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ابّتُالك ُتابْعِإ
ّبال بنا ّيِْسنَلَالب ّيِاعَُضالق ارَ

كرَب أبي بن عبدالله بن ّدمحم عبدالله أبو

إلععى بهععا بعععث طويلة، استعطاف رسالة وهو القضاعي، البلنسي البار ابن كتب عيون من
بععه وشععي لكلما خععدمته مععن أعفععاه قد وكان تونس، صاحب الحفصي زكريا أبي السلطان

حكايععات يقععص أخذ ثم الكتاب، فاتحة في زكريا لبي التذلل في البار ابن أفرط وقد عليه،
ّتاب لهععم، وغفععروا فععأعتبوهم الرضععا نعمععة بهععم حلععت ثععم السلطين، غضب إليهم سبق ك

ّتاب. وقععد لمشاهير ) ترجمة75( على القسم هذا واشتمل بععولي البععار ابععن استشععفع الك
وصععار أبيععه، قبععل يحيى أبو ومات الرضا، إلى فأعاده أمره، في أباه فكلم يحيى، أبي العهد

فععي البععار ابععن علععى فأبقى بالمستنصر، المتلقب زكريا أبي أولد لمحمد: ثاني تونس أمر
مععرات الكتععاب السععيراء). طبععع (الحلة بكتابه التعريف في ذكرناه ما له جرى حتى منصبه
تقول: أعتبُت أعتب، من ما. والعتاب: مصدر1961 سنة الشتر د. صالح طبعة منها عدة،

ُعتبى، أعطيته أي الرجَل ُعتععبى ال هععو البععار واللععوما. وابععن العتععب وتععرك الرضععا بمعنععى وال
خيععل بخيلك وأولها: (أدرك الحفصي، زكريا أبا بها خاطب التي المشهورة القصيدة صاحب

ه.636/المحععرما/17 يععوما للفرنجععة بلنسععية عن التنازل عهد كتابة متولي أندلسا) وهو الله
36  صفحة1964 طبعة السيراء للحلة مؤنس د. حسين المرجع: مقدمة

الرحيم الرحمن الله بسم

محمد ومولنا سيدنا على الله صلى

بععن محمععد الله عبد أبو البارع الديب المحدث المصنف الحافل الحافظ الفقيه الشيخ قال
الله:  رحمه البار، بابن المعروف القضاعي بكر أبي بن الله عبد

كععل بسععيادة الخاص رسوله محمد على والصلة السيئات، عن يعفو الذي الله حمد بعد أما
إعتععاب من نبذة فهذه الهيئات، ذوي عثرات وإقالة الهنات، اغتفار على الحاض وآت، ماٍض

عنععد لهعم بمععا وتشععهد والكتفعاء، الضععطلع فعي لهعم كمعا تشهر الداب، وتشفيع الكتاب،
وهععم كععذلك، يكونععون ل وكيععف الختفععاء؛ ولطيععف الختصععاص كريم من والخلفاء، المراء
وقصعبهم الكفعاح، جمعع يعععدل الفصعاح، فععي مفردهعم الممالععك، وألسععنة الععدول مقعاول
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صععرعه وخطععب كتععاب، فضها كتيبة الصفاح. رب ذلق ويقاوما الرماح، صم يقاوي الضعيف
فضائلهم: بعض يذكر قائلهم، در ولله فأجاب، إملء دعابه وأمل فانجاب، خطاب

ْدنا ما إذا ْينا َجَر ًا وانتَض ُد صوارم صريُرها السامعين ُيِصّم * يكا

ًا والعطايا المنايا تظل أموُرها وتمضي شئنا بما * تدور شوارع

ًا منها القرطاس في ُتساقط َنثيُرها نظُمها الللي * كمثل بدائع و

ُد ّياِت تقو ٍة البياِن أب َكّشف بفطن َت نوُرها البلغة وجه عن * 

ُتورها أرخت الدهر خطوب ما إذا ّلت س سطوُرها ُيَحّب عّما بها * تج

ًا كانوا الشعبي: أربعة وقال بععن الملععك وعبععد ومعاويععة وعلععي خلفععاء: عثمععان صععاروا كتاب
مروان.

عبععد أن بالنععدلس الخلفاء طبقات في المؤلف كتابه في الكاتب، إبراهيم بن سكن وحكى
ًا قال مروان بن الملك ا ععداك الوليد: لو لبنه يوم ا فيعه أنعت م ً كنعت م ن عليعه مععول م

ليزيععد: قال سلطان! ثم لسليمان: فأنت? قال: كاتب قال حرب! ثم دهرك? قال: فارس
ًا تركا ما المؤمنين أمير يا فأنت? قال: والله سموا أسماؤهم تحصى ل لمختار! وعالم حظ

بشععرف لهععا زيععادة، الحسنى هذه إلى ثم البنيان؛ أوثق بالقلما مجدهم بيوت وبنوا بالبيان،
العصععر، بعععد العصععر تقصععي من بالستقراء، الستقصاء عن غني ما وهي إشادة، الصناعة

الفنععان: تلقععى وقلمععا نععزور، مقلة الصععقر أما الشعراء، من وأعداد الكتاب، من أفراد عن
تقع ل حساب، منهم وصنف جاحد؛ من لفضله تجد لم واحد، في جمعا فإذا ومنثور، منظوما

ً واصلة أسباب الطباع وفضل اليراع حمل من بينهم أحساب؛ كفايتهم بغير وأنسععاب. قليل
ًا أوان، وجععه إحسانهم تل إل محاسنه تخلو ول ديوان، صدر صدورهم من يخلو ما مععا وكععثير

أخعذاتهم واسععتدركت وأوبعاتهم، جيئععاتهم وقبلععت نععوادرهم، واسععتحليت بوادرهم، احتملت
السعععايات. وقععد أبواب من عنهم وسد الرعايات، أثواب من عليهم سدل ما إلى ونكباتهم،

يفتقععر ل ارتععداده وقصععة سععرح، أبععي ابععن كاتبه عن وسلم عليه الله صلى الله رسول عفا
شرح. إلى إيضاحها

النعاة معن ورسعوله للععه يجعب بمعا المخصوصععة والعلم، الدب من المحظوظة كانت ولما
مولنععا حضععرة النععاس، عن وعفت الغيظ وكظمت البأس، إلى الندى نظمت التي والحلم،
اليمععان اسععتظهار بهعا اللعه أداما زكريعاء أبععو المرتضعى، المبععارك الهعادي، المعاما الخليفة

وكنععت والعلما، اللويعة نصعر اسععتمرار أععدمها ول والقلما، السعياف وافتخععار والسلما،
ًا جاء وقد وامتنانها تأمينها وأده عدا، إحسانها إساءته على فاض ممن ًا، شيئ هذه وسمت إد

الخععالي، العصععر فععي يقععع لم ما إغضابها في إغضائها من ورسمت العالي باسمها الرسالة
ًا ًا طيرها، ميامين زاجر هعرون رضعي عنعدما مزيعد، بعن كيزيعد لكون خيرها، أفانين وناظر

لععي سهل الذي لله قال: الحمد يديه بين مثل فلما عليه، الدخول في له وأذن عنه، الرشيد
في المؤمنين أمير يا الله وجزاك منك، الرضا بوجه النعمة علي ورد بلقائك، الكرامة سبيل
فقععد المتطولين، المنعمين جزاء رضاك حال وفي المراقبين، المتثبتين جزاء سخطك حال

ًا تتثبت الحمد وله الله جعلك ً وتمتن الغضب، عند تحرج المعععروف وتستبقي بالنعم، تطول
ً الصنائع، عند فجفععاه مععروان بععن الملععك عبععد عليععه وجععد كالععذي الن فععإني بالعفو، تفضل

ًا فرآه شيء، عن ليسأله به دعا ثم واطرحه، اعتللععت? مععتى لععه: منععذ فقععال نععاحلً، شععاحب
أرضععى أل وآليععت المععؤمنين، أميععر جفععاني إذ نفسي، جفوت ولكني سقم، مسني قال: ما

فيه. رأيه حسن إلى عني! فأعاده المؤمنين أمير يرضى حتى عنها

ًا أكف ولن ًا نفسي، في شافع اللععه بمشععيئة ألحععق أو يأسي، صدر في رجائي براحة ودافع
عليععه، مسععخوط فععي يشععفع المنصععور، جعفعر أبععي علععى دخععل الكوفة أهل من رجل شأو
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بالتقبيععل، يععد أحععق فإنهععا يععدك، تقبيععل في لي أتأذن المؤمنين، أمير فقال: يا فيه، فشفعه
كععثير التععثريب، لقليععل المععؤمنين، أميععر يععا وإنك المآثم، من وطهورها المكارما، في لعلوها
ُأعجب خوفععك؛ وطريععد سيفك، حصيد الله فجعله بسوء أرادك فمن الذنوب، عن الصفح فعع

وقربه. المنصور به

ًا، أسجح أمره الله أيد ومولنا ًا، الفضععائل فععي وأفسععح طباع ًا يشععرف زال مععا باععع احترامعع
ًا، ًا ويعرف واصطناع ًا، إحسان بفضععله وتوسععل المععأمون، عدله على عول لمن وحق وإقناع
ًا، المععأمول القبععول وجه يجتلي أن الميمون، المبارك بنجله ثم المضمون، ويطمئععن سععافر

ًا ًا، انزعج بما مقيم ًا، وللععذنب قابلً، للتوب دعا فإنما مسافر بععالخلص للعععود وسعععى غععافر
اب الحعادث ظفر من الدائب، ًا، النعائب ون ت ل ظعافر السعفوح دائمعة نعواله أهاضعيب زال

مجععده، وخلصععة عهععده، ولععي وداما والمتععون، السععانيد صععحيحة كماله وأحاديث والهتون،
ُأ ُأ المور، بمعالي المهن الميععر والععدنيا، الععدين نظععاما ونجده، وهده المعمور، لفتتاح والمهي

يفععرع حععتى منععاقبه، ويصععطفي مذاهبه، يقتفي يحيى، أبو الرضى، الظهر العلى، السعد
ً النجم ًا، جلل ًا العلم ويرفع جلي ًا؛ مكان الموعود. وإنجاز المقصود، ابتداء وهذا علي

الكتاب تراجم

الحكم بن مروان

مععا منهم فيجيء أمية، بني يولي عثمان وكان عليه؛ واستولى عنه، الله رضي لعثمان كتب
سععرح أبععي بععن سعععد بععن اللععه عبععد مصر أهل شكا فلما يعزلهم؛ فل فيهم ويستعتب ينكر،

هعو طريقعه، فعي فععثر الصعديق، بكعر أبعي بن محمد مكانه واستعمل عزله منه، وتظلموا
إلععى ووجهععه طععالب، أو هععارب كععأنه بعيععره، يخبععط غلما على ثلث، مسيرة بعد وأصحابه،

ًة أخبرهم مصر، ًة إل معه يجدوا ولم لمروان، وأخرى لعثمان، أنه مر فيهععا يبسععت، قععد إداو
كتععاب وبإبطععال عملععه علععى بععالقرار سععرح أبي ابن إلى كتاب فإذا فشقوها يتقلقل، شيء
فحلععف عثمان، وعرفوا المدينة، إلى فرجعوا معه؛ ومن لقتله والحتيال بكر، أبي بن محمد

إليهععم يععدفعه أن فسععألوه مععروان، خععط أنععه وعرفععوا علععم؛ ول به، أمر ول الكتاب كتب ما
ذلك فكان القتل، عليه وخشي مروان، يخرج أن عثمان فأبى أمره، في وينظروا ليمتحنوه

حصاره. سبب

علعى يتوكععأ خععرج عثمعان، علعى النعاس نقم عياض: لما بن يزيد قال: قال الجاحظ وحكى
طعععانون، عيععابون المععة هععذه آفععة وإن عاهة، نعمة ولكل آفة، ُأمة يقول: لكل وهو مروان

نععاعق. لقععد أول يتبعععون النعاما، مثل طغاما تكرهون، ما ويسرون تحبون، ما لكم يظهرون
ًا، لقرب إني والله ووقمهم؛ قمعهم ولكن عمر، على نقموا ما علي نقموا ًا؛ وأعز ناصر نفر
أشاء.. ما الفضل في أفعل ل فمالي مالي، من فضل فضل

بالشععاما، لععه بويع ثم مرتين، لمعاوية المدينة وولي الجمل، يوما ثم الدار، يوما مروان وشهد
معاوية. بن يزيد بن معاوية بعد

سفيان أبي بن زياد

الكوفععة. وذكععر علععى اسععتعمالهما فععي الشعععري، موسى لبي ثم شعبة، بن للمغيرة كتب
مععن كععثر المال أن عنه الله رضي عمر إلى كتب الشعري موسى أبا أن أسماء بن حويرثة
فععي تعيععدوهم عمععر: ل إليععه فكتب ترى؛ بما إلينا فاكتب بالعاجم، إل نحصيه فلسنا يأخذه،
فإنمععا وتعلمععوا اللععه، أنزلهم حيث وأنزلوهم دينكم، على واخشوهم إياه، الله سلبهم شيء

ًا. فاستكتب الرجال؛ هي زياد
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ًا فاستخلف موسى، أبا استقدما عمر أن ويروى ًا له: استخلفت فقال عمله، على زياد غلم
ًا! فقال: يا زيععاد إلععى عمععر فكتععب خير؛ بكل خليق ولي، لما ضابط إنه المؤمنين، أمير حدث

بعن عمعران زيعاد فاسععتخلف بعه؛ يقععوما معن العمععل على وباستخلفه عليه، بالقدوما يأمره
ًا، استخلف موسى أبو كان عمر: لئن فقال عليه، وقدما حصين، الحععدث اسععتخلف لقد حدث

إليععه فكتب به؛ يعمل أن يجب بما خليفتك إلى تكتب أن له: ينبغي فقال بزياد دعا كهلً! ثم
ًا، الثععالث، فقال: أعده! فكتب غيره، قال: أعد! فكتب ثم فيه، فنظر عمر، إلى ودفعه كتاب
فععي بلععغ ثعم فيه، روى قد أنه ظننت ولكني الول، الكتاب في أردت ما بلغ عمر: لقد فقال
فيهلك! العجب يدخله لئل منه أضع أن وأردت ذلك، ُأعلمه أن فكرهت أردت، ما الثاني

المععؤمنين? قععال: أمير يا خيانة أما عجز له: أعن قال موسى أبي كتابة عن عمر عزله ولما
عقلك. فضل الناس على أحمل أن كرهت ولكن منهما، واحد عن ل

ذلعك فشعق البصعرة، منعبر علعى حصعر وقد له، قال الذي وهو عامر، بن الله لعبد كتب ثم
ًا أصابك! وكتععب مما أكثر أصابه ترى، من عامة أقمت إن إنك المير، عليه: أيها لعبععد أيضعع

ولععي ثعم تععأليفه؛ معن الفريععد العقد كتاب في ربه عبد بن عمر أبو ذلك ذكر عباس، بن الله
ووله معاويععة، اسععتلحقه أن إلععى أصععحابه، كبععار مععن وكععان فععارس، عنععه الله رضي لعلي

العراق. له جمع وال أول وهو والبصرة، الكوفة

يعمر بن يحيى

مععن يعمععر بععن يحيععى قال: كان الحميري، سفيان أبي عن تاريخه، في خيثمة أبي ابن روى
فقععال: مععا فيعجععب، كتبععه يقرأ الحجاج قال: فجعل بخراسان، المهلب كاتب وكان عدوان،

ُأخبر، ًا فععرآه فقدما، فيه، فكتب هذا? ف ًا، فصععيح ولععدت? فقععال: بععالهواز، فقعال: أيععن جععد
عععن قععال: أخععبرني عنععه؛ ذلك فأخذت بتوج، نشأ أبي الفصاحة? قال: كان هذه فقال: فما

ًا! قال: فأنا سعيد بن عنبسة ًا يلحن? قال: كثير ًا، ألحن? قال: لحن قععال: أيععن? قععال: خفيف
َأّن َأّن ِإّن تجعل ُأخرج!.. ببلدة، تساكني ذلك.. قال: ل ونحو ِإّن و

قيس. من قال: وعدوان

لقينععا الحجاج: إنا إلى فكتب المهلب، بن يزيد وبها خراسان، إلى به بعث الحجاج أن وروي
وهذا المهلب لبن الحجاج: ما فقال الجبل عرعرة إلى فاضطررناهم وفعلنا، ففعلنا العدو،

ك، قعال يعمعر ابن له. إن الكلما! فقيل هذا عذر بأبى يزيد قال: ليس إنه الكلما! ويقال ذل
ًا!. قال: ذلك إذ

المنععبر? علععى ألحن يعمر: أتسمعني لبن الحجاج قال: قال النحوي حبيب بن يونس وذكر
ًا، عليه، فألح ذلك؛ من أفصح قال: المير ًا? قععال: فععي فقال: حرف قععال: القععرآن، قععال: أيعع

ُؤكم كاَن ِإْن هو? قال: تقول: "قل فما له أشنع ذلك ُؤكم آبا أحععّب" وَجّل عّز قوله إلى وأبنا
لععي تسععمع ل جرما قال: ل كان، خبر على بالنصب، تقرأ أن والوجه بالرفع، فتقرؤها: أحّب

ًا ًا؛ لحن الحجعاج: إنعا إلعى يزيعد قععال: فكتععب المهلب، بن يزيد وعليها بخراسان، فألحقه أبد
عرعععرة إلععى واضطررناهم طائفًة، وقتلنا طائفًة، فأسرنا أكتافهم، الله فمنحنا العدو، لقينا

ًا ولهععذا المهلععب لبن قال: ما الكتاب الحجاج قرأ النهار. فلما وأثناء الجبل، الكلما! حسععد
ًا!. فقال: فذاك هناك، يعمر ابن له: إن فقيل له، إذ

المهلععب بععن يزيععد كتععاب فجعععل الخععبر، هذا مساق الكامل في المبرد العباس أبو وعكس
ًا الشاعر: قول تفسير في فقال الحجاج، إلى يعمر ابن إشخاص في سبب

القواما وعراعر العرى * شجر لوائه تحت وسار الملوك قتل
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الحجعاج إلععى المهلععب بععن يزيد كتاب ذلك ومن أعله، شيء كل وعرعرة عرعرة، الواحدة
مععن هععذا الحجاج: ليععس بالحضيض! فقال ونزلنا الجبل، بعرعرة نزل العدو يوسف: إن بن

إليععه. قععال: يشخصععه بععأن يزيععد إلععى فكتععب يعمر، بن هنالك? قيل: يحيى فمن يزيد، كلما
ًا: أتسمعني يعمر بن ليحيى الحجاج قال: قال التوزي وزعم أفصععح ألحن? قال: المير يوم

لععه: فقعال إّن مكععان أّن تجعل فقال: نعم، عليه؛ وأقسم القول، عليه قال: فأعاد ذلك، من
تجاورني. ول عني ارحل

ابععن علي بن الحسين تقول: إن الذي فقال: أنت فيه بعث الحجاج ربه: أن عبد ابن وحكى
له: فععإن عنقك! فقال لضربن أو بالمخرج لتأتين وسلم? والله عليه الله صلى الله رسول

ِتلععك له: اقرأ قال آمن? قال: نعم، فأنا أتيت ُتنععا "و َناهععا ُحّج ْي َت ْومه، علععى ِإبراهيععَم آ ُع َقعع َفعع َنْر
ُء َمْن َدَرَجاٍت ّيتععه َوِمععْن تعععالى قععوله إلى َنشا َد ُذّر ّيععوَب وسععليماَن داو ُيوُسععف وأ َوُموسععى و
َهُروَن ّيا المحسنين نجزي وكذلك و ِر ْياَس وِعيسى َويحيى وَزك الّصععالحين" فمععن ِمَن كٌل وإل

الحجععاج: محمد? فقال إلى الحسين أو بنيه، بنت ابن هو وإنما إبراهيم، إلى أقرب: عيسى
ًا بالبصععرة يععزل فلععم بلععده، قضاء قط! ووله الية هذه قرأت ما لكأني فوالله حععتى قاضععي
مات.

مسلم أبي بن يزيد

ًا وكان الرسائل، ديوان للحجاج تقلد ًا عليه، غالب كان إنه ويقال مرضه؛ في يعوده لديه، أثير
يزيععد مكانه ولى الملك، عبد ابن الوليد أياما آخر في الحجاج توفي فلما الرضاعة؛ من أخاه
أبععي بععن يزيد مكانه فوليت يوسف، بن الحجاج الوليد: مات قال حتى وجاوز، فاكتفى هذا،

ال فأصاب درهم منه سقط كمن فكنت مسلم، ًا! وق الحجعاج: أنعت لعك ليزيعد: قعال دينار
علععى نكبتععه فععي ُأدخععل كلععه! ولمععا وجهععي جلععدة لععك: أنععت أقول وأنا عيني، بين ما جلدة

ًا، وكان عنه، عينه ونبت ازدراه، الحديد، في موثق وهو الملك، عبد بن سليمان وقال: دميم
ًأ اللععه قط! لعن كاليوما رأيت ما أميععر أمععره! فقععال: يععا فععي وحكمععك رسععنه، أجععرك امععر

مقبععل، علععي والمععر رأيتنععي ولععو مععدبر، عنععي والمععر رأيتنععي لمععا ازدريتنععي المععؤمنين،
ثكلتك سليمان: صدقت استحقرت! فقال ما ولستجللت استصغرت، ما مني لستعظمت

أتععراه الحجاج، عن لتخبرني مسلم أبي بن يا عليك له: عزمت فقال إجلس! فجلس، أمك،
بععذل وقععد الحجععاج، فععي هععذا تقل ل المؤمنين، أمير قربها? قال: يا أما جهنم، نار في يهوي
القيامععة يععوما بععه وكععأني عععدوكم، وأخاف وليكم، وأمن الذمة، دونكم وأخفر النصيحة، لكم
شئت!. حيث فاجعله أخيك، ويسار أبيك يمين على

يجيععء المؤمنين، أمير بعد? قال: يا جهنم قعر بلغ الحجاج سليمان: أترى رواية: قال وفي
ًا وأخيك، أبيك بين القيامة يوما الحجاج النار من فضعه أخيك، وشمال أبيك يمين على قابض

جلسععائه إلى سليمان فالتفت الله! فخرج؛ لعنة إلى سليمان: اغرب له شئت! فقال حيث
لحسععن المكافععأة أحسن ولصاحبه! ولقد لنفسه وتنزيهه بديهته أحسن ما الله فقال: قاتله

بععأن فهععم والععدرهم، الدينار عن عفته لسليمان المهلب ابن يزيد فذكر عنه؛ خلوا الصنيعة،
ًا يستكفيه بععن يزيععد بعععده ولععي فلما العزيز؛ عبد بن عمر ذلك عن فصرفه ُأموره، من مهم

إفريقية. على استعمله الملك، عبد

علععى دخععل وقععد الكتععاب، بعض نحا الملك، عبد بن سليمان مع مسلم أبي بن يزيد ومنحى
النبوة خمول عندك يضعني له: ل فقال الزدراء، بعض المير من فرأى نالته، نكبة بعد أمير

يعععود حععتى الجلء، بقليععل استغنى الصدأ، كثير مسه إذا العتيق السيف فإن الثروة، وزوال
ًا، نفسي أصف وما فرنده، ويظهر حده، ًا، بل عجب وسلم: أنععا عليه الله صلى قال وقد شكر
بالكبر. الستطالة وترك بالشكر، فخر! فجهر ول آدما ولد سيد
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للحجاج آخر كاتب

وإيجععازه: أن تلخيصععه مععا ُأويععس، أبي بن إسماعيل عن له، الجواهر كتاب في العتبي روى
ًا تسلم فكانت وعلقته، يديه، بين وتمر عليه، تقف كانت جارية علق يسمه ولم للحجاج كاتب
ًا فكتب الحجاج، غفل إذا بحاجبها عليه ًا يديه بين يوم ولم الجارية ومرت له، عامل إلى كتاب

ًا تسلم، فراغععه عند كتب حتى أذهله، ما الكاتب نفس في فأحدثت الحجاج، يفطن أن خوف
علععى الكتععاب ورد فلمععا العععادة، علععى الحجاج بخاتم تسلم! وختمه ولم الكتاب: مرت من

يععدع أن وكععره تسععلم ولعم معرت قععوله معنععى مععا يععدر ولعم كلها فصوله عن أجاب العامل
وقععف لمععا ذلععك فععأنكر الحجاج، إلى تبال! وأنفذه ول يكتب: دعها أن رأى ثم عنه، الجواب

فقععال: أينفعنععي بشععدته، يعععاقب لععم صععدق إذا وكععان أدري!؛ فقععال: ل الكاتب ودعا عليه،
فسعألها، بالجاريعة الحجعاج ودععا الخععبر، فعأخبره الميععر? قعال: نععم، أيهععا الصععدق عندك

