرربيعفيتوفي،بيدهكثيراالكبارالكتبمنوكتب،مروءةذامتيقظاديناثقةوكان

الله.رحمه،التسعين

اللغةفيالأئمةأحد،العسكريأحمدأبو،سعيدبناللهعبدبنالحسن:()2(العسكريأحمدأبوأ

وكان،وغيره")3(التصحيف"منها،مفيدةتصانيفذلكفيوله،والنوادروالنحووالأدب

وراسلهفأكرمهأ،بهاجتمعحتىخلفهمكرمعسكرإلىفسافر،بهالاجتماعيودعبادبنالصاحب

سنةتوفيفيمنالجوزيابنوذكره.)د(خلكانابنأرخهكذا.سنةتسعونولهفيهاتوفي.ا)4(بالأشعار

.)6(تعالىاللهشاءإن،سيأتيكماوثمانينسبع

وثلاثمثةوتيانيوثلاثللمنة5!خلتت!

وغيرها،الخطبةفيالجوامعمجرىيجريوأن،وكسوتهالحربيةمسجدبعمارةباللهالقادرأمرفيها

.بالجوازفأفتوه،ذلكجوازفيالعلماءاستفتىأنبعدوذلك

ومسجد،الرصافةومسجد،المدينةمسجدفيببغدادتقامالجمعةأدركت:البغداديالخطيبقال

هذاعلىالأمريزلولم:قال.الحربيةومسجد،جعفرأمقطيعةومسجد،براثاومسجد،دارالخلافة

.براثا)7(مسجدفيفتعطلت،وأربعمئةوخمسينإحدىسنةإلى

هوعليهواجتاز،القطانينمشرعةفيالدولةبهاءبناهالذيالجسرمنفرغالأولىجمادىوفي

به.واحتفلوازينوهوقد،بنفسه

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

تحريف.وهو،نتقدوا:(ط)في

452()8/والأنساب272()1/أصبهانأخبارذكرفيالعسكريوترجمة.(طو)(ب)منحاصرتينبينما

وفيات312(-531)1/الرواةإنباه(124)4/البلدانمعجم258(-233)8/الأدباءمعجم(191)7/المنتظم

الزاهرةالنجوم77(-76)12/بالوفياتالوافي415(-)16/413النبلاءأعلامسير85(-)2/83الأعيان

.(1-52153)3/الذهبشذرات5(60)1/الوعاةبغية(691وأ63)4/

بدمشق.العربيةاللغةمجمعفيطغ

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما

.84()2/الأعيانوفياتانظر

.هـ()387سنةوفياتانظر

تعطلتثم،وأربعمئةوخمسينإحدىسنةبغدادمنخرجتأنإلىهذاعلىتزلولم:وفيه(1111/)بغدادتاريخ

فيه.تصلىتكنفلم،براثامسجدفي
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بهاءوراسلوا،الأسعاروغلاء،عنهمالعطاءلتأخروالأتراكالذيالمشغب،الاخرةجمادىوفي

وعللهم.أعذارهمفأزيحت،الدولة

صداقعلىالدولةبهاءبنتسكينةالخليفةتزوجالسنةهذهمنالقعدةذيمنالثانيالخميسيوموفي

الخليفةدخولقبلالمرأةهذهتوفيتوقد،الموسويأحمدأبوالشريفأبيهاوكيلوكان،دينارألفمئة

عليها.

ونقل،وبيضها،عمارتهاوجددبالكرخداراأزدشيربنسابورنصرأبوالوزيرابتاعالسنةهذهوفي

علىوقفتمدرسةأولهذهأنوأظن.العلمداروسماها،الفقهاءعلىووقفها،كثيرةكتباإليها

أعلم.والله،الفقهاء)1(

كلعلىوالمتةالحمدفلله،العيالوجاعأالحالوضاق،السنةهذهأواخرفيالأسعاروارتفعت

.()2(حال

:الأعيانمنتوفيوفيها

.البزازبكرأبو:مهرانبنحرببنشاذانبنالحسنبن)3(إبراهيمبنأحمد

.داودأبيوابندريدوابنصاعدوابنالبغويمنالكثيرسمع

الحديث،كثير،السماعصحيحثبتاثقةوكان،وغيرهموالأزهريوالبرقانيالذارقطنيوعنه

.()4(تعالىاللهرحمهأسنةوثمانينخمسعنتوفي.ورعامتحريا

وث!اثيئةوثمانيرأربحسنةخلت5ثي

ليلاالثقالالعملات()4(والأموالأوأخذواللفسادببغدادوعاثوا،العيارينبأمرالخطبعظمفيها

شيئاذلكيفدفلمالشرطوتطلبهم،الجباياتالأسواقمنوأخذوا،كثيرةأماكن(وحرقوا)،ونهارأ

النساءوإرعاب،الرجالوقتل،الأموالأخذمنعليههمماعلىاستمروابل،فيهمفكرواولا

)1(

)2(

)3(

)4(

طويلة.بمدةالنظاميةقبلوكانت:زيادة(ط)في

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما

-942/)16النبلاءأعلامسير(173-172)7/المنتظم2(0-18)4/بغدادتاريخ

.(401)3/الذهبشذرات

.(ط)منحاصرتينبينما

.(طو)(ب)منوالمثبت،وخربوا:(ح)في

(164)4/الزاهرةالنجوم(043
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طلبهم،فيوألح،الدولةبهاءالسلطانطلبهمبهمالحالتفاقمفلما.المحالسائرفي،والأطفال

.)1(شرهممنالناسواستراح،يديهبينمنفهربوا

ولييكانااللذانوولداه،)2(الموسويموسىبنالحسينأحمدأبوالشريفعزلالقعدةذيوفي

الطالبيين.نقابةعنبعدهمنعهده

الذيالأعرابيالأصيفرأنوذلك،الحجوقتفاتهمبعدماالطريقأثناءمنالسنةهذهفيالعراقركبورجع

كانتالخلافةدارمنلهأطلقتالتيالدنانيرأنلهموذكر،الطريقأثناءفيلهماعترضبحراستهمتكفلقدكان

فحبسهم،وراجعوهفمانعوه،الموضعهذايجاوزوايتركهملموإلاالحجيجمنبدلهايريدوأنه،مطليةدراهم

أحد،منهميحجولم،بلادهمإلىفرجعوا،فيهالحجيلحقوامامنهيبقولم،الوقتضاقحتىالمسيرعن

خاصة.والمغربمصرأهلحجوإنما،أحداليمنأهلولاالشاميالركبمنيحجلموكذلك

ءوقرى،العباسييننقابةالزينبيتمامأبيبنعليبنمحمدالحسينأبوالشريفقلدعرفةيوموفي

.مشهودايوماوكان،والأعيانالقضاةبحضرةالخليفةيديبينعهده

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

التصانيفصاحبالصابىءالكاتبالحراني:حبونبنزهرونبن)3(هلالبنإبراهيمإسحاقأبو

رمضانيصومهذامعوكان،مماتهإلىالصابئةدينعلىكان،بويهبن)4(الدولةولمعزللخليفةوالرسائل

يحرصونوكانوا،رسائلهفيمنهويستعمل،حسناحفظا(()يحفظهوكان،حفظهمنأالقرانويقرأ

.قويجيدشعروله،يفعلفلميسلمأنعلى

إنما:وقال)6(الرضيالشريفرثاهوقد،السبعينجاوزوقدالسنةهذهمنشوالفيوفاتهكانت

.)7(فضائلهرثيت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

أعلم.والله،منهمكانأو،عنهمالدنفأحمدعنالناسبعضيذكرهاالتيالحكاياتهذهوأظن:زيادة(ط)في

.هـ(038)سنةحوادث،هـ(038)سنةالأشرافنقابةقلد

(54-152/)الأعيانوفيات49(-02)2/الأدباءمعجم(491-)391الفهرست31(1-124)2/الدهريتيمة

الذهبشذرات(167)4/الزاهرةالنجوم(163-158)6/بالوفياتالوافي52(4-523)16/النبلاءأعلامسير

/3(601-901).

تحريف.وهو،الدولةلمعز:(ط)في

.(ط)منحاصرتينبينما

مطلعها:بقصيدة

الناديضياءخباكيفأرأيتالأعوادعلىحملوامنأعلمت

.-892(492)1/ديوانهانظر

كرامة.ولالهاأهلهوولافضائللهوليس:زيادة(ط)في
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،كثيرةأموالاابائهمنورث،الزاهدالبستيالعباسأبو:مكرمبننافعبنمحمدبن)1(اللهعبيد

إلىيستندلاسنةسبعينمكثإنه:يقال،العبادةكثيروكان،والقرباتالخيروجوهفيكلهافأنفقها

ببيتوأقام،الشامودخل،حافياماشيانيسابورمنوحج،وسادةعلىيتكىءولا،شيءإلىولاحائط

بهالهوكانت،بستبلادهإلىرجعثم،هناكمنوحج،المغربوبلادمصردخلثم،شهوراالمقدس

؟هذاما:لهفقيل،ويتوجعيتألمجعلالوفاةحضرتهولما،ببقيتهافتصدقوأملاك()2(أموالابقية

منها.أنجوكيفأدريولا،هائلةأمورايديبينأرى:فقال

وفاتهابعدأمهاامرأ!رأتموتهوليلة،سنةوثمانينخمسعنالسنةهذهمنالمحرمفيوفاتهوكانت

الزاهداللهعبيدقدوممنعيدفينحن:فقالت؟هذاما،أمهيا:فقالتوزينةحسانثيابوعليها

تعالى.اللهرحمه،علينا

بالرماني.المعروف،النحوي،)4(الحسنأبو:)3(اللهعبدبنعليبنعيسىبنعلي

وشهد،كبيرتفسيموله،والكلاموالمنطقواللغةالنحوفيطولىيدلهوكانت،دريدابنعنروى

.والجوهريالتنوخيعنهوروى،فقبلهمعروفابنعند

.()3(الفارسياعليأبيقبرعندالشونيزيةفيودفن،سنةوثمانينثمانعنوتوفي

.بواسط)6(الرمانقصرإلىأوالرمانبيعإلىنسبةوالرماني:خلكانابنقال

الثقة،المحدث،الكاتب،الحسنأبو:)7(الفراتبنمحمدبنأحمدبنالعباسبنمحمد

.المأمون

كتبأنهبلغني،وقتهفيأحايجمعهلمماوجمع،الكثيركتب،ثقةكان:البغداديالخطيبقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)د(

)6(

)7(

تصحيفا.وإخالها،اللهعبد:(طو)(ب)في

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما

(1/133)والمؤانسةالإمتاع)86(واللغويينالنحويينطبقاتفيوترجمته.تصحيفوهو،اللهعبيد:(ط)في

الأدباءمعجم)7/176(المنتظم931(-)318الألباءنزهة016()6/الأنساب17(-)12/16بغدادتاريخ

النجوم(534-533/)16النبلاءأعلامسير(992)3/الأعيانوفيات692(-492)2/الرواةإنباه78(-41/73)

.(901)3/الذهبشذرات(181-2018/)الوعاةبغية(4/681)الزاهرة

تحريف.وهو،الحسينأبو:(بو)(ح)في

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما

.(992)3/الأعيانوفياتانظر

تذكرة415(-414)2/اللباب(123-122)3/بغدادتاريخفيوترجمته.تحريفوهو،القراز(ط)في

طبقات(168)4/الزاهرةالنجوم(691)3/بالوفياتالوافي(694-594/)1النبلاءأعلامسير(151)3/الحفاظ

.(011)3/الذهبشذرات(4)20الحفاظ
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وكان،منهسرقماسوىبخطهأكثرها،كتبامملوءةصندوقاعشرثمانيةوخلف،تاريخومئةتفسيرمئة

تعالى.اللهرحمه،)3(يكتبهمامعه)2(تعارضجاريةلهكانتهذاومع،الصحةغايةفيخطه)1(

.المرزبانبابنالمعروفالكاتب)5(اللهعبيدأبو:عبيد)4(بنموسىبنعمرانبنمحمد

فنونفيكثيرةكتباوصنف،وآدابأخبار)6(صاحبوكان،وغيرهمادريدوابنالبغويعنروى

)7(-.،
ذلك.وغيروأطعمةدرشفيدارهفيويبيتون،عندهيحضرونوعيرهممشايخهوكان،مستحسنه

عليه.فيسلم،ليخرجإليهيرسلحتىيجتازلابدارهمرإذاالدولةعضدوكان

الدنيا.محاسنمنهو:يقولطالفارسيعليأبووكان

ثقة.كانما:الأزهريوقالط.ثقةكان:)8(العتيقيوقال!

السماعويخلط،واعتزالطتشيعفيهكانوإنما،الكذابينمنيكنلم:الجوزيابنوقال!

تعالى.اللهرحمه،سنةوثمانينثمانيأبلغ.)9(بالإجازة

وث!اثيئةوثيانيوخهللعسنةخلت5ث!

الملقب،الضبيإبراهيمبنأحمدالعباسأبابويهبنالدولةركنبنالدولةفخراستوزرفيها

.الوزراءمشاهيرمنوكان،عبادبنإسماعيلالصاحبوفاةبعدوذلك،بالكافي

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

تحريف.وهو،حفظه(ط)في

تقابل.أي:زيادة(ط)في

.(123-122)3/بغدادتاريخ

وهي)3/135(بغدادتاريخمنوالمثبت)7/177(المنتظمفيوكذلك،اللهعبيد(طو)(بو)()حفي

المنتظم136(-)3/135بغدادتاريخ391(-)091الفهرستفيترجمتهومظان.المصادرأغلبعليهما

4354/)الأعيانوفيات(591)3/اللباب(أ-08184)3/الرواةإنباه272(-268/)18الأدباءمعجم(177)7/

بالوفياتالوافي67(672-)3/الاعتدالميزان)3/27(العبر944(-)16/447النبلاءأعلامسير356(-

.(121-11)3/الذهبشذرات(4168/)الزاهرةالنجوم327(-326)5/الميزانلسان237(-235)4/

السابق.المصدرمنوالمثبت،اللهعبدأبو:(طو)(بو)()حفي

تحريف.وهو،اختيار(ط)في

."الثيابلبسممنكثيرعلىالكلابتفضيل"كتابمصنفوهو:زيادة(ط)في

سنةبمصرالكتابنشروقد،هـ(03)9سنةالمتوفى،المرزبانبنخلفبنمحمدهومصنفهأنالمعروف:قلت

.(54-44)3/بالوفياتالوافيوانظر،بمصرهـ(أ134)

.الكتابهذامنهـ(144)سنةوفياتفيترجمتهوسترد،تحريفوهو،العقيقي(ط)في

.(177)7/المنتظم
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فيبيعماجملةمنفكان،جزيلةبأموالوصادرهالجبارعبدالقاضيعلىالدولةبهاءقبضوفيها

.()1مغربيثوبوألفطيلسانألفالمصادرة

لهم.الحرمينفيوالخطبة،المصريونبعدهاوماقبلهاوماالسنةهذهفيبالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الطالقاني،إدريسبنأحمدبنعبادبنعباسبنعبادبنإسماعيلوهو:عباد)2(بنالصاحب

.الكفاةبكافيالشهيرالوزير،القاسمأبو

والإحسانوالكرموالبراعةوالفضيلةالعلممنكانوقد،بويهبنالدولةركنبنالدولةلمؤيدوزر

أهلعلىلتفرقدينارالافبخمسةبغدادإلىسنةكلفييبعثكان،عظيمجانبعلىالعلماء)3(إلى

علىتحملكانتكثيرةكتباواقتنى،العلممنفنونفيمصنفاتوله،الأدبفيالطولىاليدوله،العلم

بنيدولةكانتوقد،فضائلهمجموعفيمنهقريبولامثلهبويهبنيوزراءفييكنولم،بعيرأربعمئة

مؤيدلمخدومهقلعةخمسينوفتح،وأشهراسنةعشرثمانيةوزارتهوكانت،سنةوعشرينمئةبويه

ارائه.وجودةتدبيرهوحسنوشهامتهبصرامته،الدولةفخروابنه،الدولة

مرةمرضوقد،البدعيةالاراءمن)4(يشبههاوماالفلسفةويبغض،الشرعيةالعلوميحبوكان

لويودونفكانوا،الفراشونبهيتبرملئلادنانيرعشرةعندهاوضعالمطهرةعنقامكلمافكان،بالإسهال

ألفخمسينمننحواعليهتحتويماقيمةوكان،والمساكينالفقراءدارهأنهبعوفيولما،علتهطالت

.دينار

مجلس()5(وقتفيألهوعقد،الإسنادالعوالي()5(الجيادأالمشايخمنالحديثسمعوقد

،الفقهاءزيلبس،)6(إليهأخرجفلما()5(الأمراءوجوهوحضره1،بحضورهالناسفاحتفل،للإملاء

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

تحريف.وهو،نيمعد(ط)في

المنتظم327(-)325الألباءنزهة()491الفهرست286(-)3/188الدهريتيمة)1/53(والمؤانسةالإمتاع

233(-228)1/الأعيانوفيات2(30-102)1/الرواةإنباه317(-168)6/الأدباءمعجم(917-181)7/

الميزانلسان421()2/الجنانمراة312()1/الورديابن)3/28(العبر514(-151)16/النبلاءأعلامسير

-)3/113الذهبشذرات451(-)1/944الوعاةبغية171(-)4/916الزاهرةالنجوم416(-)1/413

)116.