ًا فصدقته له. ووهبها عنهما، فعفا ووافقته، أيض

الكلبي البرش

فععي وهععو يزيععد، أخيه بعد الخلفة إليه أفضت لما الملك عبد بن هشاما أن عبدوس ابن ذكر
وكععان البععرش، الكلععبي الوليد بن سعيد فيهم أصحابه، من جماعة ومعه بالرصافة، ضيعته

ًا ًا له كاتب خل أصععحابه، مععن معععه كان من وسجد سجد الكتاب، هشاما قرأ فلما عليه، وغالب
أنععك أسجد? علععى أصحابك? فقال: وعلما سجد كما تسجد ل هشاما: لم له فقال البرش،

طععاب معنععا? قععال: الن بععك طرنععا لععه: فععإن السماء! قععال في فصرت فطرت معي كنت
ًا عليه هشاما السجود. قال: وأنكر البععرش: فقععال فشععتمه، غضععبه واشععتد ذلععك، بعععد شيئ

بععن يععا تقععول وأرضععه، عباده في خليفته وأنت واسطة، الله وبين بينك ليس لك، استحييت
ًا!. فاسععتحيا لكععان مثلععه لخععر عبيدك من عبد هذا قال لو الفاعلة! والله منععه هشععاما قبيحعع
ًا أكون فقال: إذن لك، قلت كما لي وقل مني وقال: فاقتص لععه: هبهععا مثلععك! قععال سععفيه

ًا. مثلها إلى أعود ل هشاما: والله فقال فعلت، فقال: قد لي، أبد

اج قول النحو هذا ومن ابعن عنعق الشعاري: اضعربوا حطعان بعن بعمعران ظفعر وقعد الحج
بععه، لقيتنععي ما بمثل أجيبك أن أمنت حجاج! كيف يا أهلك به أدبك ما الفاجرة! فقال: بئس

ًء الحجاج عليها! فأطرق ُأصانعك منزلة الموت أبعد إلععى عنععه! فخععرج وقال: خلععوا استحيا
ًا فقععال: هيهععات! غععل معنععا، حربععه إلى فارجع الله، إل أطلقك ما فقالوا: والله أصحابه يععد

قال: ثم معتقها، رقبًة واسترق مطلقها،

ُأقاتل ٍد سلطانه عن الحّجاج أ ّنها تقّر * بي مولته بأ

ًا إني ّفت والذي الدناءة لخو إذ جهلته عرفانه على * ع

ًا وقفت إذا أقول ماذا فعلته له واحتّجت الصّف * في موازي

ّدث ًا أّن الكفاء وتح ّي * غرست صنائع نخلته فحنظلت لد

ّق فيكم إني علّي، جار أأقول ولته عليه جارت من * لح

ٍة المير كدت ل تالله آلته وسلحها * وجوارحي بآل

وفععي للحصععري، الداب زهر في وقعت وكذا وهم؛ الحكاية هذه في حطان بن عمران ذكر
عمران. أخو عامر هو وإنما القتال، يحضر يكن ولم القعدة، من كان عمران لن غيره،

الملك عبد بن هشاما مولى سالم
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سععلمة أبععا أن الصععولي بكععر أبععو حكى بالكتابة؛ نبه ممن وهو الرسائل، ديوان له يتقلد كان
ًا أنكر السفاح، العباس أبى وزير الخلل، أبععو فععأنكر وقععت، فععي العبععاس أبي عن بلغه شيئ
علععى حمععل الملك عبد بن هشاما له: إن وقال سلمة أبي من وسكن ذلك، السفاح العباس

له: فقال إليه، به وسعي سالم، وكاتبه موله

ٍم عن يديرونني ُأديرهم سال سالم والنف العين بين * وجلدة و

كله. وجهي جلدة وأنت

بععن خالععد إلى الملك عبد بن هشاما رسالة تأليفه، من الكامل في المبرد العباس أبو وأورد
فلعلععه ومائععة، عشععرة تسععع سععنة سالم بن الله عبد آخرها: وكتب وفي القسري، الله عبد
ًا وكتبا له، ابن بععن الملععك لعبععد كتععب الععذي وأراه سععالم، منهمععا والمعععروف لهشاما، جميع

وبعععده مملععوكه، سععالم فععي الدؤلي السود لبي وغيره. والبيت ربه عبد ابن ذكره مروان؛
عبععد بععن سععالم ابنععه في الفزاري معاوية بن الله لعبد إنه محكية. وقيل قصة ولذلك بيتان،
بععن الملععك عبععد أن البغععدادي علي لبي المالي هشاما. وفي تمثل كما به تمثل ولعله الله؛

البيت. هذا يريد كسالم عندي الحجاج: أنت إلى كتب مروان

عبلة أبي بن إبراهيم

اتم قال: وتقلد أحضره الملك عبد بن هشاما أن عبدوس ابن حكى روان الخ محمعد بعن لم
ًا، عرفناك له: إنا فقال بعد ًا، وخبرناك صغير ُأريد كبير وليتععك وقععد بحاشععيتي، أخلطععك أن و

فأمسك هشاما، ُأبصره! فغضب ول عملي من الخراج وقال: ليس عليه، فأبى مصر؛ خراج
عز الله فقال: يقول له: قل، المؤمنين? فقال أمير يا أتكلم قال ثم غضبه، حبس حتى عنه

ّنا وجل َنَة َعرْضنا "إ ول أكرههععا، مععا فععوالله والجباِل..." اليععة، والرِض السمواِت على الما
ًا! وأعفاه إل فقال: أبيت عليها؛ سخط عنه. ورضي دفع

فقال: بعععث عبلة أبي بن إبراهيم إلى بإسناده الخبر هذا الحافظ الصبهاني نعيم أبو وروى
ًا عرفناك إنا إبراهيم لي: يا فقال الملك عبد بن هشاما إلي ًا واختبرناك صغير فرضععينا كبير

ُأشركك وخاصتي بنفسي أخلطك أن رأيت وقد وحالك، سيرتك وليتععك وقععد عملععي، فععي و
ويثيبععك، يجزيععك فععالله المععؤمنين، أميععر يععا رأيععك عليععه الذي قال: فقلت: أما مصر؛ خراج
ًا بك وكفى ًا، جازي قععوة! قععال: عليععه ومععالي بصر، بالخراج فمالي عليه، أنا الذي وأما ومثيب

ًا إلععي فنظر قبل، عينيه في وكان وجهه، اختلج حتى فغضب ًا، نظععر قععال: لتليععن ثععم منكععر
ًا ًا؛ لتلين أو طائع قعد وسعورته انكسععر، قعد غضععبه رأيعت حعتى الكلما، ععن فأمسكت كاره

قععال وبحمععده بسععبحانه الله قلت: إن أتكلم? قال: نعم؛ المؤمنين، أمير فقلت: يا طفئت،
ّنا كتابه في َنا "إ َلمانَة َعرْض أميععر يععا منهععا" فععوالله إلععى والجبععال والرِض السععمواِت على ا

إذ علععي تغضععب أن بحقيق أنا وما كرهن، إذ أكرههن ول أبين، إذ عليهن غضب ما المؤمنين
أبيععت قععد إبراهيم قال: يا ثم نواجذه، بدت حتى كرهت! قال: فضحك إذ تكرهني ول أبيت،

ًا! قد إل وأعتبناك. عنك رضينا فقه

مععن أصح ورد كما وإرساله الموطأ في واحد حديث عنه لمالك تابعي، شامي هذا وإبراهيم
إسناده.

برمك بن خالد

فلمععا بعده، الماما محمد بن إبراهيم إلى ثم علي، بن محمد إلى يختلف أمره أول في كان
فبععايعه، لخالععد، كععانت لعلععة محمععولً، صععول بن محمد أدناه السفاح، العباس أبو استخلف
المععؤمنين! أمير يا الرجل? فقال: مولك فقال: ممن العرب، من وظنه فصاحته، وأعجبته
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موالتكم في وأهلي وإني برمك، بن خالد أنا العجم، الله? قال: من يرحمك أنت ممن قال
الكميت: قال لكما والجهاد

ّ ومالي ّ * ومالي شيعٌة أحمد آل إل ّق مشعب إل مشعب الح

ُأعجب ديعوان ذلك بعد إليه جعل ثم الغنائم، من يتقلده كان ما على وأقره العباس، أبو به ف
صععار أن إلععى به تتراقى الحال زالت أثره. وما وحسن حامده فكثر الجند، وديوان الخراج،

ًا وينظععر عنه، ويكاتب عليه، الكتب يعرض فكان الخلل، سلمة أبي بعد العباس، لبي وزير
الدواوين. أصحاب أعمال في

ًا وكان برمك بن خالد عن قال: وحدثت والنجاز الوعد في رسالته في الجاحظ وحكى كاتب
يعنععي الخيععر سععنة فععي العمال: وكتب إلى الكتب ُأنشئت ما أول في كتب أنه العباس لبي
صععلى الله رسول أصحاب بعض وكان أهلها؛ إلى الخلفة إفضاء في وأهله للسلما خير أنه

رضععي الخطععاب بععن عمععر فيهععا قتل التي السنة وهي الحزن، بسنة يؤرخ وسلم، عليه الله
رأيععت الناس! فقال: إني عليه ما إلى ورجعت التاريخ هذا تركت لخالد: لو فقيل عنه، الله

هععذا إلععى يسععكنوا أن فععأحببت أمية بني دولة آخر في يريد المواعيد خلف قتلهم قد الناس
وتمععادى وزيععره، وخالععد العبععاس، أبو الصولي: وتوفي نفوسهم! قال إليهم وترجع التاريخ،

ًا ذلك على ًا خالععد وبقععي الموريععاني، أيععوب أبععا اسععتوزر ثم المنصور، خلفة من صدر واليعع
بععه وتصرفت وخراجها، فارس حرب ولي ثم وليه، من أول إنه ويقال فقط؛ الخراج لديوان

عليهععا، المهععدي فععأقره ونواحيهععا، الموصععل علععى وخالععد المنصور، توفي أن إلى الوليات
فطالبه المهدي إلى به إليها. وسعي ابنه يحيى خالد فأخرج وأعمالها، فارس وله ثم وزاده
البقيععة، عنععه فأسععقط أمععره، حقيقة بلغته ثم فيه، يملك ما أكثر فباع إليه، رفع عظيم بمال

يعوده. الهادي ابنه إليه المهدي فوجه عليلً، فانصرف الغزو، إلى الرشيد مع وأشخصه

المنصور كتاب

أنهععم دواوينععه كتععاب من جماعة عن بلغه المنصور جعفر أبا الماوردي: أن الحسن أبو ذكر
يضرب: وهو منهم حدث فقال بتأديبهم، وتقدما بإحضارهم، فأمر وغيروا، فيها زوروا

ٍز صلٍح في عمرك الله أطال المؤمنينا أمير يا * وع

ّنك تجرنا فإن نستجير بعفوك للعالمينا عصمٌة * فإ

الكاتبينا للكراما * فهبنا أسأنا وقد الكاتبون ونحن

إليه. وأحسن الفتى ووصل بتخليتهم، فأمر

فرفعععوا بحبسععهم، فأمر الكتاب، من قوما على المنصور جعفر أبو ربه: عتب عبد ابن وقال
البيت: هذا إل فيها ليس رقعة إليه

الكاتبينا للكراما * فهبنا أسأنا وقد الكاتبون ونحن

سبيلهم. بتخلية وأمر عنهم، فعفا

يستعطفه: الرشيد حبس في وهو نواس، أبي قول الشعر بهذا وذكرت

ّبك بل ل عذت بجودك بل بعدلك المؤمنينا أمير يا * بح

ّذرّن فل ٌو علّي يتع العالمينا جميع به * وسعت عف

ّني ّدثت * ول غيٍب بظهر أخنك لم فإ أخونا أن نفسي ح

ًا للسلما الله براك ًا عّز حصينا بيضته دون * وحصن

يترمرمونا وما * تركتهم حتى الّشرك أهل أوهنت فقد
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ٍما كّل بنفسك تزورهم لقاطعينا واصلين * زيارة عا

ٍم إلى استرحت شئت ولو آخرونا دونك المر * وقاسى نعي

ّفع ٍر في وجهك حسن فش ّبك * يدين أسي دينا الّرحمن بح

ٍر حّل الهون ما إذا يهونا أن بيتك لجار * فليس بمستجي

ًا بشفاعته أطلقه كما الفضل، بشفاعة الرشيد فأطلقه إذ يسععتعطفه قععال وقد المين، أيض
ثانيًة: حبس

ّكر حّضر والناس وإنشاديك * مقامي يذكر والعهد الله أمين تذ

ّدّر عليك ونثري ٍم دّر يا ال ًا رأى ذا * فمن هاش ينثر الدّر على دّر

ّني ثلثٌة حبست مذ شهوٌر لي مضت يغفر ليس ما أذنبت قد * كأ

ّنتي ففيم ُأذنب لم كنت فإن أكبر فعفوك ذنٍب ذا كنت * وإن تع

زيد بن الحسن كاتب

علي بن الحسن ابن زيد وهو زيد بن الحسن له: أن المعالم في الخطابي سليمان أبو روى
فحبسه له، كاتب على عتب المنصور جعفر أبي قبل من المدينة أمير وكان طالب، أبي بن

الحبس: من إليه فكتب ماله، وأخذ

ًا * أحببت لقيت ما الله إلى أشكو شقيت بهم قوم

ًا الصالحين أشتم ل ّيعت * ول جهر بقيت ما تش

ٍة على * ولو كفي ببطن خفي أمسح وطيت جيف

وأكرمه. ماله عليه فرد الحبس، من به قال: فدعا

فيععه الخبععار تظععاهر مع الخفين، على المسح تركوا الروافض، من الخطابي: والعجب قال
اتخعذوه قعال: ثعم المعة؛ ألسعنة علعى علمعه واستفاضعة وسلم، عليه الله صلى النبي عن

ًا المععؤمنين أميععر وليععة مععن فقععال: برئععت تععألى ربمععا غلتهععم مععن الواحععد إن حععتى شعار
كذا... فعلت إن خفي على ومسحت

يزيد بن أمية

عيععاض بععن بشر ابن بلج طالعة في الندلس أمية ودخل الحكم، بن معاوية مولى يزيد أبوه
الملععك، عبععد بععن هشععاما خلفععة آخر في الهجرة، من ومائة وعشرين ثلث سنة القشيري،

وكععان النععدلس، أميععر الفهععري الرحمن عبد بن يوسف كاتب زيد، بن خالد بنفسه فلصقه
ًا قرطبععة، الملععك بععدار واسععتقر يوسف، على معاوية بن الرحمن عبد تغلب فلما معه، كاتب
ًا، كتابته إلى خالد صار المشرق. إلى بالخروج الذن وسأل بالندلس القرار عن نفر ثم أيام
فععأمر مععواليه، من لكونه عليه واشتمل إليه، يزيد بن أمية معاوية بن الرحمن عبد ضم وقد

الحسععان وولععي وقععال: معلمععي خالععد يععدي بين الكتاب أمية فتحامى سراح، بكتاب لخالد
معن ومعاله! وامتنععع أهلعه ععن بخروجعه الكتعاب يدي على له يجري شيء أول يكون قبلي
ًا الرحمععن عبععد فأمر ذلك؛ بعععد، الجزيععرة: أمععا عامععل إلععى فكتععب لنفسععه، بالكتععاب خالععد

ًا فأخرجنا الرحمععن عبد والسلما! وكان منه، والراحة له الراحة فإنها وقضيضه، بقضه خالد
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ذلعك، فععي ُأميععة على ثرب فما عنه، يصدر ما رد على يقدما ل البادرة، مخوف الهيبة عظيم
آراءه، ويفضععل دولتععه، ونقباء خاصته من يشاوره من عداد في وكان وأحظاه، بعد آثره بل
ًا فيهم النباهة واتصلت بالندلس، للمروانيين الكتابة شرف عقبه توارث ثم طويلً. دهر

الشعريين مولى الله عبيد أبو

فكععان المععور بععه واستقبل وكفله، رباه لنه الكتابة، حد وتجاوز الخلفة، قبل للمهدي كتب
أنععه فاسععتوزره. وحكععي الخلفععة ولععي أن إلععى عليععه، به يشير شيء في يخالفه ول يكرمه
المؤانسععة قرب في حالي المؤمنين أمير ينكر إليه: لم فكتب الدواوين، عن ذلك بعد عزله

نعمتععه، مععن أدنتنععي التي خدمته بواجب قيامي في قبل، عنده حالي من الخلطة وخصوص
ويقععرب التبعيععد، حععال المؤمنين أمير الله أعز ُأبدل فلم كرامته، مهاد في لقدمي ووطدت

أكرمه رأى المؤمنين! فإن أمير يعلم ما إل قلته، فيما مني الله يعلم وما القصاء، محل لي
ًا بعمله، قولي يعارض أن الله شععهد الكتععاب قععرأ اللععه!. فلمععا شععاء إن فعععل وعاقبععًة، بععدء

حاله. إلى فليرد الله عبيد أبا وقال: ظلمنا قلبه، بتصديقه

فععي عليععه وجععد قععد وكان المهدي، على الله عبيد أبو قال: دخل الصبهاني الفرج أبو وذكر
ويتغيععظ اللععه عبيععد أبععا يشععتم المهععدي فجعل المجلس، حاضر العتاهية وأبو عنه، بلغه أمر

أبععو أنشععده سععكن فلمععا طععويلً، المهععدي أطععرق ثم وحبس، برجله فجروا به أمر ثم عليه،
العتاهية:

ًا يديه في هي لمن الدنيا أرى لديه كثرت كلما * عذاب

ٍر لها المكرمين تهين عليه هانت من كّل * وتكرما بصغ

ٍء عن استغنيت ِإذا ِإليه محتاٌج أنت ما * وخذ فدعه شي
أميععر يععا قععال: واللععه ثععم العتاهيععة أبو العتاهية: أحسنت! فقاما لبي وقال المهدي، فتبسم

ًا رأيت ما المؤمنين، ًا أشد أحد جر الذي هذا من عليها، أشح ول لها، أصون ول للدنيا، إكرام
برحععت فمععا النععاس، أعععز وهو هو، ودخل المؤمنين، أمير على دخلت ولقد الساعة، برجله
تتفععاوت! ولعم أحععواله، لسععتوت يكفيععه، بمععا الععدنيا مععن رضععي ولو الناس، أذل رأيته حتى

لبععي ذلععك يشععكر اللععه عبيععد أبععو فكععان عنععه، فرضععي الله عبيد بأبي ودعا المهدي فتبسم
العتاهية.

سععبق مععا يمنعك له: ل قال الزندقة، على الله عبيد أبي بن الله عبيد ابنه المهدي قتل ولما
ًا لك أعرض ل فإني نصحك، وتقديم صدرك، ثلج من ولدك، في القضاء به تهمععة، علععى رأيعع
ًا لك أؤخر ول نبععت مععن حسععنًة، ابنععي كععان إنمععا المععؤمنين، أمير مرتبة! فقال: يا عن قدم

أحسععن لععي رأيععك وبقيععة نهيععك، وعبععد أمععرك طاعععة وأنا سماؤه، وتفقدك أرضه، إحسانك
مععن تعرفنععاه وما خدمتك، صالح في كان لو له: إنه قال المهدي عندي.. ويقال: إن الخلف

ولكنععه غيععره، إلععى ذلععك المؤمنين أمير تجاوز ما ولدك، عن الصفح بمثله يجب ما طاعتك،
أمير يا عليها وسخطنا أنفسنا، عن الله: رضانا عبيد أبو بربه! فقال وكفر عقبه، على نكص

فنشععكر، الحسععان علععى تثيبنععا نعمتععك، خععدما ونحععن وسخطك، برضاك موصول المؤمنين
لععه وزيععن المهععدي، عليععه غيععر حععتى يونس بن الربيع فنصر! فاحتال الساءة على وتعاقبنا

إلععى تتزايععد، يعقععوب وحععال تتناقص، الله عبيد أبي حال فجعلت داود، بن يعقوب استعمال
ًا المهدي سماه أن ًا، الله في أخ في فقال الدواوين، في ثبتت توقيعات بذلك وأخرج ووزير

الخاسر: سلم ذلك

مردود غير بحٍق إليه * تهدى خلفته جاءت الذي للماما قل

داود بن يعقوب الله في * أخوك به ُأعنت الدنيا على المعين نعم
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ديععوان علععى بععه واقتصر ولده؛ لقتلي منه أستحيي وقال الوزارة، عن الله عبيد أبا وصرف
رسمه. على إليه يصل وكان الرسائل،

الهادي كتاب

لنععا يسععم ولععم كتععابه، بعععض علععى سععخط الهععادي موسععى أن لنععا عبدوس: حكي ابن قال
اعتععذاري إن المععؤمنين، أميععر له: يا فقال ويتوعده، ويتهدده بذنوبه، يقرعه فجعل الكاتب،

ًا يوجب بلغك بما وإقراري عليك، رد به تقرعني مما ًا: أقول ولكني أجنه، لم علي ذنب شعر

الجر في المعافاة عند تزهدن * فل راحًة العقوبة في ترجو كنت فإن

إليه. وأحسن عنه وصفح له، يعرض بأل فأمر

الكوفي الصيقل الحجاج بن يوسف

ًا كان ًا، كاتب ن كعثير في يغنى ظريف رج أبعو ذلعك أشععاره. ذكعر م واختعص الصعبهاني؛ الف
نهععر فععي لععه وكمععن هذا، يوسف خرج الرقة الرشيد ورد فلما وضاع توفي، أن إلى بالهادي

قسععي بأيععديهم يتقععدمونه، النمععل، يسععميهم صععغار خععدما للرشيد وكان طريقه، على جاف
ناقععة، على قبته وافت حتى يوسف يتحرك فلم طريقه، في يعارضه من بها يرمون البندق،
عنععه! فكفععوا، الرشععيد: كفععوا بهععم فصاح يرمونه، الصغار الخدما وأقبل يوسف، إليه فوثب
يقول: يوسف به وصاح

ًا هارونا تحمل أما * ة الناق تحمل أغيث

ّدنيا * أما البدر أما الشمس أما الدينا أما ال

ّدد الذي كّل أل مقرونا أصبح قد ت * ما ع

ّيونا * فداه هارونا مفرق على الدم

ًا إليه، يده الرشيد فمد وأمععر فععدنا، مني، بعدي? ادن كنت كيف يوسف، يا بك وقال: مرحب
ثععم الحععديث، طيععب وكان يضحك، والرشيد ينشده قبته جانب إلى وسار فركبه، بفرس له

البيات. في يغنى بأن وأمر بمال، له أمر

اللحقي الحميد عبد بن أبان

ًا، يحيععى بععن الفضل وكان بالبرامكة، التصال يطلب البصرة من خرج وأقععاما فقصععده غائبعع
ًة، مدة ببابه فععي الفضععل مععع شععخص ممن هاشم بني بعض إلى فتوسل إليه، يصل ل مديد

ًا، إليه يوصل أن فيه: وقال شعر

ٍم آل من * هر الجو جوهر ويا الندى غزيز يا البطاح في هاش

ّني إّن ّني تخلف ولست ظ نجاحي سبيل حاجتي في * بك ظ

مفتاحي قفله دون من * أنت باٍب لمصمت دوننا من إّن

ًا فأعطاه مديحك، له: هات فقال منه: وقافيته، الوزن هذا في الفضل في شعر

أرباح ذو البيان كنوز * من وكنٌز المير بغية من أنا

ٌد * ناصٌح أديٌب خطيٌب حاسٌب كاتٌب ّنّصاح على زائ ال

ٌق شاعٌر الجناح تحت يكون مّما * شة الّري من أخّف مفل
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ّني أبصر المير دعاني لو ًا م ّياح كالجلجل * شّمري الص

معه. وقدما ووصله، به فدعا

بععن أبععان قال: رفع الكاتب اليسر أبي الشيباني محمد بن إبراهيم عن ربه، عبد ابن وحكى
ه، بأبيعات رقععًة خالد بن يحيى بن الفضل إلى اللحقي الحميد عبد ا وذكعر ل ا منه تقعدما م

وزاد:

ّدحداح بالمجحدر ول * ما الفد ول رؤاي في بالضخم لست ال

ّثٌة لحيٌة ٌد طويٌل وأنٌف ك ّتقا المصباح كشعلة * وا

ّناسك لست الوقاح الخليع الفاتك ول * ه ثوبي المشّمر بال

عنععه! لععه: أجععب وقععال إليععه، بععه فرمععى أرمينيععة، مععن كتاب أتاه عليه، دخل فلما به، فدعا
ركععب وإذا خععارج، وآخععر داخععل أول وكععان درهععم، ألععف بععألف له فأمر غرضه، في فأجاب
فقال: نواس أبا الشعر هذا قال: فبلغ ركابه، مع فركابه