.والفقراء:زيادة(ط)في

.والآراءالكلامعلممن:زيادة(ط)في

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما

.(ط)منحاصرتينبينما
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وإلىنشأحينمنيأكلإنماأنهللناسوذكر،السلطانأمورمنيعانيهمماوالإنابةبالتوبةنفسهعلىوأشهد

واتخذ.شؤونهمنمارسهمماتائبوهو،السلطانيخالطكانولكن،)1(وجدهأبيهأموالمنهذايومه

جماعةعليهاستملىحدثوحين.توبتهبصحةخطوطهمالعلماءووضع،التوبةدارسماهدارهفيبيتا

وأضرابه)2(الهمذانيالجبارعبدالقاضيالطلبةمناليومذلكيكتبمنجملةمنفكان،مجلسهلكثرة

.والفقهاءالمحدثينوسادات،الفضلاءرؤوسمنشابههومن

معها:وكتب،سنيةكتببهديةقزوينقاضيإليهبعثوقد

القضاةوجوهفياعتد)4(وإنالكفاةكافيعبدالعميرفي)3(

مترعاتحسنهامنمفعماتبكتب،الرفيعالمجلسخدم

البيتين:تحتوكتب،باقيهاورد،واحداكتابامنهاأخذإليهوصلتفلما

الباقياتلوقتهاورددناكتاباالجميعمنقبلناقد

هاتقولمذهبيليس،خذقولوطبعيالكثيرأستغنملست

بعضلهقالشربهاأرادفلما،كأساالساقيفناوله،شرابمجلسفيمرةعبادابنالوزيروجلس

تجربه.قال؟قولكصحةعلىالشاهدوما:قال.مسموميدكفيالذيهذاإن،سيدييا:خدامه

التمثيلإن:قال،دجاجةففيقال،ذلكأستحللاويحكقال.الساقيفيقال؟فيمن:قال

ولم.هذابعدداريتدخللا:للساقيوقالالقدح(()ذلكأفيمابصبأمرثم.يجوزلابالحيوان

معلومه.عنهيقطع

()6(وقتفيأالدولةمؤئدوزارةعنعزلهحتىالكفايتينذيبنالفتحأبوالوزيرعليهعملوقد

أتمفيوهووندماؤهأصحابهعندهاجتمعقدأيامهبعضفيليلةهوفبينا،مدةواستمر،عوضهوباشرها

نظموقد،والتحفوالملابسوالمشاربالماكلمناللذاتبأنواعحافلمجلسقلههيىءقد،السرور

:الأبياتهذهوهي،والسرورالطربغايةفيوهو،يلحنونهاوالمغنونأبياتا

القدحدعوتأجابافلماالعلا)7(ودعوتالهنادعوت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

منهم.ورثهمما:زيادة(ط)في

.245(-442)17/النبلاءأعلاموسير(151-11/131)بغدادتاريخفيترجمتهانظر

.252()6/الأدباءومعجم(018)7/المنتظمانظر،قزوينقاضيهو

.الأدباءومعجمالمنتظممنوالمثبت،أعقل:(ط)وفي،اعتل:(بو)(ح)في

.(بو)(ط)منحاصرتينبينما

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما

الظلا.:(917)7/المنتظمنسخإحدىفي
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الفرحأوانفهذاإليالشبابشرخلأياموقلت

منتزحبعدهالهفليسامالهالمرءبلغإذا

مؤيدعليهقبضحتىأصبحفما،منامهبيتإلىونهض،الصبوحإلىغداباكروني:لندمائهقالثم

ابنوزارتهإلىوأعاد،العبادفيمثلةوجعله،والأموالالحواصلمندارهفيماجميعوأخذ،الدولة

.عباد

الدولةمؤيدبنالدولةفخرالملكجاءهالوفاةحضرته()1(لماأعبادابنأنالجوزيابنذكروقد

تغيرها،ولا،عليهتركتهاماعلىبالأمورتستمرأنموصيكإني:لهفقالأمورهفيليوصيهيعوده

هينسبتغيرهاوسلكت،غيرتهاوإن،آخرهإلىالأمرأولمنإليكنسبتبهااستمريتإنفإنك

عليك.بهاالمشيرأناكنتوإن،إليكالخيرنسبةتكونأنأحبوأنا،إليكلاإليالمتقدموالخير

منبقينلستالجمعةيومعشيةفيوفاتهوكانت،الخيرمنبهأوصاهبماواستمز،ذلكمنهفأعجبه

.)2(
صمر.

سميوإنما،فيهمبعدهاستعملثم،بالصاحبالوزراءمنسميمنأولوهو:خلكانابنقال

أيامعليهأطلقثم،العميدابنصاحبلهيقالفكان،العميدبنالفضلأبيالوزيرصحبتهلكثرةبذلك

منصاحبهكانلأنهبويهبنالدولةمؤيدالصاحبسماهإنما:"التاجي"كتابهفيالصابىءوقال.وزارته

الوزراءبهوتسمى،بهفاستمرالصاحبسماهواستوزرهملكفلما،الصاحبيسميهفكان،الصغر

.)3(بعده

،كثيرةمصنفاتلهوعدد،عليهالناسوثناءوفضائلهمكارمهمنصالحةقطعةخلكانابنذكرثم

منهاأشياءشعرهمنوأورد،اللغةأكثرعلىيحتوي،مجلداتسبعةفياللغةفي"المحيط"كتابهمنها

:-لطيفصنيعوهو-قوله

الخمرورقتالزجاجرق

قدخولاخمزفكأنما

الأمرفتشاكلوتشابها

خموولاقدحوكأنما

.(ب)منحاصرتينبينما()1

.(181)7/المنتظمانظر)2(

علىقبضثم،إليهفيهاماجميعونقل،ودارهمالهعلىاحتاطمنالدولةفخرأنفذالصاحبتوفيوحين:قلت

فعلهمهذا،الملوكخدمةاللهفقبح:وقال(111-011)9/كاملهفيالأثيرابنكلهذلكذكر،عبادابنأصحاب

!غيرهمعفكيف،لهمنصحمنمع

.922(/1)الأعيانوفياتانظر)3(
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،أصبهانإلىونقل،سنةستيننحووله،السنةهذهفيبالريوفاتهوكانت:خلكانابنقال

.)1(تعالىاللهرحمه

الأديب.محمدأبو:حامد)2(بنالحسنبنحامدبنالحسن

الصوريوعنه،الموصليسعيدبنمحمدبنعليعنروى1،المكارمكثيرمتمولا)3(شاعراكان

النفقاتعليهوأجرى،إليهوأحسن،بغدادقدمحيندارهفيالمتنبيأنزل!الذيوهو.()4(صدوقاوكان

لمدحتك.تاجرامادحاكنتلو:المتنبيلهقال!حتى

قوله:شعرهجيدفمن،ماهراشاعراهذامحمدأبوكانوقد

أخرىلهاتقامسوقاولاكسادابهامنتظرغيرالمعاليشريت

أشرىلهاكنتالأثمانتوفرتكلما)5(المكاسبأهلمنأناوما

شاهينبنحفصأبو:زذان)7(بنأيوببنأحمدبنعثمانبنأحمدبنعمر،)6(الواعظشاهينابن

.المشهور

وخلق.،صاعدوابن،والبغوي،داودأبيبنبكروأبي،الباغنديعنوحدث،الكثيرسمع

أنهعنهذكر.المفيدةالعديدةالمصنفاتلهوكانت،بغدادمنالشرقيالجانبيسكن،أميناثقةوكان

،جزءوخمسمئةألففي"المسند"و،جزءألففي"التفسير"منها،مصنفاوثلاثينثلاثمئةصنف

قاربوقدالحجةذيفيوفاتهوكانت.جزءمئةفي"الزهد"و،جزءاوخمسينمئةفي"التاريخ"و

تعالى.اللهرحمه،سنةالتسعين

اللهعبدبنديناربنمسعودبنمهديبنأحمدبنعمربنعلي،الحسنأبو:)8(الدارقطنيالحافظ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

السابق.المصدر

.(182-181)7/المنتظم03(4)3/بغدادتاريخ

تحريف.وهو،متجولا(ط)في

.(181)7/المنتظموانظر،(ط)منحاصرتينبينما

به.البيتيتزنلا،المكاس:والمنتظمبغدادتاريخفي

-879)3/الحفاظتذكرة575()8/الإسلاموتاريخ(183-182)7/المنتظم268(-1265/)1بغدادتاريخ

لسان588(1/)النهايةغاية(426)2/الجنانمرآة35(-92)3/العبر(434-431)16/النبلاءأعلامسير599(

(2)3/للداوديالمفسرينطبقات)293(الحفاظطبقات(172)4/الزاهرةالنجوم285(-)4/283الميزان

.(171)3/الذهبشذرات

."أزداذ":الإسلامتاريخفيالذهبيوخطوالسيروالمنتظمبغدادتاريخفي

اللباب2(47-452)5/الأنساب(422)2/البلدانمعجم(184-183)7/المنتظم2(47-12/34)بغدادتاريخ

461(--944)16/النبلاءأعلامسير599(-199)3/الحفاظتذكرة992(-792)3/الأعيانوفيات483(1/)
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.هذازمانناإلىوبعدهابمدةوقبلها،زمانهفيالصناعةهذهأستاذ،الكبيرالحافظالدارقطني

وكان،والانتقادوالانتقاءوالتعليلالنظروأحسن،وأفادوأجادوألفوصنفوجمع،الكثيرسمع

والتعديل،والجرح،التعليلوصناعة،الرجالأسماءفيدهرهأهلوإمام،وحدهونسيج،عصرهفريد

الكبير"السنن"كتابله،الدرايةفيالتاموالاطلأع،الروايةواتساع،والتأليفالتصنيفوحسن

بحرهمناستمدمنإلاشكلهفييلحقولامثلهإلىيسبقلم،بابهفيالمصنفاتأحسنمن،المشهور

والمنقطعالمرسلمنوالمتصل،الزللمنالصوابفيهبين"العلل"كتابوله،كعملهوعمل

،الأفرادالحفاظمنهومنإلا،ينظمهأنعنفضلا،يفهمهلاالذي"الأفراد"وكتاب،والمعضل

وقد،الأجيادفيكالعقودهيالتيالمصنفاتمنذلكغيروله،(،)1الجيادوالجهابذة1،النقادوالأئمة

مجلسفيمرةجلس،()2(الماهرالثاقبوالذهن1،الباهربالحفظموصوفاصغرهمنالدارقطنيكان

بعضلهفقال،حديثجزءفيينسخوالدارقطني،الأحاديثالناسعلىيمليوهوالصفارإسماعيل

خلافللإملاءفهمي:الدارقطنيفقال.تنسخوأنتيصحلاسماعكإن:المجلسأثناءفيالمحدثين

فالحديث،الانإلىحديثاعشرثمانيةأملىإنه:فقال.لا:قال؟حديثاأملىكمأتحفظ،فهمك

ذلك.منالناسفتعجب،بأسانيدهاكلهاساقهاثم،فلانعنفلانعنمنهاالأول

نفسه.مثلالدارقطنييرلم:النيسابورياللهعبدأبوالحاكمقالوقد

معوالشعروالفقهوالنحوبالقراءاتوالعلمالحديثمعرفةمعلهاجتمعوقد:الجوزيابنوقال

منوله،السنةهذهمنالقعدةذيسابعالثلاثاءيوموفاتهكانتوقد،العقيدةوصحة،والعدالةالإمامة

.)3(الكرخيمعروفبمقبرةالغدمنودفن،ويومانسنةوسبعونتسعالعمر

حنزابة)4(بنالفضلبنجعفرالفضلأبوالوزيرفأكرمه،المصريةالديارإلىرحلوقد:خلكانابنقال

جزيل.4مامنهللدارقطنيفحصل،مسندهإكمالعلىالغنيعبدوالحافظهووساعده،الإخشيديكافوروزير

لم:سعيد)5(بنالغنيعبدوقال،ببغدادكبيرةمحلةوهي،القطندارإلىنسبةوالدارقطني:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

النجوم(955-1/558)النهايةغاية(955-1/805)الإسنويطبقات(466-462)3/للسبكيالشافعيةطبقات

.(171-161)3/الذهبشذرات493(-)393الحفاظطبقات(172)4/الزاهرة

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما

الزاخر.والبحرالثاقبوالفهم:(ط)وفي(ب)منحاصرتينبينما

.(184)7/المنتظمانظر

.هـ(193)سنةحوادثفيترجمتهسترد

فيترجمتهسترد،عصرهفيمصرحافظ،المصريالأزديسعيدبنالغنيوعبد892(-792)3/الأعيانوفيات

.الجزءهذامنهـ(04)9سنةوفيات
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فيوالدارقطني،زمانهفيهارونبنوموسى،زمانهفيالمدينيبنعليمثلالأحاديثعلىيتكلم

مني،أفضلهومنرأيتفربماواحدفنفيأما:قال؟نفسهمثلرأىهل:الدارقطنيوسئل.زمانه

فلا.)1(الفنونمنفياجتمعفيماوأما

أسألكأنيالمنامفيرأيت:قالماكولابناللههبةنصرأبيالأميرعنالبغداديالخطيبروىوقد

.)2(الإمامالجنةفييدعىذاك:ليفقيل،الآخرةفيأمرهإليهآلوما،الدارقطنيالحسنأبيحالعن

المتقدمأعبادبن()3(إسماعيلأالوزيروالد،الطالقانيالحسنأبو:عبادبنعباسبنعباد

.()4(ذكره

،()6(وغيرهمأوالرازيينوالأصفهانيينالبغداديينمنوغيره)5(الحباببنالفضلخليفةأباسمع

وقد،"القرآنأحكام"فيكتالثهذاولعباد.مردويهبنبكروأبو،)7(القاسمأبوالوزيرابنهعنهوحدث

الله.رحمهما،السنةهذهفيابنهوموتموتهاتفق

ديوانله،المشهورالشاعر،العكبريالأحنف،الحسنأبو:الواحد)8(عبدبنمحمدبنعقيل

:"المنتظم"فيالجوزيبنالفرجأبوالشيخذكرهماشعرهمستجادومن،مفرد

عذلإذاالعذولعذلالأجلمنعليأقضى

وصلقدإلفصدودلالعذوعذلمنوأشد

السفلمنالنوالطلبوذاهذامنوأشد

أيضا:قولهالجيدشعرهومن

والرا)9(الملكأرادمن

النامنفردافليكن

طويلهئممنحة

بالقليلويرضىس

)2(
)3(
)4(
)5(
)6(
)7(
)8(
)9(

.892()3/الأعيانوفيات

.(04/)12بغدادتاريخ

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما

.هـ()383سنةوفياتوانظر.(ط)منحاصرتينبينما

.هـ()503سنةوفياتعلىحاشيتناانظر

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما

وهم.وهو،قاسمالفضلأبو:(ط)في

.(186-185)7/المنتظم

د.تحريفوهو،العز(ط)في
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)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

عبدابنمحمد

)ط(:في

)ط(:في

حص385سنةوفيات

)1(قليلغيرنافعاقليلاأنويرى

الفضولتزكفيحزمادأنبالحزمويرى

الجميلبالصبر!ةالوحىمرضويداوي

وقيلقالفيعاشماأحدايماريلا

العقولتهذيب!تالصفإنالصمتيلزم

)2(بالخمولويرضىءلأهلبالكبريذر

ذليلحالفيصبحيص!لامرىءعيشأي

جهولومداراةعدومنقصدبين

ملولمنوتجنصديقمنواعتلال
العذولعذلمع!ءالس!ظنونمنواحتراس

)3(ثقيلومقاساةبغيضومماشاة

سبيلكلعلىسالنامعرفةمنأف

بخيلمنسمحاصرفت!لاالأمروتمام

)4(جليلملكفيعشتهذاأكملتفإذا

.المهديبنعليولدمن:الهاشمي)6(الحسنأبو،)5(سكرةبنلله

قليلعماكافياسيرىأنويرى

.متزنغيروهو

(ط)في

)ط(:في

:"المنتظم"وفي

لخمولباضىيرو!بردالأهلالكبريذر

ثقيلومداراةبغيضومقاساة

ظليلظلفيكانهذاأكملفإذا

جليلملكفيكانهذاأكملوإذا
.(186-185)7/المنتظموانظر

للذهبيالعبر3(80)3/بالوفياتالوافي(134-4514/)الأعيانوفيات(186)7/المنتظم(465)5/بغدادتاريخ

.(171)3/الذهبشذرات35()3/

ترجمته.مصادرمنأثبتناهوما،الحسينأبو:(ط)و(ب)و(ح)في
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وامرأةعلياسمهرجلإليهفترافع،الهاشمييننقابةفيينوبوكان،ظريفاخليعاأديباشاعراوكان

جذعة.الحالتعودلئلابشيءفيهاأحكملاقضيةهذه:فقال،جملفييتحاكمانعائشةسمها

قوله:ولطيفشعرهمستجادومن

أحدفياجتمعنماأربعةبهاكلفتإنسانةوجهفي

بردمنوالثغرخمروالريقغاليةلاأ(والصدغبدوالوجه

:فقال()2(حافوهومنزلهإلىفعادأ،نعلاهفسرق،حمامادخلوقدشعرهمجونومن

وحراطيباالمنىفاقوإنموسىابنحمامأذمإليك

ويعرىبهيطيفمنليحفىحتىعليهاللصوصتكاثرت

بشرا)4(وخرجتمحمدا)3(دخلتولكنثوبابهأفقدولم

ء)5(
.القواس،الفتحابو:مسروربنعمربنيوس!

والتنوخي()6(والعشاريأالخلالوعنه،وغيرهمصاعدوابنداودأبيوابنالبغويسمع

وكانت.صغيروهوبهنتبرككنا:الدارقطنيقال.الأبدالمنيعد،نبيلاثقةوكان،()7(وغيرهمأ

تعالى.اللهرحمه،حربببابودفن،سنةوثمانينخمسعنالاخرربيعمنبقينلثلاثوفاته

.النحويبنالنحوي،محمدأبو:السيرافيسعيد)8(أبيبنيوسف

فيوفاتهكانت،ودينعلمإلىيرجعوكان،)9(سيبويهلكتابأبيهشرحتممالذيوهو

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

الطيب.مننوع:الغالية

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما

نفسه.يعني

.القصيدةمنالأبياتهذهغيرفييعنيربما،شعرهمجونمن:وقوله.المشهورالزاهدالحافيبشرهو

31()3/العبر476(-474)16/النبلاءأعلامسير258(-1257/)5الأنساب327(-325)14/بغدادتاريخ

.(911)3/الذهبشذرات

انظر،الكتابهذامنهـ()451سنةوفياتفيالعشاريترجمةوسترد،(طو)(ب)منحاصرتينبينما

.(954)8/الأنساب

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما

.06(0/2)الأدباءمعجم(187)7/المنتظمفيمحمدأبيوترجمةهـ()368سنةوفياتفيسعيدأبيأبيهترجمةسلفت

اللغةمجمعفي"سيبويهأبياتشرح"كتابطبعوقد،كتبهمنكتابغيرلأبيهتممأنه06(2/)0الأدباءمعجمفي

هذهكثيرابناستفادوقد،هذايوسفإلىمعزواسلطانيعليمحمدالدكتوربتحقيقام769سنةبدمشقالعربية

الدكتورذلكإلىذهبكماالتتمةهذهفيكثيرابنينفردلمثمومن(187)7/المنتظمفيالجوزيابنمنالترجمة

.22()صمقدمتهفيسلطاني
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وكرمه.بمنهوإياناتعالىاللهرحمه.سنةوخمسينخمسعنمنهاالأولربيع

وث!اثيئةوثمانيوسترسنةخلت5ث!

وثيابه،سيفهعليهطريبميتهمإذ،عتيققبرعنالبصرةأهلكشفالسنةهذهمنالمحرمفي

أوقافعليهووقفت،مسجداقبرهعندواتخذوا،ودفنوهوكفنوهفأخرجى،العوامبنالزبيرفظنوه

وتنوير.وفرشوقوامخدامعندهوجعل،كثيرة

ذاكإذعمرهوكان،الفاطميالمعزبنالعزيزأبوههلكأنبعدمصربلادالعبيديالحاكمملكوفيها

شيخعماربنالحسنالدولةوأمين،الخادمأرجوانالمملكةبتدبيروقام،أشهروستةسنةعشرةإحدى

علىالأمرلهاستقامحتىخلقاوقتل،غيرهماوأقاما)1(قتلهماأالحاكمتمكنفلما،كتامة

.سنذكرهما

.،)2(لهموالخطبةالمصريونالسنةهذهفيبالناسوحجأ

:الأعيانمنفيهاتوفي

.النيسابوريالمزكيإسحاقأبيبنحامدأبو:سختويهبنيحىبنمحمدبن)3(إبراهيمبنأحمد

وعشرينتسعاسردادهرهمنوصام،كبرهإلىصغرهمنالعبادةكثيروكان،وطبقتهالأصمسمع

سنة.