ّني الحّظ بقلة أولى إن ّياح بالجلجل * للمسمى م الص

ّدحداح خلقك نعت في * قلت مّما شيئين غير فيك يكن لم ال

ّثٌة لحيٌة الرياح في ذاهٌب ذاك * وسوى طويٌل وأنٌف ك

الجحجاح بالماجد ويزري * ف الّسخ على الملوك يحمل ما فيك

ّيا الكذب مظلم الظرف بارد ٌه ت المزاح سمج الحديث معيد * 

مائعة أعطيتنععي نععواس: لعو أبععو إليه فبعث درهم، ألف اللف وخذ تذعها أبان: ل إليه فبعث
قععال: نواس أبي شعر سمع لما يحيى بن الفضل إن إذاعتها!فيقال من بد كان ما ألف ألف

جاهل! فقيععل إل منهن واحدة على يقبله ل بيت، في بخمس رمي قد أبان، في لي حاجة ل
ًا، يععك فععإن الشععيباني، قععال فأقصاه. كذا ذلك، قيل عليه! فقال: قد له: كذب فقععد صععحيح

مذهبه. فيه وعاود أعتبه،

بععن يحيععى قلب من فقرب معه، وقدما بالفضل أبان: خص وذكر الصبهاني، الفرج أبو قال
إيصععاله تركهععم علععى البرامكععة عععاتب إنه ويقال أمرهم؛ وذا الجماعة، صاحب وصار خالد،

منععه أحظععى أن ذلك? قععال: أريععد من تريد له: وما فقالوا إليه، مديحه وإيصال الرشيد إلى
ًا لذلك فقالوا: إن حفصة، أبي ابن مروان به حظي ما بمثل طععالب أبععي آل هجاء في مذهب

قععالوا: فمععا ذلععك، أسععتحل قععال: ل نفعععل، حتى فاسلكه يعطى، وعليه يحظى، به وذمهم،
قصيدة: من أبان يحل! فقال ل ما بفعل إل الدنيا طلب يجيء تصنع? ل

ّق نشدت ًا كان من الله بح والعرب العجم قلته قد بما * أعّم مسلم

ّنسب رتبة في العّم ابن أما * إليه زلفًة أقرب الله رسول أعّم ال

ّيهما ّق له ذا * ومن وبعهده به أولى وأ وجب بما التراث ح

ّق عباٌس كان فإن سبب على ذاك بعد علّي * وكان بتلكم أح

ّباٍس فأبناء حجب قد الرث في العّم لبن العّم * كما يرثونه هم ع

فأنشععدها أبياتععك! وركععب مععن أعجععب المععؤمنين أميععر على اليوما يرد الفضل: ما له فقال
به. وخص ذلك بعد للرشيد مدحه واتصل درهم، ألف بعشرين لبان فأمر الرشيد،
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وامتحعان الشعععراء أمعر جععل قععد كعان خالعد بععن يحيعى فععإن لبعان، نواس أبي هجاء وأما
فيهععا، جعلععه الععتي المرتبععة نععواس أبععا تععرض فلم أبان، إلى الجوائز في وترتيبهم أشعارهم

أبيات: من يهجوه فقال

ًا جالست ًا يوم أبان دّر دّر * ل أبان

فيه. أقذع بما أبان فجاوبه

بععل لحععاله، عنععدهم إحالة ول عليه، البرامكة تغير أخباره من أورد فيما الفرج أبو يذكر ولم
عنه، يده وإمساكه عليه الرشيد تغير إخوانه بعض إلى شكا حفصة أبي بن مروان أن حكى
هععذا ذلععك، مععن أتعجب وأغناك! قال: ويحك أعطاك ما بعد الرشيد أتشكو له: ويحك فقال
فععي الرشععيد مععن أخععذته مععا مثععل واحدة، قالها بقصيدة البرامكة من أخذ قد اللحقي أبان

بعدها. أشباههم ومن منهم أخذه ما سوى كله، دهري

ًا فجعلععه ودمنععة كليلععة كتععاب للبرامكة نقل أبان وكان وهععو عليهععم، حفظععه ليسععهل شعععر
دينععار. قععال آلف خمسععة الفضععل وأعطععاه دينععار، آلف عشععرة يحيععى فأعطععاه معععروف،

ًا السععريرة حسععن كععان لنععه دينععار آلف خمسة المال، بثلث أبان الصولي: فتصدق حافظعع
للقرآن.

ميمون بن سوار بن الله عبد

ًا قال: فدعاني خالد؛ بن ليحيى يكتب كان فقلععت: فععاكتب، لععي: اجلععس فقععال لكتب، يوم
به أراد حرف في لي آلته! وأغلظ تفارقه صناعة صاحب لي: أرأيت فقال دواة، معي ليس

ًا يديه بين فكتبت بدواة دعا ثم الدب، على حصني أمععوره، مععن شيء في الفضل، إلى كتاب
لععي: فقععال عنععي، ذلععك إزالععة فععأراد المخاطبة، تلك بسبب الكتاب عن متثاقل أني ففطن
فيععه ووقععع الكتععاب فأخععذ درهععم، ألف مائة قال: كم? قلت: ثلث دين? فقلت: نعم أعليك
بخطه:

ًا نال قد وكلكم صاحبه جاع إذا لؤمٌا الفتى * وشبع لبطنه شبع

ًا عليه أن ذكر الله عبد إن الكتععاب هععذا تضع أن فقبل درهم، ألف مائة ثلث منه يخرجه دين
اللععه! شاء إن قبلك، مالي أحضر من منزله، إلى ذلك حملت لما عليك فأقسمت يدك، من

ًا لها علمت وما إلي الفضل قال: فحملها الكلمة. تلك غير سبب

سليمان بن حجر

أمور، الحراني الكاتب سليمان بن حجر عن إليه رقي خالد بن يحيى أن المهلبي يزيد حكى
ًا، لها عليه فكان الزنادقععة، مععن هنالععك مععن ليقتل حران إلى يحيى الرشيد وجه فلما مغيظ
منععا، مععزارك وقععرب بأرضععنا، حللت لما فإنك بعد يحيى: أما إلى فكتب منزله، بحجر ضاق
الخععر وأمععا عسكرك؛ في الشخص وخفض منك فالستتار أحدهما أما أمران؛ بقلبي اعتلج

أنعي وعلمعت بادرتعك، معن الخوف لعفوك الرجاء فاعتلى بحكومتك، والرضا لك فالصحار
ًا أعظم ولنت الياما، سالف من مضى فيما ُأعجزك لم الحيرة، قدرته تعد لم الذي من شأن
النابغة: له يقول إذ

ّنك واسع عنك المنتأى أّن خلت * وإن مدركي هو الذي كالليل فإ
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إل اللعه نعم بحق وأسألك ذخرك، عليها ويجزل أجرك، عليها الله يعظم مسألًة، أسألك فأنا
لععه بالمعان يحيععى إليععه بعطفعك. فكتععب لزمتني التي الضيقة وفرجت بعفوك، ريقي بللت

عنه. والعفو

ان هذا، سليمان بن حجر أن المغرب، عن المعرب الكتاب وفي معع النعاس، أفصعح معن ك
فشععقت فععأمر إليععه، بعععث أرمينية، الشيباني مزيد بن يزيد ولي فلما وظرفها، الكتابة أدب

إل أرمينيععة وليععة طلبععت مععا والله ل عظمك، عن وعصبك لحمك ُلزيلن وقال: والله ثيابه،
فععانظر أعلى، الله فيد عاليًة يدك تكن فإن المير، أيها تعجل منك! فقال: ل نفسي لشفي

المععتين القععوة لععذي مربععوب العبععاد مععن رب فكل تحتك، من إلى تنظر ول فوقك، من إلى
ُأعيذك في شاء إذا ينتقم الذي الفععوز وخععذ فتندما غضبك تساعد أن المير أيها بالله عاجل! 
ُفوا الله فإن بالعفو، والدنيا الدين في ْع َي َيْصفحوا يقول: "ول ّبون أل ول ْغِفر أن ُتح ِم اللععه َي َلكعع

بهععذا يتكلععم عوانة: شهدته بن عياض والد الكلبي الحكم بن عوانة رحيم". قال غفوٌر واللُه
فقععال صععحيفة، فععي يقععرأ كأنمععا السقط، من سالم الكلما، سهل الريق، مبتل وهو الكلما،

مععن علععى أطللنععا إذا لنععا ينبغععي وإنه العظيم، للرب لمربوبون إنا والله الله، يزيد: أستغفر
إلععى أعععدناك قععد سعليمان بعن حجر كسوة! يا له وهاتوا عنه خلوا فوقنا، من نذكر أن دوننا

مرتبتك.

هارون بن سهل

قال،: إنععي عنه عليه. حكى القبض حين إلى ولزمه بمكان، منه وكان خالد، بن ليحيى كتب
الرشععيد مععع وهععو سععرادقه، داخععل فنععائه فععي خالد بن يحيى يدي بين العامة أرزاق لحمل
ً يعقدها وهو بالرقة، يععا فقال: ويلك عيناه، فغلبته سنة وأخذته سآمة، غشيته إذ بكفه، جمل
قريتععه إن كريم، ذاك? قلت: ضيف فما خاطري، السنة وأكلت شفري، النوما طرق سهل،

غلبععك! قععال: غععالبته وإن أدركععك أقصيته وإن طلبك، طردته وإن عنتك، منعته وإن روحك،
ًا، انتبه ثم ركية، نزع أو بكية، فواق من أقل فناما ذهععب كان، ما لمر سهل فقال: يا مذعور
الوزير? قال: رأيت الله أصلح ذاك، قلت: وما دولتنا أياما وانتقضت عزنا، وذل ملكنا، والله
ًا كأن أنشدني: منشد

سامر بمكة يسمر ولم * أنيٌس، الصفا إلى الحجون بين يكن لم كان

فكرة: إجالة ول روية، غير على فأجبته

ّليالي * صروف فأزالنا أهلها كنا نحن بلى العواثر والجدود ال

ًة وأراها منه، أعرفها زلت ما قال: فوالله لفععي فععإني ذاك، يومه من الثالث إلى فيه، ظاهر
إكمععال كلفنععي قععد إليععه، الحوائععج لطلب كتبه أسفل في توقيعات أكتب يديه، بين مقعدي
ً وجدت إذ فيها، الوزن بإقامة معانيها ًا أوفى حتى إليه، سعى رجل ً عليععه، مكبعع فقععال: مهل
ًا! قال: أو الساعة المؤمنين أمير شر! قال: قتل استتر ول خير، اكتتم ما ويحك، قععد جعفر

السععاعة تقععوما وقعال: هكعذا يععده معن القلعم رمى أن على زاد فعل? قال: نعم! قال: فما
عععن واستبعد الحميم، منهم زاد. تبرأ ما الرض على السماء انكفأت سهل: فلو بغتًة! قال

يحظععى لسعان فل الععدنيا، لفقععدهم واسععتعبرت المععولى، ولءهععم وجحععد القريععب، نسععبهم
ومحمععد والفضععل ذلععك، وقتععه خالععد، بن يحيى وضم إليهم؛ يشير ناظر طرف ول بذكرهم،

فيهععم؛ أمععل بصدره هجس أو لفهم، لف ومن يحيى، بن جعفر بني مع وبنوهم، بنوه وخالد،
رغبعتي وأعظعم إحرامعي ثيععاب فلبسععت النظر، عن أعجلت لقد فوالله الرشيد، في وبعث

بيععن ومثلععت عليععه، دخلععت فلمععا جعفععر، عبث في يعبث وأل بالسيف، الراحة في الله إلى
ًا ببصرين المشهور السيف إلى وشخوصي ريقي، بجرض في الذعر عرف يديه، فقال: إيه

عقوبتي! قال: فوالله أعجلته موافقتي، وجانب وصيتي، وتعدى نعمتي، غمط من سهل، يا

)14(



وتطمئععن نفسععك، وتطععب جأشععك، ويسععكن روعك، لي: ليفرخ قال حتى جوابها وجدت ما
معقولععك، ويطلق منقبضك، يبسط ما عليك وأبقت منك، قربت إليك الحاجة فإن حواسك،

وقال: جعفر مصرع إلى وأشار

ّدبه لم من صلحه عقوبته ففي * ل الجمي يؤ

فمععا يومئععذ، الرشيد جواب غير قط، آخر جواب عن عييت أني أعلم ما سهل: فوالله فقال
يحيععى، محععل أحللتععك قععد قال: اذهععب رجليه!.. ثم باطن تقبيل على إل الشكر في عولت

لنعأمرك جعفعر جبععاء وأحععص الدواوين، فاقبض سرادقه، وحواه أبنيته ضمته ما لك ووهبت
ُأخرج كفن من نشر كمن سهل: فكنت الله. قال شاء إن بقبضه حبس. من و

ًا عليععه فدخل به، وخص الرشيد عند سهل حال جلت ثم المععأمون، ابنععه يضععاحك وهععو يومعع
أيععامه مععن يععوما كععل يكععون حععتى البركععات، في له وابسط الخيرات، من زده فقال: أللهم

ًا ًا أمسه، على موفي أحسععنه الشعععر معن روى من سهل، الرشيد: يا غده! فقال عن مقصر
لععم يقععول أن راما إذا وأوضععحه، أفصععحه البيععان ومععن وأبلغه، أصحه الحديث ومن وأجوده،
ًا أن ظننت المؤمنين: ما أمير فقال: يا يعجزه، المعنعى! قعال: هعذا مثعل إلعى تقدمني أحد

يقول: حيث همدان أعشى بلى،

ّي بني خير أمس رأيتك أمس منك خيٌر اليوما * وأنت لؤ

ًا وأنت ًا الخير تزيد غد شمس عبد سادة تزيد * كذاك ضعف

ارون، بعن سعهل المعأمون واستثقل ًا عليعه فعدخل ه فتكلعم منعازلهم، علعى والنعاس يوم
فقععال: مععالكم الجمععع ذلك على سهل أقبل فرغ فلما مذهب، كل فيه ذهب بكلما المأمون
تنصععفون! ول وتعجبون تعجبون، ول وتفهمون تفهمون، ول تعون! وتشاهدون ول تسمعون

الععدهر فععي مععروان بنععو وفعلععت قالت ما مثل القصير اليوما في ويفعل ليقول إنه والله أما
بالععداء! يشعر ل من الدواء يعرف كيف ولكن كعبيدهم، وعجمهم كعجمهم عربهم الطويل،

الول. الرأي إلى فيه المأمون فرجع

مععروان، ابععن الملععك عبععد علععى وفععد فلمععا العتكععي، عمرو بن زياد الحجاج كاستثقال وهذا
ل الععذي وسععهمك ينبععو، ل الععذي سيفك الحجاج إن المؤمنين، أمير قال: يا حاضر، والحجاج
منه. عليه أخف أحد ذلك بعد يكن فلم لئم؛ لومة فيك تأخذه ل الذي وخادمك يطيش،

المععأمون، عنععد طععاهر بن الله عبد على العجلي دلف أبي ثناء الحجاج على زياد ثناء وشبيه
ن فسعأله عليه، الرضا بعد عليه دخل حين ال: خلفتعه طعاهر، بعن اللعه عبعد ع أميعر يعا فق

ًا جيب، نصيح غيب، أمين المؤمنين ًا فينا أسد بععه ويشععقى وليك، به يسعد براثنه، على قائم
فقهععه قععد محبتععك، قصععد عععن زاغ لمععن شععديد بععأس ذا طاعتك، لهل الفناء رحب عدوك،
وكيععده، بأيععده يبرمهععا التشععمير، سععاق علععى المععور، بحععر في فقاما العزما، وأيقظه الحزما
مرداس: بن عباس بقول إل الحرب في ُأشبهه وما وجده، بحده ويفلها

سواها أما فيها كان * أحتفي ُأبالي ل الكتيبة على أكّر

ًا، أغزرهعم العباس بني خلفاء في والمأمون ًا، وأشعهرهم علمع م يقعول: لعو وكعان حلمع عل
إلععي حببععت المهدي: لقععد بن إبراهيم لعمه بالجرائم! وقال إلينا لتقربوا بالعفو لذتنا الناس
عليه! ُأؤجر أل خفت حتى العفو

الحاليععة، الملععوك العطععل علععى وأحععال الخاليععة، العصور فضل الذي مولنا عصر تقدما فلو
مععع فهأنععا وإل وطععوارف، توالععد معن تسععربل، وعله وعععوارف، معععارف تقيععل، إيععاه لقلت

وقد سهل، بن للحسن قال كالذي الطاهر، المبارك بالنجل والستشفاع الظاهر، الصطناع
مععن أكععثر وجرمععي الهععواء، مععن وأوسععع السععماء، مععن أعظم جهل: ذنبي عن أتيت ما أتى

وليععس توبععة، منععك وحععدثت طاعععة، لععك تقععدمت قد رسلك، الحسن: على له الماء! فقال

)15(



العفو! وفيععه في المؤمنين أمير عفو من بأعظم الذنوب في ذنبك وما مكان، بينهما للذنب
الكاتب: رجاء بن الحسن يقول

ّتى الجراما عن صفوٌح ّنه ح مجرما الناس من يعرف لم العفو * من كأ

مسلما بالكره يغش لم الذى ما * إذا الذى به يكون أن يبالي وليس

مكععارما صععور للحععداق ويجلععو كمععاله، علععى يععدل مععا أنبائه، من الرسالة هذه تضمنت وقد
واحتماله. سماحه في الخلق

العتابي عمرو بن كلثوما

الفاخرة. والرسائل الجيد والشعر والخطابة البيان له جمع ممن كان

ًا أن ربه: بلغني عبد ابن قال ًا أتاه العتابي لكلثوما صديق رسععالة؛ لععي لععه: اصععنع فقععال يوم
ًة، فاستمد ًة إل بلغتععك أرى صععاحبه: مععا له فقال القلم، علق ثم مد لععه فقععال عنععك شععارد

ن المعاني علي تداعت القلم تناولت لما العتابي: إني كعل أتعرك أن فعأحببت جهعة، كعل م
أحسنها. لك أجتني ثم موضعه إلى يرجع حتى معنى

ًا كان المقفع ابن أن روي كما وهذا الكلما فقععال: إن ذلععك في له فقيل قلمه، يقف ما كثير
إلععى فهععرب فخافه، الرشيد إلى بالعتابي لتخيره! وسعي قلمي فيقف صدري، في يزدحم

الذبياني: بالنابغة العتذار حسن في مشبه وهو يعتذر، فقال الروما، بلد

ًا العفو رجاء جعلت ٍر إّما * بهيبة وشبته عذر معاقب أو غاف

ٍة حادث خفت ما إذا وكنت ًا * جعلتك نبو النوائب حذار من حصن

ٍد * حللت ما بعد اليأس هجرانك بي فأنزل المشارب رحب منك بوا

ناضب أكدر حافات إلى * وآوي مكانه الجديب ومرعاي أظّل

ّنها غير الردى نفسي عن يثن ولم ثائب رجائك من لباٍق * تثوب أ

المطالب دون المال * مقيدة رجاؤها عليك محبوٌس النفس هي

ّني الصبر ثياب وتحت ٍة ابن م الجوانب مستكّن ويمسي * يظّل لوع

ٍة الليالي منه ظفرت فنًى ّل المخالب داميات منه * فأقلعن بز

ًة بعت أكن لم إني حنانيك بالمواهب المنى وأحرزت * بذٍل، عز

ّتى الهجران سمتني فقد مناقبي وسوء زلّتي * عقوبة أذقتني ح

ّد * على وقابٌض رضاك في مقصًى فهأنا قاضب الغرارين مصقول ح

ً * هواك وجاعٌل كرهت عّما ومنتزٌح وحاجبي عيني بين مثال

ًا: وقال أيض

ًا إليك الرجاء رحل الدهر نوائب عليه * حشدت مغترب

شكري عنانه إليك * وثنى أملي ندامتي إليك ردت

ٍة عتب عتبك وجعلت عذري منتهى عفوك * ورجاء موعظ

فيه: مدحه جيد ومن الرشيد؛ عنه فعفا

ّدين * عصا بنانها يضّم كٌف له إمامٌا ًا ال عودها البري عن ممنوع

ّية محيٌط وعيٌن ٌء طرفها بالبر وبعيدها قربها عليها * سوا
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ًا: فيه وله أيض

ّدى إمامها فهو السلما ُأّمة رعى ّق إليها * وأ أمينها فهو الح

وعونها الخطوب أبكار * طوارق تلتقي حيث العل بمستّن مقيٌم

للمأمون: المهدي بن إبراهيم قول العتذار بديع ومن

ّيٌة به وخدت من خير يا طامع أو ليٍس الرسول * بعد شدن

ًا جرمي لمثل أّن أدر لم ّي أرقب * فظللت غافر صارع حتٍف أ

ّنها أقول ما يعلم والله ّية * جهد فإ ٍر من الل باخع مق

ّدني والغواة عصيتك إن ما ّ * أسبابها تم ّية إل طائع بن

منه أعظم * وأنت عظيم إليك وقوله: ذنبي

ً بحقك فخذ عنه بفضلك * فاصفح أول

فكنه الكراما * من فعالي في أكن لم إن

ًا: للمأمون الموصلي إبراهيم بن إسحاق وقول أيض

زللي وعن جرمي عن عفوك * لحسن أملي ومن جرمي من أعظم شيء ل

أملي ومن جرمي من أعظم * فأنت عظما قد القدر في وذا ذا يكن فإن

ًا: إليه فنسب المصحفي عثمان بن جعفر به تمثل وقد للمتوكل، الجهم بن علي وقول وهم

ُأبعدا أن بعفوك * تعوذ حرمٌة أل عنك الله عفا

يدا وأعلى أجّل * فأنت أعتمده ولم ذنٌب جّل لئن

ًا تر ألم ًا عفا * ومولًى طوره عدا عبد هدى ورشيد

ٍر ومفسد أفسدا ما فأصلح * فعاد تلفيته أم

الّردى عنك ويصرف * يقيك يزل لم من أقالك أقلني

الله: رحمه عباد بن محمد للمعتمد عمار بن بكر أبي قول أحسن وما

وأوضح أجلى عاقبت إن * وعذرك وأسجح أندى عافيت إن سجاياك

ّطتين بين كان وإن ّيٌة الخ أجنح الله من الدنى إلى * فأنت مز

ّدت قول ويشبه * البيت... أملي ندامتي إليك العتابي: ر

ًا، الرؤساء بعض إلى حميد بن سعيد به كتب ما الحصععري إسععحق أبو ذلك نسب وقد معتذر
ًا: نبت به وأتى مكرما ابن إلى وباعدتني الحنكة، إليك فردتني الحداثة غرة عنك بي مختصر
معروفععك وبخسععتك لغيععرك، أصععلح فلم فسدت الضرورة، إليك فأدنتني بالياما، الثقة منك
بعي وتقطععت المعذاهب، علعي ضععاقت لمعا إليعك بيعدي ألقيعت قعد وهأنا ظلمك، أهنأ فلم

أنكعر، معا فعتركت قعدمت، معا النيعة بسعوء وارتهنعت أسعلفت، ما عاقبة وأدركتني السبل،
وإن المعععذرة وقبولعك عنعك، أبطععأت وإن إلععي بإسععراعك ثقعًة أعععرف، مععا إلى وانصرفت

فعي فراجعع عنعي الصعفح مسعالك علعي سعدت قعد ذنعوبي كانت وإن واجبك، عن قصرت
إليععك، فيععه العتععذار أن لععول الموقععف، هععذا مععن أدنععى هععو موقعف وأي وسععؤددك، مجدك

لول راكبها، أنا خطة من بصاحبها أزرى هي خطة أي إليك? أما كتابي ضمنته بما والمخاطبة
بععاطراح النعمععة وتجععدد العذر، بقبول الصنيعة تستقبل أن رأيت فإن رضاك، طلب في أنها
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أنععي أعلععم كنت وإن قلبك، في موضعي إلى وتردني الزلة، بنسيان المنة وتستأنف الحقد،
الساءة من بينهما ما يمحوان التوبة وحديث الحرمة قديم رأينا فإنا سبيلً، ذلك إلى أدع لم

قليلعة، كعثرت وإن بهعا والمتععة قصعيرة، طعالت وإن القعدرة أيعاما فإن فعلت، ويمسحانه،
ًا ُأسدي وإن والمعروف غيره. بلسان حال كل على مشكور يكفره من إلى بدء على عود

خراسععان، إلععى خروجععه عنععد وشيعه المأمون، ناحية في الرشيد هارون أياما العتابي وكان
يععا بععالله المععأمون: سععألتك لععه قال وداعه حاول فلما كسرى، سندان على معه وقف حتى

بغععداد المأمون قدما شيء??!.. ولما المر هذا من لنا صار إن زيارتنا على عملت إل عتابي
لقععاؤه، عليععه فتعععذر العتععابي، إليععه توصععل ومععائتين، أربععع سععنة صفر منتصف السبت يوما