ثلاثعنالسنةهذهمنشعبانفيتوفي.خطيئةعليهيكتبلمالملكأنوعندي:الحاكمقال

سنة.وستين

المذكر،الواعظ،عطيةبنعليبنمحمد.")5(القلوبقوت"صاحب:)4(المكيطالبأبو

واحد.غيرعنوروىالحديثسمع.الصالحالرجل،المتعبدالزاهد

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما()1

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما)2(

.(794-694)16/النبلاءأعلامسير21(-02)4/بغدادتاريخ)3(

-536)16/النبلاءأعلامسير403(-203)4/الأعيانوفيات091(-)7/918المنتظم98()3/بغدادتاريخ)4(

الثمينالعقد(043)2/الجنانمراة(4611/)بالوفياتالوافي(655)3/الاعتدالميزان34(-33)3/العبر(537

.(112-012)3/الذهبشذرات(4175/)الزاهرةالنجوم3(00)5/الميزانلسان(581-951)2/

.ام329اهـ/351سنةبمصرالأولىطبعتهكانتوقد،مرةغيرطبع،متداولمشهورالكتاب)5(
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فيهذكر،"القلوبقوت"سماهكتاباوصنف،العبادةفيمجتهداصالحارجلاكان:العتيقيقال

.ببغدادالجامعفيالناسيعظوكان،لهاأصللاأحاديث

بنالحسنأبيوفاةبعدالبصرةدخلوأنه،بمكةنشأوأنه،الجبلمنأصلهأنالجوزيابنوحكى

كلامه،فيفغلط،الوعظمجلسلهوعقد،الناسعليهفاجتمعبغدادودخل،مقالتهإلىفانتمى،سالم

الكلاممنوامتنع،وهجروهالناسفبدعه.الخالقمنأضرالمخلوقينعلىليس:قالأنهعنهوحفظ

.)1(الناسعلى

فأنشد،ذلكفيفعاتبه،عليبنالصمدعبدعليهفدخل،السماعيبيحممنطالبأبوكانوقد

طالب:أبو

تقربلمليتكصبحويا)2(متعةمنفيككمليلفيا

مغضبا.الصمدعبدفخرج

.أوص:فقلت،يموتوهوالمكيطالبأبيشيخناعلىدخلت:بشرانبنالقاسمأبووقال

اجلس:فقال؟ذلكأعلمكيف:فقلت.وسكرالوزاجنازتيعلىفانثر،بخيرليختمإذا:فقال

فيويديعندهفجلست:قال.بخيرليختمقدأنهفاعلميدكعلىقبضتفإن،يديفيويدكعندي

علىوالسكراللوزنثرتجنازتهعلىرفعفلما،شديداقبضايديعلىقبض،فراقهحانفلما،يده

نعشه.

الرصافة.جامعمنبالقربظاهروقبره،السنةهذهمنالآخرةجمادىفيتوفي:الجوزيابنقال

هذانزارويكنى،تميمأبيمعدالمعزبننزار:مصر)3(صاحبالفاطميالمعزبنالعزيز

سنة،وعشرونإحدىأبيهبعدولايتهمنها،سنةوأربعينثنتينعنتوفي،بالعزيزويلقب،منصوربأبي

إليهتنسبالذيهووالحاكم-اللهقبحه-الحاكمولدهبعدهمنبالأمروقام،أياموعشرةأشهروخمسة

الحاكمية.الزنادقةالمضلةالضالةالفرقة

اسمهيهودياواخر،نسطورسبنعيسىلهيقالنصرانيارجلااستوزرقدكانفإنههذاالعزيزأما

وقدقصةامرأ!فيإليهكتبتحتى،المسلمينعلىالزمانذلكفيالملتينهاتينأهلبسببهمافعز،ميشا

.)7/918(المنتظم)1(

تصحيف.وهو،متعب:(ط)في)2(

371-)5/الأعيانوفيات،بعدهاوما922(1/)المغربالبيان،بعدهاوما363()8/الكامل(091)7/المنتظم)3(

،121)4/الزاهرةالنجوم354()1/المقريزيخطط34()3/العبر(173-167)15/النبلاءأعلامسير376(

.(112)3/الذهبشذرات(05-1/48)إياسابن!ار!خ(125
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وأذلبميشاواليهود،نسطورسبنبعيسىالنصارىأعزبالذي:له)1(تقولالأمربعضفيأحيجمسا

منوأخذ،الوزيرينهذينعلىبالقبضأمرذلكفعند.ظلامتيعنكشفتماإلابكالمسلمين

.دينار)3(ألفمئةثلاث)2(النصراني

الدولة،بهاءأخيهاابنإلىتركتهافحملت،الطائعزوجةكانتالتيالدولةعضدبنتتوفيتوفيها

ذلك.وغير،ولطائفوتحفكثيرةجواهرفيهاوكان

وث!اثيئةثيانيووسبحسنةخلت5ث!

:الأعيانمنفيهاتوفيفممن

أربعوعمرهبعدهالملكفيرستمولدهورتب،بويهبنالدولةركنبنعلي،الحسنأبوالدولةفخر

والرعايا.الممالكبتدبيرأبيهخواصوقام،سنين

:()4(فيهاتوفيوممنأ

سعيد.بناللهعبدبنالحسنوهو:)5(اللغويالعسكريأحمدأبو

قدمولما،الاعتزالإلىيميلكانإنهيقال،وغيرهااللغةفيالمفيدةوتصانيفهفنهفيالعلامة

إليهبعث-وأسنكبرقدوكان-العسكريأحمدأبوفيهاكانالتيالبلدةالدولةوفخرهوعتادبنالصاحب

:الأبياتهذهفيهابرقعةعبادبنالصاحب

الوخدان)6(علىنقوىفماضعفناوقلتمتزورواأنأبيتمولما

وعوانلنابكرمنزلفكمنزوركمأرضبعدمنأتيناكم

جفانبملءلاجواربطوللنزيلكمقرىمنهلنناشدكم

له.تقوللهاحاجةفي:،(ط)و(ب)في(1)

تحريف.وهو،النصارى(ط)في2()

.(091)7/المنتظمانظر)3(

.(ط)و(ب)منحاصرتينبينما)4(

البلدانمعجم258(-233)8/ادباءمعجم(191)7/المنتظم(452)8/الأنساب272()1/أصبهانأخبارذكر)5(

النبلاءأعلامسير85(-)2/83الأعيانوفيات034()2/اللباب312(-031)1/الرواةإنباه124()4/

الزاهرةالنجوم(164-154)2/الجنانمراة77(-76/)12بالوفياتالوافي2(5)3/العبر(134-154)16/

.(1-52130)3/الذهبشذرات(1605/)الوعاةبغية(691وا63)4/

.(وخد)القاموس.الخطوسعةأوالإسراع:الوخدان)6(
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ظهرها:فيالجوابالعسكريفكتب

الرجفانمنأعضائيتعودعزيمتييثنيثمنهوضاأروم

وعنانيبه)2(تشبيهيتعمدكأنماالشريد)1(ابنبيتفضمنت

والنزوانالعيربينحيلوقدأستطيعهلاالحزمبأمرأهم

أكمة،فصعد،الوزارةبأمرخيمتهفيمشغولافوجده،الصاحبإلىوساربغلتهوركبتحاملثم

:تمامأبيبقولمتمثلاصوتهبأعلىنادىثم

مقفلهااستفتحتطالماوقددونيمقفلةالفيحاءالقبةأرىليما

فأدخلها)3(زاكعملليوليسمعرضةالفردوسجنةكأنها

وقدمإليهصارفلما.الأولىالسابقةفلك،أحمدأباياادخلها:ناداهصوتهالصاحبسمعفلما

إليه.وأحسنوعظمهأكرمهعليه

.)4(السنةهذهمنالترويةيومفيالعسكريتوفي

.ا)5(وثلاثمئةأوثمانينثنتينسنةوتوفي،ومئتينوتسعينثنتينسنةولد:خلكانابنوقال

،الشاهد)7(القاسمأبو:مهرانبنزيادبناللهعبيدبنإبراهيمبن)6.(اللهعبدبنمحمدبناللهعبد

الخليفةعندفعرف،موقعأمنهفوقع،ثلجاالخلفاءلبعضأهدىجدهلأن،الثلاجبابنالمعروف

بالثلاص!.

والأزهريالتنوخيعنهوحدث،داود)8(أبيوابنصاعدوابنالبغويمنهذاالقاسمأبوسمعوقد

.الحفاظمنوغيرهم)9(والعتيقي

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

له،والبيت،الخنساءأخوصخرهوالشريدوابن،تحريفوهو،الرشيد:والمنتظم(طو)(بو)(ح)في

.97(-78)15/الأغانيانظر

.(طو)(ب)منوالمثبت،تضمن:(ح)في

.(48)3/التبريزيبشرحتمامأبيديوانانظر

.(291-191)7/المنتظمانظر

وفياتفيترجمتهسلفتوقد،(ب)منحاصرتينبينوما،هـ()392سنةولدأنهوفيه84()5/الأعيانوفيات

.هـ()382سنة

ميزان34()3/العبر(462-1/461)6النبلاءأعلامسير(391-291)7/المنتظم(138-01/135)بغدادتاريخ

.(122)3/الذهبشذرات35(1-035)3/الميزانلسان(794)2/الاعتدال

تحريف.وهو،الشاعر(ط)في

خطأ.وهو،داودأبي:(ط)في

تصحيف.وهو،العقيقي(ط)في
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ويضعالإسناديركبكانأنهإلىونسبوهالدارقطنيمنهم،المحدثوناتهمهوقد:الجوزيابنقال

.فجأةالأولربيعفيوفاتهكانت،أعلمفالئه،الرجالعلىالحديث

راشدبنخالد)2(بنبنعليبنالحسنبنالحسينبنإبراهيمبنالحسن،)1(زولاقابن

الحافظ.المصريمحمدأبو،زولاقبنسليمانبن)3(اللهعبد

انتهى،الكندييعقوببنيوسفبنمحمدعمرأبيكتابعلىبهذيلمصرقضاةفيكتاباصنف

وثمانينستسنةإلىبكارالقاضيمنزولاقابنوذيل،ومئتينوأربعينستسنةإلىالكندي

عليهللردانتصرالذيالبلاغكتابمصنفوأظنه،العبيديينقاضيالنعمانبنمحمدأياموهي،وثلاثمئة

فيزولاقابنوفاةكانت.أعلموالله،النعمانبنالعزيزعبدمصنفهأخوهوأو،)4(الباقلانيالقاضي

تعالى.اللهرحمه،سنةوثمانينإحدىعن)5(السنةهذهمنالقعدةذيأواخر

بابنالمعروف،العكبرياللهعبدأبو:)7(حمدانبن()6(محمدبنأمحمدبناللهعبيدبالةابن

.العلوممنفنونفيالحافلةوالتصانيفالكتبلهومن،الحنابلةعلماءأحد،بطة

منجماعةوعنه،متعددةأقاليمفيوخلقصاعدوابنالنيسابوريبكروأبيالبغويمنالحديثسمع

الأئمة،منواحدغيرعليهوأثنى،والبرمكيوالأزجي،الفوارسأبيبنالفتحأبومنهم،الحفاظ

:فقالمج!ح!اللهرسولالمنامفيبعضهمرأىوقد،المنكرعنوينهىبالمعروفيأمرممنوكان

إليهذهبأصبحفلما.بطةبناللهعبدبأبيعليك:فقال.المذاهبعلينااختلفتقدإنه،اللهرسوليا

ثلاث،!ي!اللهرسولصدق:-يخاطبهأنقبل-لهوقالإليهتبسمبطةابنراهفحين،بالمنامليبشره

.مرات

بنلرجاءالسننسماعادعائهبسببفيهوالطعنبطةابنفيللكلامالبغداديالخطيبتصدىوقد

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

بالوفياتالوافي(463-462/)16النبلاءأعلامسير(29-19)2/الأعيانوفيات(023-522)7/الأدباءمعجم

.(455-1553/)المحاضرةحسن(2191/)الميزانلسان037(/11)

خلف.:225()7/الأدباءمعجمفي

تحريف.وهو،اللهعبد:(ط)في

محرفة.عبارةوهي،الباقلانيالقاضيعلىللردفيهانتصبالذيالبلاغصنفالذي:(ط)في

وثمانينسبعسنةوفياتفيوالثانية،195(هـ)386/8سنةوفياتفيالأولى،مرتينتاريخهفيالذهبيترجمه

.(بشار)القعدةذيفيتوفيأنهالترجمتينفيوذكر،(706)8/هذه

الفقهاءطبقات375(-371)15/بغدادتاريخفيترجمتهومظان371()01/بغدادتاريخمنحاصرتينبينما

ميزان35()3/العبر533(-952)16/النبلاءأعلامسير(153-141)2/الحنابلةطبقات()173للشيرازي

.(412-122)3/الذهبشذرات(511-121)4/الميزانلسان(51)3/الاعتدال

تصحيف.وهو،حمران(ط)في
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برهانبابنالمعروفالأسديعليبنالواحدعبدشيخهإلىالجرحبعضوأسند،البغويومعجممرجى

عقيلبنالوفاأبيعنفحكى،بطةلابنوالانتصار،الخطيبعلىللزدالجوزيابنفانتدب،)1(اللغوي

لأنهذاقالواوإنما،النارفييخلدونلاالكفارأنفي،المعتزلةمرجئةمذهبيرىكانبرهانابنأن

فردعقيلابنشرعثم.الراحمينأرحمبأنهنفسهوصفوقدهذا،لهمعنىلايتشفىلاممنذلكدوام

عليه.

أنهبطةابنعنبسندهالجوزيابنروىثم.؟هذامثلمنالجرحيقبلفكيف:الجوزيابنقال

.)2(النافيعلىمقدموالمثبت:قال،البغويمنالمعجمسمع

عنبطةابنروى:الفوارسأبيبنمحمدقال:قالبرهانبنالواحدعبدوحدثني:الخطيبقال

علىفريضةالعلمطلب":!ي!اللهرسولقال:قال.أنسعنالزهريعنمالكعنمصعبعنالبغوي

.بطة)3(ابنعلىفيهوالحمل،مالكحديثمنباطلوهذا:الخطيبقال."مسلمكل

عنهحكاهماأنبرهانابنبخطوجدأنهأحدهما:وجهينمنهذاعنوالجواب:الجوزيابنقال

قدبرهانابنأنالثاني،البدايةفيالعلمعنهأخذتشيخيوهو،باطلبطةابنفيالقدحمنالخطيب

أنهالعلماءالمشايخعنحكيتقدرجلفيالقولمنهقبلتفكيف،الإجماعفيهخالفبمافيهالقدحتقدم

.)4(الهوىمنباللهنعوذ،صالحرجلالدعوةمجاب

كثيروكان،وغيرهحاتمأبيابنعنروى،البرذعيالحسنأبو:()مردكبنالعزيزعبدبنعلي

.والعبادةالصلاةوكثرة،المسجدفيالاعتكافعلىوأقبلالدنيافترك،المال

الديلمي.بويهبنالدولةركنبنعليالدولةفخر

إليه،بالإسراععبادابنالصاحبإليهكتبالدولةمؤيدأخوهماتوحين،ونواحيهاالريبلادملك

ستعنوتوفي،الدولةمؤيدأخيهأيامفيعليهكانماعلىعبادابنواستوزر،أخيهبعدالملكفولاه

شيئاالأموالمنوترك،يوماعشروسبعةأشهروعشرةسنةعشرةثلاثةملكهمدةمنها،سنةوأربعين

ألفعشرخمسةمننحواالجواهرومن،دينارألفالافثلاثةيقاربماالذهبمنذلكمن،كثيرا

ثلاثةزنةالفضةومن،دينارألفألفزنةالذهبأوانيومن،دينارألفالافثلاثةقيمتهاتقارب،قطعة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.هـ()371سنةوفياتانظر

.8/237(و)7/591المنتظم

.375(/01)بغدادتاريخ

ابنيضعف،عنهمويذبللحنابلةينتصرالذيوهو،الذهبيالحافظلكن:بشارقال.(791-691)7/المنتظم

.617(و461)8/الإسلامتاريخبهصرحكما،بطة

تحريف.وهو،مدرك(ط)في
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وخمسمئةألفالفرشومن،حملألفاالسلاحوخزانة،حملآلافثلاثةالثيابومن،درهمألفآلاف

ولم،المال!منشيءإلىوصول!لهميكنلمتوفيليلةهذاومع،بالملوكيليقماالأمتعةومن،حمل

منرستملولدهتمحتى،بالملكعنهواشتغلوا،المسجدفيالمجاورينمنرجلثوبإلاكفنلهيحصل

القلعة،درجعلىوجروه،حبال!فيفربطوه،إليهالوصول!منأحديتمكنولم،الملكفأنتن،بعده

.)1(فتقطع

بنالحسينأبو،إسماعيلبن)3(عنبسبنإسماعيلبنأحمدبنمحمد:)2(الواعظسمعونابن

بالحكمة.الناطقلهيقال!وكان،والعلماءالصلحاءأحد،الواعظسمعون

وكانت،المعاملاتفيوالتدقيقالوعظفيطولىيدلهوكان،وطبقتهداودأبيبنبكرأبيعنروى

الصالحينمنوكان،القواسبنالفتحأبووتحتهالمنبرعلىيعظوهويوماكان،ومكاشفاتكراماتله

ابنقال!استيقظفحين،استيقظحتىالوعظعنسمعونابنفأمسك،القواسابنفنعس،المشهورين

أزعجكلاحتىالوعظعنأمسكتفلهذا:قال!!نعمقال!؟هذامنامكفي!ي!اللهرسولرأيت:سمعون

فيه.عماكنت

ابنإلىاذهب:لهيقولوهوالمنامفي!اللهرسول!أبوهافرأى،مدنفةمريضةشمالرجلوكان

رآهفلما،ليأتيسمعونابنإلىذهبأصبحفلما.اللهبإذنتبرأوهيلابنتكفيدعومنزلكليأتيسمعون

أثناءفيلهأقول!:فقال!،وعظهمجلسإلىيذهبأنهالرجلفظن،معهوخرجثيابهولبسنهض

ساعتها.منفبرأت،وانصرفلهافدعا،ابنتهإليهفأحضرالشيخإليهادخلالرجلبدارمرفلما،الطريق

جلسفلما،منهسمعونابنعلىفخيف،مغضبوهوإليهأحضرهمندلهالطائعالخليفةإليهوبعث

فبكى،طالبأبيبنعليالمؤمنينأميركلاممنأوردهماأكثركان،الوعظفيأخذالخليفةيديبين

،غضبانوأنتطلبتهرأيناك:للخليفةفقيل،مكرموهويديهبينمنخرجثم،شهيقهسمعحتىالخليفة

أنهفعلصت،علياذكرهمنأكثريكنلمحضرفلما،أعاقبهأنفأردت،علياينتقصأنهبلغني:فقال!