ال أمير بي تذكر أن رأيت إن القاضي فقال: أيها أكثم بن ليحيى فتعرض لعه المؤمنين! فق
قال: معوان؛ الفضل وذو فضل، ذو ولكنك علمت، العتابي: قد بحاجب! فقال أنا يحيى: ما

بالزيععادة عليععك مقيمععان وهمعا ونعمة، بجاه ألحقك الله طريقي! فقال: إن غير بي سلكت
زيعادة فيععه مععا إلععى أدعععوك لنفسععك، منعك خيععر اليوما وأنا كفرت، إن والتغيير شكرت، إن

إلععى للمسععتعين! فععدخل بععذله الجععاه وزكععاة زكععاة، شععيء ولكععل ذلك، تأبى وأنت نعمتك،
فلما عنه، وشغل له يأذن فلم ولسانه، العتابي من أجرني المؤمنين أمير فقال: يا المأمون

إليه: كتب تمادى قد جفاءه العتابي رأى

ّنا ذا على ما الخاء رأيت هكذا ول * ن بسندا افترقنا ك

ّ الّصفاء ذو بها * د يزدا الخلفة أحسب أكن لم صفاء إل

ّندة الناس تضرب الوفاء! وتنسى غدرهم على * ر البت بالمه

فععدنا به، دعا كتابه المأمون قرأ فلما الرشيد، عقد لما ونكثه غدره على لخيه بقتله يعرض
انتهععت ثععم فغمتنععي، وفاتععك بلغتني عتابي فقال: يا يديه، بين وقف ثم بالخلفة، وسلم منه
المععؤمنين أميععر فقال: يا بقربك، والسرور لبعدك بالغم لحري وإني فسرتني، وفادتك إلي
ًا، وأعجزهععم عععدلً، لوسعععهم وعرفععات منععى أهل على البر هذا قسم لو رضععاك وإن شععكر

بالعطيععة قععال: يععدك حاجتععك، معععك! قععال: سععل إل دنيا ول بك، إل دين ل لنه المنى لغاية
ًا. بخمسين له فأمر بالمسألة؛ لساني من أطلق ألف

الربيع بن الفضل

إسماعيل ثم الربيع، بن الفضل ثم برمك، بن خالد بن يحيى للرشيد ربه: كتب عبد ابن قال
الخمععول بعد بالكتابة نبه آخر: وممن موضع في الربيع. وقال بن الفضل وللمين صبيح، بن

جماعة. معهما وسمى الربيع، بن والفضل الربيع

حجععابته، علععى كععان وقععد الفضععل، استوزر البرامكة على الرشيد قبض الصولي: لما وقال
خالععد بععن يحيععى على ذلك قبل دخل أنه عنه. ويحكى فيها ينوب من استخلف فربما وبقي،

اع أبعا يا بك جاء قال: ما ثم هش، ول له، يوسع فلم ال: رق ن مععي! فعرده العبعاس? ق ع
يقول: الفضل فوثب جميعها،

ّدهر ولعّل عسى ّد * بعثرة عنانه يثني ال عثور والزمان ج

ُلمور بعد من * وتحدث مآرٌب وتقضى آماٌل فتدرك ُأمور ا

أراد. بما له ووقع فرده

القعواد علعى للميععن البيعة فأخذ معه، وهو بطوس، توفي أن إلى للرشيد، وزارته واتصلت
ًا، الناس وأجل الطبقات، وسائر وجعله المر، إليه المين ففوض بغداد إلى بهم قفل ثم ثلث
وتبلععغ ذلك، فيسوءه ونقصه المين انهماك يرى شيء. وكان كل في والناهي والمر وزيره
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ًا والنصيحة الحفيظة به عبععدوس: ابن عنه. وحكى فيحلم يحتمل ل ما يسمعه أن إلى أحيان
ًا عزما المين أن ًا يطبععخ أن منهععم واحععد كل وأمر ندماءه وأحضر الصطباح، على يوم قععدر

صععبيح بععن إسععماعيل إليععه دخععل يأكععل، ابتدأ فلما الموائد، ووضعت المغنين، وأحضر بيده،
والضععياع الخععراج أعمععال فععي تنظر أن وعدتني الذي اليوما هو هذا المؤمنين أمير فقال: يا

تععأمر ولععم منها، شيء في تنظر لم سنة، منذ أعمال علي اجتمعت وقد العمال، وجماعات
بينععي يحععول ل اصععطباحي محمععد: إن لععه فقععال العمال؛ في الضرر دخول هذا وفي فيها،
التي النعمة هذه أهل وهم عم، وابن عم من عنه، أنقبض ل من مجلسي وفي النظر، وبين
إليععه، يحتاج بما فيه لتقدما آكل، وأنا علي فاعرضه عرضه، تريد ما فأحضر تحاط، أن يجب
ًا أسمع ول يبقى، فيما النظر ُأتمم ثم الطعاما، يرفع أن إلى وأفععرغ الباقي ُأتمم حتى سماع
علععى يقععرأ صععبيح بععن إسععماعيل وأقبل دواوينهم، في ما بأكثر الدواوين كتاب فحضر منه؛

بعععد الشععيء فععي حععوله من شاور وربما وأسده، ونهي أمر أحسن وينهى يأمر وهو المين،
ودعععا الموائد، ورفعت صبيح، بن إسماعيل من بالقرب وضع شيء في وقع وكلما الشيء،
دعععا ثععم العمععل، تتميععم فععي وأخععذ واحععد، رطل من أقل القدح في يشرب ل وكان بالنبيذ،
بععن إبراهيععم واستنهض نهض رآه فلما عاد، ثم فمضى إليه، أسره بشيء فناجاه له، بخادما

النفععاطين، مععن جماعععة أقبععل حععتى أذرع، عشععرة مشععوا فمععا علي، بن وسليمان المهدي
ًا الربيععع بن الفضل وكان بالنار، والعمال الكتب تلك فضرموا وقععد بععالمين فلحععق حاضععر

اللععه صععلى نيععه محمععد أمة مهدي يكون أن يرضى أن من أعدل يقول: الله وهو ثوبه، شق
الفضل. قول ينكر ول يضحك أفعاله! وهو هذه من وسلم عليه

عنه، فسأل بغداد، المأمون دخل أن إلى استخفاؤه، وطال الفضل، استتر المين قتل ولما
فيععه شعفع ثعم الشععفاعة قبععل وجععده المععأمون إن قيععل وقد الحسين؛ بن طاهر فيه فشفع
ًا لقي الفضل عنه. ويقال: إن فعفا طاهر، وقال: معه، فرسه عنان فثنى موكبه، في طاهر

طععاهر: لععه عهععد! قععال ولععي أو خليفة مع إل قط، قبلك أحد مع عناني ثنيت ما الطيب أبا يا
بحرمععتي! فقععال وتععذكيره عنععي المععؤمنين أميععر فقععال: صععفح حاجتععك، قل ولكن صدقت

فععي أمسكه قد الفضل وكان ثان؛ ذنب بحرمته تذكيره أن على عنه، صفحت المأمون: قد
سععجدت وقال: إنما سجد عليه عينه وقعت فلما بإحضاره، وأمر رضاعه؛ حولي في حجره،

ًا لله أن آبععائي وقععح عليك حقي في أكان فضل قال: يا عنه! ثم العفو من ألهمني لما شكر
بعي? أردت معا مثعل القعدرة معع بعك أفععل أن دمي? أتريد على وتحرض وتشتمني تثلبني
ًا كععان إذا يحقدك عذري إن المؤمنين أمير الفضل: يا فقال أعقتععه إذ فكيععف جميلً، واضععح

قععال كمععا وإنععك منععه، غيععري وسععع مععا عفععوك من عني يضق فل الذنوب، وقبحته العيوب،
فيك: رجاء بن الحسن

ّنه حتى الجراما عن صفوٌح مجرما الناس من يعرف لم العفو * من كأ

مسلما بالكره يغش لم الذى ما * إذا الذى به يكون أن يبالي وليس

بابه. حضور في له وأذن عتابه، عن فأمسك إنشادهما؛ تقدما وقد

صبيح بن إسماعيل

ه به، وخص للرشيد، كتب ًء يقعول ول ا ًء عليعه، إبق اك الصعنيعة يحفعظ بمعا وإيصعا لعديه: إي
البرامكة. ُأتي ومنها الحرمة، تفسد فإنها والدالة،

ًا أن ويروى ًة فأنشده الرشيد على دخل أعرابي صععبيح بععن وإسععماعيل فيهععا، مععدحه ُأرجععوز
ًا، يديه بين يكتب ًا الناس أحسن من وكان كتاب ًا، وأسرعهم خط للعرابعي: الرشعيد فقال يد
الكاتب! فقال: هذا صف
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تطير والمور الهوينا * يريك تثور حين الحلم حواشي رقيق

درور الحالتين في * سحابته كلهما ونعمى بؤسى قلما له

ّطه ضميرك في عّما يناجيك ّنجح باب * ويفتح خ عسير وهو ال

الحععر! ديععة له ادفع غلما يا علينا، وجب كما حق عليه أعرابي يا لك وجب الرشيد: قد فقال
العبد. دية عبدك إسماعيل: وعلى فقال

الحسن ذلك في وقال عليه، القبض على وحمل إليه، به فسعي خلفته في للمين كتب ثم
ًا المين يخاطب هانئ بن به: مغري

ًا ماق * إذا نقمًة سيفك الله أمين أليس مائق خلفك في يوم

منافق عليك يسلم ولم * عليك مثله يسلم بإسماعيل فكيف

سارق وآخر زاٍن قلٌم * له كاتٍب شّر من بالرحمن ُأعيذك

ٍد ُأحيمر توافق من بعدها فانظر * برأسك وقعًة للسيف إّن عا

ّهز لحق بك صبحه ليٍل * بقية وارتقب البرمكيين جهاز تج

ًا: وقال أيض

ّبنا الله أمين يا أل تدري ما والمر مروان بني * قلوب تح

ًا لسّرك مولهم بال فما المر في يشارك أمسى باله * وما موضع

ّين صخر بني وحقد العاصي بني * شنان لحظاته في الله أمين تب

ًا وقال يتوعده: أيض

ّنك لسماعيل قل أل لزما ضربة مروان بني * بكأس شارٌب إ

هاشم آل من الله آل * بإهزال ورهطه الطريد أولد أيسمن

ّي ذكر وإن ًة أذريت الجعد ظالم كّل من الله أقاد * وقلت عبر

ّنك لقيت من وتخبر ٍر بفرٍج * وتغدو صائٌم أ صائم غير مفط

بنائم المؤمنين أمير * فليس فجراته في إسماعيل يسر فإن

مقال. فيه قبل ول حالً، المين له غير فما

القيرواني داود

قبععل من إفريقية على إمارتهما في الغلب، بن لبراهيم ثم العكي، مقاتل بن لمحمد كتب
مععن ذلععك بسععبب وخععاف الغلععب، بععابن عزلععه بعععد وليتععه على باستمراره الرشيد، هرون

إليععه كتععب أن إلععى فاسععتخفى النكععر، من عليه تمال ما واتضاح المر افتضاح عند إبراهيم،
وتفقععد مودة بصحه بشر، رضا بحرصه يبلغ أحد كان فلو المير الله أعز بعد مستعطفا: أما

ذلععك، مععن يلزمنععي مععا تفقد من عليه، الله جبلني بما أكون، أن لرجوت نصيحة وإيثار حق،
تجععري المععور ولكععن أملً، وأبسععطهم حععالً، لععديه وألطفهم منزلًة، المير عند الناس أكرما
كلهععا، أمععوره فععي حظععي الععدهر سععاعده من وإن أنفسهم، في العباد يروي ما خلف على

ُأظهرت منه، القبيح واستحسن وأععان القضعاء، خعالفه ومعن مساوئه، وسترت محاسنه، و
بسععاداتهم النععاس افتخععر إذا كنععت وقععد بغععي، من يسلم ولم بحرص، ينتفع لم الدهر، عليه

ًا، بقاءه الله أطال للمير ًا، وبيومه ذاكر ًا، ولغده مسرور بمععا ذلععك من الله أتانا أن إلى راجي
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ُأعظم أملي، له أبسط كنت يلزمنعي بمعا بالقيعاما نفسي إجهاد في مني وكان رجائي، فيه و
خيععر، كععل إدراك علععى مشرف أنا فبينا علينا، يحق الذي حسب الله أيده المير نصيحة من

زريععة النععاس أشد كنت ما ذلك من ولزمني بفرقته، الدهر رماني إذ فضل، كل نهاية وبلوغ
الععذي الخععوف لمكععان الميععر اللععه أعز صرت وقد سبيلً، إلي والفرية البغي أهل فوجد به،

لشععفق العععدو، وكنععت حععالي، سععيء الميععر تحقق فلو ألسنة، وغرض أمكنة، نازع ملكني
الميععر وعفععو ضعععيفة، وحجععتي ضععيق، وخنععاقي عظيععم، اللععه أيده وذنبي لي، ورثى علي،

إليععه وينسععب يشبهه الذي فذاك أؤمل بما المير تداركني فإن كله، ذلك من أعظم وطوله
وأقالني زلتي، من انتشلني من أحق وهو اجترمته، الذي فبالذنب يعاقب وإن منه، وأرجوه

عليععه، المنععة عظمععت مععا مثل من والطول المنة أهل من مثله يرجوه ما ورجا عثرتي، من
ًا فيعه إليه ورغبت سألته بما وأعلى لنفسي، مني وأنظر بي، أولى والمير ًا، عين ه ويعد والل

بقاءه الله أطال أرجو وأنا له؛ شريك ل التوكل وعليه ذلك، من عليه عزما فيما توفيقه ولي
النظععر تصععحيح يععدع ول بمصععادرها، أمععوره مععوارد ويقيععس بالتجربععة، يتعظ ممن أكون أن

وألبسععه كرامتععه، وهنععاه نعمه، المير على الله أتم الله، شاء إن منها يستقبل فيما لنفسه،
أموره. في يشاوره وكان واستكتبه والخرة. فأمنه الدنيا في وعافيته أمنه

الخععروج فععي القععواد شاور الغلب بن إبراهيم أن المغرب عن المعرب كتاب صاحب حكى
أبععا يععا وقععال الكععاتب، داود فشععاور بععالخروج، أكثرهم عليه فأشار الباضي، رستم ابن إلى

وتحصععنت عنهععم تجنبت قد الجند له: هؤلء تقول? فقال ما فيه كناه يوما أول وهو سليمان
لععه فتبين المفازة؛ خرق وبينهم بينك معهم! وإنما خرجت إذا غدرهم من يؤمنك فما منهم،
طرابلس. إلى والجيوش الله عبد العباس أبا ابنه وبعث فأقاما الحق،

بقلمععي أقتععل له: أنا ولهذا! فقال فمالك قلم، صاحب أنت لداود: إنما نافع بن محمد وقال
ًا أخيععه لبععن وبعده الغلب، ابن إبراهيم بن لمحمد داود بن إبراهيم ابنه كتب مثلك! ثم جلف
الغلب. بن محمد بن أحمد إبراهيم أبي

سهل بن الحسن

وجهععه كععان وقععد ومائتين، ثلث سنة بعد واستوزره قبله، الفضل وأخوه هو للمأمون، كتب
ًا خراسان من م والهما، وما والبصرة والكوفة بغداد على والي ابعن وععدهما إليعه؛ أصعهر ث
جعفععر وابنه خالد بن ويحيى الفضل وابنه كالربيع الخمول بعد بالكتابة النابهين في ربه عبد

بمكان. والسيادة البلغة من وكانا وغيرهم؛

وضععع أخطأ، وإذا وأبلغ، المل رؤوس على شكره فأحسن، الكاتب عنه كتب إذا الفضل كان
الحسن الصواب. وكان ويعرفه الخطأ فيريه به، يخلو أن إلى وسكت مصله، تحت الكتاب

ًا بعععده، يوسف بن بأحمد المأمون على أشار وهو وإكرامهم، كتابه إيثار في سنته على أيض
المأمون: إلى الحسن محفوظة. وكتب فمروية وتوقيعاتهما كلماتهما وأما فاستوزرهما؛

ّيما * ل القادر من العفو أحسن ما ناصر ذي غير من س

غافر من غيرك * فماله لي ذنب ول ذنٌب لي كان إن

ّد أعوذ ّول تفسد * أن بيننا الذي بالو بالخر ال

ًا، شرب المأمون عبدوس: أن ابن وحكى لعلكععم محمععد أبععا له: يا فقال معه، والحسن يوم
فقععال قتلتععه؛ لقععد واللععه قتلته! فقال: بلععى ما والله ل سهل، بن الفضل قتلت أني تظنون

ًا! فقععاما قتلتععه، لقععد واللععه الحسن: بلععى قتلته! قال ما المأمون: والله مععن المععأمون ثلثعع
ُأٍف مجلسه أيععوب بععن بععالمعلى الخععبر فاتصععل منزلععه، إلى الحسن لكم! وانصرف فقال: 
ووبخعاه فعععذله الحسععن إلععى فسععارا والفضعل، الحسعن خالتي ابنا وهما عباد، بن وغسان
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أميععر يععا عبيععدك غسععان: نحععن لععه فقععال وأتيععاه المأمون، إلى والعتذار بالركوب وطالباه
فأغنيتنععا، فقععراء وكنا فرفعتنا، أذلء كنا شرفنا، واصطناعك عرفنا، بل وصنائعك، المؤمنين

ًا? فقععال له وحلفت أصنع، ما قال: ويحك لمحسننا؛ مسيئنا خطيئة فاعف المعلععى: يععا ثلثعع
غلما المععأمون: يععا فقععال هفوته؛ له فاغفر فانتشى، وسقيته فأنس، أنسته المؤمنين، أمير
نجيئك! وإما تجيئنا له: إما فقل محمد أبي إلى سر

خالد أبي بن أحمد

ً وكان للمأمون، وزر ثم سهل، بن للحسن كتب ًا أكول علععى يصععبر ل المعععدة، ملتهععب نهمعع
بأكلععة، الظععالم ويعيععن المظلععوما يقتععل خالععد أبععي ابن أن المأمون إلى فرفع الغداء، تأخير

قبععل يتغدى بأن أمره حاجة، في وجهه إذا كان ثم لمائدته، يوما كل درهم ألف عليه فأجرى
ويأكل.

إليععه فأرسععل عليععه، ووجععد صرفه ثم الحبل، الله عبد بن دينار المأمون الصولي: ولى قال
ر وقال المال، منه ويطلب ديونه يعد خالد، أبي بن أحمد ه الخعادما: امعض لياس وانظعر مع
بمجيئه، دينار أحس عليه! فلما معنا كان يتغد لم وإن علينا، معه كان عنده أحمد تغدى فإن
ًا له أعد عشععرون حضععر ثم كملت، حتى المأمون رسالة فأدى خالد، أبي ابن جاء ثم طعام

ًا ًا، منه ترك فما بسمك جيء ثم فأكلها، فروج دينار: مععالكم له قال الكل، توسط ولما شيئ
إلععى أحمععد: احمععل لععه قععال الكل، أكمل غيرها! فلما أعرف ما ألف، آلف سبعة إل عندي
إل قلععت ياسععر: مععا له ألف! فقال آلف ستة إل عندي ضمنت! فقال: ما ما المؤمنين أمير

ولكععن كععان، ما أحفظ خالد: ما أبي ابن فقال العباس؛ أبو ذلك سمع وقد ألف، آلف سبعة
وجععاء المععأمون، فأخبر ياسر ألف. وسبق آلف ستة إل قلت دينار: ما أسمع! قال الن قل

غععداء أحععد على قاما وقال: ما المأمون ألف. فضحك آلف بخمسة أقر قد فقال: إنه أحمد
درهم! ألف بألفي خالد أبي بن أحمد غداء علي منا! قاما بأغلى

بنععو والحسععن وأحمععد علععي مجلسععه وفععي مسعععدة، بععن عمععرو استبطأ قد المأمون وكان
وما إليه، يجري وما أخباره، أعرف ل أني عمرو فقال: يحسب خالد، أبي بن وأحمد هشاما،
خالععد أبععي ابععن أحمد شيء! فصار منه عني يسقط ل لعله ثم والله، الناس! بلى به يعامل

ُأنسي جرى بما فخبره مسعدة، بن عمرو إلى المععأمون، إلععى عمععرو فععراح يستكتمه، أن و
إلععى يشععكوني أن مععن أقل أنا المؤمنين، أمير سخط من بالله عائذ وقال: أنا سيفه وطرح
ًا، علي يسر وأن أحمد، مععن لععه يسععم ولععم بلغه، بما ذاك? فخبره وما له: ويحك فقال ضغن
به إخبارك على كنت تفصيل من جملًة ذكرت إنما بلغك، كما المر يكن له: لم فقال خبره،

طععابت حععتى يؤنسععه يععزل ظنععك! ولععم فليحسن جنسه، من شيء فجرى عليه، وموافقتك
أبععي بععن أحمععد وانصععرف. قععال يده عمرو وقبل ضمه ثم عليه، دخل كان ما وتحلل نفسه،

المععؤمنين أميععر حرمة? فقلت: يا لمجلسي ما أحمد فقال: يا المأمون على خالد: فغدوت
فيمععا المعاملععة بهععذه ترضععون أراكععم مجلسك! فقال: مععا من فضل لما إل الحرمات وهل

أمس جرى ما لعمرو فحكى هشاما، بني بعض معاملة? فقال: ذهب له: وأي بينكم! فقلت
ً فجاءني المجلس، في ًا متنصل الخجععل وتععبين إليععه فاعتععذرت يظهععره، أن وجب ما مظهر

الحياء من داخلني لما أقله، مني يقنعه ما أعطيته ولقد قلته، شيء من اعتذرت كأني في،
ُأعيذك ل جععرى، مععا ببعععض أخععبرته أنا المؤمنين، أمير يا الظن سوء من بالله منه.. فقلت: 

تتععم لن والمحبععة والنصععح لك ذلك? قلت: الشكر على حملك هشاما! قال: وما بني بعض
ً العععداء، له يصلح أن يحب المؤمنين أمير بأن ولعلمي وخدمك، أوليائك على نعمتك فضععل

ومكععانه العمععل، من وموقعه الخدمة من دنوه في عمرو مثل سيما ل والوداء، الولياء عن
لسععيده أودهععا نفسععه مععن ويقيععم ليصععلحه، منععه كععان بمععا فخبرته المؤمنين، أمير رأي من

ًا أكون كنت وإنما فيه، الذي الغناء ويبطل قلبه يفسد ول منه، فرط ما ويتلفى وموله، غبي
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ًا أذعت لو ًا! إل عنععدي كععان فمععا هذا وأما تدبير، نقض أو ندما فيه السلطان على سر صععواب
كثير. بمال لي أحمد!.. وأمر يا والله لي: أحسنت فقال

وعبععوس خلقه وسوء وحدته نهمه على يحتمله، طبعه وكرما ذرعه بسعة المأمون يزل ولم
بععن اللععه عبععد سععأل الكتاب بعض الجاحظ: أن زمانه. حكى في المثل به المضروب وجهه
كععان فقععد بعععد، إليععه: أمععا فكتب النجاز، مطاله أياما وطالت قضاءها، فوعده حاجة، طاهر
ًا تلقاني وعدك عليععه خلععع مععن تععأخر تععأخر إنجازه وأرى مسعدة، بن عمرو بشاشة مكتسي
آخره: في خالد! وكتب أبي بن أحمد عبوس

بالمنى تداوى ل الخصاصة * أّن المنى لي نصبت وإن علمت ولقد

القضا على لحملّن أبيت * ولئن بشكركم لنهضّن وفيت فلئن

ًا * للحّر ترى ول السؤال في يلحف النذل الثرى أكل ولو إلحاف

طاهر. بن الله عبد فأنجزها

ًا خالد أبي بن أحمد الصولي: ركب وقال فنهرهععم، النععاس عليععه فكععثر المععأمون، إلععى يوم
الله هو? قال: إن نبيه! قال: وما يعط لم ما أعطاك فقد الله ُأشكر رجل: عمري، له فقال
ًا ُكنَت "ولو يقول ّظ َفّضوا القلِب َغليَظ ف ْن ونحععن القلععب، غليععظ فععظ َحولك" وهععأنت من ل
المععأمون. قععال: قععد المععؤمنين أميععر دار فععي ترتبني له: حاجتك? قال عليك! فقال نتكاثر

فعلت. درهم! قال: قد ألف ثلثون وهو ديني فعلت! قال: وتقضي

جنععازته، المععأمون فحضععر مات، أن إلى المأمون عن فتخلف مزاج، فساد من اعتل إنه ثم
الشاعر: قال كما فلنت الله قال: رحمك فيه دلي فلما قبره، على ووقف عليه، وصلى

ّد أخو ّد إن الج باطله ألهاك شئت إن باطٍل * وذو وشّمروا الّرجال ج

يوسف بن أحمد

ًا وكانا خالد، أبي بن أحمد بعد للمأمون وزر الحسععن كتععاب من مسعدة بن عمرو مع جميع
بععن أحمععد زمععن فععي يكععن ولم لوزارته، مهما فقد بهما، المأمون على أشار وهو سهل، بن

وبيانه. ببلغته رأس من أحد وهو الكتاب، أشعار عن يرتفع وشعره منه، أكتب يوسف

الحسععين بن طاهر أمر قتل، لما الرشيد بن محمد المخلوع أن وارتفاعه ظهوره أول وكان
ُأريععد فقال فأطالوا، المأمون، إلى يكتبوا أن الكتاب لععه هععذا! فوصععف معن أخصععر طععاهر: 

وإن المخلععوع فععإن بعععد، فكتب: أما لذلك، فأحضره البلغة، من وموضعه يوسف بن أحمد
فععي والسععنة الكتاب حكم بينهما فرق فقد واللحمة، النسب في المؤمنين أمير قسيم كان

اللععه لقععول للمسلمين، الجامع المر عن وخروجه الدين عصمة لمفارقته والحرمة، الولية
ّنه نوُح نوح: "يا نبأ من علينا اقتص فيما وجل عز ِلك من ليس إ ول صععالح"، غيُر عمٌل إنه أه

أميععر إلععى وكتععابي اللععه، ذات فععي القطيعة كانت ما قطيعة ول الله، معصية في لحد صلة
لععه وأنجععز أمره، المؤمنين لمير وأحصد نكثه، رداء ورداه المخلوع الله قتل وقد المؤمنين

المععؤمنين أميععر إلععى الراجععع العععالمين، رب للععه والحمععد وعده، سابق من ينتظره كان ما
فرقتهععا، بعععد اللفععة بعه اللعه رد حععتى عقععده، ونقض عهده، ختر من له الكائد حقه، معلوما
وهععي بالععدنيا إليععك بعثت وقد دروسها، بعد الدين أعلما به وأحيا شتاتها، بعد المة به وجمع
حقععه، المععؤمنين لميععر الخععذ لله والحمد والقضيب، البردة وهي وبالخرة المخلوع، رأس

م أمعره، وشعهر ووصعله، طعاهر الراشعدين. فرضعي آبعائه تراث إليه الراجع قبعل يكعن ول
ًا. مذكور
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لحمععد عجبععا خالد: يععا أبي بن أحمد له وصفه إذا واختبره، بله أن بعد يقول المأمون وكان
قععد الكععاتب يوسف بن أحمد العيناء: كان أبو نفسه! قال يكتم أن استطاع كيف يوسف بن

أميععر باب ووافى عليه، والداعي به الشاكي وكثر وظلم، فيها فجار البصرة، صدقات تولى
ًا لهععم وجلععس المأمون فعزله البصريين، جلة من خمسين زهاء المأمون المؤمنين مجلسعع

ًا، أميععر يععا قععال أن كلمععه مععن حفععظ ممععا فكععان لمنععاظرتهم، يوسف بن أحمد وأقاما خاص
ًا أن لو المؤمنين اللعه صعلى اللعه رسعول لسعلم النعاس من سلم الصدقات ولي ممن أحد

ْلِمُزك من تعالى: "ومنهم الله قال وسلم، عليه َدقاِت، في َي رضععوا، منهععا ُأعطععوا فععان الّصعع
وخلععى مقععامه، واستجزل جوابه، المأمون يسخطون". فأعجب هم إذا منها ُيعطوا لم وإن

سبيله.