عليه.خاطريفيكانبماكوشفقد؟موفق

وفاقا.جزاءفتقطعريحهنتنمنالقلعةدرجعلىجروه:زيادة(ط)في(1)

المفتريكذبتبيين(162-551)2/الحنابلةطبقات362()4/ماكولالابنالإكمال277(-1/274)بغدادتاريخ2()

-354)4/الأعيانوفيات14(0)2/اللباب266()2/الصفوةصفة02(0-)7/891المنتظم602(-25)5

شذرات()4/891الزاهرةالنجوم52(-51)2/بالوفياتالوافي51(1-505)16/النبلاءأعلامسير355(

.(126-412)3/الذهب

وفياتو""المنتظمو""بغدادتاريخ"منوالمثبت،(ط)منساقطوهو،عثمان:(بو)()حفي)3(

عيسى.إلىتصحيف2551/"الحنابلةطبقات"وفي،الصحيحوهو،"الأعيان
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أليس:يقولوهو،السلامعليهمريمابنعيسىجانبهوإلىع!ي!اللهرسولالمنامفيبعضهمورأى

دخلإذكذلكهمافبينما؟الصوامعأصحابأمتيمنأليس؟الرهبانأمتيمنأليس؟الأحبارأمتيمن

.والسلامالصلاةعليهعيسىفسكت؟هذامثلأمتكأفي:!اللهرسوللهفقال،سمعونابن

هذهمنالقعدةذيمنعشرالرابعالخميسيوموتوفي،ثلاثمئةسنةفيسمعونابنمولدكان

.بدارهودفن،السنة

تعالى.اللهرحمه،تبللموأكفانه،أحمدمقبرةإلى)1(سنينبعدأخرجثم:الجوزيابنقال

)2(.
الساماني،،القاسمأبو،إسماعيلبنأحمدبنلصربنلوحبنمنصوربننوحالسامانيةملوكاخر

إحدىالملكفيواستمر،سنة)3(عشرةثلاثولهالملكولي،النهروراءوماوغزنةخراسانملك

سنةفبقي،منصورالحارثأبوابنهبعدهفولي،السنةهذهرجبفيوتوفيأأشهروتسعةسنةوعشرين

بنمحمودفقصدهم،مكانهالملكعبدأخاهوأجلسوا،خواصهعليهقبضثم،()4(أشهروتسعة

فيملكهمفباد،وشهوراوسنتينسنةمئةالملكفيلهمكانوقد،أيديهممنالملكفانتزع،سبكتكين

.والإبرامالنقضودله،العامهذا

الشافعي.الفقيه،الصعلوكي:سليمانبنمحمدبنسليمانبنمحمد)5(بنسهلالطيبأبو

وفاتهوكانت،محبرةخمسمئةمجلسهفييحضركان،الناحيةتلكأهلوشيخ،نيسابورأهلإمام

.المشهور)6(علىالسنةهذهفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

وفاتهبعدأيهـ()426سنةنقلهوكان2(00)7/المنتظممنوالمثبت،سنتين(ط)وفي،سنة(بو)(ح)في

سنة.وثلاثينبتسع

الزاهرةالنجوم515(-451)16/النبلاءأعلامسير49()2/اللباب2(20-102)7/المنتظم(41)7/الأنساب

.(271-261)3/الذهبشذرات(4891/)

.هـ()366سنةحوادثانظر

-14،148وه013-)9/912:الأثيرلابنالكاملوانظر202(-102)7/المنتظممنحاصرتينبينما

)914.

-435)2/الأعيانوفيات21(4-121)المفتريكذبتبيين64()8/الأنساب(001)للشيرازيالفقهاءطبقات

طبقات،404-4/393:للسبكيالشافعيةطبقات)3/88(العبر902(-)17/702النبلاءأعلامسير436(

.(172)3/الذهبشذرات(127-126)2/للإسنويالشافعية

وفياتفيكثيرابنوسيورده،الأشبهوهو"وفياته"فيخلكانابنماعداهـ(04)4سنةتوفيأنهعلىالمصادرأكثر

وقتمحبرةخمسمئهمنأكثرمجلسهفيوضعأنهالحاكمعن(127)2/طبقاتهفيالإسنويونقل،هـ(4)20سنة

(خلكانابنيعني)عليهاشتبهوكأنه:بقولهالخبرعلىوعقبهـ،387سنةمحرم23فيالجمعةعشيةإملائه

.الموتبتاريخالإملاءتاريخ
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أعلم.تعالىفالله،وأربعمئة(ثنتين)1سنةفيمات:"الإرشاد"فيالخليلييعلىأبوالحافظوقال

وث!اثمئةوثهانيوثها!3سنةخلت5ث!

فيالماءجمدبحيث،شديدبردبغدادفيسقطالسنةهذهمنالحجةذيفي:الجوزيابنقال

.الطرقاتفيالدوابوبول،الحمامات

،الزيببلادمعاملتهعلىوأقرهالخليفةفبايعه،الدولةفخربنرستمطالبأبيرسلجاءتوفيها

ولقبه،حسنويهبنلبدر،)2(فعلاوكذلك،والألويةبالخلعإليهوبعث،الأمةكهفالدولةمجدولقبه

.الصدقاتكثيروكان،والدولةالدينناصر

ال!جنمن،)4(الطائعخدمةإلىالمنتسب،الوثاببابنالمعروفجعفربن)3(اللهعبيدهربوفيها

عليه،مضيقابهفجيء،باللهالقادرأرسلثم،الدولةمهذبصاحبهافآواه،البطيحةإلىالخلافةبدار

وأدوا،وبايعوهفصدقوه،الطائعأنهفادعى،كيلانبلادإلىفذهبأيضاالاعتقالمنهربثم،فاعتقله

لهليسفإذا،الأمرعنفسألوابغدادإلىبعضهممجيءاتفقثم،الحقوقمنذلكوغير،العشرإليه

.)5(عنهمفانهزم،حالهوفسدأمرهواضمحل،عنهفرجعوا،حقيقةولاصحة

.العبيديللحاكمفيهاوالخطبة،المصريينأميرالسنةهذهفيبالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الخطابي،الخطاببنإبراهيمبنمحمدبنأحمد:ويقال،حمدسليمانأبوهو:()6(الخطابيأ

السنن"معالم"المصنفاتمنله،المكثرينالمحدثينوالفقهاء،الأعيانالمشاهيرأحد،البستي

قوله:فمنه،حسنشعروله.المفيدةالنافعةالتصانيفمنذلكوغير،"البخاريشرح"و

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(ب)منوالمثبت،تحريفوكلاهما،ستين(ط)وفي،ثلاثين(ح)في

.(ط)منحاصرتينبينما

وهو،اللهعبدأبو:(431)9/الأثيرلابنالكاملوفي،اللهعبد:2(20)7/المنتظموفي،(بو)(ح)فيكذا

.(ط)فيلماالموافق

يقربالرجلهذاوكان:(431)9/الكاملوفي،الطائعإلىمنتسباوكان2(20)7/المنتظموفي،جده(ط)في

الطائع.منبالنسب

.2(30-202)7/المنتظمانظر

.هـ()934سنةوفياتفيترجمتهسلفتوقد،(طو)(ب)منحاصرتينبينما
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المداراةدارفيأنتفإنماكلهمالناسفدارحيادمتما

للنداماتنديماقليلعمايرىسوفيدرلمومندارىيدرمن

.)1(خلكانابنقاله،السنةهذهمنالأولربيعفيبستبمدينةوفاتهكانت

المطبق.الحافظ،الصيرفياللهعبدأبو:بكير)3(بنالرحمنعبدبن()2اللهعبدبنأحمدبنالحسين

.)4(الشافعيبكروأبا،والخلدي،والنجاد،السماكوابن،الصفارإسماعيلسمع

فجعل،كبارأجزاءيديهوبينعليهدخلأنهالأزهريوحكى،والتنوخيوالأزهريشاهينابنوعنه

معههذاوفعلت:قال(()حفظهمناإسنادهساقمتناسردوإذا،حفظهمنمتنهأوردإسناداساقإذا

كتابه.فيكماومتناإسناداالحديثيوردذلككل،مرارا

فيه.وتكلموافحسدوه،ثقةوكان:قال

الأسانيدفيرجالاويلحق،الشيوخسماعفييزيدبأنهاتهمهالفوارسأبيابنأنالخطيبوحكى

المقاطيع.ويصل

سنة.)6(وستينإحدىعنالسنةهذهمنالأولربيعفيتوفي

،بختياربننصرأبوعمهابنعليهخرج،فارسبلادصاحب:الدولةعضدبنالدولةصمصام

ولحقه،وحواصلهخزائنهفيمانهبوابلادهمفيبهوغلوافلما،الأكرادمنجماعةإلىولجأ،منهفهرب

سنةهذه:قالبختيارابنيديبينوضعفلما،طستفيرأسهوحملوا،فقتلوهبختيارابنأصحاب

ومدة،سنةوثلاثينخمساقتليومعمرهفكان،السنةهذهمنالحجةذيفيذلكوكان.)7(أبوكسنها

وأشهر.سنينتسعمنهاملكه

لابنهوزرثم،الدولةلعضدالإنشاءكاتب،القاسمأبو:الحكار)8(يوسفبنالعزيزعبد

.2(16-412)2/الأعيانوفياتانظر(1)

طبقات(1751)3/الحفاظتذكرة93(-38)3/العبر9(-8)17/النبلاءأعلامسير(14-13)8/بغدادتاريخ)2(

.(281)3/الذهبشذرات(4)30الحفاظ

تصحيف.وهو،بكر:(طو)(بو)(ح)في)3(

تحريف.وهو،الشاشي(ط)في(4)

.(ط)منحاصرتينبينما)5(

سنةتوفيإنه:وقيل،هـ()327سنةولادتهوكانت،تحريفوهو،وسبعينإحدى:(طو)(بو)(ح)في)6(

.(41)8/بغدادتاريخوانظر،هـ()383

.بختيارالدولةعضدقتلمنكانمايعني:(143)9/الأثيرابنقال)7(

تحريف.وهو،الحطان:(ط)في)8(
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السنة.هذهمنشعبانفيتوفي،شعرايقولوكان،أشهرخمسةالدولةبهاء

بالقراءاتعالماكان،الشنبوذيبغلامالمعروف)1(الفرجأبو:إبراهيمبنأحمدبنمحمد

فيهتكلمواهذاومع،للقرانشواهدا)2(الشعرمنابيتألفخمسينحفظكانإنه:يقال،وتفسيرها

فيه.القولالدارقطنيوأساء،شنبوذ)3(بنالحسنأبيعنروايتهوفي

.)4(وثلاثمئةإحدىسنةمولدهوكان،السنةهذهمنصفرفيتوفي

وثلاثمئةوثمانيوتللثملللنةخلت5ث!

وواقعهم،السامانيةأيديمنملكهافاستلب،خراسانبلادسبكتكينبنمحمودقصدالسنةهذهفي

دولتهموانقرضت،بالكليةالبلادعنورسمهماسمهمأزالحتى،قبلهاوماالسنةهذهفيمتعددةمرات

لهيقالالذيالكبيرالخانموتبعدوذلك،النهروراءبماالتركملكإيلكلقتالصمدثم،يديهعلى

.وخطوبحروص!معهملهوجرت،فائق

.وخوزستانفارسبلادعلىالدولةبهاءاستولىوفيها

يذمنعشرالثامناليوموهو،خمغديريومالزينةمنيصنعونهكانواماتعملأنالشيعةأرادتوفيها

حصراليومهذامثلفيأنفادعوا،السنةإلىالمنتسبينمناخرونجهلةفقاتلهم،يزعمونفيماالحجة

إنماهذافإن،هؤلاءمنجهلأيضاوهذا،ذلكمنفامتنعوا،الغارفيعنهاللهرضيبكروأبوووجمرالنبي

المدينةقصدامنهخرجاوحين،ثلاثافيهأقامافإنهما،الهجرةسنيأولمنالأولربيعشهرأوائلفيكان

،الأولربيعمنعشرالثانياليومفيالمدينةالسلامعليهدخولهوكان،نحوهاأوأيامثمانيةبعدفدخلاها

.مقررمعلومأمروهذا

طائفةقابلتهم،الحسينعلىالحزنفيهيظهرونمأتماعاشوراءيومفييصنعونالشيعةكانتولما

لهفعملوا،الزبيربنمصعبقتلالمحرممنعشرالثامناليومفيأنفادعوا،السنةأهلجهلةمنأخرى

ببدعةالبدعةمقابلةبابمنوهذا،الحسينقبريزاركماقبرهوزاروا،للحسينالشيعةتعملكمامأتما

التوفيق.وبالله،الصحيحةالسنةإلاالبدعةيرفعولا،مثلها

)1(

)2(

)3(

)4(

تحريف.وهو،الفتحأبو:(طو)(ب)في

.(ط)منحاصرتمنبينما

.5(0)2/النهايةغاية.لهملازمتهلكثرةنسبوإليه،هـ()328سنةوفياتفيشنبوذابنترجمةسلفت

انظر،هـ(003)سنةوولادتههـ()387سنةتوفيإنه:وقيل.تحريفوهو،وثلاثمئةوثلاثينإحدى:(ط)في

.272(/1)بغدادتاريخ
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فلم،ببغدادالنخيلمنكثيراشيئاأتلفتبحيث،قويةوريح،مطبقغيممعشديدبردوقعوفيها

.)1(سنينبعدإلاعادتهاإلىحملهايتراجع

منهفافتديا،الجراحابنالأعرابأميرفاعتقلهما،والمرتضىالرضيالشريفانالعراقبركبوحج

أطلقهما.حتىأموالهمامندينارآلافبتسعة

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

عصرهشيخ،المحدثالفقيه()3(المقرىءأالسرخسي:عيسىبنمحمدبنأحمد)2(بنزاهر

.بخراسان

والنحووالأدباللغةعلموأخذ،الشافعيةإمامالمروزيإسحاقبأبيوتفقه،مجاهدابنعلىقرأ

.الأنباريبنبكرأبيعن

سنة.وتسعينستعنالاخرربيعفيوفاتهوكانت

القاسمأبو،)6(مروانبنإبراهيمبنمخلدبنسليمانبن:)5(إسحاقبنمحمدبن)4(اللهعبيد

حبابة.بابنالمعروف

ولد،مسندامأموناثقةوكان،وطبقتهماداودأبيبنبكروأبي،البغويالقاسمأبيعنروى

سنة،تسعينعنالسنةهذهمن)7(الأولىجمادىفيوفاتهوكانت،ومئتينوتسعينتسعسنةببغداد

رحمه،المنصورجامعمقابرفيودفن،الشافعيةشيخالإسفرايينيحامدأبو()8(الشيخأعليهوصلى

تعالى.الله

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

تصحيف.وهو،سنتين:(ط)في

(702-)602المفتريكذبتبيينفيترجمتهومظان.تحريفوهو،أحمدبناللهعبدبنزاهد:(ط)في

492(-392)3/للسبكيالشافعيةطبقات43()3/العبر478(-476)16/النبلاءأعلامسير2(60)7/المنتظم

.(131)3/الذهبشذرات2(00)4/الزاهرةالنجوم(1/288)النهايةغاية

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما

تحريف.وهو،اللهعبد(ط)في

954(-)16/548النبلاءأعلامسير2(70)7/المنتظم372()2/ماكولالابنالإكمال377(1/)0بغدادتاريخ

.(132)3/الذهبشذرات(44)3/العبر

تحريف.وهو،مروز:(ط)في

الآخر.ربيعشهرمنبقينلست:377(/01)بغدادتاريخفي

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما
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وث!اثمئةتسميوسنةخلت5ث!

منهويخرجون،الآبارمثلفيهيحفرونكانوا،ذهبمنمعدنسجستانبأرضظهرالسنةهذهفي

أحمر.ذهبا

الدولة.بهاءعليهاواستولى،فارسبلادصاحببختياربننصرأبوالأميرقتلوفيها

عهدهءوقرى،الواسطيالحسنبنمحمدحازملأبيوأعمالهابواسطالقضاءباللهالقادرقلدوفيها

،")1(منتظمه"فىالجوزيابنبحروفهاأوردها،طويلةحسنةوصيةالقادرلهوكتب،الخلافةبدار

.()2(جيدةاحسنةونواهوأوامرمواعظوفيها

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

وغيرها.بالمدائنالقاضي،المالكيالفقيه،الهاشميبكرأبو:موسىأبيبنمحمد)3(بنأحمد

عفيفاوكان،الدارقطنيبانتخابالغفيرالجمعنهوروى،الكثيروسمع،المنصوربجامعوخطب

دينا.ثقةنزها

سنة.وسبعينخمسعنالسنةهذهمحرمفيتوفي

.جنيقا)4(بابنويعرف،الدقاقالقاسمأبو:يحىبنعثمانبناللهعبيد

.بالنونلاباللامجليقاوالصواب:-جده)5(وهذا-الفراءبنيعلىأبوالقاضيالعلامةقال

بنمحمدأقال.والعتيقيالأزهريعنهوروى،صحيحاسماعاالحديثسمعوقد

تعالى.اللهرحمه،معناهفيمثلهرأيناما،الخلقحسن،مأموناثقةوكان:()6(الفوارسأبي

مذهبعلىفقيهاصالحاوكان،يعلىأبيالقاضيوالد:الفراءبنخلف)7(بنمحمدبنالحسين

الحسين.بنمحمد)8(خازمأبوابنهعنهوروى،الحديثأسند،حنيفةأبي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(902-852)7/المنتظمانظر

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما

.2(90)7/المنتظم

تحريف.وهو،اللهعبد:وفيه521()2/المنتبهتبصيرانظر

.2(00)7/المنتظمانظر،لأمهالفراءبنيعلىأبيالقاضيجدأي

.378(0/1)بغدادتاريخمنحاصرتينبينماوالمثبت،تحريفوهو،الأزهريقالط(بو)(ح)في

.(ب)منساقطةالترجمةهذه

.386(/1)المنتبهتبصيرانظر،تصحيفوهو-المهملةبالحاء-حازمأبو(ط)وفي،حازمأبووهوابنه()حفي



357هـ093سنةوفيات

الحافظمنهفسمع،بهاوحدثمصرنزل:البغدادي)2(طالببنعليبنأحمدبن)1(اللهعبد

.المصريسعيدبنالغنيعبد

.المقرىءبالكتانيالمعروف،حفص)4(أبو:أحمدبن)3(إبراهيمبنعمر

ثقةوكان،وغيرهالأزهريوعنه،صاعدوابنمجاهدوابنالبغويعنروى،ثلاثمئةسنةولد

صالحا.