أحمععد فقال وناظروه، المأمون على الصدقات أهل قال: شغب هذا خلف الصولي وحكى
ن فكيعف وسعلم، عليعه الله صلى الله رسول ظلموا وزيره: إنهم ذاك إذ وهو يوسف بن م

المأمون. ذلك الية... فاستحسن وجل: وتل عز الله بعده! قال

مسعدة بن عمرو

ًا، يكن ولم المأمون، عند منزلة الكتاب أعلى كان إيععاه، المععأمون إعتععاب تقععدما وقععد وزيععر
ابععن اسععم في عليه، وجده من أثار لما واغتفاره وجهه، في يدور الحياء وماء إليه واعتذاره

فععإن بالعدك نعمتك اعمر عمرو منه: يا متظلم قصة في المأمون توقيعات ومن خالد، أبي
فجععاءته الرقععاع، عليععه يقععرأ المأمون مجلس في كان أنه حظوته من بلغ ثم يهدمها؛ الجور

العطسععة رد فععإن تفعععل، ل عمععرو فقععال: يععا المععأمون فععرآه عنقععه، ولوى فردها، عطسة
ًا يورثان بها الوجه وتحويل وقععال: مععا المهععدي ولد بعض ذلك له العنق. فشكر في انقطاع
عبععد بععن هشععاما هععذا? إن في المأمون: وما لرعيته! فقال وإماما لعبده، مولى من أحسنها
نتخععذ ل هشععاما: إنععا فقععال ليصلحها، الكلبي البرش إليها فأهوى عمامته، اضطربت الملك

إن المععؤمنين أميععر عمععرو: يععا فعلععت! فقععال مما أحسن هشاما فعل خولً! فالذي الخوان
ًا س فيعه، تعدل فيما ويظلم عليه، طبعت ما يتكلف هشام ه لي اللعه رسعول معن قرابتعك ل
الذبياني: النابغة قال كما والملوك وإنك الله، بحق قيامك ول وسلم، عليه الله صلى

ًة أعطاك الله أّن تر ألم يتذبذب دونها ملٍك كّل * ترى سور

ّنك كوكب منهّن يبد لم طلعت * إذا كواكٌب والملوك شمٌس فإ

الهيثم بن علي

ًا المأمون كان ًا يوم دخععل إذ خاصععته، من وجماعة السكافي، الجنيد بن أحمد وعنده جالس
بين لفرقن الله عدو قال: يا المأمون من قرب فلما بجونقا، الكتاب في ويعرف هذا، علي

أميععر يععا واللعه الجنيععد: نععم بن أحمد فقال قليلً؛ سكن بك..! ثم ولفعلن وعظمك، لحمك
ًا يدع وإنه... ولم إنه المؤمنين غضبه: يا هدأ وقد المأمون فقال ذكره، إل المكروه من شيئ

فعي تزيععد أن فععأردت الغضععبة هععذه غضعبت الجععرأة? رأيتنعي هذه علي اجترأت متى أحمد
كنععت مععا كععل لععك ووهبععت عنععك، صععفحت قععد علععي غيرك! يا وأؤدب سأؤدبك أما غضبي،
يحمععل حتى الدار من الجنيد بن أحمد يبرح فقال: ل الحاجب إلى رأسه رفع به! ثم أطالبك

حملها. حتى يبرح فلم عقل؛ ذلك ليكون ماله من درهم ألف مائة الهيثم بن علي إلى

ابععن عععن المععأمون مععع وخبره الربيع؛ بن للفضل يكتب الهيثم بن علي الصولي: كان وقال
عبدوس.

)24(



علي بن صالح

المععأمون، أيععاما فععي العطلععة بععه فطععالت بالضععخم، يعععرف وكععان الكتععاب، وجوه من كان
ًا أضعاق أنعه صععالح فحععدث خالعد، أبعي بن أحمد ذاك إذ والوزير قعال: اختللعه، واشعتد جعد
ًا فبكرت ًا، خالد أبي بن أحمد إلى يوم يععديه وبيععن بععابه، من فخرج أمري، في لكلمه مغلس
ًا الشمع، وقععال: وجهععي، فععي وعبععس بكععوري، أنكر إلي نظر فلما المأمون، دار إلى قاصد

ليععس اللععه، لععه: أصععلحك أمورنا! قععال: فقلععت عن ليشغلنا البكور هذا يبكر أحد الدنيا في
منزلععي فععي مععن جميع وأسهرت ليلي، سهرت إذ مني العجب إنما به، تلقيتني مما العجب
ًا وقفععت إن وعلععي وعلي صلحها، على أموري في أستعينك إليك، أسير حتى للصبح، توقع

ًا! وانصرفت إلي تصير حتى حاجًة، سألتك أو بباب لك ًا معتذر ًا به، لقيني لما مغموم مفكععر
ًا فيه، علععي دخععل إذ كذلك فأنا العطب؛ في شاك غير اليمين، من مني فرط ما على متندم

فقال: آخر دخل الشارع! ثم في إليك مقبل خالد أبي بن أحمد فقال: الوزير الغلمان بعض
يععديه بيععن الغلمععان أحععد تبععادر ثععم البععاب؛ مععن قرب وقال: قد آخر دخل ثم دربنا؛ دخل قد

ً فخرجععت دخععل، فقال: قد أميععر لععي: كععان قععال المجلععس بععه اسععتقر فلمععا لععه، مسععتقبل
فععرط مما البهر غلبني وقد إليه فدخلت مهماته، بعض في إليه بالبكور أمرني قد المؤمنين

إليععه امععض بالرجععل، أسأت لي: قد فقال القصة عليه فقصصت علي، أنكر حتى إليك مني
ًا اذا? فقلعت: تقضعي اليعدين? قعال: فتريعد فعارغ إليه قلت! فقلت: فأمضي مما معتذر م

ثم بها، فوقعت بها، لك بالتوقيع فأمرني درهم؛ ألف مائة هو? فقلت: ثلث قال: وكم دينه،
فقلت: أمره؛ بها يصلح ألف مائة ثلث له ماذا? قال: فوقع إلى يرجع دينه قضى قلت: فإذا

علععى بهععا يستعين فقلت: بمعونة يشبهها، مما غيرها أو مصر بها? قال: وله يشرف فولية
والتوقيععع درهععم، ألف مائة بسبع لك التوقيعات وهذه ألف، بمائة لك بالتوقيع سفره! فأمر

وانصرف. إلي قال: فدفعها بمصر؛

القمي عيسي بن علي

دينععار، ألععف أربعععون مبلغها بقية عليه وبقيت ببلده، والخراج الضياع أعمال للمأمون ضمن
ًا، فأحضره بها، المطالبة في وألح تأخيرها، المأمون أنكر صععالح بععن علععي إلععى وتقععدما يوم

غسععان وبيععن بينه وكانت يتلف؛ حتى ضربه وإل المال أحضر فإن أياما، ثلثة بإنظاره حاجبه
ًا المأمون دار من فانصرف عداوة، عباد بن المععال، مععن شيء على يقدر ل نفسه، من آيس

ان علعى عرجت كاتبه: لو له فقال يعديك بيعن أنعا وأخعبرته عليعه، فسعلمت عبعاد ابعن غس
إلععى ومضععى ذلععك، قبععول علععى حاله أمرك! فحملته بعض على يعينك أن لرجوت بخبرك،
عليععه وقععص القصععد، حععق ووفععاه وتلقععاه بععه، ورحععب لععه فأذن عليه، له فاستؤذن غسان،
ًا البال، كاسف عيسى بن علي الله! ونهض يكفيه أن فقال: أرجو القصة، الكاتب مععن آيس
ًا نفسه، غسععان بقصععد زدتنععي لكععاتبه: مععا قععال غسان دار من خرج فلما قصده، على نادم

ًا ًا، منزلععه إلى يعاديني! وعاد كان من بقصد والذل المهانة تعجيل غير شيئ أن بعععد منصععرف
رسععول مع دينار ألف أربعون عليها بغال وببابه فوافاه إخوانه، بعض مع طريقه في تشاغل
غععد مععن المععأمون دار بحضععور إليععه وتقدما إليه، رفع بما غمه وعرفه سلمه، فبلغه غسان،

ًا، اليوما ذلك غسان مثل عيسى، بن علي فيهم ووصل المأمون إلى الناس وصل فلما مبكر
أمععل، وسالف وحرمًة خدمًة عيسى بن لعلي إن المؤمنين، أمير وقال: يا الصفين يدي بين

قععد مععا ضمانه في الخسران من لحقه وقد بربه، أولى وهو إحسان، عنده المؤمنين ولمير
حيععره، قععد مععا السععياط بضععرب والوعيععد وشدتها، المطالبة حدة من وعليه الناس، تعارفه
ويضعه عليه ما ببعض يسعفني أن المؤمنين أمير رأى فإن عليه، فيما الحتيال عن وقطعه

ًا، عشععرين علععى به واقتصر عليه، مما النصف إلى حطه أن إلى به يزل فعل! ولم عنه ألفعع
لععي فقال: يععأذن المأمون؛ فأجابه بخلعة، ويشرف الضمان، له يجدد أن غسان: على فقال
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علععي حملهععا شععرف ويبقى بذلك المؤمنين أمير منها ليوقع الدواة أحمل أن المؤمنين أمير
رد منزلعه إلععى وصععل فلمععا الخلععع، وعليععه الضععمان، بتجديععد عقععبي? قععال: افعععل، وعلععي

ًا العشرين وإنمععا لنفسععي، أسععتحطها وقال: لععم إليه فردها وشكره، غسان إلى الباقية ألف
ًا، واحدة حبة المال هذا من إلي يعود والله وليس عليك، توفيرها أحببت الجميععع وتععرك أبععد

له.

الحسين بن طاهر كاتب

بكاتبه دعا بغداد، من إليه خروجه في ماهان بن عيسى بن علي الحسين بن طاهر قتل لما
وشععدة الجععزع إفععراط مععن فضل الكاتب في يكن فلم بخبره، سهل بن الفضل إلى ليكتب
بالمععارة، يخععاطبه أن عععادته مععن وكان الفضل، إلى بيده طاهر فكتب شاهده، مما الزمع،

فععداءك، يشععنؤك مععن وجعععل أعععداءك، وكبععت بقاءك، الله إليه: أطال وكتب ذلك فأسقط
يععدي، تحععت وعسععكره اصععبعي، فععي وخععاتمه يععدي بين عيسى ابن علي ورأس إليك كتبت

العالمين. رب لله والحمد

طععاهر! بنععا فعععل سععهل: مععا بن الفضل قال المأمون، إلى رأسه وأنفذ بالمين نظر لما ثم
ًا، إلينا به يبعث أن أمرناه وألسنتهم، الناس سيوف علينا سل ًا. به فبعث أسير عقير

يظهعر سععهل بععن الفضععل إلععى فأنفععذه الرحمععن، عبد بن بعيسى يعرف كاتب لطاهر وكان
كععان وقد بخراسان، والفضل بالجزيرة مقيم وطاهر إياه، بمخاطبته ويتشفى إليه، العتذار
ًا، بينهما حدث الذي الشغب الوجععوه مععن بها ممن وكثير بمرو، المأمون عسكر فورد ظاهر

ًا أشععدهم وهععو الخزاعععي، مالععك ابععن اللععه عبد وبحضرته فحضره الفضل، على عاتب عتبعع
بعقبععه: ولععول لععه قععال ثععم يكرهه، ما بكل له وعرض فيه، له أغلظ كثير بكلما فكلمه عليه،

هععذه مثععل تحمععل فععي خشععيت الفضععل: أمععا له قلته! فقال ما قلت ما مأمون رسول أني
علععى آبععى أن بيععن ميلععت أنععي إل القتععل، في شككت عيسى: ما له القتل? فقال الرسالة
لععي وحصععل القتععل، لععي عجععل تحملهععا لععم إن أني فرأيت أقبلها، أن وبين تحملها، صاحبها

الميععر وبين بينه وعشت أمره، وأطعت نعمته شكرت قد كنت قبلتها وإن بمخالفته، مذمة
وعفععوه الميععر فضععل مععن وردت قد أكون أن لعلي ثم عشتها، قد التي المسافة الله أعزه
ولععم منععك، لسترحت النصحاء فيك أطعت الفضل: لو له عنه! فقال ُابعد أل أرجو ما على
ال به، كلمتني بما الخلفة ودار المؤمنين أمير مجلس في تكلمني تك عيسعى: ومعا لعه فق

رأسععك وأرد إلي، تصل أن قبل عنقك أضرب كنت المير? فقال: أن الله أعز النصحاء رأى
ولسععانه? يععده عيسى: أنا له ولسانه! فقال يده قطعت قد فأكون صاحبك، إلى مخلة في

آلف سععبعة بععل مائة سبع بل سبعين حوله لوجد مضربه من يده أخرج صاحبي أن لو والله
كفععاته? مععن وأعطععاه بععه، تعالى الله عضده فيمن أنا ومن مني، وأكفى وأجزى أغنى كلهم
ًا.. فوجه وقاما مبلغ، كل الفضل من الكلما هذا فبلغ إلععى الخزاعي مالك بن الله عبد مغضب

إليه، فسار إلي، تسير أن ُأحب ولكني إليك، لسرت يستتر كان لو إليك مسيري أن عيسى
ا المير قال: فليقل فعله، ُأحب لشيء إتيانك أردت له: إني قال رآه فلما أحعب! فنهعض م
وبلععغ غاظه الذي ولكن به، كلمته ما كل في العلج من وقال: شفيتني عينيه، بين وقبل إليه
ًا. انصرف كلمك!.. ثم آخر المساءة غاية منه مكرم

ًا الفضل وكان منععي وتسععمع حععاجبي صرت قد استحجبه: إنك من لبعض وقال حليما، مهيب
لععه، تتغيععرن ول فيععك، ذلععك يععؤثرن فل ذكععره، واسأت الرجل ذكرت وربما والعلنية، السر
إياه. عقوبتنا غاية ذلك فلعل
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إبراهيم بن ميمون

قععادما ابععن عن ثعلب، العباس أبي عن تأليفه من النحويين طبقات كتاب في الزبيدي حكى
ًا، المصعععبي إبراهيععم ابععن يعني إسحق إلي قال: وجه أستاذه مععا أدر ولععم فأحضععرني يومعع

علععى وهو الرسائل، على كاتبه إبراهيم بن ميمون تلقاني مجلسه، من قربت فلما السبب،
حععتى متوقف، ول متلبث غير إسحق!! ومر خفي: إنه بصوت لي فقال والجزع، الهلع غاية
يقععال: وهععذا لععي: كيععف قععال يععديه بين مثلت فلما ذلك، فراعني إسحق، مجلس إلى رجع

المععال وهععذا لععه: الععوجه فقلت ميمون، أراد ما مالً? قال: فعلمت المال هذا أو مال المال
قععال: الععزما ثععم وفظاظععة بغلظة ميمون على إسحق فأقبل مالً؛ المال ويجوز: وهذا مال،

الخبر، عن فسألت يده، في كان بكتاب إلي ويجوز! ورمى يجوز من ودعنا كتبك في الوجه
ً وذكععر إسععحق، عععن الععروما ببلد وهععو المععأمون إلى كتب قد ميمون فإذا إليععه، حملععه مععال

ً المال فكتب: وهذا حاشيته: في بخطه ووقع الكتاب، من الموضع على المأمون فخط مال
كيععف أدري يقععول: ل ذلععك بعععد ميمععون فكان إسحق، على القيامة بلحن! فقامت تكاتبني
العلععم، مقدار هذا ثعلب: فكان العباس أبو ونعمتي. قال روحي علي بقى قادما، ابن أشكر
ً المال قال: وهذا الزلل، من والحذر فيه، الرغبة كانت ذلك حسب وعلى بشيء، ليس مال
ميمون. لخلص التأتي في قادما ابن أحسن ولكن

عنععه الله رضي عمر إلى كتب الحر أبي بن الحصين أن الجاحظ، حكى ما الخبر هذا ويشبه
ًا، ًا. وفي كاتبك قنع أن عمر إليه فكتب منه، حرف في فلحن كتاب عبدوس: ابن كتاب سوط

ًا، الشعري موسى لبي كتاب في وجد عمر أن عبععدوس ابععن بذلك. وخالف إليه فكتب لحن
ًا أن فروى النحاس بن جعفر أبو فكتععب موسععى، أبععو عمر: مععن إلى كتب موسى لبي كاتب

ًا خمسين اضربه أن عمر إليه واحد. لكاتب القضيتان تكون أن إل عملك؛ عن واعزله سوط

ًا: ما منه وسمع ولده، لبعض المأمون وقال بهععا فيقيععم العربيععة يتعلععم أن أحععدكم على لحن
بظععاهر سععلطانه مجلععس ويملك حكمه، بمسكتات خصمه حجج ويفل مشهده، ويزين أوده

كلمتععه!. أسععير الععدهر يععزال فل عبععده أو أمتععه كلسععان لسانه يكون أن أحدكم بيانه. أيسر
بمعا أتعى معن مقعدار ويحعط لحعن، معن فيسقط الكتاب، به يكتب ما يتفقد كان أنه ويروى

والعجاما. النقط يعني كتبكم؛ في والشونيز يقول: إياكم وكان العربية؛ في منه أجود غيره
أحسععن إعجامها: ما صاحبها أكثر قصة إليه رفعت وقد طاهر، ابن الله عبد بن محمد وقال

القععارئ على الحرف يشكل يقول: لن حميد بن سعيد شونيزها! وكان أكثر أنه إل كتب ما
باللحن! إل ظنك فما والشكل العجاما كرهوا فإذا بالشكل، الكاتب يعاب أن من إلي أحب

إشكالً. يورث قد ذلك ترك أن

ً حاسب الدواوين كتاب بعض أن جعفر بن قدامة عن الماوردي حكى بععن اللععه لعبيععد عامل
ووضععوح دعععواه بصععحة فيها يحتج رقعًة وكتب الله، عبيد إلى منه فشكا وهب، بن سليمان
ًا هذا أراد: هذا الله عبيد أن وظن العامل فأخذها هدا الله: هدا عبيد فيها فوقع شكواه، إثبات

وأراه الععديوان، كععاتب إلى الرقعة فحمل هو الشيء: هو إثبات في يقال كما دعواه، لصحة
ذلععك، الكععاتب علععى ذكععرت! فخفععي مععا وصععحح قععولي صدق وقال: إنه الله عبد أبي خط

الثانيععة الكلمععة اللععه عبيععد فشععدد مععراده، علععى يقفوا فلم الدواوين، كتاب على به وطيف
ًا تحتها: والله وكتب احتععاج حععتى مراده استخراج في لتقصيرهم منه المستعان! استعظام

والشكل. بالنقط مراده إيضاح إلى

ويعععاقب عليهععا، ويتوعععد وإليععه، عنععه المخاطبععات تفقد في يفرط طاهر بن الله عبد وكان
ًا وكععذا.. وذكععر بكذا فأعاقبك تخطئ أن يعمله: إحذر بشيء أمره له لكاتب فيها. قال أمععر

ًا، علععى ثععوابه فمععا الخطععأ علععى عقوبته هذه كانت فمن المير الكاتب: أيها له فقال عظيم
ًا الععراق علعى عمعاله بععض إليه الصابة?.. وكتب اللعه عبععد فععأمر غليظعة، صععحائفه كتابع
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فععاقطع فععأس معععك كععان اللععه: إن عبد له قال عليه ورد فلما إليه، العامل كاتب بإشخاص
لقطعها. إشخاصك إلى عدنا مثلها إلى عدت وإن عملك، إلى ارجع ثم كتابك حزما

كاتبععك فقال: تفقد مصر إلى وجهه حين العزيز، عبد أخاه مروان بن الملك عبد أوصى وقد
من والخارج بحاجبك، يعرفك والمتوسم كاتبك، عنك يخبره الغائب فإن وجليسك، وحاجبك

بجليسك! يذكرك عندك

الزهري سليمان بن بكر أبو

ًا وكان كتابته، على إفريقية أمير الغلب بن إبراهيم بن الله زيادة أراده ًا عالم ًا أديبعع شععاعر
قال شروط، ثلثة عليه فاشترط يعفه، فلم واستعفاه، عليه فأبى وصيانة، دين مع مترسلً،

شععيخ أنععا إذن، بغيععر مجلسععك فععي وأجلععس ردائععي، أخلععع هععي? قععال: ل اللععه: ومععا زيادة
لععه ووفععى ذلععك؛ ماله! قال: لك ول أحد دما في أكتب ول بإذنك، إل فيه يجلس ل ومجلسك

الشروط. بهذه

ًا: يا له قال أنه وروي اللععه أعععز القععدما مععولى? فقععال: صععلبني أما أنععت أصععليبة زهري يوم
بعلمه. مني بصدقه لسر الله: إني زيادة المير! فقال

ًا الله زيادة به ومر صلته، في وتمادى يجبه، زهري! فلم يا زهري فناداه: يا يصلي وهو يوم
منععك! أعظععم هععو من يدي بين تجبني! فقال: كنت فلم وقال: دعوتك وعاتبه عليه فغضب

الميععر إلععى أبععي قععال: ركععب المعذل بن الصمد عبد به حدث ما هذا قال: صدقت! ويشبه
وكععان يصععلي، أقبععل عليععه أبطععأ فلما ينتظره، فوقف البصرة، على وكان جعفر بن عيسى
عمععرو.. أبععا معععذل! يععا يصععيح: يععا عيسععى فجعععل يقطعها، لم الصلة في دخل إذا المعذل

عيسععى لحععق صععلته أتم فلما ومضى، عيسى فغضب عليه، يعرج لم صلته على والمعذل
يقول: وأنشأ

ّيها * يا المير هتف إذ قلت قد المنير القمر أ

الضمير دعوتك * وأجاب ُأجب فلم الكلما حرما

ُأحير ول دعوت إذ * ني طاوعت نفسي أّن فلو

ّباك السرور ولها * بأنامٍل جوارحي كّل ل

ًا ّق إليك شوق أطير فرٍح من * ولكدت لي وح

فععي البغععدادي علي أبو القصة هذه درهم. وروى آلف بعشرة له وأمر عيسى، عنه فرضي
يسير. خلف وبينهما المعذل، بن الصمد عبد عن أبيه عن النباري بكر أبي عن نوادره

مروان بن الفضل

البيعععة أخذ وتولى خلفته، قبل للمعتصم كتب ثم الخراج، ديوان على الرشيد أياما في كان
خليفععًة الععوقت ذلععك فععي الفضععل وكععان معه، غاز ذاك إذ والمعتصم المأمون، وفاة عند له

السععبت يععوما المعتصععم ورد ثععم أشععهر، أربعععة رزق الجنععد فععأعطى للمععأمون، بغععداد على
ائتين، عشعرة ثمان سنة رمضان مستهل ر ورد وروده، يعوما فاسعتوزره وم ه الم إليعه، كل

إياه. لتربيته عليه فغلب

العبععاس قصده ظهر، ما العداوة من مروان بن والفضل المهدي بن إبراهيم بين ظهر ولما
مسععاوئ ذكععر علععى علمععوا قععد أنهععم وأعلمععوه علي، بن الوهاب وعبد المأمون، ابنا وعلي

أجابهم، ول كلمهم يستوف فلم بتصديقهم، والشهادة معاونتهم وسألوه للمعتصم، الفضل
عبععد وتكلععم قبيععح، بكل العباس فابتدأ إليه، فساروا فطلبهم، المعتصم رسول جاءهم حتى
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يععا لععه: مالععك فقال إبراهيم، على المأمون بن علي وأقبل منه، وأشنع بأقبح وعلي الوهاب
معا كععل إبراهيععم: ليعس لععه بععه? فقعال ركبععك مما بأكثر الفضل ركبه أحد وما تتكلم، ل عم

يغضععب ل الملععوك مجالس أن إل لكثيرة، عندي السود أياديه وإن يعرف، الفضل به ركبني
إلععى الفضععل رفعععت قععد المععؤمنين أميععر له: يا فقال المعتصم على أقبل لغيرها.. ثم فيها

ًا، إليها الخلفاء ترفع لم مرتبة فععي خيانععة خصال: إمععا ثلث لحدى إل محطته تكون ول أحد
ول بضعرر، يععود سعر بإفشعاء نفسعه فعي خيانة وإما حرمة، في خيانة وإما المملكة، نفس
ًا الفضل يعتقد سععلم فقد غيرهم، إلى منهم الخلفة نقل فيحاول العباس، بني به يعادي ذنب

ضععرر منععه يعععود سر بإفشاء نفسه يجرما بمستهتر الفضل وليس المملكة، في الخيانة من
آخرتععه وعلععى نفسععه دنيا على المؤمنين أمير دنيا يؤثر أن منه المعروف لن منه، آمن وهو

ًا؛ إبراهيم: ليس الموال! فقال في الفضل خيانة ظهرت المأمون: فقد بن علي فقال أيض
ً المؤمنين أمير خان من ًا، يعد مال فععي يرغبععون اللععه عصععم مععن إل كلهععم النععاس لن عدو

الظععن! بععه يسععأ لععم الفضععل منزلععة بلععغ ومععن السععلطان، خدمععة على بها ويقوى الموال،
كععان مععا على وندما مروان، بن الفضل له وشكره إبراهيم من كان ما المعتصم فاستحسن

المكروه. من أسلفه

المأمون: يحتمل قول من خصال ثلث لحدى إل محطته تكون المهدي: ل بن إبراهيم قول
للحرما. والتعرض السر وإفشاء الملك في ثلثة: القدح إل شيء كل الملوك

كعان كمعا خليفععة وأنعت يفعععل للمعتصم: إنه وقيل به، والسعاية الفضل مطالبة اتصلت ثم
عليععه؛ اللععه فسععلطني وأطاعني الله يقول: عصى وكان يهابك! فنكبه، ل أمير، وأنت يفعل
نكبته: في قيل ومما

ٍة الدنيا أخا تغبطّن ل ٍز ذا كان وإن * فيها بمقدر وسلطان ع

ّياما غير من يكفيك مروان بن بالفضل الدهر * حوادث صنعت ما ال

ٍد إلى تحسن لم الليالي إّن ّ أح إحسان بعد إليه أساءت * إل

ٌو والعيش فان زائٌل فيه الناس ما * جميع له بقاء ل ومّر حل

ينفععق لم أمواله الرأي! وترك بطل الهوى نصر يقول: إذا فكان عزله، على المعتصم وندما
ًا، منها ك بععد اسعتقل أستحلها! ثم وقال: ل شيئ ا، والمتوكعل للواثعق وتصعرف ذل وغيرهم

ًا فوقف يعاديه، الزيات ابن وكان ودعععا الخععراج، ديععوان بععاب علععى الواثععق وزارته في يوم
مالععك! وآخععذن دمعك، لسععفكن الفاعلععة بععن يقول: يا المؤمنين أمير له: إن وقال بالفضل

مععا ونهى وأمر انصرف، قله! قال: ل.. ثم ولكن له: ل، الجواب? قال بسماع قال: وأمرك
ثعم أيعاما، ثلثعة كذلك بالمس فعله وفعل فحجب، الخلفة، دار إلى بكر ثم شيء، منه تبين

حععبي غيععر ذنبي وما السبعين، بلغت وقد دمي في وقال: الله فبكى الواثق، إلى بعد ُأدخل
ً وغلمانه، للمعتصم عمععن هيبععتي سععقطت فقععد غيععري، جمعععه ول ولده! ومالك عن فضل

الناس? قععال: رؤوس على به كلمك له: أو قال وكذا، كذا قال الزيات ابن فإن إلي، يحمله
عليععه ظهععر ما مكانه إلى الفضل ماله! فانصرف فتستصفي إليك لدفعنه نعم! قال: والله

ً الفضل السرور. وكان من شيء ًا عاقل بفععرح سرور عليه ظهر ما أنه عنه يذكر جزل، داهي
بمصيبة. حزن ول قط

ًا المدبر بن وأحمد هو وتلحى ينكرون ل الخلفاء الصولي: وكان قال المتوكل يدي بين يوم
المطابععخ كلععه، المتوكععل دار أمر الوقت ذلك في يلي المدبر وابن أيديهم بين الكتاب تنازع

بيععده الفضععل فضرب ترفع، ولم لمر جعلت قد مرفقة المجلس وفي ذلك، وغير والفرش
ًا المرفقة على ًا، ضرب أميععر يععدي بيععن أحمععد: أتغععبر لععه فقعال كععثير، غبععار منها فقاما شديد

للملععوك خععدمتي وقععال: مععن الفضل الملوك! فضحك خدمت أدب! أما لك المؤمنين? أما
كيععف ويعلععم بنفضععها، تهتم ل وأنك فرشه، في كفايتك قلة المؤمنين أمير ليرى هذا، فعلت

)29(



ًا الدب سوء من خوفي ولول عنه، يبعد فيما يكون أعظععم هو ما فيرى البساط لضربت حق
الدار. عن عزل حتى أياما إل مضت فما يعتذر، وجعل أحمد، هذا! فبهت من

الزيات الملك عبد بن محمد

ًا كلها خلفته بعده الواثق ولبنه له ووزر للمعتصم كتب المتوكععل، خلفععة مععن يسيرة وأيام
المععزاري، عمععار بن أحمد المعتصم استقصر وبلغته. ولما وبيانه بعلمه رأس من أحد وهو

ُأمععي!! وكععاتب ُأمععي، راجعععون! خليفععة إليععه وإنععا لله قال: إنا يعرفه، فلم الكل عن وسأله

هععو بمععا الكل? فأجابه له: ما وقال عليه، بإدخاله فأمر الدب، من الزيات ابن مكانة فعرف
والعمععال، الععدواوين فععي عمار: انظععر لبن وقال ذلك، المعتصم فاستحسن عنه، مشهور

حععق الزيععات ابععن بخععس ول لقصععوره، عمععار ابععن اطراح ير فلم الكتب، علي يعرض وهذا
ومنثوره. منظومه

فعععزما بععه، فأشار الزيات، الملك عبد بن محمد في خاصته بعض شاور المعتصم أن وحكي
ذكععره، يبقععى كتععاب فيععه ينشععأ أن وأحععب بععه فسععر المعتصم، على بابك فتح ورد ثم عليه،

ًا فيه فكتب ذلك، ففعل الزيات، ابن بتكليفه عليه دواد أبي ابن فأشار ًا، كتاب فيه أبر مشهور
ًا وكععان وزارتععه، قلععده ثععم الفتح، ذلك في عملت نسخة كل على إفضععاء قبععل عليععه حاقععد

أن الملععك عبععد بععن محمععد أمععر المعتصم أن وهي عبدوس، ابن ذكرها لقصة إليه، الخلفة
إلععى يحتععاج مععا بهععا ويصععلح أموره على بها يستعين درهم، ألف آلف عشرة الواثق يعطي

فععأنكر المعتصععم، إلى شكاه أن إلى الواثق أحوجت متصلة، مدافعة بذلك فدافعه إصلحه،
ولععك بعقلك، وأشبه بك أولى العدل المؤمنين، أمير فقال: يا الواثق، عن المال تأخير عليه
بععبيت فتجحععف العطيععة فععي بينهععم تسععوي أن خلععتين: إمععا بين أمرهم في أنت أولد، عدة

بشععيء، لسععاني رهنععت لععه: قععد البععاقي! فقععال على فتحيف بعضهم تخص أن وإما المال،
وتطلععق وصععلت، إقطاعععات مععن ُأخععر بأشععياء أولدك لبععاقي فيه? قال: تععأمر أصنع فماذا

ًا لهارون يععراه بمععا ذلععك بعععد المععر وندبر قليلً، أنت وتتسع بباقيه، وتدافعه المال من صدر
في والسداد رأيك في الخيرات أتعرف زلت فما الله، وفقك له المؤمنين! قال: فقال أمير

خيععل، عععدة وبحبععس عبيععده، مععن عععدة بعتععق فحلععف هععارون، إلى الخبر وتأدى مشورتك،
وكتععب قتلععه، الملععك عبععد بععن بمحمععد ظفر إذا أنه جليل، مال وبصدقة ضياع، عدة وبوقف
المر وأفضى المعتصم، توفي فلما دايته، وأودعه درج، في وجعلها رقعة في بخطه اليمين

على عزما ثم غيظه، بشفاء بادر إنه الناس فيقول يعاجله أن كره أناة، ذا وكان الواثق، إلى
الععدواوين لوليععة يصععلح مععن الععدواوين كتععاب وجععوه مععن لععه يجمععع بععأن فتقدما به، اليقاع

وقععال منهععم، بواحععد ودعععا الواثق وجلس أسماءهم فأثبت نفر، عشرة له فجمع والوزارة،
صععنع يجده فلم عليه، الكتاب وعرض وكتب، فاعتزل له، رسمه أمر في كذا، في له: اكتب

ًا، ًا يكتب أن وأمره بآخر دعا ثم شيئ الكتاب وعرض وكتب، فاعتزل به، أمره معنى في كتاب
علععى فأقبععل منهععم، واحععد كععل كتبععه مععا يرض فلم العشرة، امتحن حتى يرضه، فلم عليه،
بععه فجيععء الزيععات، الملععك عبععد بن محمد وهو إليه، مضطر الملك من فقال: أدخل حاجبه

كععذا، فعي خراسان صاحب إلى قال: اكتب يديه بين وقف فلما مضطرب، متغير واجم وهو
ًا كمه من فأخرج ًة، خفعه ومعن قصعب الكتعاب معن فعرغ حعتى يعديه، بيعن فكتعب وابتعدأ دوا

بععه ُأعجععب قععرأه فلمععا نفسععه، في ما جميع على فيه أتى وقد إياه، فناوله وتقدما وأصلحه،
ًا، ًا الخريطععة مععن فأخرج له: امضه، وقال جد فختمععه الخععاتم، ونععاوله عليععه، فوضعععه طيبعع

لها وقل دايتي إلى يديه: امض بين لخادما الواثق فقال يديه؛ بين ووقف حضرته من وأنفذه
إلععى فععدفعها الرقعععة، وأخععرج ففتحه به، فوافى الخادما، فمضى الفلني، بالدرج إلي توجه

محكععم، فأنت بيمينك وفيت فإن عبيدك، من عبد أنا المؤمنين، أمير وقال: يا فقرأها محمد
إل بيمينععي الوفععاء مععن يمنعنععي ل واللععه، بععك! فقععال: ل أشععبه كععان وصععفحت عفوت وإن
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الضععياع وبوقععف بعتقهععم، حلف الذين العبيد بعتق مثلك! وأمر من الملك يخلو أن النفاسة
المال. وصدقة الخيل وحبس

وغيرهمععا، الخصععيب ابن وأحمد وهب، بن كسليمان الكتاب، نكبات الواثق أياما في وكثرت
أبيات: من يخاطبه ذلك في الصولي العباس بن إبراهيم فقال الزيات، ابن بسعاية

ٍه ٍر أبا إي ّدهر جعف ّتسع يريب وعما * اٌت كّرما ولل م

ًا أرسلت تقع متى فانظر منها * وأنت فرائسه على ليث

شبع أقواته تقّضت * إذا له وفيك قوته لّمظته

الجهععم بععن علععي وأمععر الزيععات، بابن اليقاع على الواثق حمل دواد أبي بن أحمد كان وقد
أرجوزة: فيه فقال

ُلمور ترى * أما السادات سيد بن يا هارون مهملت ا

الكفاة! عدما إليك تشكو

كعاتب! فطعرح لنعا بقعي معا الشععر، هععذا قائعل صدق وقال: لقد عليه بالقبض الواثق فهم
للواثععق: فقععال دواد، أبععي ابععن عععداوة على مجتمعين وكانا إبراهيم، بن إسحق على نفسه
على دلك وإنما خانك، ول عليك جنى وما هذا، به يفعل وكفايته خدمته مع الزيات ابن أمثل
ًا تععزل أن لععك ينبغععي فل ذنبه! وبعععد، فهذا اختانوه ما أخذت خونة لمكععانه تعععد حععتى أحععد

له. ورجع عليه نفسه في كان ما مقامه? فمحا يقوما بمن لك فمن مقامه، يقومون جماعة

دواد، أبععي ابن ذكر عن محمد فكف دواد، أبي وابن الزيات ابن بين أصلح الواثق أن وحكي
والتععدبير بععه الفتععك علععى عععزما قد أنه عنه أبلغه فيما وكان فيغريه، بالواثق يخلو هو وجعل
الواثعق وقبعض حعاله، إلععى وأعاده مدة بعد أطلقه ثم الزيات، ابن على قبض أن إلى عليه،
ًا، ينكبوا لم الذين العباسيين خلفاء من لنه بمشهور، ليس عليه كالهععادي قليععل وهععم وزيععر

بعده. والمكتفي والمعتضد قبله، والمين

وهب بن سليمان

ًا أحسن حدٌث المأمون دار في يكن لم وكتععب الحسن؛ أخيه من آدب ول سليمان، من خط
كلععه. أمععره إليه وفوض به فتبرك عتقه، في السبب فكان المعتصم، أياما في التركي ليتاخ

يكتععب وكعان الخصععيب، بعن وبأحمعد به الواثق إلى الزيات ابن فسعى بعلوه، يعلو زال وما
الغععراء في صنعها إنه وقيل العسكر، أهل بعض إلى نسبها قصيدة ورفع التركي، لشناس

أبياتها: من بهما،

ّليت ًا العباد أمر أربعًة و ّلهم مع محتبل حبل في حاطٌب * وك

للدول القسم زمان الرشيد * بنو بينهم قّسمت الذي في كأنهم

للمل والتبليغ الخلفة * من حوى المين كان ما سليمان حوى

الّسبل الجامع الرشيد بن * كالقاسم إمارته في خصيٍب بن وأحمد

ُلمور * قس فبه المرتضى الرشيد باسم سّميت الزلل من تنجي التي ا

ًا يداه عاثت ما مثل فيهم عث ّتهديم البرامك * على مع للقلل بال

يمشععي الخصععيب بععن أحمععد إلععى ذلك بعقب ونظر منه، وبلغ غاظه الشعر الواثق قرأ فلما
فتمثل: داره في
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ّيان عليهما ديني إنسانان الناس من قضياني لقد شاءا لو * مل

ٍو ُأمّا أمّا خليلّي ُلخرى عن * وأّما فمنهما عمر تسلني فل ا

الخععرى! وأنععا عمرو، أما والله الخصيب بن أحمد لله، فقال: إنا وهب بن سليمان ذلك فبلغ
القيسععي لكعععب طويلععة قصععيدة مععن وهمععا الغنععاء، أشعععار مععن والبيتان أياما؛ بعد فنكبهما

ومنها: الفرج، أبو ذلك ذكر بالمخبل، المعروف

ٍما كّل أفي ٍما أنت يو غرقان إنساناهما * بعينين بلدها را

بالهملن عيناك ُأولعت * لقد صحابتي قال عيناي ورقت أغر إذا

نكبته: في أخيه إلى وهب بن الحسن وكتب

ًا أيوب أبا اصبر لها فمن الخطوب من جزعت * فإذا يرتضى صبر

ّلها كربها ضيٍق بعد يفرج الله ّلها تنجلي أن * ولع ولع

ًا يذوق أل آلى الحسن وكان ًا، طعام ًا يشرب ول طيب بذلك، فوفى أخوه، يتخلص حتى شراب
نكبته: في سليمان وقال

ّدهر نوائب ّدبتني ال ّنما أ الريب يوعظ * وإ

ًا ذقت قد ًا وذقت حلو ضروب الفتى عيش * كذاك مر

ّ نعيٌم ول بؤٌس مّر ما نصيب منهما ولي * إل

الله عبيد على قال: دخلت ثعلب عن الماوردي، الحسن أبو وغيره. وقال الصولي قال كذا
أبععا لععي: يععا قععال يديه، بين مثلت فلما النكبة، بعد الرضى خلع وعليه وهب، بن سليمان بن

ّدهر أقول: نوائب ما اسمع العباس ّدبتني.... ال أ

ًا وزاد البيات، وذكر آخرها: في رابع

الخطوب مّرها في * تعروه الليالي صاحب من كذاك

البيات? قال: لي. هذه قلت: لمن

العمععال فتقلععد حععاله، ارتقععاء ذلععك بعععد وتنععاهى اعتقععاله، مععن وخلص سليمان استقل ثم
وزر ثم عليه؛ سخط لما الزيات ابن مناظرة المتوكل ووله الدولة، لعظماء وكتب الجليلة،
ً سبعين أقاما أنه رثائه في البحتري وذكر للمعتمد، ثم خلفته، في للمهدي التدبير. في حول

ًا، الخطيب ابن واستقل تقلععد لمععا لععه وزر ثععم المتوكععل، أبيععه حياة في للمنتصر فكتب أيض
بعده. للمستعين ووزر الخلفة،

ابععن داود بععن محمععد حكععاه مععا الزيععات، ابععن مععع نكبتععه في لسليمان اتفق ما عجيب ومن
ًا سليمان بن الله عبيد قال: جلس الورقة، كتاب صاحب الجراح، فععي يعنععي للمظععالم يومعع
ًا الزيععات الملععك عبععد بن محمد بن عمر إليه فقاما للمعتضد وزارته بععن أحمععد مععن متظلمعع

له: نعم! قععال: أنععت محمد? قال بن عمر وقال: أنت أمره، في فنظر ضيعة، في إسرائيل
ذلععك عشععي فععي كععان فلمععا وخععبره؛ أمععره عليععه كنت? فقص فأين أمه يعني سكران ابن

اللععه وقععال: سععبحان واسععتروح الله عبيد فتحدث يديه، بين الجراح وابن ابناه جلس اليوما،
ًا أعجب ما العظيم، قععال: قععال ثم إجللً، أسأله الجراح: فلم ابن اليوما! قال فيه كنت شيئ

حمععل وإنععه والقيععد، والضرب البلء ذلك في الواثق أياما في كان إنه أباه يعني أيوب أبو لي
ًا الحال، تلك على يديه بين فوضع محبسه، إلى ويرد ليناظره الملك عبد بن محمد إلى يوم

وربمععا عليععه، يرققععه تكلععم فربما يديه، بين ودواته كاتبه، وهب بن والحسن يناظره، فجعل
محمععد، خععدما بعععض مععر إذ منه، والتشفي أيوب أبي على الغلظة في دائم ومحمد أمسك،
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فأتععاه بععالغلما، صاح محمد رآه فلما الملوك، أولد من مثله لباس وعليه يحمله صبي ومعه
وإذا أيوب، أبي إلى التفاتة منه وحانت يداعبه، وجعل إليه وضمه وترشفه وقبله، فقربه به،

أبكاك? الذي له: ما فقال عليه، كانت التي الصوف بجبة عينيه يمسح وهو سبقته قد دمعته
ذلععك رأى جهتععه! فلمععا علععى بععالمر تخععبرني أو تبرح له: ل الله! فقال أصلحك فقال: خير

ببقعائه اللعه أمتععك محمعد أبعا رأى لمعا اللعه، أععزك أصعدقك له: أنا قال وهب بن الحسن
ًا وجعلنا ًا ذكر فداءه جميع سععنه! قععال: ومععا مثععل فععي وهو واحد، وقت في وهو ولد له، بني

ابنععه يكععون أن قال: يقععدر ثم به، كالهازئ إليه محمد قال: فالتفت الله؛ اسمه? قال: عبيد
ًا! قال هذا مععن هذا أن قال: لول ثم إلي التفت محبسه، إلى بحمله أمر الحسن: فلما وزير

نفسععه علععى أعععانني ولععو فيععه، سععؤتك مععا فيهععا التقصير إلى سبيل ل التي السلطان أمور
المجععالس، بعععض إلععى بععه تععأمر أن رأيععت فععإن رأيته، ما علي: والله أبو له فقال لخلصته؛

قععال: بععذلك؛ فعلت! فأمر أمرك بامتثال عليه فأشير به، والخلوة إليه القياما في لي وتأذن
والتطععانز: بععالهزء وقععوله بغيه من لي: أعجب فقال وبكينا، فتعانقنا أيوب، أبي إلى فقمت

ًا هذا ابنه يكون أن يقدر أتراه عمععر إليه ويتقدما الوزارة الله يبلغه أن لرجو إني والله وزير
ًا، الحععديث ذلععك فععذكرت رأيتععم، كمععا يتظلم عمر إلي تقدما هذا يومنا في كان فلما متظلم

الحكايععة: جلععس هذه في الصولي ذلك. وقال قبل رأيته كنت وما قال، ما أيوب أبي وقول
ًا الله عبيد الملععك! فأدخععل عبد بن محمد بن فقال: عمر رقعة، بيده فوقعت للمظالم، يوم
فلما ونزل؛ بجائزة له وقع ثم ويفكر، إليه ينظر جعل عمر? قال: نعم! ثم فقال: أنت إليه،

فعلععت? قععالوا: رأينععا! ومععا الرجععل في فكرتي قال: رأيتم به يأنس من حدث الناس تفرق
يطععالبني وهو الزيات، الملك عبد بن محمد يدي في قال: كنت أبي أيوب أبو فقال: حدثني

يكععن ولععم لععه، يكتب الحسن أخي وكان صوف، جبة في يديه، بين منكوب مقيد وأنا بمال،
ً رآنععي إذا كععان أنععه إل أمر، في شيء له يتهيأ إلععى رجعععت قععد رآنععي وإذا اسععتقبلني، مقبل

المجلععس، فععي مععن كععل إليععه فقععاما صغير، له ابن ومعه له خادما أقبل إذ شيعني، موضعي
لععم لععم سععليمان أبععا يععا لععي فقال فيه، كنت لما أنا أتحرك ولم له، ويدعون يقبلونه وجعلوا

ببلئععي! فقععال: ل لععه: لشععغلي المجلععس? فقلععت فععي كان من فعله ما الصبي بهذا تفعل
مععا رأيععت ل والله المال، الله عبيد ابنك في أملت وقد بك وكأني ولبيه، له لعداوتك ولكن
ًا! وزاد فيه تؤمله بغععى قد نفسي: إنه في فقلت يسوءني، بما والدعاء علي الحمل في أبد
منعاظرته وقلععدني المتوكععل، عليعه سعخط حعتى قليعل إل يمض بالله! فلم أثق وإني علي،