أخيبابنالمعروف،الذقاقالحسينأبو:هارونبناللهعبدبن)5(الحسينبناللهعبدبنمحمد

تسعونولهتوفيأنإلىالحديثيكتبسنهكبرعلىيزلولم،جماعةوعنه،وغيرهالبغويسمع

)6(-
.الأخلاقحسنفاضلادينامأموناثقهوكان،سنه

السنة.هذهمنشعبانمنوعشرينلثمانالجمعةليلةوفاتهوكانت

بنالحسينبنعليبنزيدبنالحسينبنيحيىا)8(بنعمرأبنأحمد:يحى)7(بنعمربنمحمد

الكوفي.،العلويالحسنأبو،الشريف،عنهاللهرضيطالبأبيبنعلي

أمواللهوكانت،بغدادوسكن،وغيرهعقدةبنالعباسأبيمنوسمع،عشرةخمسسنةولد

وقته،فيالطالبيينعلىمقدماوكان،عاليةوهقة،وافرةوحشمةا)9(عظيمودخل1،وضياعكثيرة

بنالدولةشرفأطلقهثم،وسجنهأموالهجمهورعلىواستحوذ،وقتفيالدولةعضدصادرهوقد

.بغدادعلىواستنابهأطلقهثم،سجنهثم،وأكثردينارألفبألفالدولةبهاءصادرهثم،الدولةعضد

باذخة.ورياسة،ا)9(جداأكبيرةوجاهةوله،دينارألفبألفيسنةكلفيتساوىكانتغلالهإن:ويقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

للذهبيالإسلامتاريخ،93(-)27/37دمشقتاريخ،(بشار.دبتحقيق)11/41السلاممدينةتاريخ

)8/662(.

ترجمته.مصادرمنأثبتناهوما،تحريفوهو،طالبأبيبن:(ط)في

-16/482النبلاءأعلامسير،7211/:المنتظم،353-01/352:الأنساب)11/926(بغدادتاريخ

.3134/الذهبشذرات،-1587588/النهايةغاية،346/العبر،(484

تحريف.وهو،نصرأبو:(ط)في

.(134)3/الذهبشذرات(47)3/العبر(565-456/)16النبلاءأعلامسير(964)5/بغدادتاريخ

.(946)5/بغدادتاريخانظر،هـ(403)سنةالدقاقالحسينأبوولد

.2(95)7/المنتظم(471)5/بغدادتاريخ

والمنتظم.بغدادتاريخمنحاصرتينبينما

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما
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تنسبوإليه،الحاكميةالدولةفيالمصريةبالديارالأمورفيالناظر:)1(برجوانالفتوحأبوالأستاذ

المعزية.بالقاهرةبرجوانحارة

ثم،الدولةفيكبيرامطاعا،الأمرنافذالحاكمعندصارثم،المعزبنالعزيزغلمانمنأولاكان

بطنهفيبسكين-الفتوحبابخارجالريدانيةإليهتنسبالذي-ريدانالأميرفضربه،القصرفيبقتلهأمر

حرير،منتكةألفلها(دبيقيأسراويلألفذلكفمن،والثيابالأثاثمنكثيراشيئاتركوقد.فقتله

جوهر.القائدبنحسينالأميرمنصبهفي()3(بعدهاالحاكموولى.)2(خلكانابنقاله

،داودبنحمادبنحميدبنيحيىبنزكريابنالمعافىاسمه:طرارا)4(بابنالمعروفالجريري

ابنعلىلاشتغاله،الجريريطرارا)5(بابنالمعروف-الحكمفينابلأنه-القاضيالنهروانيالفرجأبو

.()7(إليهفنسبا،مذهبه()6(فياوراءهوسلوكه،الطبريجرير

فاضلاعالماثقةوكان،جماعةعنهوروى،وخلقصاعدوابنالبغويمن()8(الحديثأوسمع

بالجليس"المسمىكتابهمنها،الكثيرةالمصنفاتوله،العلومأصناففيوالتفنن،الآدابكثير

حضرإذا:يقولالشافعيةأئمةأحدالبافي)9(محمدأبوالشيخوكان،كثيرةجمةفوائدفيه،"والأنيس

إليه.يصرفأنلوجبالناسلأعلممالهبثلثرجلأوصىولو،كلهاالعلومحضرتفقدالمعافى

فينتذاكرهلم:فقالواالمعافىوفيهمالرؤساءبعضدارفيالفضلاءمنجماعةاجتمع:غيرهوقال

غلامكمر-عظيمةخزانةفيكثيرةكتبعندهوكانت-المنزللصاحبالمعافىفقال،العلوممنفن

هذامنالحاضرونفتعجب.فيهفنتذاكر،كانكتابأي،الكتبهذهمنبكتابيأتي()01(هذاأ

والتبحر.التمكن

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.271(-1/027)الأعيانوفيات

منه.حاصرتينبينوما271(-1/027)الأعيانوفياتانظر

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما

(412-132)7/المنتظم)39(للشيرازيالفقهاءطبقات231(-235/)13بغدادتاريخ932(-)328الفهرست

الحفاظتذكرة224(-221)5/الأعيانوفيات792(-692)3/الرواةإنباه(154-151)91/الأدباءمعجم

الزاهرةالنجوم3(220/)النهايةغاية(48-47)3/العبر(645-1/445)6النبلاءأعلامسير(0101-2101)3/

.(135-134)3/الذهبشذرات492(-392)2/الوعاةبغية(154-004)الحفاظطبقات2(4102-25/)

تصحيف.وهو،طرار:(ط)في

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما

.(ط)منحاصرتينبينما

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما

.هـ()893سنةوفياتفيالبافيترجمةوسترد،تحريفوهو،الباقلاني:(ط)في

.(ب)منحاصرتينبينما
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لنفسه:زكريابنالمعافىأنشدنا:قال!الطبريالطيبأبوالشيخأنشدنا:البغداديالخطيبوقال!

الأدبأسأتمنعلىأتدريحاسداليكانلمنقلألا

وهبماليترض)2(لملأنك)1(فعلهفياللهعلىأسأت

)3(الطلبوجوهعليكوسدزادنيبأنعنيفجازاك

سنة.وثمانينخمسعن()4(السنةهذهمنأالحجةذيفيتعالىاللهرحمهوفاتهكانت

.)5(سيأتيكماوتسعينخمسسنةتوفيإنهوقيل،"المجمل"صاحب:فارسابن

الفتح.أم،)7(شجرةبنخلفبنكاملبنأحمدبكرأبيالقاضيبنت:)6(السلامأمة

الفراءبنيعلىوأبووالتنوخيالأزهريوعنها،وغيرهالبصلانيإسماعيلبنمحمدمنسمعت

ثمانسنةمنرجبفيمولدهاوكان،وسيادتهاوفضلهادينهافيواحدغيرعليهاوأثنى،وغيرهم

بكرمه.وإياناتعالىاللهرحمها،سنةوتسعينثنتينعنالسنةهذهمنرجبفيوتوفيت،وتسعين

وث!اثمئةوتسميرإحوفىلللنةخلت5ث!

بعدالمنابرعلىألهوخطب،بعدهمنالعهدبولايةالفضلأبيلولدهباللهالقادرالخليفةبايعفيها

سببوكان،ذلكلهيتمولم،وشهوراسنينثمانيحينئذعمرهوكان،باللهالغالبولقب،()8(أبيه

وادعى،التركبلادمنالأطرافبعضإلىذهبالواثقي)9(عثمانبناللهعبدلهيقال!رجلاأنالعجلةهذه

فيفهرب،يتطلبهبعثأمرهالقادربلغفلما،هناكلهفخطبوا،بعدهمنعهدوليجعلهباللهالقادرأن

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.بغدادتاريخفيماخلافوهو،سبحانه:(ط)في

.بغدادتاريخفيماخلافوهو،ترضىلا:(ط)في

.023(/)13بغدادتاريخانظر

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما

هذافي(ب)فيليستالترجمةوهذه،هـ()936سنةوفياتفيترجمتهسلفتوقد،هـ()593سنةوفياتانظر

الموضع.

الإسلاموتاريخ،(بشار.د.ط633)16/بغدادتاريخفيوترجمتها.تحريفوهو،السلامةأم:(ط)في

/8()658.

.(545-454)15/النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر،تصحيفوهو،شنخرة(ط)في

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما

.(651)9/والكامل2(51)7/المنتظمانظر،الواثقولدمنوهو،تصحيفوهو،الواقفي(ط)في
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هذهإلىالقادربادرفلهذا،ماتأنإلىقلعةفيفسجنهالملوكبعضأخذهثم،شملهوتمزقالبلاد

البيعة.

هووهذا،باللهالقادربناللهعبدجعفرأبوالأميرولدالقعدةذيمنعشرالثامنالخميسيوموفي

الله.بأمرالقائموهو،الخلافةإليهصارتالذي

بتلكشأنهعظمقدوكان،الأنبارببلادغيلةالعقيليالمسيببنالمقلدالدولةحسامالأميرقتلوفيها

ولدهبعدهمنبالأمروقام،الأتراكغلمانهبعضفقتله،المحتومالقدرفجاءه،المملكةورام،البلاد

)1(ا:-
.!زواس

.المصريونبالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الوزير.حنزابةبابنالمعروف،الفضلأبو:الفراتبنمحمدبنجعفر)2(بنالفضلبنجعفر

وكان،الإخشيديكافورلأميرهابهاووزر،المصريةالديارونزل،ببغدادوثلاثمئةثمانسنةولد

قدوكان،البغداديينمنوطبقتهالحضرميهارونبنمحمدمنالحديثسمعوقدللمقتدروزيراأبوه

لإملاءمجلسلهوكان،أغنيتهبهجاءنيمن:يقولفكان،عندهيكنولم،البغويمنمجلساسمع

ما4منهلهوحصل،مسندالهوخرجعندهفنزل،هناكإلىالدارقطنيرحلوبسببه،مصربديارالحديث

الأكابر.منوغيره.الدارقطنيعنهوحدث،جزيل

قوله:شعرهمستجادومن

ضجرعلىمنهاطاويايبتولموروحهاأحياهاالنفسأخملمن

الشجرمنالعاليسوىترميفليسعواصفهااشتدتإذاالرياحإن

سنةوثمانينثنتينعن،السنةهذهمنالأولربيعفيوقيل،صفرفيوفاتهكانت:خلكانابنقال

إليهانقلفلما،لهتربةفجعلهاالنبويةبالمدينةدارااشترىكانإنه:وقيل،بدارهوقيل،بالقرافةودفن

)1(

)2(

.-926(026)5/الأعيانوفياتفيمجتمعةالعقيليينهؤلاءأخبارانظر

الحفاظتذكرة035(-346)1/الأعيانوفيات(177-)7/163الأدباءمعجم235(-234)7/بغدادتاريخ

492(-292)1/الوفياتفوات(هـه-94)3/العبر488(-484)16/النبلاءأعلامسير(هـا24-هـا22)3/

الحفاظطبقات353(-352)1/المحاضرةحسنهـ2(3)4/الزاهرةالنجوم(122-1/181)1بالوفياتالوافي

.(136-135)3/الذهبشذرات(04)5
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فدفنوه،المدينةإلىأعادوهثم،بعرفاتوأوقفوهبهوحجوافحملوه،إليهملإحسانهالأشرافتلقته

)1(
بتربته.

نظمهفيالمقذع،الماجنالشاعراللهعبدأبو:الحجاجبنأحمدبنالحسينالشاعر)2(الحجاجابن

لها.الاستماععنوالآذان،بهاالتلفظعناللسانيستنكفبألفاظ

بويه،بنالدولةمعزبنالدولةعزأيامفيبغدادحسبةهووولي،العمالكبارمنأبوهكانوقد

حيثمنجيدشعرهأنإلا،الضعيفوالرأيالسخيفبالشعرهووتشاغل،ستةنواباعليهافاستخلف

فيالفضيحةغايةفيهيالتيالقبيحةالمعانيسبكعلىواقتدارتمكنيعلىتدلجيدةقوةوفيه،اللفظ

إليهفبعث،مصرصاحب،)3(مرةأامتدحوقد،المستجادةالأشعارمنذلكغيروله،الفصيحةالألفاظ

.ديناربألف

ضعيفقول)4(الإصطخريسعيدبأبيبغدادحسبةعنعزلإنهويقال:خلكانابنالقاضيوقول

عنالحجاجابنبهيعزلفكيف،وثلاثمئةوعشرينثمانسنةتوفيسعيدأبافإن،القاضيبمثلهيسامحلا

فيخلكانابنقدرولكبر،الإصطخريسعيدأبيبعدالحسبةيليأنعادةيمكنلاوهو؟بغدادحسبة

.)5(تقدمبماوالإصطخري،السنةبهذههذاوفاةأرخفإنه،ناقشناهالصناعةهذه

منوغيرههوتوفيحينورثاه،مفردديوانفيحدةعلىالجيدةأشعاره،الرضيالشريفجمعوقد

.الشعراء

وغيرالخلافةداروحريم)8(بالمخرمالقاضي:الخرزي)7(الحسنبنأحمد)6(بنالعزيزعبد

فبكى،وكيلانإليهتحاكم،ظريفالطيفاوكان،داودمذهبعلىظاهرياوكان،الجهاتمنذلك

لم:لهقالثم،فقرأهافناوله،وكالتكأرني:القاضيلهفقال،الخصومةأثناءأحدهمافي

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.34(1/9)الأعيانوفياتانظر

(218-216)7/المنتظم(14)8/بغدادتاريخ99(-03)3/الدهريتيمة(913-137)1/والمؤانسةالإمتاع

الوافي05()3/العبر61(-95)17/النبلاءأعلامسير(172-168)2/الأعيانوفيات2(60)9/الأدباءمعجم

.(137-136)3/الذهبشذرات2(50-4402/)الزاهرةالنجوم(444)2/الجنانمرآة331(/)12بالوفيات

.(ط)(ب)منحاصرتينبينما

.(916-168)2/الأعيانوفياتانظر

.هـ()328سنةوفياتفيالاصطخريترجمةانظر

لابنالتوضيح،407()8/الإسلامتاريخ،الأنسابمنالخرزي،(بشار.د.ط024)12/الخطيبتاريخ

.323()2/الدينناصر

تصحيف.وهو،الجزري(ط)في

.71()5/البلدانمعجم.المعلىونهرالرصافةبينببغدادكانتمحلة:المخرم
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تعالى.اللهرحمه.خجلاالوكيلونهض،الناسفاستضحك.عنهتبكيأنإليكيجعل

.البغداديالقاسمأبو:الجراحبنداودبن)1(عيسىبنعليالوزيربنعيسى

صحيحوكان،الكثيرالحدثحماوسمع،أيضاللطائعهووكتب،الوزراء)2(كبار!نأبوهوكان

الفلاسفة.مذهبمنبشيءفرموه،الأوائلوعلمبالمنطقعارفا،العلومكثيرالسماع

قوله:شعرهجيدومن

وغياجهلاماتقدومبقىحيابالعلمصارقدميترب

شياالجهلفيالحياةلاتعدواخلوداتنالواكيالعلمفاقتنوا

دارهفيودفن،سنةوثمانينتسععنالسنةهذهفيوتوفي،وثلاثمئةثنتينسنةفيمولدهكان

.ببغداد

وثلاثمئةوتسحيوثنتيرسنةخلت5ث!

جيشفيجيبال!ملكهالهفصمد،الهندبلادسبكتكينبنمحمودالدولةيمينغزامنهاالمحرمفي

منوأخذ،جيبالملكهموأسر،الهنودوانهزمت،للمسلميناللهففتح،شديداقتالافاقتتلوا،عظيم

ثم،كثيرةبلاداوفتحوا،عظيمةأموالامنهمالمسلمونوغنم،دينار)3(ألفثمانونقيمتهاقلادةعنقه

جيبال!وصلفحين،المذلةلباسفيملكهأهلليراه،بهواستهانةلهاحتقاراالهندملكمحمودأطلق

تعالى.اللهلعنه،فاحترقاللهدونمنيعبدونهاالتيالنارفينفسهألقىبلادهإلى-اللهلعنه-

الدقيقبقطيعةالتيكنيستهمفنهبوا،ببغدادالنصارىعلىالعوامثارتمنهاالاخر)4(ربيعوفي

.وصبيانونساءرجالالمسلمينمنجماعةوفيهم،فماتوا،خلقعلىفسقطت،وأحرقوها

الفتنة.وانتشرت،ببغدادوالنهبالعملاتوكثرتالعيارينأمرقويرمضانوفي

،التمامليلةالقمركضوءأضاءكوكبانقضالقعدةذيثالثالإثنينليلةوفي:الجوزيابنقال!

.)5(ساعةبعدوتشققالعينبرأيذراعفيذراعيننحويتموججرمهوبقيالضياءومضى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

(551-954)16/النبلاءأعلامسير(018-1/1917)بغدادتاريخ()186الفهرست36(/1)والمؤانسةالإمتاع

.(138-137)3/الذهبشذرات(4204/)الميزانلسان31(9)3/الاعتدالميزان(15-05)3/العبر

.هـ()335سنةوفياتفيترجمتهسلفت

.دينارألفبمئتيقومت:(916)9/الأثيرلابنالكاملفي

الآخر.أوالأولربيعوفي:(ب)في

.2(91)7/المنتظم
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فيأالأعرابعيثفبلغهم،الحجإلىليسيروابغدادإلىخراسانمنالحجاجقدمالشهرهذاوفي

منيحجولم،بلادهمإلىفرجعوا،أمورهمفيينظرناظرولالهمقاهر)2(لاوأنه،بالفسادا)1(الأرض

السنة.هذهفيأحدالمشرقبلاد

قامحتىالآخروبقي،سنينسبعبعدأحدهمافمات،توأمانابنانالدولةلبهاءولدعرفةيوموفي

الدولة.شرفولقب،أبيهبعدمنبالأمر

.بالناسالسنةهذهفيأيضاالمصريونوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الفائقةالتصانيفصاح!،اللغويالنحوي،الموصليجنيبنعثمان،الفتحأبو.جنيبن
)3(.

الأزديأحمدبنفهدبنلسليمانمملوكارومياعبداجنيأبوهوكان،واللغةالنحوفيالمتداولة

قوله:ذلكفيشعرهومن،الموصلي

نسبيالورىفيفعلمينسببلاأصبحفإن

نجبسادةقرومإلىأؤول!أنيعلى

)4(الخطبفيالدهرأرمنطقواإذاقياصرة

نبيدعاءشرفاكفىلهمالنبيدعاأولاك

منها.صفرمنخلتالليلتينالجمعةليلةتوفيأنإلىالعلمبهاودرس،ببغدادأقاموقد

ذلك:فيوله،أعوركانإنهويقال!:خلكانابنالقاضيقال!

فاسدهنيةعلىيدل!ليذنبولاعنيصدودك

الواحدةعينيعلىخشيتبكيتمما-وحياتك-فقد

فائدةتركهافيكانلماأراكلاأنمخافةولولا

.لغيرهالأبياتهذهإن:ويقال!