يبكععي، والصععبي بعينععه، الخععادما ذلععك مع الصبي ذلك ورأيت داره، فوافيت متاعه، وإحصاء
ودخلععت عليععه؛ بععأس مععاله! فقلععت: ل جميععع مععن منع خبره? فقال: قد للخادما: ما فقلت

الصععبي ذلععك ورأيت حال لك تهيأت إن بني لي: يا قال ثم باسمه؛ كان ما كل إليه فسلمت
وامتثلععت أيوب، أبو قال ما تذكرت رأيته فلما وعندك، عندي الله نعمة لتقابل إليه فأحسن

بدر. دار في استخلفه أن إلى عليه وأقبل الله عبيد صرفه ثم أمره، فيه

رياح بن إبراهيم

وكععان فحبسععه، الرخجععي فععرج بععن عمر إلى ودفعه الواثق، فعزله الضياع ديوان على كان
ًا ًا، جواد المعذل: بن الصمد عبد يقول وفيه ممدح

نسيم منها هّب إن حسرى * وهي رياٍح يأبن الرياح تركت قد

ٌو ماٌل * لك فأضحى الحقوق مالك نهكت جسيم وفعٌل نض

ًا العيناء أبو وصنع إلععى ينتهععي أن رجععاء السععلطان رجععال من وجماعة هذا إبراهيم في خبر
رجل رياح? قال: ذلك ابن إبراهيم خبر من عندك ألفاظه: قلت: ما ومن به، فينتفع الواثق
يسعلمه، ل ورب يخعذله، ل رجعاء ومععه بمنجعاته، فعأحر قعدح للكراما يفز وإن كرمه، أوثقه
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كلععه هععذا صععنع وقال: ما واستظرفه ضحك الواثق على قرئ يظلمه! فلما ل خليفة وفوقه
بتخليته. وأمر رياح، ابن إبراهيم سبب في إل العيناء أبو

الصولى العباس بن إبراهيم

عنهععا صععرف حععتى مكععروه، بكععل وقصده الزيات ابن فطالبه الواثق، أياما في الهواز ولي
ً الناس أشد ذلك قبل وكان دواد، أبعي ابععن مععع رآه لن عليعه تغير ثم له، وصداقًة به اتصال

إبراهيم: إليه فكتب

سواكا به أضّر ل * دك بحق أحقد متى إني

ًا فيك أطعت * ك أخي في أطعتك ومتى أخاكا غد

ًا متقّسما ُأرى حتى ًا لذا * يوم لذاكا وغد

العبععاس ابععن إبراهيععم انصععرف قععال: لمععا الزيععات الملك عبد بن محمد حاجب عن وحكي
ً رات، ثلث لعه فاسعتأذنت الذن، يطلعب الملك عبد بباب وقف الهواز، عن معزول فلعم م

كععررت بععأن الدب سععوء علععى نفسععي حملععت قععد إسحق أبا فقلت: يا إليه فخرجت يأذن،
على رجله فثنى فقلت: هاتها، إليه، رقعة إيصال يأذن! فسألني فلم الوزير على الستئذان

ًا، لنفسك جعلت إذ واحدك كان وكتب: من سرجه نبوة? زماني من خفت إذ وواحدي واحد
ًا منك أخاف ولكني لقلت، أمنتك لو والله أما لئمععًة نفسي من وأخشى فيه، تنصفني ل عتب
إنععي أقععول ومععا ُأحدوثععة، حادثععة كععل وعععن وكائن، ويكون كان فقد قدر وما لي، تحتملها ل

ًا بها كنت بحالة تبدلت إلععى فزعت فلما قهرت، إني أقول بل مكروهها، في أنا حالًة مغتبط
ًا الله وأحمد به، استنصرت ممن في نيًة أخف ظلمني من وجدت ناصري، وأشععكره! كععثير

الرقعة: آخر في وكتب

ًا صرت نبا * فلما الزمان بإخاء أخي وكنت عوانا حرب

الزمانا أذمّا فيك * فأصبحت الزمان أذما إليك وكنت

ّدك وكنت المانا منك أطلب * فهأنا للنائبات ُأع

ًا، آخرها: ارجع في وقع ثم ساعة وفكر فقرأها الرقعة، قال: فأوصلت بنععا حاجععة ل مععذموم
ّوتك إلى بك: الستعانة ول صداقتك ول ُأخ

ًأ بدأت ما إذا ً امر حمله عن فقّصر * ببّر جاهل

ً تلفه ولم ّله من العّز عارف * ول بالجميل قائل ذ

جهله من الجهل لذي * دواء الهوان فإّن الهوان فسمه

ًا، ضعًة إليه أخلدت ما وحسبك الصبهاني ناح رسائل في كذا غنععى اللععه كفايععة وفععي ونقص
انقطاعي لي: إن وقال ساعة دابته على يتحرق جعل التوقيع إبراهيم قرأ عنك! قال: فلما

رأيت ُأخرى? قلت: قد رقعًة لي شئت! قال: توصل ما إليك! فقلت: قل ثم الله إلى اليوما
ُأكتعب؛ إبراهيععم؛ فعل ما سيسأل فإنه يدك في وتكون الرقعة التوقيع! قال: أكتب فقلعت: 

زيععادة أو أوليتهععا، نعمععة أو رفعتهععا، درجععة على شكرك وكتب: من سرجه على رجله فثنى
بيععن وحلععت به، قمت ورمق أبقيتها، وحشاشة أحييتها، مهجة على أشكرك فإني بها، مننت
تجتمععع الععتي بالسععباب واحععدك والله فإني كانت، إن هنة عندك تسقطني فل وبينه، التلف
واللععه فقععد الوفععاء، أعععدك وكنععت صععاحب، ول أخ مععن غيععري في لك تجتمع ول ولك، فيك

مععن فيها أخليتني إن حال في تخذلني فل وأيامك، دولتك في ُأضاما أل تعدني وكنت فعلت،
آخره: في والسلما! وقال مثله لحقك إل ومودتي نفسي في مقدار يلحقني لم نصرتك

ٍر أبا ً * وأقصر خلطائكا على عّرج جعف غلوائكا مدى من قليل
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ٍد في رجائي * فإّن رفعًة اليوما في ُأوتيت قد كنت فإن كرجائكا غ

ًا وصرفه يومه، ونادمه مجلسه، وقرب الدخول، في له أذن الرقعة قرأ فلما ًا. محبو مكرم

في للنظر سيف بن أحمد وجه أن إلى بالواثق الملك عبد بن محمد يزل الصولي: لم وقال
كععذا... وذكععر قععال كععافر رجععل قععول علي الواثق: أتقبل إلى إبراهيم فكتب إبراهيم، عمل
ًا وعلعم الخععبر، لععه يحقععق مععن الواثق فوجه غلمه، موت عند به الموت ملك يخاطب شعر
فيه. مذهبه فحسن بإبراهيم، الملك عبد بن محمد سعي

فقععال تباعععد، بينهمععا وكععان العبععاس، بععن بععإبراهيم المتوكععل إلععى المععدبر بن أحمد وسعى
ً يحسععن مععا اليععات مععن آيععة متخلعف وهععو الضععياع ديوان إبراهيم للمتوكل: قلدت ول قليل

ًا؛ ًا عليه وطعن كثير ًا، طعن الخععبر واتصععل بينكمععا، أجمععع غععد المتوكععل: فععي لععه فقال قبيح
دار إلععى وغععدا صناعته، في المدبر بن بأحمد يفي ل أنه وعلم البلء، بحلول فأيقن بإبراهيم

ًا السلطان وحضرت، إبراهيم حضر المتوكل: قد فقال أحمد وحضر ونعمته، نفسه من آيس
ومعا عنعه، أذكر شيء أحمد: أي أمس! فقال فيه كنت ما واذكر فهات قعدت، أجلكما ومن
ول النععواحي، فععي عمععاله أسماء يعرف ل أنه أحد، على يذهب ل ما أذكر ما فيه! أول أقول
التي النواحي أسماء يحفظ ول وكفولهم، وحزورهم تقديراتهم من ديوانه في يثبت ما يعلم

فقال: إبراهيم إلى المتوكل فالتفت منكرة، سمجة فاحشة بعدها أبواب في يتقلدها.. ومر
أن المععؤمنين أميععر أذن إن بيععتين، فععي المؤمنين: جععوابي أمير يا سكوتك? تكلم! فقال ما

يقول: فأنشأ فعلت! قال: اذكرهما، أذكرهما

ّد ّدق قولي ر ّذال الوشاة * وأطاع القوال وص والع

ٍد شهر يكون أتراه الهلل رأيت وجهه * وعلى صدو

ًا هععذا في يعمل بمن أحسنت! إئتوني والله أحسنت زه المتوكل: زه فقال مععا وهععاتوا لحنعع
بععن إبراهيععم علععى واخلعوا المدبر، ابن فضول من ودعونا والمغنين، بالندماء وأتوني نأكل،

إبراهيععم يخلععف وكععان مخلععد ابععن الحسععن منزله. قال إلى وانصرف عليه، العباس! فخلع
ًا يومه الضياع: فمكث ديوان على ًا مفكر ًا، مغموم سععرور يععوما هععذا سيدي فقلت: يا ساهي

الغععم? فقععال: يععا هععذا فمععا كفععايته، من وخصك نعمه، من وعندك لك الله جدده بما وجذل
مما شيء في كذب ول بحجة، المدبر بن أحمد أدفع لم إني وأشبه، بمثلي أولى الحق بني،

فلجععت وإنمععا البلغععة، فععي يعشععرني ل أنه كما الخراج، في يعشره ممن أنا ول به، ذكرني
ً أبكي أفل وهزل، بمخرقة دفعتععه بمععا كله الحق ذلك فيه يدفع زمان من أغتم أن عن فضل

واختععص المتوكععل، عنععد إبراهيععم حععال بعععد! وجلععت نبععأ وشبهه لهذا وسيكون الباطل، من
مععن كععل بهععا أعجععب عليععه قرأهععا ولما النيروز، تأخير في الغريبة الرسالة عنه وله بكتابته،
إبراهيععم لك! وكععان الله خبأها فضيلة للمتوكل: إبراهيم يقول خاقان بن الفتح فكان حضر،

يقوما. حتى يديه بين أحد يهزأ أل أمر المتوكل على دخل إذا

الجرجرائي الفضل بن محمد

يقول: نجععاح الفضل يسمع وكان الزيات، ابن بعد للمتوكل وزر ثم مروان، بن للفضل كتب
ًا الناس أشد سلمة بن ًا إليععه فاعتذر نجاح، خافه ولي الموال! فلما إهلك على إقدام يومعع
الجرجرائي: له فقال بلغه شيء من

ّده من الخوان من إن ٍة على * آٌل و يلمع ديموم

ًء الظمآن يخاله ٍإ من به * ماء ول ما ينقع ظم

تقلع ول غّي عن * ترجع فل شك غير منهم وأنت
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أميععر مععع له: أنععا صديق إلى فكتب ليحاسبه، إليه وأسلم عزل، حتى يطالبه نجاح يزل ولم
تماما: أبو قال كما لنجاح إياي وتسليمه المؤمنين

ّبك من رأيتك ّو ذا يحبك ل * وممن بعاد ذا مح دن

الخر: البيت في قال كما نجاح ومع

ًة وحسبك ّو بيدي زمامه * يكون صديٍق من لك حسر عد

المتوكل: إلى وكتب

ًا يا ّني بي أملك ملك ّني لي النفس فدتك * اصفح م ع

ٍة في خنتك ما والله ُأكني وما ُأبدي ما * عالم حال

ّلمت ففيم ٍد إلى س ّني راحته * منيته حاس م

ًا به، يطالب كان فيما يصالح أن المتوكل فأمر فيععه. ويععذكر الععرأي صالح وكان عنه، تخفيف
ا ععن بالغنعاء تتشعاغل أنعك عزله: بلغنعي قبل له قال أنه أميعر يعا ُأنكعر المعور! فقعال: م

حقععك أقععض لم فلو الضاعة وأما تعب، على وبراحة جد، على بهزل أستعين أني المؤمنين
العوامععل، جواريه أسماء إليه كتب ذلك! ثم من يلزمني فيما نفسي حق لقضيت الله وحق

السنة. تلك في صرفه ثم دينار، آلف بعشرة ووصله يقبلهن، أن فأبى عليه، وعرضها

لصاحبه أخزى موقف قتيبة: وأي ابن قول شرح في البطليوسي السيد بن محمد أبو وقال
غلععط وهذا الفضل بن محمد هو الرجل القوطية: هذا ابن قال الكتاب من رجل موقف من
ًا وكان للمتوكل، وزر إنما الفضل بن محمد لن ًا شاعر ًا الشمائل، حلو كاتب بالغناء. عالم

ًا الوزارة وولي المستعين. أياما في أيض

الجاحظ بحر بن عمرو

ً كان ًا الزيات، ابن إلى مائل أحمععد على الجاحظ ُأدخل المتوكل نكبه فلما هواه، في منحط
ًا، دواد أبي بن ًا إل أعلمك ما له: والله فقال مقيد ًا للنعمععة متناسععي ًا للصععنيعة، كفععور معععدد

ورداءة طويتععك، لفسععاد منععك تصععلح ل اليععاما ولكععن لك، باستصلحي فتني وما للمساوئ،
فععوالله الله، أصلحك عليك الجاحظ: خفض طباعك! فقال وتكالب اختيارك، وسوء جبلتك،

فععي ُأحسعن وتحسعن ُأسععيء ولن عليععك، لعي يكععون أن معن خير علي المر لك يكون لن
ُلحدوثة مععن بععك أجمععل علععي، قععدرتك حععال فععي عني تعفو ولن فتسيء، ُأحسن أن من ا
عنه. مني!.. فعفا النتقاما

الفحععول يتعاطاهععا ل وخطبه رسائله في الجاحظ بلغة أن على الستعطاف هذا من وأرق
وهععو: المععدبر بععن إبراهيععم أخععي ابععن غععالب، أبي إلى الكتاب بعض به كتب ما الدراك ذوو

إلى يقاس ذنب جل ما ولعمري عني، تجاوزك لقدر أعظم ذنبي لعظيم استصغارك وجدت
قععد كعان ولئععن عفعوك، كعرما علعى فيععه ويعععول صفحك، إلى يقاس جرما عظم ول فضلك،
ًا عندك جليله فأصبح حلمك وسعه ًا، لديك وعظيمه محتقر أقبععح لفععي عنععدي إنه مستصغر
الحلمععاء، فضععل يعععرف لععم الجهلء بععوادر لععول أنه غير العيوب؛ رتب وأعلى الذنوب، صور
تطععول لبطععل بالععذنب الملمين إلماما ولول الرؤساء، كمال يبن لم التباع نقص ظهور ولول

الععثرات ويقيلعك منهعا، بطلبعك السعلمة اللعه يمنحعك أن لرجو وإني بالصفح، المتطولين
فضععل، عائدة على تشتمل وجدتها إل أتدبرها نعمة على وقفت أني علمت وما لها، بإقالتك

إلععى ودخلععت مسععألة، غيععر مععن تفضلك إلى وصلت قد وجدتني إنى فيها؛ عقل فائدة معها
أكععن لععم إن معععك، الشععكر فععي أشععركته بمععن عملععك تقلد إلى ووصلت بابه، من إحسانك
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سبب فيه لي كان ومما به، لي تطوعت ما إلى عليه، استكرهتك بما فنقلتني دونك، جعلته
معععه تنفرد ما إلى سواك، عليه بالشكر يطالبني ومما غيرك، فيه لي سبب ل ما إلى إليك،

ًا، أجل إليه نقلتني ما جعلت ثم إياك، بشكري ن وأخعص قعدر ً خعدمتك م ا محل نقلتنعي مم
الشاعر: قال كما ذلك في كنت عنه،

ًا النفس أظأر ل ٍد إلى إكراه ّدك * وشّر أح نهكا وقد يأتي ما و

ٌة تنفعه لم فوك ّمجه من فمكا مّجه ما مّجاجٌة * والنفس آصر

ًا أر ولم ً ول ألطف تأديب ًا ول أشرف، فعل ًا ول أنفع، تقويم ًا ول أنجععع، استصععلح أبععرع كرمعع
تقععف أل وسععتره اللععه بمن لرجو وإني علي، به النعاما في وتغلغلت في، إليه توصلت مما
الفرقدان. وتجاور الجديدان، اختلف ما الزلة لهذه نظير ول الفعلة، لهذه ُأخت علي مني

المدبر بن محمد بن أحمد

إلععى واحتيععج الجيععش، علععى الزيععات الملععك عبععد بن لمحمد أكتب قال: كنت أنه عنه حكي
ً ورجععاله باسععتحقاقه فعملعت مهعم، أمعر في القواد بعض توجيه أجملعت ثعم مفصععلً، عمل

رجعععت ثععم وشععخص، وقبضععه القائد إلى المال وحمل به، وصككت فيه، فغلطت التفصيل
عنه فجلست الملك، عبد بن محمد من فاستحييت الغلط، على فوقعت فتتبعته العمل إلى
بالخطععأ، وأعععترف القصععة، عععن أصععدقه إليععه فكتبععت فاستحضععرني، إلععي فوجه أياما ثلثة

ُأحكمه الحضور، من منعني الحياء أن وأعلمته إلععي: ل فوقععع العقوبععة، فعي نفسععي علعى و
الرجععل وقععاص منععك، كععان مععا وقععوع من وتحرز مكانك إلى فارجع تتعمد لم فيما لك جرما

استحقاقهم. عند قبضوه بما وأصحابه

بحضععرة أكثععم بععن يحيععى لععه إدلل: قععال لععه وكععان الجليلععة العمال المتوكل أياما تولى ثم
فمععن قععال، كمععا أو فقهيععة، بحجععج إل الناس تلزما ل أنك وتذكر تتفقه، كاتب المتوكل: أنت

يتعلمه، ول ذلك يعلم أن الكاتب على أحمد: ليس وسلم? فقال عليه الله صلى للنبي كتب
ًا، الفقيه على ول ً يحل مما ليس لنه أيض ًا، يحرما ول حلل ًا يزيد ول حرام صععناعة، في بصر

ًا عثمان أن الناس روى وقد صلى للنبي كتبوا وغيرهم ومعاوية وحنظلة ثابت بن وزيد وعلي
فععأمر عملععك وسععلم عليععه اللععه صععلى النععبي عند عمل من أخبرني ولكن وسلم، عليه الله

المتوكععل واسععتغرب يحيععى فععأفحم باللواط، له بقتله? يعرض وسلم عليه الله صلى النبي
ًا. عليه ضحك

وادعععى الععدار، قهرمععة عععن عزلععه حععتى عليه المتوكل تغيير في مروان بن الفضل واحتال
ً عليه خاقان بن يحيى بن الله عبيد الوزير ً مال حتى إبراهيم أخيه إلى أجله من تسبب جليل
مععن وهما إبراهيم، سعد من أقل سعده أن إل بالعمال، وأعلم منه أسن أحمد وكان نكب؛

بن أحمد فيهم الخمول بعد بالكتابة نبه ممن جماعة وسمى ربه، عبد ابن الكتاب. قال جلة
اسمها. واستحقوا بالكتابة نبلوا المدبر: فهؤلء بن محمد

ًا، شعره إليه أهدى وقد نكبته في إبراهيم أخاه يخاطب ولحمد عليععه وكتععب فقرأه مجموع
بخطه:

ّليالي تكن إن إسحق أبا الجسيم بالخطب عليك * عطفن ال

ٍه يجري الدهر هذا صرف أر فلم الكريم غير على * بمكرو

من رجل فيه فقال وغيرهما، الجن، وديك البحتري وامتدحه دمشق، خراج هذا أحمد وولي
هاشم: بني

ّبر بن يا ٍد أكرما أنت المد عثار عند السادات به * عاذت ماج
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ّني أشعاري ومن أصلي من * شرفين شّرفتها مدحًة امتدحتك إ

درهم. ألف مائة مبلغه ما عنه فاحتمل

أخوه المدبر بن محمد بن إبراهيم

ً المدبر بن إبراهيم الصولي: كان قال ً رجل ًا جليل ًا، عالم أحععد، كله ذلك في يدانيه ل شاعر
حظوة. عنده له وكانت المتوكل وخدما

ه، لنحرافعه يحيعى بعن اللعه عبيعد بعه الصبهاني: سعى الفرج أبو وقال عليعه ونفاسعته عن
ً المععدبر بععن أحمد أخيه على فادعى المتوكل، رأي فيه ومخالفته عنععد أنععه ذكععر جليلً، مععال
العععراق كتاب وجوه من وكان حبسه، في له أذن حتى عليه، المتوكل صدر وأوغر إبراهيم،

الفتععح لتذكير ويستنهضه حمدون ابن الله عبد أبا بها يخاطب قصيدة من فقال ومتقدميهم،
بأمره: خاقان بن

ٍد جنى في منه * أنا الذي الجود فتى حمدوٍن يأبن جني ور

ٍد أٍخ * في ترى ما أما ترقبه الذي ما مرتهن مضطه

ٌق موسى عمران وأبو ٌد حن بالحن يطلبني * حاق

ًا الله وعبيد ّد * ونجاٌح مثله أيض يني ل فمج

ًا يراني * أو دمي سفك سوى يشفيه ليس كفن في مدرج

وعني بأمري قاما * حرمتي أذكرته إن الفتح والمير

ٍر باسمه أدعو حين صدٍق فأل حزني يعرو حين * وسرو

ٍة عن بي العداء ظفر يظفرني أن الله * ولعل حيل

بععن اللععه عبعد بعن بمحمععد اسععتغاث حتى حيلة معه خلصه في لحد يكن فلم الله عبيد ولج
قصيدة: من فيه وقال طاهر،

ّبيت كرٍب في دعوتك المعاذر دعوت إذ تعترضني * ولم دعوتي فل

ّلئت وقد إليك المصادر همومي عن أعجزتني * وقد همتي أوردت ح

ّثل المجد لك * وحاز والعل العز في الله عبد بك نمى طاهر المؤ

الكابر والعظمون * وساستها شرقها وأملك الدنيا بنو فأنتم

المفاخر مداها يحوي ل * وطلحة ومصعٍب للحسين كانت مآثر

الهواصر الليوث قيل غضبوا * وإن البواكر الغيوث قيل بذلوا إذا

ّظمكم ّلقاء يوما تع المنابر المقال يوما بكم * وتزهى البواتر ال

مخاصر السيوف غير لكم * وما مجلٌس السّرة غير لكم فما

فيها: يقول أن إلى

آخر ثم أوٌل منها * وسّرك مجدها أحرزت شئت إن حاجٌة ولي

ناصر غيرك الله بعد * فمالي وعطفه المؤمنين أمير كلما

ّ واقع فالصفح المقدار ساعد فإن ّد مخلص فإني * وإل شاكر الو

)38(



يطععالب، مععا كععل مععاله فععي يتحمل أن وبذل الله، عبيد إلى يلتفت ولم تخليصه، على فعزما
من فسقط نكباتنا، من نكبًة يقول: نكبنا إبراهيم له. وكان ووهبه ذلك من المتوكل فأعفاه
بعضهم: إلى فكتبت الود، أهل من نجعل كنا من إخواننا

ًا تراه وصديٍق ًا أنيقا حلو ًا * مؤنس ًا ملطف ّي شفيقا حف

السحيقا البعيد صار منه * ظة بالغل الدهر رماني لّما ثم

للمعتمععد، ووزر منه، فهرب الزنج، صاحب وأسره والهواز، البصرة ذلك بعد إبراهيم وولي
يقععول: المعتمععد وكععان عنه؛ الموفق رضي أن إلى وحبس، به فظفر واستخفى، طلب، ثم
ًا يحيععى بن الله عبيد بعد استوزرت ما بععن وإبراهيععم مخلععد بععن الحسععن غيععر أرضععاه وزيععر

المدبر.