)1(

)2(

)3(

)4(

.(ط)منحاصرتينبينما

ناصر.ولا:(ط)في

الألباءنزهة(4851-4811)3/القصردمية312(-1/1131)بغدادتاريخ)59(الفهرست(1581/)الدهريتيمة

اللباب34(0-335)2/الرواةإنباه(151-81)12/الأدباءمعجم221(-022)7/المنتظم334(-)332

الزاهرةالنجوم(544)2/الجنانمرآة(91-17/)17النبلاءأعلامسير2(48-462)3/الأعيانوفيات992(/1)

.(141-014)3/الذهبشذرات(132)2/الوعاةبغية2(55)4/

الخطب.ذو:الأعيانووفياتبغدادتاريخوفي،سكتيعني
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:أعور(الصورةأحسنمملوكفيوله

)1(العيونأصابتهاقدوأخرىعينكلأصابتعينله

.بالريالقاضي:)2(الجرجانيالعزيزعبدبنعليالحسنأبو

أشعاروله،فيهابالتفردالناسلهأقرحتىالعلومفيوترقى،الحديثسمع.الماهر)3(الشاعر

قوله:ذلكمن،حسان

أحجماالذلموقفعنرجلارأواوإنماانقباض!فيكلييقولون

أكرماالنفسعزةأكرمتهومنعندهمهانداناهممنالناسأرى

سلماليصيرتهطمعبداكقماكانإنالعلمحقأقضولم

الظماتحتملالحرنفسولكنأرىقدقلتمنهلهذاقيلإذا

لأخدمالكنلاقيتمنلأخدممهجتيالعلمخدمةفيأبتذلولم

أحزماكانقدالجهلفابتياع)4(إذاذتةوأجنيهغرسابهأشقىأ

لعظماالنفوسفيعظموهولوصانهمصانوهالعلمأهلأنولو

تجهماحتىبالأطماعمحياهودتسوافهانأذلوهولكن

قوله:أيضاشعرهمستجادومن

جليساوالكتابللبيتصرتحتىالعيشلذةتطغمتما

أنيساسواهأبتغيفما-العلىمنألذ)5(عنديشيءليس

رئيساعزيزاوعشفدعهمسالنامخالطةفيالذلإنما

الله:رحمهأيضاشعرهومن

العسرزمنفيالنفسشهواتعلىمنفقأالمالتستقرضأنشئتإذا

اليسرزمنإلىوإنظاراعليكصبرهاكيسمنالإقراضنفسكفسل

.2(47-462)3/الأعيانوفياتانظر(1)

الأعيانوفيات(41)14/الأدباءمعجم222(-221)7/المنتظم)277(جرجانتاريخ26(-3)4/الدهريتيمة)2(

)3/945(للسبكيالشافعيةطبقات)2/386(الجنانمرآة21(-)17/91النبلاءأعلامسير281(-)3/278

.(57-56)3/الذهبشذرات(4502/)الزاهرةالنجوم35(1-1/348)الإسنويطبقات

.متداولمشهوروهو"وخصومهالمتنبيبينالوساطة"كتابصاحبهو)3(

.فاتباع:المصادربعضفي()4

..عنديأعزشيءليس:الأعيانووفياتالأدباءومعجمالمنتغفي()5



هـ393سنةأحداث

العذرواسعبعدهامنوعفكلأبتوإنالغثيكنتفعلتفإن

)1((هناكفدفن،جرجانإلىتابوتهوحمل،السنةهذهفيبالرياللهرحمهوفاتهكانتأ

وث!اثهئةوتسميوث!اثسنةخلت5ثي

365

.سنذكرهماعلىللهالطائعوفاةكانتوفيها

ببابالسنةجهلةومنع،عاشوراءيومفيالحسينعلىالنوحمنالشيعةالجيوشعميدمنعوفيها

ودله1،الفريقانفامتنع،أيامبثمانيةذلكبعدالزبيربنمصعبعلىالنياحةمنالشعيروبابالبصرة

.()2(والمنةالحمد

ألفبمئةوصادره،الوزارةعنخلفبنمحمدغالبأباوزيرهالدولةبهاءخلعالمحرمأواخروفي

.قاسانية)3(دينار

.ديناراوعشرينبمئةمنهاالكرأبيعحتىالحنطةوعدمت،جداببغدادالأسعارغلتصفرأوائلوفي

وقرر،مزيدبنعليالحسينأبا()الدولةسندواستدعى،سورا)4(إلىالجيوشعميدبرزوفيها

.بلادهعلىوقررهبذلكفالتزم،دينارألفأربعينسنةكلفيعليه

حسنويه،بنبدرإلىالريمنالدولةفخربنالدولةمجدوزيرالضبيالعباسأبوهربوفيها

الخطير.عليأبوالدولةمجدوزارةذلكبعدوولي،فأكرمه

رجلاعزرأنهبلغهثم،الأسودمحمدأباالشاموجيوشدمشقعلىالعبيديالحاكماستنابوفيها

فبعث،ذلكمعرةمنفخاف،البلدفيبهوطاف،عنهمااللهرضيوعمربكرأبيحبهعلىمغربيا

وخديعة.مكرادمشقعنفعزله()6(إليهأ

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

سنةفي281()3/وفياتهفيخلكانابنعنهنقلفيماوفاتهالحاكموأرخ،(طو)(ب)منحاصرتينبينما

وأصح.أثبتالحاكمونقل:وقال،بنيسابورهـ()366

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما

أشبه.ولعلها،السامانية:(ب)في

البلدانمعجمانظر،المزيديةالحلةمنقريببالعراقموضع:وسورا،تحريفوهو،رأىمنسر:(ط)في

)3/278(.

وفاتهإلىالإشارةوسترد(223)7/المنتظممنوالمثبت،تصحيفوهو،الدولةسيد:(طو)(بو)(ح)في

.(194)2/الأعيانوفياتوانظر،الكتابهذامنهـ(4)80سنةحوادثفي

.(ط)منحاصرتينبينما
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.الأعراببسببالعراقمنالسنةهذهفيالحجوانقطع

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

وشيخ،ببغدادالمعدلينمقدم،المالكي،الفقيهالطبري،إسحاقأبو:محمدبنأحمدبنإبراهيم

مفضلاكريماوكان،حديثجزءخمسمئةالدارقطنيلهوخرج،الحديثمنالكثيروسمع،القراءات

تعالى.اللهرحمه.العلمأهلعلى

وأنه،الدولةعضدبننصرأبوالدولةبهاء)2(خلعهكيفتقدم:)1(المطيعبنالكريمعبددلهالطائع

منالفطرعيدليلةتوفيأنإلىغزيرةوألطاف،كثيرةأرزاقعليهوأجري،الخلافةبدارغرفةفيأودع

عليهوصلى،أياموخمسةأشهروستةسنةعشرةسبعالخلافةباشروقد،سنةوسبعينستعنالسنةهذه

بالرصافة.ودفن،والأعيانالأكابرجنازتهوشهد،خمساعليهفكبر،باللهالقادر

سمع،الروايةكثيركبيرشيخ،المخلصطاهرأبو:زكريا)3(بنالعباسبنالرحمنعبدبنمحمد

الصالحين.منثقةوكان،والتنوخيوالخلالوالأزهريالبرقانيوعنه،وخلقاصاعدوابنالبغوي

الله.رحمه،سنةوثمانينثمانعنالسنةهذهمنرمضانفيتوفي

عضدفيومدائح،مشهورشعرله،المجيدالشاعر،السلاميالحسنأبو:)4(اللهعبدبنمحمد

.أ)5(وغيرهاالدولة

عليهاالذيثوبهاأنوعظهافييوماذكرت،حافظةللقرانهيالتي:الواعظةساقولةبنتميمونة

قالت:ثم.أمهاغزلمنكانوأنه،تغيروماسنةوأربعينسبعمنذتلبسهصحبتهافيله-إليهوأشارت-

سريعا.يتخرقلافيهاللهيعصلمإذاوالثوب

هذاليصلحالبناءندعوألا:لهافقلت،ينقضأنيريدحائطدارنافيكان:الصمدعبدابنهاوقال

فمكث،فوضعتها،الجدارمنموضعفيأضعهاأنأمرتنيثم،شيئافيهافكتبترقعةفأخذت؟الجدار

سقط،الجدارمنأخذتهافحين،الرقعةفيكتبتماأستعلمأنأردتتوفيتفلما،سنةعشرينكذلك

)2(

)3(

)4(

(127-1181/)5النبلاءأعلامسير(127-12)4النبراس22(68،4-66)7/المنتظم97(/11)بغدادتاريخ

.(431)3/الذهبشذرات(114-54)5الخلفاءتاريخ(791-)691الهمياننكت(56-55)3/العبر

.هـ(381)سنةحوادثانظر

العبرهـ48(-)16/478النبلاءأعلامسير181()3/اللباب225()7/المنتظم323(-322)2/بغدادتاريخ

.(441)3/الذهبشذرات2(80)4/الزاهرةالنجوم(56)3/

الله.عبيد:335()2/بغدادتاريخفي

بعضمرتوقد.-893(364)2/الدهريتيمةفيشعرهمنمنتخباتوانظر،(طو)(ب)منحاصرتينبينما

.491-391صالدولةعضدفيأبياته
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والأرصالسمواتممسكاللهبسم(14:فاطرأ!هوتزولاأنوالأزضألسمؤتيضسثأدلهإن!!والرقعة!يوإدا

أمسكه.

وث!اثمئهوتسحيوأربحسنةطيت5ث!

والحجالقضاةقضاء،الموسويموسىبنأحمدبنالحسينأحمدأباالشريفالدولةبهاءولىوفيها

فلما،بشيراز)1(لهالتقليدوكان،المناقبذي،الأوحدبالطاهرولقب،الطالبيينونقابة،والمظالم

ذلك.بسببحالهفتوقف،القضاةقضاءفيباللهالقادرالخليفةلهيأذنلمبغدادإلىالكتابوصل

الجيوشزعيمفقصده،الدولةمهذبمنهاوأخرج،البطيحةبلادواصلبنالعباسأبوملكوفيها

الخزانةخيمةفيأصابماجملةفيفكان،وحواصلهأموالهونهب،واصلابنفهزمه،منهليأخذها

درهم.ألفوخمسون،دينارألفثلاثون

أميرالأصيفرفاعترضهم،كثيروتجملكبيرجحفلفي()2(الحجازإلىأالعراقيالركبخرجوفيها

،الرفاءالحسينأبولهمايقال،معهمكانامجيدينقارئينبشابينإليهفبعثوا،لينهبهم،الأعراب

ويطلق،الحجيجمنيأخذهشيءفيليكلماه،قراءةالناسأحسنمنوكانا،الدحاجيبناللهعبدوأبو

مطبوعة،()2(مطربةأهائلةبأصواتعشراجميعاعليهقرأيديهبينجلسافلما،الحجليدركواسراحهم

يكرموننا،الناسيزاللابخير:فقالا؟ببغدادعيشكماكيف:لهمافقال،جداوأعجبهذلكفأدهشه

يومفيدينارألفألف)3(منهمأحدلكماأطلقهل:فقال.والتحفوالدراهمالذهبإليناويبعثون

هذهفيأدينارألفألفلكماأطلقفإني:قال.واحديومفيدينارألفولا،لا:فقالا؟،)4(واحدأ

بسببهمافأطلق،)4(دينارألفبألفمنهمقنعتلماولولاكما،كلهالحجيجلكماأطلق،اللحظة

المقرئين.الرجلينلذينكشاكرونسالمونوهمالناسوذهب،منهملأحديعرضفلم،الحجيج

الناسفضج،الرحمةجبلعلىعظيمةبأصواتالرجلانهذانقرأبعرفاتالناسوقفولما

بهذينتخرجواأنلكمينبغيكانما:العراقلأهلوقالوا،لقراءتهماالركوبسائرمن،)4(بالبكاءأ

أصيبفإن،بأحدهماتخرجواأنينبغيكانبل،جميعايصاباأنلاحتمال،واحدةسفرةفيالرجلين

الاخر.سلم

)1(

)2(

)3(

)4(

تصحيف.وهو،بسيراج:(ط)في

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما

.(طو)(ب)منوالمثبت،دينارألفألفمئة:(ح)في

.(ط)منحاصرتينبينما
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متقدمة.سنينمنلهمهيكماللمصريينأيضاالسنةهذهفيوالخطبةالحجةوكانت

يسيروالاوأن،منهاجاؤواالتيطريقهمعلىبغدادإلىسريعاالعودعلىعزمالعراقيينأميركانوقد

القارئانهذانفوقف،الناسعلىذلكفشق،الخفاراتوكثرة،الأعرابمنخوفاالنبويةالمدينةإلى

الاخؤابمنصلهوومناتمدينةلأقل!انما!ووقرا،النبويةالمدينةإلىيعدلمنهاالتيالطريقجادةعلى

النوقلتوأمالبكاءباالناسفضج-لآياتا(012:ادنوبةأ!هوءنفسهعنبأنفسهثميوغبوأولاأدلهزسولعنيتخففواأن

وعادوا،فزاروا،النبويةالمدينةإلىواحدةميلةوالأمير()1(بأجمعهمأالناسفمال،نحوهماأعناقها

.()2(والمنةالحمدودله1،بلادهمإلىسالمين

ليصلوا-أيضامجيدامقرئاوكان-البهلولبنبكرأبيمعالأمروليرتبهماالقارئانهذانرجعولما

،جداالقحلاةيطيلونوكانوا1،تلاوتهملحسنوراءهمالجمعفكثر،رمضانفيالتراويحصلاةبالناس

فيإلاالتراويحمنينصرفونلاوالناس،ايةثلاثينبقدرركعةكلفييقرؤون،الإمامةفيويتناوبون

قولهالمنصورجامعفييوماالبهلولابنقرأوقد.،)3(منهالنصفقريبأو،الليلمنالأولالثلث

رجلإليهدنهض.(16:الحدلدأ!آلحقمننزلومااللهلذتحرقلوفيتخشعأنامنوالتذينيةنألتم!!و:تعالى

ميتا،وسقط،واللهبلى:الصوفيفقال،الآيةفأعاد؟قلتكيف:فقاليتمايلوهوصوفي

.()4(اللهرحمها

بنبكرلأبيتلميذاوكان،الرفاءابنشيخالخشاببنالحسينلأبيوقعوكذلك:الجوزيابنقال

جامعفيهذاالخشابابنقرأ،أيضاالصوتحسن،القراءةجيدوكان،)5(ذكرهالمتقدمالأدمي

(16:اوولمجدأ!هوآلحىمننزلوطاللهلذتحرقلوبهغتخشتعأنءامنواللذينيةنألخ!م!لايةاهدهالإحياءديالرصادة

فإذا،فحركوه،سكتةسكتثم،طويلابكاءفبكىوجلس.آنقد،بلى:وقالصوفيرجلفتواجد

.)6(تعالىاللهرحمه،ميتهو

فيها:توفيوممن

بهاءعندمقدماوكان،بالموفقويلقب،الإسكافيعليأبو:إسماعيلبنمحمدبنالحسن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما

.(ط)منحاصرتينبينما

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما

.هـ()348سنةوفياتانظر

.(282)7/المنتظمانظر
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قدمثم،سنتينبهافأقام،البطيحةإلىهربثم،اليهودمنكثيرةأموالافأخذ،بغدادهفولا،الدولة

هذهفيوقتله،ذلكبعدعاقبهثم،الحروبفيمنصوراشهماوكان،الوزارةالدولةبهاءفولاه،بغداد

سنة.وأربعينتسععن،السنة

وث!اثيئةوتسميرخمللعسنةخلت5ث!

الدولةلبهاءسنةكلفيعليهوتقرر،واصلابنيمانعهولمالبطيحةإلىالدولةمهذبعادفيها

.دينارألفخمسين

منكثيرخلقوذهب،والحماماتالمخابزتعطلتبحيث،إفريقيةببلادعظيموفناءغلاءكانوفيها

يحسنأنالمأمولالمسؤولوهو1،بعدومنقبلمنالأمرفلله،الغلاءشدةمناخرونوهلك،الفناء

.(()1العاقبة

منهم.كثيرهلكبحيثشديدعطشالطريقفيالحجيجأصابوفيها

.تقدمكماللمصريينالخطبةوكانت

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

ء)2(.
أحد،بالملاحميالمعروف،البخارينصرابو:جعمربنموسىبنمحمدبنأحمدبنمحمد

.الحفاظ

،وغيرهكليببنالهيثمعنوروى،البخاريعنإسحاقبنمحمودعنبهاوحدث،بغدادقدم

هذهمنشعبانفيببخارىوفاتهكانت،الحديثأصحابأعيانمنوكان،الدارقطنيعنهوحدث

الثمانين.جاوزوقد،السنة

بهمذانولد،العلويالحسنأبو:القاسمبنالحسنبنالحسينبنعلي)3(إسماعيلأبيبنمحمد

فقهودرس،وغيرهالأصممنبنيسابوروسمع،وغيرهالخلديجعفرعنالحديثوكتب،ببغدادونشأ

ساداتهممنصارحتىالصوفيةفصحبالشامدخلئم،هريرةأبيبنعلي،)4(أبيأعلىالشافعي

.)5(السنةهذهمحرمفيوفاتهوكانت،الوحدةعلىمراتوحبئ،وكبارهم

.(ب)منحاصرتينبينما)1(

.(541)3/الذهبشذرات(95)3/العبر87(-86/)17النبلاءأعلامسير277()3/اللباب023()7/المنتغ)2(

.368()3/اللباب023()7/المنتظم(19-09)3/بغدادثاريخ)3(

.هـ()375سنةوفياتفيهريرةأبيبنعليأبيترجمةسلفتوقد023()7/المنتظممنحاصرتينبينما)4(

.(19)3/بغدادتاريخانظر،هـ(493)وسنةهـ()393سنة،التاريخهذاغيرلوفاتهتاريخينالخطيبذكر()5
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المجمل""صاحب،الرازي،اللغوي:حبيببنمحمدبنزكريابنفارسبنأحمد()1فارسابن

شعرهرائقومن.المقاماتصاحبالبديععنهأخذ،حسانرسائلوله،بهمذانمقيماوكان،اللغةفي

قوله:

مجدولةهيفاءبنامرت

فاتنفاتربطرفترنو

تعالى:اللهرحمهأيضاشعرهومن

لتركيتنمىتركية

نحويحجةمنأضعف

مغرمكلفثبهاوأنتمرسلاحاجةفيكنتإذا

الدرهمهوالحكيموذاكتوصهولاحكيمافأرسل

أشهروالأول.)2(وتسعينخمسسنةوقيل،وثلاثمئةتسعينسنةتوفي:خلكانابنقال
)3(

وث!اثمئةوتسميوستللدنةخلت5ث!

يسرةعنوضوئهكبرهفيالزهرةيشبهنجمطلعشعبانمستهلالجمعةليلةفي:الجوزيابنقال

.غابثم،القعدةذيمنالنصفإلىوثبت،القمركشعاعالأرضعلىشعاعوله،يتموجالقبلة

.بغدادجميعقضاءالأكفاني)4(بنمحمدأبووليوفيها

الدولة.معتمدولقبه،)6(الكوفةإمارةفيوأفرده)5(،ح!انأبيبنقرواشللأميرالقادرجلسوفيها

أخوهولقب،الحسبين)7(ذيبالرضىولقب،ببغدادالطالبييننقابةالرضيالشريفقلدوفيها

المجدين.ذاالمرتضى

.هـ()093سنةوفياتفيترجمتهسلفت(1)

ذكرهوماهـ()936سنةوفاتهأنمنالجوزيابنذكرهمانقلأنبعد08()4/الأدباءمعجمفيالحمويياقوتقال)2(

كتابعلىكفهخطوجدتلأني،بهاعتبارلامنهماوكل:هـ()036سنةحدودفيتوفيأنهمنالحميدي

فيالذهبيونقل،هـ()593سنةوفاتهأنمن39()4/ذكرثم،هـ()193سنةفيكتبهوقد،تصنيفه"الفصيح"

عبدأرخهوكذا:قال،هـ()593سنةصفرفيتوفيأنهالزنجانيعليبنسعدعن)8/747(الإسلامتاريخ

وفاته.فيقيلماأصحوهو:(1153/)الوعاةبغيةفيالسيوطيوقال.وغيرهمندهبنالرحمن

وسبعين.خمسإلىفيهتصحفوقد(1911/)الأعيانوفياتانظر)3(

.الكتابهذامنهـ(04)5سنةوفياتفيترجمتهسترد)4(

تحريف.وهو،قرهوأ:(ط)في(5)

.(023)7/المنتظمانظر()6

تصحيف.وهو،لحسنينا:(ط)في)7(
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جزيلة،أموالاوأخذ،كبارامدنافافتتح،الهندبلادسبكتكينبنمحمودالدولةيمينغزاوفيها

وشدهامنطقةفألبسه،أصنامهاوكسر،افتتحهالمامنههربحينكراشيملكوهوملوكهمبعضوأسر

.)1(وأهلهالإسلاملعظمةوإظهارا،لهإهانةأطلقهثمخنصرهوقطع،شديدتمنعبعدوسطهعلى

الحاكمالخطيبذكرإذاأنهالخطبةحال!فيوتجدد،العبيديللحاكمبالحرمينالخطبةكانتوفيها

فكانوا،()2(لهأالسجودزيادةمعمصربديار()2(فعلواأوكذلك،()2!"لهإجلالاأكلهمالناسيقوم

الله.لعنهم،لسجودهميسجدونالأسواقفيهوومنالصلاةفيهومن"ذكرهعنديسجدون

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

المعروف،الجرجاني،إسماعيلبنإبراهيمبن)4(أحمدبنإسماعيل:()3(الإسماعيلياسعدأبو

لإسماعيلي.با

وحدث،عديوابنوالأصم)5(الإسماعيليبكرأبيأبيهعنفحدث،حيوالدارقطنيبغدادورد

علىجواداسخيا،بالعربيةعارفا،الشافعيمذهبعلى،فقيهافاضلاثقةوكان،والتنوخيالخلالعنه

.أولادهفيبلدهفياليومإلىورياسةورعوله،العلمأهل

،بغدادالإسماعيليسعدأبوورد:يقول!الطبريالطيبأباالشيخسمعت:البغداديالخطيبقال

البافي،محمدأبوالثانيوتولى،الإسفرايينيحامدأبوالشيخأحدهماتولىمجلسينالفقهاءلهفعقد

،بحضورهليتجملالمجلسحضورإلىيستدعيهالجريريزكريابنالمعافىالقاضيإلىالبافيفبعث

البيتين:هذينفيهاوكتب،الفضلأبيولدهمعالرسالةوكانت

موضعاللشكرألفاهوصاحبهوليهالجليلالقاضيأكرمإذا

أجمعاالتطول!فيهاويسألهبذكرهابنيييأتيحاجةولي

الشيخ:ولدمعالجريريفأجابه

الخبر.سياقفيخلافعلى(187-186)9/الأثيرلابنالكاملانظر(1)

.(ط)منحاصرتينبينما)2(

تاريخفيسعدأبيترجمةومظان.تصحيفوهو،سعيدأبو(ط)وفي،(طو)(ب)منحاصرتينبينما)3(

تبيين231()7/المنتظم(01)0للشيرازيالفقهاءطبقات31(0-903)6/بغدادتاريخ(901-1)60جرجان

طبقات)2/448(الجنانمرآة06()3/العبر88(-87-)17النبلاءأعلامسير211(-)702المفتريكذب

.(471)3/الذهبشذرات(52-1/15)للإسنويالشافعية

.(ط)منساقطأبيهواسماسمه(4)

.هـ()371سنةوفياتفيترجمتهسلفت)5(
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إصبعايرسمحيثباعايواتيهلأمرهسميعامطواعاالشيخدعا

مسرعاليحدهقدماأبادردارهنحوغدفيغادأناوها

في،المحرابفييصليقائموهوالآخرربيعفيبجرجانفجأةالإسماعيليسعيدأبيوفاةوكانت

رحمهفمات،نفسهفاضت!ثضتتعىوإياكنغبدإياك!وقرأفلما،المغربصلاة

.)1(تعالىالله

الحافظ،المزكيعمروأبو:بحير)3(بنمحمدبنجعفربنمحمدأحمد)2(بنبنمحمد

ثقة،المذاكرةجيدحافظاوكان،العلمطلبفيالافاقإلىرحل،بالبحيري)4(ويعرف.النيسابوري

سنة.)5(وستينثلاثعنالسنةهذهشعبانفيوتوفي،البلادمنوغيرهاببغدادحدث،ثبتا

اللهعبدأبو،مندهبنيحيىبنمحمدبنإسحاقبنمحمدالحافظ:)6(مندهبناللهعبدأبو

التاريخوصنفالكثيروسمع،الشاسعةالبلادإلىرحل،والحفظالحديثبيتمن،الحافظالأصفهاني

.والشيوخ

بأصفهانتوفي،مندهبناللهعبدأبيمنأحفظرأيتما:الحافظمحمدبنجعفرالعباسأبوقال

برحمته.وإياناتعالىاللهرحمه،السنةهذهمنصفرفي

وث!اثمئةوتسميرسبحسنةخلت5ث!

مصر.صاحبالعبيديالحاكمعلىركوةأبيخروجكانفيها

الوليد،واسمه،الأمويمروانبنالملكعبدبنهشامسلالةمنكانأنهالرجلهذاأمروملخص

الحديثسمعكانوقد،الصوفيةطريقةعلىأسفارهفييستصحبهاكانلركوةركوةبأبيلقبوإنما

ممن،لهانقادمنيبايعكلههذاغضونفيوهو،الشامدخلثمباليمنثمبمكةأقامثم،المصريةبالديار

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.31(0)6/بغدادتاريخانظر

تذكرة09()17/النبلاءأعلامسير(1124/)اللباب232()7/المنتظم89()2/الأنساب5()20جرجانتاريخ

.(042)الحفاظطبقات(8201)3/الحفاظ

.المصادربقيةفيمايوافقوهو،(ب)منوالمثبت،بحيربنمحمدبنمحمدبن:(طو)()حفي

تصحيف.وهو،الحيري(طو)(بو)(ح)في

تحريف.وهو،وسبعين:(ط)في

العبر43(-)17/28النبلاءأعلامسير232()7/المنتظم167()2/الحنابلةطبقات603()2/أصبهانأخبار

)2/89(النهايةغاية(091)2/بالوفياتالوافي947()3/الاعتدالميزان3101()3/الحفاظتذكرة)3/95(

.(461)3/الذهبشذرات(4)80الحفاظطبقات(4132/)الزاهرةالنجوم7(0)5/الميزانلسان
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منحلةفيمصربلادببعضأقامإنهثم،الأمويالملكعبدبنهشامولدمنللقائمونهضةهمةعندهيرى

حتى،المغيباتمنبشيءويخبر،والورعوالعبادةوالتقشفالنسكويظهرالصبيانيعلم،العربحلال

لهفاستجابوا،الأمويينمنإليهيدعوالذيأنهلهموذكر،نفسهإلىدعاثم،جداوعظموهلهخضعوا

فيبرقةودخل،اللهأعداءمنالمنتصراللهبأمربالثائرنفسهولقب،المؤمنينبأميروخاطبوهوخضعوا

منبشيءاتهماليهودمنرجلاوأخذ،دينارألفمئتيمننحواأهلهالهفجمع،ا)1(عظيمأجحفل

الجمعة،يومبالناسوخطب،بألقابهوالدنانيرالدراهمونقش،أيضادينارألفمئتيمنهفأخذ،الودائع

بلغفلما،ألفاعشرستةمننحوالجنودمنركوةأبيعلىفالتف-فعلونعما-الخطبةفيالحاكمولعن

جيوشمقدمإلىالحريرمنثوبالافوخمسةدينارألفبخمسمئةبعثحالهإليهالوماأمرهالحاكم

الحاكممنالأموالوصلتهفحين،ركوةأبيعنويثنيهإليهيستميله)2(اللهعبدبنالفضلوهوركوةأبي

فاختر،بسببكمطلوبونفنحنأظهرنابيندمتوما،بالحاكملناطاقةلاإنا:لهوقالركوةأبيعنرجع

ملكهاوبينبينيفإن،النوبةإلىيوصلانيفارسينمعيتبعثواأنأسأل:قال.فيهاتكونبلدالنفسك

،وشهرهجملاأركبهإليهوصلفلما،بمصرالحاكمإلىردهمنوراءهبعثثم،فأرسله،وصحبةمودة

فعاده،الفضلمرضواتفق،كثيرةإقطاعاتوأقطعه،الفضلالحاكموأكرم،الثانياليومفيقتلهثم

.التمساحمكافأةوكافأه،أيضابصاحبهوألحقهقتلهعوفيفلما،مرتينالحاكم

الدولة.سندولقب،مزيدبنعليالحسنأبوووليه،بيدهكانعماقرواشعزلرمضانوفي

الأتراكمنوقتل،خراسانبلادعنالتركملكخانأتلكسبكتكينبنمحمودالدولةيمينهزموفيها

.كثيرأخلقا

.وفارسبخراسانبرأسهفطيف،الدولةبهاءإلىرأسهوحملواصلبنالعباسأبوقتلوفيها

،الأعرابأميرالجزاحابنواعترضهم،جدامظلمةسوداءريحبالطريقوهمبالحجيجثارتوفيها

التروية.يومفيفدخلوها،بغدادإلىورجعواالعامهذافيالحجففاتهم،الذهابعنفاعتاقهم

للمصريين.ا)3(بالحرمينأالخطبةوكانت

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الزاهد.الواعظالدينوريالقاسمأبو:إسحاقبنمحمدبنعمربنالصمدعبد

.(ط)منحاصرتينبينما()1

.ركوةأبيلمقاتلةالحاكمبعثهالذيالقائدهواللهعبدبنالفضلأن2(00)9/والكامل233()7/المنتظمفي)2(

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما)3(
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بكرأبيمنالحديثوسمع،الإصطخريسعيدأبيعلىالشافعيمذهبودرس،القرآنقرأ

مجاهدةفيالمثلبهيضربصالحاثقةوكان،والصيمريالأزجيعنهوروى،النجادسلمانبنأحمد

وحسن،المنكرعنوالنهيبالمعروفوالأمر،والتقشفوالتعفف،)1(المحضوالضدق،النفس

.القلوبفيونفعهوعظه

.هؤلاءأصحابكعلىففرقها،خذها:قال.عنهاغنيأنا:فقالديناربمئةرجليوماجاءه

حاجتهمنكمواحدكلليأخذ:للجماعةقالثم،فوضعها()2(أ،الأرضعلىضعها:فقال

()4(إليهأفشكاذلكبعدولدهوجاءه،أنفدوهاحتىحاجتهمبقدريأخذونفجعلوا.()3(منهاأ

تمر.رطلربععليفخذ،البقالإلىاذهب:فقالحاجتهم

وأراملأيتامفيهدارإلىفانتهى،فاتبعهذلكمنفتعجب،وحلواءدجاجةاشترىوقدرجلوراه

إليهم.فدفعها

:يقولجعلالوفاةحضرتهولما،منهويقتات،بالأجرةللعطارينالسعد)5(يدقكانوقد

خباتك.الساعةلهذه()6(سيديا

ودفن،المنصوربجامععليهوصلي،السنةهذهمنالحجةذيمنبقينلسبعالثلاثاءيوموفاتهكانت

أحمد.الإمامبمقبرة

وكان،بالكرخيخدمأولاكان،البلادمنوغيرهماوالبصرةسيرافصاحب:واصلبنالعباسأبو

ء7(لمو
ملكتإذا:أحدهمفيقول،عليهويمجنونبهيهزؤولىأصحابهفكان،سيملكانهلهمبصورا

نأإلىالأحوالبهتنقلتأنهلهفقدر.عاقبني:الاخرويقول،علياخلع:الاخرويقول،فاستخدمني

فياحتاجبحيث،طريدامنهاوأخرجه،الدولةمهذبمنالبطيحةبلادوأخذ،البصرةثمسيرافملك

وقصد،والحواصلالأموالمنهناكماعلىواصلابنواستحوذ.بقرةركبأنإلىالطريقبعض

فيبرأسهوطيف،السنةهذهمنشعبانفيفقتله،الدولةبهاءبهظفرثم،الدولةبهاءوهزمالأهواز

.بالصوابأعلمتعالىوالله.البلاد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

المحض.الجدواستعمال:235()7/المنتظمفي

.(ط)منحاصرتينبينما

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما

.(ط)منحاصرتينبينما

.(سعد)القاموس.اندمالهاعسرالتيالقروحفيعجيبةمنفعةوفيه،طيب:الشعد

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما

تصحيف.وهو.منصورأ:(ط)في
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وث!اثيئةوتسحيرثما!3سنةخلت5ث!

375

جزيلةأموالاوأخذ،كثيرةحصوناففتح،الهندبلادسبكتكينبنمحمودالدولةيمينغزافيها

ذراعاعشرخمسةوعرضه،ذراعاثلاثونطولهبيتاوجدأنوهوأخذماجملةفيفكان،نفيسةوجواهر

فدخلوا،الملوكلرسلوأذن،دارهصحنفيكلهاالحواصلهذهبسطغزنةإلىرجعولما،فضةمملوءا

وهالهم.بهرهممافرأوا،عليه

الأرضوجهعلىبقيبحيث،عظيمثلبئببغدادوقعالاخرربيعمن(عشر)1الحاديالأربعاءيوموفي

.والنهروانات)2(وعبادانوالكوفةتكريتإلىسقوطهوبلغ،يذبلمأسبوعاومكث،ونصفاذراعا

أصحابظفرثم،والمشاهدالمساجدمنحتى،وجهرةخفيهالعملاتكثرتالشهرهذاوفي

.)4(والمنةالحمدودله،الفتنةفخمدت،وسمروهم)3(أيديهمفقطعوا،منهمبكثيرالشرطة

وتحريقهعنهاللهرضيمسعودبناللهعبدمصحفقصة

المنتظم.فيالجوزيابنذكرهمماالإسفرايينيحامدأبيالشيخفتياعن

اللهعبدأباقصدالهاشميينبعضأنسببها،والسنةالرافضةبينفتنةجرترجبعاشروفي

بالسب،لهفعرض،رباحبدربمسجدهفي-الشيعةفقيهوكان-المعلمبابنالمعروفالنعمانبنمحمد

والشيخالأكفانيبنمحمدأبيالقاضيدارإلىوصاروا،الكرخأصحابواستنفر،لهأصحابهفثار

مصحفأنهذكروامصحفاالشيعةوأحضرت،طويلةعظيمةفتنةفجرت،الإسفرايينيحامدأبي

لليلةجمعةيومفيوالفقهاءوالقضاةالأشراففجمع،كلهاالمصاحفيخالفوهو،مسعودبناللهعبد

ففعل،بتحريقهوالفقهاءالإسفرايينيحامدأبوالشيخفأشار،عليهمالمصحفوعرض،رجبمنبقيت

علىشعبانمنالنصفليلةيدعونوجعلوا،شديداغضباذلكمنالشيعةفغضبت،منهمبمحضرذلك

دارإلىمنهافانتقل،ليؤذوهحامدأبيالشيخدارأحداثهممنجماعةوقصد،ويسبونهذلكفعلمن

)1(

)2(

)3(

)4(

.337()7/الجوزيلابنالمنتظمفيمايوافقوهو،(ط)منوالمثبت،والعشرينالحادي:(بو)(ح)في

معجم.وسيرافعبادانبينالبحرساحلعلىتقعصغيرةبلدةوهي:مكنا.بانومهرو:337()7/المنتظمفي

منوواسطبغدادبينواسعةكورةوهو،والأسفلالأوسطوالأعلى:ثلاثة،والنهروانات)5/233(البلدان

بعدها.وما32(4)5/البلدانمعجمانظر،بلادعدةوفيها،الشرقيالجانب

وكحلوهم.:(ط)وفي،وشهروهم:(ب)في

.338(-337)7/المنتظمانظر
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الشنة،أهللنصرةأعوانوبعث،فغضب،الخليفةذلكوبلغ،منصورياحاكميا:وصاحوا،القطن

عنهالينفيبغدادإلىالجيوشعميدوبعث،شديدةخطول!وجرت،الشيعةدورمنكثيرةدورفحرقت

منأحدباسموالسؤالللفتنالتعزضمنالقصاصومنعت،فيهشفعثم،فأخرج،المعلمابن

.()1عادتهعلىدارهإلىحامدأبوالشيخوعاد،الصحابة

ألفاعشرستةالهدمتحتوهلككثيرةدورمنهاسقطت،شديدازلزالاالدينورزلزلتشعبانوفي

شديدةسوداءريحوهبت،والأمتعةالأثاثمنكثيرشيءللناسوهلك،الأرضبهساختمنغير

بعضوسقط،كثيراخلقاوقتلت،والزيتونوالنخيلالمنازلمنكثيرافقلعت،وشيرازوتكريتبدقوقاء

درهممئةالواحدةزنةبردبواسطووقع.البحرفيكثيرةمراكببسببهاغرقبشيرازرجفةووقعت،شيراز

دراهم.وستة

المزاريب.منهسالتعظيممطر-أيارفي،)2(وذلكأ-رمضانفيببغدادووقع

()3(السنةهذهفيأقمامةتخريب

الأموالمنفيهاكانماللعامةوأباح،المقدسالبيتكنيسةقمامةبتخريبالعبيديالحاكمأمروفيها

النارمنالفصحيومفيالنصارىيتعاطاهالذيالبهتانمنأنهيماذلكسببوكان؟ذلكوغيروالأمتعة

بدهنمصنوعةهيوإنما،السماءمننزلتأنهاجهلتهممنالأغماريتوهمبحيث،لهايحتالونالتي

،والعواممنهمالطغامعلىتروجالتياللطيفةبالصنعة،وغيرهبالكبريتمدهونةرفاعخيوطفيالبلسان

مصر،ببلادالسنةهذهفيكنائسعدةبهدمأمروكذلك.بعينهالمكانذلكفييستعملونهاالآنإلىوهم

فليرجعيدخللاومن،دخل)5(الإسلامدينفيالدخولأحبمن:،)4(بمصرأالنصارىفيونودي

)1(

)2(

)3(

ذلكعلىووافقه،الآفاقإلىبنسخهبعثالذيالمصحفعداماالمصاحفحرقعنهاللهرضيعثمانرأىلما

من:الإنكارسبيلعلىقالثم.مصاحفكمغلوا:لأصحابهوقال،مصحفهتسليممنمسعودابنامتنعالصحابة

عنبهانفردمنهرأياهذاوكان؟!ك!ي!اللهرسولفيمنأخذتهالذيمصحفيوأتركبقراءتهاخذأنتأمروننيالذيهو

الاختلافمنالكريمالقرآنبهاللهحفظماأعظمهيالتيالمصلحةمنلهمظهرالذيالوجهعليهوخفي،الصحابة

والنقص.بالزيادةوالتغييربهالمخل

وجدمسعودابنمصحفأن2(4/93/(خ)المفهمفيالقرطبيذكرفقد،مرةغيروقعتالحرقحادثةأنويبدو

النسختعدديفسروهذا،بإحراقهالجماعةقاضيالدينصدرفأمر،دولتهمانقراضعندبمصرعبيدبنيخزائنفي

.325()5/للنوويمسلمشرحوانظر.منهأخفيتالتي

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما

.(ط)منحاصرتينبينما

.(ب)منحاصرتينبينما

.(طو)(ب)منوالمثبت،الإسلامدينفيفليدخل،الإسلامبلادفيالدخولأحبمنأنهونادى:(ح)في
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علىفيهازادالتيالشروطمنعليهمشرطبمافليلتزم،دينهعلىمنهمأقامومن،امناالرومبلادإلى

تعليقاليهودوعلى،أرطالأربعةمنهمالصليبزنةخشبمنصدورهمعلىالصلبانتعليقمن،العمرية

وأن،أجراس،أرطالخمسةزنةقرميةعنقهفييكونالحماموفي.أرطالستةزنةالعجلرأس

الارتدادفيمنهمأسلملمنوأذن،هدمهاالتيالكنائسبناءبإعادةأمركلههذابعدثم.خيلايركبوالا

الله.قبحه،ا)1(باطنهيعرفولا1،لهنيةلامنيدخلهاأنمساجدناننزه:وقال.دينهإلى

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الخوارزمي،البخاريالبافيمحمدبناللهعبد()4(اسمه،)3(ذكرهسبقأ:()2(البافيمحمدأبوأ

بالأدبجيدةمعرفةوله،مكانهودرسالداركيالقاسمأبيعلىتفقه،وقتهفيالشافعيةأئمةأحد

فكتب:،ا)5(المنزلفيأيجدهفلمأصحابهبعضليزورمرةجاء،والشعروالفصاحة

الفراقهذاخيراللهنسألالتلاقييقضىوليسحضرناقد

)6(باتفاقافتراقناكأنتغبنغبلموإنتغبلمنغبإن

."الشافعيةطبقات"فيترجمتهذكرناوقد،السنةهذهمحرمفيوفاتهكانتوقد

مناخروهو،بالصيدلانيالمعروفالمقرىءالقاسمأبو:الحسينبنعليبنأحمدبناللهعبد

صالحا.مأموناثقةوكان،الأزهريعنهوروى،الثقاتمنصاعدابنعنحدث

تعالى.اللهرحمه،)7(التسعينجاوزوقدالسنةهذهمنرجبفيتوفي

.بالببغاءالملقب،الشاعر،المخزوميالفرجأبو:محمدبننصربنالواحدعبدالشاعر()8(أالببغاء

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(ط)منحاصرتينبينما

-122)3/الدهريتيمةفيوترجمته.(ب)منحاصرتينبينوما،تصحيفوهو،مرأينما:الباجي(ط)في

معجم(542)7/المنتظم(47)2/الأنساب(01)2للشيرازيالفقهاءطبقات(541-51/913)بغدادتاريخ(123

للسبكيالشافعيةطبقات)3/68(العبر96(-)17/68النبلاءأعلامسير112()1/اللباب)1/326(البلدان

.(521)3/الذهبشذرات(912)4/الزاهرةالنجوم317()3/

.هـ(593)سنةوفياتانظر

.(ط)منحاصرتينبينما

.(ب)منحاصرتينبينما

:(طو)(ب)في

باتفاقافتراقناكأن!تغبتغبلموإنأغبلمتغبإن

سنة.وثمانينتسعأتوفييومعمرهفيكون،هـ(03)9سنةولد24(1)7/المنتظمفي

(11)11/بغدادتاريخ027(-)1/236الدهريتيمةفيالببغاءوترجمة،(طو)(ب)منحاصرتينبينما

=النبلاءأعلامسير202(-)3/991الأعيانوفيات)1/117(اللباب241()7/المنتظم07()2/الأنساب
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قوله:شعرهفمن،مجيداشاعرامترسلافاضلاأديباوكان،السنةهذهمنشعبانفيتوفي

الحدقنحوهإلاتسافرفماوالخلقالخلقمنهتشابهمنيا

مسترقجفنيكمنجسميوسقممختلم!نخديكمندمعيتوريد

رمقبهمنيتشكىوإنمابههواكأشكورمقلييبقلم

،الرازيبكرلأبيالمناظرين،العبادالزهادالعلماءأحد،الجرجانياللهعبدأبو:يحىبنمحمد

رحمه،حنيفةأبيمعدفنماتوحين،عمرهآخرفيفلجوقد،الربيعقطيعةفييدرسوكان

تعالى.الله

المعروفالحافظ،الهمذاني،الفضلأبو:سعيدبنيحىبنالحسينبنأحمد()1(الزمانبديعأ

أثرهواقتفى،الحريرينسجمنوالهوعلى،الفائقةوالمقامات،الرائقةالرسائلصاحب،الزمانببديع

الفصحاءأحدوكان،برزثماللغةفيفارسابنعنأخذقدوكان،بفضلهواعترف،تقدمهوشكر

عنه،فنبشوا،صراخهوسمع،قبرهفيعاشثم،سريعافدفن،سكتةوأخذتهسمأنهويذكر،الفضلاء

الاخرةجمادىمنعشرالحاديالجمعةيوموذلك،القبرهولمنلحيتهعلىآخذوهوماتقدهوفإذا

بمنه.وإياناوسامحه،عنهوعفا،تعالىاللهرحمه،السنةهذهمن

وث!اثمئةوتسميرتسحسنةخلت5ث!

العقيلي،خلاطبنعيسىقتله،العبيديالحاكمجهةمنالرحبةنائبثمالبنعليأبوقتلفيها

وملكها.حلبصاحبمرداسبنعباسمنهافأخرجه،وملكها

فذهب،الشواربأبيبنالحسنأبوووليهالبصرةقضاءعنالواحدعبدبنعمر)2(أبوصرفوفيها

:العصفريذلكفيفقال،هذاويعزونهذايهنونالناس

يتغنىبمثلهظريفثحديمثعندي

)1(

)2(

الجليسنزهة153(-152)3/الذهبشذرات921()4/الزاهرةالنجوم96(-)3/68العبر19()17/

/2()931.

-161)2/الأدباءمعجم03(1-256)4/الدهريتيمةفيالهمذانيوترجمة.(طو)(ب)منحاصرتينبينما

الوافي67()3/العبر68(-67/)17النبلاءأعلامسير(912-127/)1الأعيانوفيات293()3/اللباب2(20

.(151-051)3/الذهبشذرات2(91-4182/)الزاهرةالنجوم358(-355)6/بالوفيات

وفياتترجمةفيالصوابعلىاسمهوسيرد،تحريفوهو،الواحدعبدبنعمرو:(طو)(بو)()حفي

.الكتابهذامنهـ(4141سنة
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يهناوهذاهذايعزىقاضيينمن

استرحنايقولوذااكرهونايقولفذا

منايصدقومنأ(جميعاويكذبان

.بغدادطرقاتفيأحمررملافألقت،شديدةريحعصفتالسنةهذهمنشعبانوفي

السبيل،عنفصدوهم،الأعرابواعترضهم،مظلمةسوداءريحالحجاجعلىهبتوفيها

البصرةحجيجمنطائفةهلالبنووأخذت،فرجعوا،أيضاالسنةهذهفيالحجفاتهمحتىواعتاقوهم

.دينارألفألفمننحوامنهموأخذوا،ستمئةمننحوا

للمصريين.بالحرمينوالخطبة

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الطبراني.أحمدأبو:)3(الحسينبنمحمدبنبكر)2(بناللهعبد

ثم،سعيدبنالغنيوعبدالذارقطنيمنهسمع،مكثراوكان،البلادمنوغيرهماومكةببغدادسمع

السنة.هذهمنالأولربيعفيماتأنإلىهناكتعالىاللهيعبدبانياسعندجبلمنبالقرببالشامأقام

.حنزابة)5(ابنالوزيركاتب،مسلمأبو:)4(الحسينبنعلي(بنأحمدأبنمحمد

مجاهد،وابن،عرفةوابن،داودأبيوابن،دريدوابن،صاعدوابن،البغويعنروى

وقد،والفهموالمعرفةوالحديثالعلمأهلمنوكان،البغويأصحابمنبقيمناخروكان،وغيرهم

آخرفيخلطأنهالصوريوذكر.مفسوداغالبهاكانأصولهلأن؟البغويعنروايتهفيبعضهمتكقم

.عمره

الصدفيالأعلىعبدبنيونسبنأحمدبن)7(الرحمنعبد:سعيد)6(أبيبنعليالحسنأبو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.ونهذي:2(11)9/والكامل2(44)7/المنتظمفي

لابندمشقتاريخفيلماموافقهناوما.بكرأبيابن:241()1/البلدانومعجم)9/601(بغدادتاريخفي

دمشق.تاريخمننقلهالمؤلفأنفالظاهر85(0)8/الإسلامتاريخفيالذهبيوخط(916)27/عساكر

.(701-651)17/النبلاءأعلامسير2(114/)البلدانمعجم(424-423)9/بغدادتاريخ

منهما.حاصرتينبينوما(45)4/والمنتظم323(1/)بغدادتاريخ

.هـ()193سنةوفياتفيترجمتهسلفت

-901)17//النبلاءأعلامسير(431-942)3/الأعيانوفيات46()8/الأنساب231(-)023الحكماءتاريخ

-232)4/الميزانلسان(452-451)2/الجنانمرآة59()12/بالوفياتالوافي(132)3/الاعتدالميزان(511

.(571-561)3/الذهبشذرات(1/953)المحاضرةحسن233(

تحريف.وهو،الواحدعبد:(ط)في



هـ004سنةأحداث038

،()1الحفاظالمحدثينكبارمنأبوهكان،مجلداتأربعفي"الحاكميالزيج"كتابصاحب،المصري

.العلماءإليهيرجعنافعاتاريخالمصرأرخ

بعلمالاعتناءشديدوكان،جيدامنالاا)2(شأوهمنافنال،النجومبعلماشتغلفإنههذاوأما

ويتطيلس،طويلطرطورعلىيتعممطويلا،الثيابرث،الحالسيئمغفلاهذامعوكان،الرصد

منويذكر،فيكرمهمصرصاحبالحاكمعلىيدخلوكان،منهضحكراهفمن،حماراويركب،فوقه

ابنذكرهفيماقولهفمنه،جيدشعروله،معدلاشاهداوكان،نفسهبأمراعتنائهعدمعلىيدلماتغفله

:"الوفيات"فيخلكان

حبيبهلوجهمشفقرسالةهبوبهعندالريحنشرأحمل

وبطيبهبهالدنياطابتومنبقربهالقلوبتحيامنبنفسي

رقيبهمنخفيةفيموهناسرىالكرىفيمنهطائف!وجديوجدد

)3(مغيبهلطولعنيوغيبتهابعدهكأسيعطلتلقدلعمري

.المقتدربنالواحدعبدمولاة:باللهالقادرالمؤمنينأميرأمتمني

منوالعشرينالثانيالخميسليلةتوفيت،والدينالفضلأهلومن،الصالحاتالعابداتمنكانت

الرصافة.إلىالعشاءبعدوحملت،القادرابنهاعليهاوصلى،السنةهذهمنشعبان

النبويةاليجوةمرأربممئةسنةخلت5ث!

والسلامالصلاةأفضلصاحبهاعلى

سيروامتنع،تعرفتكنلمجزائرظهرتحتى،كثيرانقصادجلةنقصت()4(منهاأالاخرربيعفي

ذلك.قبلتكرولمالأماكنتلكبكريفأمر،والراشديةأوانامنأماكنهافيالسفن

)6(.نذرهنذرعنسهلانبنالفضلبنمحمدأبوبناهالذيوكان،(بالحائر)المشهدعلىالسوركملوفيها

.هـ()347سنةوفياتفيترجمتهسلفت(1)

.(ب)منحاصرتينبينما)2(

الأخيرين.البيتينترتيبفياختلافمع(043)3/الأعيانوفياتانظر)3(

.(ط)منحاصرتينبينما()4

.2(80)2/البلدانمعجم،عنهاللهرضيعليبنالحسينقبرموضعاسم:الحائر()5

نأوذلك،الأرجانيإسحادتىأبوبناهالذيالسلامعليهعليالمؤمنينأميرمشهدعلىالسوركملوفيها:(ط)في)6(

المنتظم.فيمايوافق(بو)(ح)فيوالذي،فعوفي،ليبنينهعوفيإنفنذر،مرضسهلانبنمحمدأبا
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بعدجمعةيومللناسفجلس،ا)1(ماتبأنهأباللهالقادربالخليفةالناسأرجفرمضانوفي

وقرأيديهبينالأرضفقبل،الإسفرايينيحامدأبوالشيخوجاء،القضيبوبيدهالبردةوعليه،الصلاة

لاإفحهايجاورونلثلاثوبهملنغريئكآقديةفىتمرتجفوتوامرض!قلوبهمفىوالذيناقتفقونلؤيلنهلبن!!يو

وانصرفواودعواالناسفتباكى(61-06:الأحزابأ!تفتيلاوقتلواأضذواثقفواأتنماملعويخت!قليلا

.ا)2(فراحاوهمأ

منهافأخذ،بالمدينةالصادقمحمدبنجعفردارإلىأنفذالحاكمبأنالخبروردالسنةهذهوفي

المصحفمعوكان،المدةهذهإلىصاحبهاموتبعدتفتحلمالداروهذه،بهاكانتوآلاتمصحفا

الديارإلىالعلويينمنجماعةكلهذلكحمل،وسريروحربةخيزرانودرقةبحديدمطوقخشبقعمث

أنا:وقال،الباقيوأخذالسريرورد،زائدةونفقاتكثيرةأنعاماا)3(الحاكمألهمفأطلق،المصرية

.ا)4(عليهداعونألهذامونوهمفردوا.بهأحق

خلقاوقتل،هدمهاسنينثلاثبعدثم،الفقهاءفيهاوأجلسللعلمداراالسنةهذهفيالحاكموبنى

والديانة.الخيروأهلوالمحدثينالفقهاءمنبهاكانممنكثيرا

بنائه.فيوتأنق،الحاكمجامعوهوالمصريةبالديارإليهالمنسوبالجامعوعمر

بعدملكهإلىالأمويالرحمنعبدبنالحكمبنهشامالمؤيدأعيدمنهاالحجةذيوفيالسنةهذهوفي

طويلة.مدةوحبسهخلعه

.والشاممصرصاحبالعبيديللحاكمالسنةهذهبالحرمينالخطبةوكانت

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

جعفر:بنموسىبنإبراهيمبنمحمدبنموسىبنالحسينا)5(النقيبالموسويأحمدأبوا

والمرتضى.الرضيوالد،النقيبالموسويأحمدأبو

وتوفي،عمرهآخرفيأقرثم،ويعاديعزل،مراتخمسمننحواببغدادمراتالطالبييننقابةولي

الحسين.مشهدفيودفن،المرتضىابنهعليهوصلى،سنة)6(وتسعينسبععن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(ط)منحاصرتينبينما

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما

.(ط)منحاصرتينبينما

.(طو)(ب)منحاصرتينبينما

.(ط)منحاصرتينبينما

قال.سنةوتسعينثلاثاتوفييومسنهتكونهذاوعلىهـ()703سنةولدأنه:(4042/)وفياتهفيخلكانابنذكر

.81(4)8/الإسلامتاريخفيبخطههوكماهـ(403)سنةولدأنهذكرالذهبيلكن:بشار
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قوله:منها،والمطلعالمنزعقويةحسنةبقصيدةالمرتضىابنهرثاهوقد

الرواحإلىالغدوويهديهاللياليتنقلهاللهسلام

والصلاحالعبادةبينبوعلؤيمن)1(تشبثجدثعلى

المباحغير)2(زادهيكولمحلالمنإلايرولمفتى

براحراعلهعلقتولابوزرأزولهدنستولا

جناحمنالجوارحوعريانالخطاياثقلمنالظهرخفيف
و5و.-م!)3(

النجاحبابعلىومدلوذعلاهاإلىالأمورلمحيمسوو

النواحيعامرةاللهبذكرقلولثلهمالذينالقوممن

)5(صحاحوأديانلمبصرها)4(مراضالتقوىمنبأجسام

الأعرابلقتالينتدبهوكان،العراقعلىالدولةبهاءنائب:جعفرأبو،هرمزبنالحجاج

،شديدةوحرمة،بالحربتامةخبرةلهوكانت،الدولةعضدعهدعلىالمقدمينمنوكان،والأكراد

.سديدةواراءعاليةوهمة،وافرةوشجاعة

وفاتهوكانت،والشرورالفتنبهاكثرتوثلاثمئة)6(وتسعينثنتينسنةفيبغدادمنخرجولما

سنين.وخمسسنةمئةالعمرمنوله،السنةهذهفيبالأهواز

ألفألفمنأزيدعلىتركتهاشتملت،جداجزيلمالذاكان:التاجرالمصريالقمياللهعبدأبو

بنالحسنقبرعندالنبويةبالمدينةودفن،الحجازبأرضوفاتهوكانت،الأموالأنواعسائرمندينار

عنه.اللهرضي،علي

،أداءوأحلاهمصوتاالناسأحسنمنكان،)7(ذكرهالمتقدم:المقرىءالرفاءابنالحسينأبو

تصحيف.وهو،حسيب:(ط)في(1)

.(1/202)وديوانه2(47)7/المنتظممنوالمثبت،إلا:(طو)(بو)(ح)في)2(

تصحيف.وهومشوق:(ط)في)3(

تصحيف.وهو،نصرتها:(ط)في(4)

سنةالحلبيالبابيعيسىطبعة253(-025)1/ديوانهفيألفاظهابعضفياختلافمعبتمامهاالقصيدةانظر)5(

.الصفاررشيدتحقيق()5891

تصحيف.وهو،وسبعين:(ط)في()6

.هـ()493سنةحوادثانظر)7(
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أعلمتعالىوالله،هناإعادتهعنأغنىبماوتسعينأربعسنةفيذكرهتقدموقد،تعالىاللهرحمه

.()1بالصواب

...

ألفعاممنالأولىجمادىمنوالعشرينالثامنالسبتيومظهيرةفيعليهوالتعليقتحقيقهمنالفراغكانوقد)1(

وسبعوتسعمئةألفعاممنالأولكانونشهرمنعشرللتاسعالموافقع!يمالمصطفىهجرةمنوثمانيةوأربعمئة

.الصالحاتتتمبنعمتهالذيدلهوالحمد،للميلادوثمانين
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