مائععة خمععس عليه خرج المري، خريم بن عمارة بن عثمان قصة تشبه المتوكل مع وقصته
ًا، وسبعون ألف ال: يععدل فقعال: أحملهعا مزيد بن يزيد عليه فدخل فحبس، ألف إليعك? فق

هي? فأنشده: عني! فقال: وما الرشيد المؤمنين أمير إلى تحملها شعر أبيات إلي حملها

ٍة المؤمنين أمير أغثني والزل المخافة عني بها * تزول بنظر

ًا البراءة ل أرجو فعفوك ّ الله * أبى جاهد الفضل لك يكون أن إل

ّ ً أكن فإل أهل له المؤمنين أمير * فأنت طالٌب أنا لما أهل

عليه. كان ما فأسقط الرشيد، على قال: فعرضها

الكاتب الجهم أبو

فلمععا بععه، وأضععر الصععولي العباس بن إبراهيم أجله من وعادى الزيات، ابن صنائع من كان
كععان عمععل فععي الجهم أبي بطلب إبراهيم عليه أشار العمال، بعض مخلد بن الحسن ولي

إلععى الجهععم أبععو فكتب عليه، والغالب إبراهيم كاتب الحسن وكان فيه، عله بالتشدد يتوله
ًا المتوكل منها: أبيات

ّني فل ٍد عّم يأبن تسلم مخلد ابن العداة أعدى حسٍن * إلى محم

ّنني غير عنده ذنٌب ومالي والغد اليوما في يختان بما * عليٌم أ

فأنكرهععا، الجهععم أبععا عليها فأحضر المتوكل، إلى وصولها قبل الحسن إلى البيات فوصلت
قوله: بمقتضى ذلك في الحسن وعمل تقاربا ثم

وماكروه * وأعنتوه صادروه الناس صادر من

ًا الحقوق وجاحدوه ناظروه * وبالباطيل بهت

باكروه منه حسٍن * أو قبيٍح من راح ما ومثل

ًا سلمة بن نجاح يخاطب الجهم ولبي بععن سععهل الشعر بهذا تمثل وقد محبوس وهو معتذر
عليه: وجد له صاحب إلى كتابه في هارون

والمنن الفضل مأوى * عفوك ففي المسيء عبدك عن تعف إن

ّق ما أتيت ٍإ من أستح حسن من تستحق بما * فجد خط

يزداد بن محمد بن الله عبد
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ًا هو وكان له، ووزر للمأمون أبوه كتب ًا، أيض الشععفوف ولبيه القصور، عليه يغلب لكن كاتب
ًا المعروف ًا، خط ًا والبصر السمع أن يمل وبيان ًا. حسن وإحسان

مععن بعععض فأحب يديه، بين يزداد بن ومحمد للمظالم، المأمون قال: جلس الصولي حكى
ًا أمععرت لععو المععؤمنين أميععر فقال: يا منه، يغض أن عنده ًا يكتععب أن محمععد أمععر فععي كتابعع

إقععاما الععدين عمععود جعععل اللععه فإن بعد فكرة: أما غير من فكتب الناس، على يقرأ الزكاة،
ل أنععه وسععلم عليععه الله صلى الله رسول فسن رمضان، شهر وصوما الزكاة، وإيتاء الصلة
زاد ومععا دراهععم، خمسععة فيهععا يكععون فحينئععذ درهععم، مععائتي تبلععغ حععتى الفضععة فععي شيء

ًا، عشرين يبلغ حتى الذهب في شيء ل وأن ذلك، فبحساب إذا ثععم دينار، نصف ففيها دينار
يحععول حععتى مععاله في أحد على زكاة ول ذلك، فبحساب زاد ما ثم دينار، ففيها الربعين بلغ

كمععل يععوما مععن الحععول ابتداء كان وقت في ذكرناه ما وكمل بعضه، ملك فإن الحول، عليه
ّيُن حد، ما فيه َب ُي فقال خط، بأحسن ذلك عليم" وكتب شيء بكل واللُه َتِضلوا أْن َلكم اللُه "

أميععر الخععط! فقععال: يععا فععي فارقنععاك فقععد اللفععظ فععي شركناك إن إنا محمد المأمون: يا
هناك فمن لمره، والمتقلد وسلم، عليه الله صلى الله برسول الناس أقرب إنك المؤمنين

النععبي آيات أعظم من إن المؤمنين أمير له: يا قال أنه الصولي غير المشابهة. وعن جاءت
معن يععرف ل ُأمععي وهععو وحيه، عنه وحفظ رسالته، الله عن أدى أنه وسلم عليه الله صلى
ًا، الخط فنون ًا، سائره من يقرأ ول فن بالشبه يشرفون فهم أهله في ذلك عمود فبقي حرف

النععاس أخععص المععؤمنين أميععر وإن بزيععادته، غيرهععم يشععرف كمععا الخععط نقص في الكريم
بععه فعلقععت ونهيععه، لمععره والمتقلععد موضعععه والععوارث وسلم عليه الله صلى الله برسول

على آسى ل تركتني لقد محمد المأمون: يا الفضيلة! فقال إليه وتناهت الجليلة، المشابهة
ًا! وسعي كنت ولو الكتابة مائة اختان انه له وذكر عمل، وله وقد المتوكل إلى الله بعبد ُأمي

الخلفععة المسععتعين ولععي إذ بفعارس وكععان يصعرفه؛ بعععد يععزل ولععم بهعا يطلبععه ألف: فلععم
فضععبط الخصععيب ابن وصرف لوزارته، المستعين فاختاره وزيره، الخصيب ابن فاستقدمه

القاسععم ابععن شععجاع وولععي بغععداد، إلععى فهععرب خععافهم، ثعم الموالي، على واشتد الموال
ثانية. محمد بن الله عبد إليها ُأعيد ثم الوزارة،

ثوابة بن محمد بن أحمد

التععراك، رؤسععاء لبعععض يكتععب وكععان الرفععض، اعتقععاد مععن به اتهم لما المهتدي من خاف
ًا، وقلده خلع، أربع عليه وخلع عنه، المهتدي فرضي فيه، شفع ثم عليه، ونودي فاستتر سيف

حاله. إلى ورجع

مخلععد بععن صععاعد دار فععي كلما بلبععل بععن إسععماعيل الصععقر أبي وبين ثوابه ابن بين وجرى
أمعا جاهععل لععه: يعا فقعال وتحععد، تشععد أن واللععه ثوابه: حكمك لبن إسماعيل فقال الوزير،
ًا معععه لععه يشد! وجععرى ل يحد ومن يحد، ل يشد من أنه علمت أبععو فحمععي هععذا، غيععر أيضعع
أبو ألمهما! فقال غلب إل اثنان استب فقال: ما ثوابة ابن من له وانتصر لسماعيل العيناء

ثوابععة ابععن عليه دخل الصقر، أبو الوزارة ولي الصقر! فلما أبا بالمس غلبت العيناء: فلهذا
ْد "تالله الوزير يقول: أيها وجعل يديه، بين ووقف َقعع ِطئين" كنععا وإْن علينععا اللععه آثععرَك َل لَخععا
ووله، محلععه رفععع لكععم! ثععم الله يغفر العباس اليوما" أبا عليكم تثريب "ل الصقر أبو فقال

وزارته. مدة عليه والبقاء إليه الحسان في قصر وما

رجاء بن الحسن

ًا فدخل المأمون، خلفة في ونشأ الكتاب، جلة من كان وهععو إليه فنظر الدواوين بعض يوم
الناشععيء المععؤمنين، أمير يا غلما? فقال: أنا يا أنت فقال: من قلم، أذنه وعلى جميل غلما
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وعبدك! فقال خادمك رجاء، بن الحسن لخدمتك المؤمل نعمتك، في المتقلب دولتك، في
عععن يرفععع أن وأمععر العقععول؛ تفاضععلت البديهععة في وبالحسان غلما، يا المأمون: أحسنت

الديوان. مرتبة

الكععاتب رجععاء بن الحسن قال: كان تأليفه، من المنثورة، الخبار كتاب في الصولي وحكى
تقلععد فلمععا فيهععا، يتنافسععان فكانععا يهواها، بلبل بن إسماعيل وكان القيان، من جارية يهوى

ًا: هععل سععألها ثم إليها، وأحسن الجارية ملك الوزارة إسماعيل لععم شععيء نفسععك فععي يومعع
مصععنوع بلععور قععدح إل نفسععي فععي يبععق ولم وزيادة، ُأحب ما كل بلغت تبلغيه? فقالت: قد

ابععن بكر أبي إلى الصقر أبو فتقدما ناولنيه، زرته إذا فكنت رجاء، بن الحسن عند كان مورد
ًا بالقدح ومطالبته الحسن بإحضار ُأخته ًا؛ أو عفو عنععده، وجلععس إليععه، بكر أبو فركب عسف

عنععدي مععا لععه: كععل فقععال عنهععا، تردني أحسبك وما حاجة في جئتك له: قد قال ثم فحادثه
ال: فعأعطني إيعاه. قعال: قعد تمنحنعي المعورد البلور فلك! قال: قدح ره! انكسعر! ق كس

صارت قد الرجل هذا به! فقال: إن فأحتفظ انكسر قد بزجاج ُأطالب أني ظننت فقال: ما
وتععاديه! فقعال: أمعا تكاشعفه أن معن أحسعن عليه وتمتن إليه تهديه ولن وسلطان، يد له

ًا، معه لي توصل شريطة، على ولكن فأفعل، لسؤالك القععدح إليععه فأنفذ فقال: أفعل، أبيات
أبيات: فيها رقعة ومعه

ّلم ٍة أجل * من تقلها بالكرخ أربع على س أهواها فيهّن جاري

ّياما نوب تمكنت تقاضاها الحسنى أسلف إن * والدهر بها منك ال

بلياها أدنى ما نفسك * وشجو مراميه أقصى ما قلبك بؤس يا

نملّها منه أيامنا أّن * لو أحسنه كان ما مضى عيٍش وطيب

ٍر أبا أشكو إليك ًى بك ًى هو ًا * أطعته بجو فعاصاها نفسي مرضي

ًأ كنت إن الصّب فأسعد ّواها كنت إن البل ذي على * واعطف غزل امر أ

فاها له أدنت التي دون حيل * مذ بهجته المسلوب القدح جاءك قد

ًا إليك خذه ُأولها ليالينا إحدى أن * لو به يجاد أن عزيز ك

إليها. وأخرجه أصبهان فقلده له، رق القدوح وأخذ البيات إسماعيل قرأ فلما

الفاسي بن عيسى

مخلععد بععن بصاعد امتحن قد وكان للمعتمد، وزارته في بلبل بن إسماعيل الصقر لبي كتب
مععن لقععي ممععا أكععثر منععه لقععي ولععي فلمععا مخلد، بن الحسن ورجا الصقر، أبي قبل الوزير
ذلك. في فقال صاعد

يجري بما الزمان صرف ترى * ألست الدهر عاقبة سوء بنفسي أقيك

يدري ل حيث من الياما * وتسعده نحسه يأمن اليوما في الفتى يصاب

ٍد تحامل من أبكي كنت وقد ًا * وأشكو صاع صدري بها ضاق منه ُأمور

ّيامه انقضت فلّما ّياما وتبدلت أ والذكر النقيبة ميمون * بأ

تسري أن قبل داريتها خفتها * ولو أمنتها إلّي منه أسهٌم سرت

ّكرني ًا وذ ًا الشعر من بيت الشعر سائر في المثال تضرب * وقد سائر

ًا * وجّربت فقدته فلّما عمرو على عتبت عمرو على بكيت أقوام
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ًا وقال ًا قرأ وقد صاعد في أيض الموفق: وفهمه فيه، ما بعض يفهم فلم الموفق على كتاب

عائبه إلى الحظوظ * ويهدي جانبه من يمنع الدهر أرى

كاتبه من أكتب أصبح * ر المي أّن الدهر عجب ومن

الخعوارزمي بكعر أبعا الثععالبي: أن منصعور لبعي اليتيمعة وفعي عبدوس؛ ابن كتاب في كذا
إسماعيل القاسم أبي الصاحب وبين بينه جرت محاورة في البحتري إلى الشعر هذا نسب

بععذلك: جععودت تنظيععره أعجبععه وقععد للخععوارزمي الصععاحب فقععال مسععامرة، أثناء عباد بن
بععن عيسععى قععال: كعان أبيععه ععن المععزرع بععن يموت الحفظ! وروى يكون هكذا وأحسنت،

ذات معهععا فاصععطبح يحبها، جارية له وكانت بلبل، بن إسماعيل الصقر لبي يكتب الفاسي
إليه: فكتب له، مهم في إسماعيل رسول وافاه حتى صبوحه في فهو يوما

الملك أيها عنها غبت إن * بالوجد تفّردها وأرحم لجاريتي هبني

ّلت بيننا ما * وألتاما منسدٌل الله وستر غدونا فقد التكك وأنح

وكسوة. ومال بطيب إليه ووجه أياما، ثلثة عندها يقيم أنه إسماعيل فحلف

الزجالى محمد بن الله عبد

الندلس: كععان أهل أنباء من المقتبس كتابه في حيان بن خلف بن حيان بن مروان أبو قال
عبععد بععن هشععاما بععن الحكععم بععن الرحمععن عبععد بععن محمد بن الله عبد يعني الله عبد المير

محمععد بععن اللععه عبععد عععزل قععد مععروان، بععن الملععك عبععد بن هشاما بن معاوية بن الرحمن
بعععد أقععاله ثععم عليععه، وجدها لموجدة أوقاته بعض في والكتابة الوزارة خطتي عن الزجالي
ًا وكان خطته، إلى وأعاده مديدة، ًا فأبععدوا الناس في محبب ذلععك فععي وقععال لرجعتععه، فرحعع

أبيات: من الشاعر ربه عبد بن محمد بن أحمد

ًا يا عّمر الذي الجامع * والمسجد المنبر به يزدهي ملك

ّيته في الله خليفة يجهر ما مثل للناس * يسّر بر

ًا للناس * أقمت فلقد تغب إن الرض قمر يا يزهر كوكب

واستوزر الديب ُأقيل * لّما فرحتهم مثل الناس فرح ما

ّبره حين الملك وابتهج يبصر بها التي الماما * عين د

ّبر كلما والرأي المر * في أجمعه المدار عليه قطٌب د

أبصر به استوى فلّما * أعمى غيبته طول البيت يزل لم

ًا ذلك في ربه عبد ابن وقال حيان: ابن يذكره لم مما أيض

ّدت جمالها وأبدت الدنيا تجددت وهللها شمسها إلينا * ور

ٍة جاءت السبت يوما عشية ّو يرجو ل الله * من بنعم زوالها العد

ًة منه * وأدرك العل من الكسير الله جبر بها فأقالها عثر

ًا الفاق فأشرقت ظللها بالنعيم علينا * ومدت وبهجًة نور

ٍة أعظم الله عبد بتجديد أزالها كان الله عبد * لموله دول

ّدها العيش نضرة تولت ولّما مآلها القديم العبد إلى * فآلت ر
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خللها تجري الرزق سجال * فظلت الندى ديم كفه من نشأت فتًى

ّي * كصفحة يمينه فريد من يجري الجود ترى صقالها أرتك هند

ّد فضيلٌة السماء نجم من نيط ولو ينالها حتى الكّف إليها * لم

بالكتابععة وجععل البيت هذا من رأس من أول هو هذا الله عبد والد الزجالي سعيد بن ومحمد
الزيععات وابععن يوسععف بععن كأحمععد وبيععانه، بعلمععه ورياسععته نبععاهته وكععانت عقبععة، وأورثهععا

اللغة. وحفظ بالدب لعنايته بالصمعي ويعرف وطبقتهما،

وهععو دابتععه، بععه عثرت الحكم بن الرحمن عبد المير أن بالسلطان اتصاله سبب في ويذكر
أكبر الله يقي مما ترى ل متمثلً: وما فأنشد غزاة، في

ّلوه، عنه أصحابه فسأل عنه، فعزب البيت صدر وطلب اتسععم مععن كععل بسععؤال وأمععر فأض
ال: أصعلح هذا، سعيد بن محمد غير عليه يقف أحد يلف فلم عسكره، في بمعرفة اللعه فق
ّتقي مّما الشيء البيت: نرى أول المير، فنهابه ن

فاستخدمه. بيانه، وراقه منه، كان ما الرحمن عبد المير فأعجب

وهب بن سليمان بن الله عبيد

بععن طلحععة أحمععد أبي الموفق أبيه وفاة بعد العهد ولية أحمد العباس أبو المعتضد تقلد لما
آخععر فععي ومععائتين وسععبعين ثمععان سععنة صفر من بقين لثمان الربعاء يوما وذلك المتوكل،

الوزارة من عليه كان ما على بلبل بن إسماعيل الصقر أبا أقر المتوكل، بن المعتمد خلفة
منععازلهم، وانتهبععت وحاشععيته، أبنععائه وعلععى عليععه قبض ثم بعده، الثنين يوما إلى والتدبير،

ذلععك قبل وكان سليمان، بن الله عبيد القاسم أبي إلى وبعث فاستتر، الفرات، ابن وطلب
ًا بمدة عليععه، ليخلععع إليععه، والبكععور منزلععه إلععى بالنصععراف وأمره المعتمد، قبل من منكوب

جميععع يععديه وبيععن وانصعرف عليه، فخلع المعتضد، إلى الغد من وبكر طياره، في فانصرف
والغلمان. القواد

بععن الله عبيد للمعتضد البيعة أخذ وسبعين تسع سنة من رجب آخر في المعتمد توفي ولما
بععن القاسععم ابنععه واسععتكتب المععور، سياسععة ونظم التدبير، فأحسن الناس، على سليمان

بععه وسععى المعتضعد، علعى الععرض فععي فاستنابه حاله، وجلت المعتضدي، لبدر الله عبيد
فأنشده: السعاية، إليه فدفع الله، عبيد وحضر سعايته، المعتضد يقبل فلم حسدته، بعض

ّقينا من خيٌر الله كفاية تغنينا بالحسان الله * وعادة تو

ً تركوا ما والله ول الوشاة كاد ً * قول ًء وفعل وتهجينا وبأسا

ٍر في نحن نزد فلم يكفينا الله مقالتنا * على علٍن وفي س

معععه، الصععيد إلععى بالخروج الجند وسائر القواد إلى يوعز بأن إليه تقدما المعتضد أن وحكي
عزيععز، والمععال استحقاق القوما لهؤلء المؤمنين، أمير له: يا فقال الشتاء، فصل في وذلك
ثععم حضرته، من خرج أن إلى عنه التهم! فأمسك به يجددون بما طالبونا بذلك ُأمروا ومتى
ذلععك. ففعععل ومنطقتععه، سععيفه وأخععذ عليععه بععالقبض حععاجبه السمرقندي خفيف إلى تقدما

وقتععه مععن فعععاد الخععبر، فعععرف أبيه، عن فسأل بدر دار من الله عبيد بن القاسم وانصرف
علعى فاسعتأذن العدار، إلعى بدر فركب يديه، بين وبكى إليه، الوصول في فتلطف بدر، إلى

معععي بععدر: إن فقععال الحععرما، مععع شععغل إليه: لي فوجه به، جاء ما وعلم فتبسم المعتضد،
ًا اسععتعملت قععد إليه: إني فوجه فانصرف الخبر عرفت إليه: قد فوجه تأخيره، يجوز ل خبر
حععل يععديه بيععن مثل فلما له، ُأخاطبه! فأذن أن بد ول الدب، من يحب ل ما الحال هذه في
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بشععيء، أمره في هممت فمتى الله، عبيد بدما معقود دمي المؤمنين، أمير وقال: يا سيفه
أنععا مععا فيععه، فيعارضععني بععأمر آمععره أن مقداره من المعتضد: يبلغ بمثله! فقال في أمرت
يجععاوز ول يعاود بدر: ليس فقال به؛ آمره ما ينفذ من مجرى مجراه وإنما رأيه، إلى محتاج

بععترك إليه وتقدما وأخذه، الحجرة غلق فكسر بدر، فخذه! فخرج فقال: امض به؛ تأمره ما
به. يأمره فيما المعارضة

إلععى بععدر مععع بععإخراجه إليععه أشععار فلمععا والرجلععة، بالععدهاء الله عبيد يصف المعتضد وكان
اللععه عبيععد مععن استوحشت لبدر: قد فقال منه، والبعد التخلص أراد إنما أنه له وقع الجبل،

ععن فععدافعه مكعانه؛ خراجهععا وأقلععدك عليه، أقبض أن على عزمت وقد الخروج، للتماسه
ًا الطيب بن أحمد وكان وراجعه، ذلك علععى فوقععف بععه، يععأنس المعتضععد وكان منهما، قريب

عبيععد فقلععق يستره، أن أحلفه أن بعد جرى، ما الله عبيد فعرف فوره من فمضى كلمهما،
مععن يملععك مععا جميع ثلث ومعه المعتضد إلى غد من فصار بكتمانه، نفسه تسمح ولم الله،

ملكععي جميع المؤمنين أمير يا لك جعلت له: قد وقال يديه بين فوضعه ومال، وعقار ضيعة
ً ًا حلل بلغععه، مععا سععبب عععن وسععأل ذلك المعتضد وولدي! فأنكر نفسي على وتؤمنني طيب

ًا وأحضر وصرفه، المعتضد فأمسك فدافعه، أخععبرت وقععال: أنععت مكععروه كل فأسمعه بدر
كععان ولمععا فيهععا؛ صععدقه بأيمان بدر له لنا! فحلف نيته فساد على إل يحصل ولم الله، عبيد
فقعال: ذلعك؛ إليعه رقعى العذي معن يعرفعه أن عليععه وألعح بععه فخل الله، عبيد حضر غد من

فليععس ثقععة، على فكن عندك، التشوق أراد وإنما الطيب. فقال: كذب بن أحمد به أخبرني
مات. أن إلى المطامير في وحبسه الطيب بن أحمد على قبض تحبه. ثم ما إل عندي لك

عليععك يخفععى المععور مععن للمعتضععد: كععثير يقععول كععان المععذكور الطيب بن أحمد إن وقيل
ًا: فما له دونك! فقال ويستر فقععال: اللععه؛ وعبيد بدر على الخبر الدواء? فقال: توليني يوم

إلععى به وجاء التوقيع فأخذ بذلك، له رقعة! فكتب لي فاكتب فعلت قد فعلت! قال: فإذ قد
أخرجععه فقععال: أنععا الطيععب ابععن فطلبععه وثععب، ثم الله، عبيد فأخذه إليه، ليتقرب الله عبيد
اللععه عبيد فرمى المعتضد، إلى فدخل إياه، فأقرأه بدر، إلى وركب داره في به ووكل إليك؛

وبععك منععك لععي نعمععة وكععل أؤمله، لم بما وابتدأتني نعشتني له: أنت وقال يديه بين بنفسه
ُأدخععل مععاله؛ وخععذا فععاقتله ذلك فأكره عندي عليكما يسعى بفلن! فقال: إنه هذا وتفعل ف

المطامير. إلى وقته في

الفياض بن محمد بن علي

إليععه بععالبكور وأمععره اللععه عبيد إلى المعتضد وجه فلما وزارته، يؤمل وكان للمعتضد، كتب
إليععه فععوض بمععا وأعلمععه هععذا علععي إلععى انصععرافه فععي دخععل الععوزارة، ويقلده عليه ليخلع

فسععد ثععم عليععه، وتعاهدا ذلك، إلى فأجابه أمره، في ومشاركته معاضدته وسأله المعتضد،
الفصعاحة? تعدعي حعتى كتبعت له: لمعن وقال المعتضد بحضرة الله عبيد فلحاه بينهما، ما

أولععى فأينععا المععؤمنين، لميععر كتبععت وأنا بغا، بن لموسى كتبت هذا? أنت تقول فقال: ألي
صععدور في وماله تعرفه ما على عنه الله رضي لبدر: مولك قالوا القواد إن بالفخر! ويقال

يجعد فل جفعائه، فعي تعلعم معن وهعو الفيعاض، ابن تستوزر أن أحب وقد الهيبة، من الناس
ًا! فلم وكاتبه الخليفة بين الناس الرأي. ذلك عن صرفه حتى به يلطف بدر يزل فرق

أبعي علعى الحادثعة حعدثت فلمعا المتوكعل، بعن عيسى لبي يكتب كاتب الفياض لبن وكان
ًا فععدخل الفيععاض، ابععن فاستتر كاتبه، على قبض عيسى إلععى سععليمان بععن اللععه عبيععد يومعع

مععا ول جععوابه، يكععون ما يدري ول يكره، بما الفياض ابن من عليه يهجم أن وكره المعتضد،
أبععي كععاتب اعتقععل لمععا الفيععاض ابن استوحش قد المؤمنين، أمير له: يا فقال عنده، يجده

وأزل وآنسه إليه له: ابعث فقال ذلك، عند المعتضد وجه وتأمل له؛ يكتب كان لنه عيسى،
إليععه، ينظعرون وقعوف والنععاس فعدخل الععدار، والطاعة! وأحضعره وحشته! فقال: السمع
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جهتععك غيععر معن وبينععه بيننععا لشععيء كاتبععك، بحبععس نععأمر علععي رآه: يععا لما المعتضد فقال
رائع مثلك تلقاء من متمثلً: وذلك الفياض ابن فتستوحش! فقال

ًا له خطابه وألن المعتضد، فتبسم ًء به، رفق عليه. وإبقا

الفرات بن محمد بن علي

ومتقععدمين كتابه من وكانا أحمد وأخوه هذا علي استتر الصقر أبي على المعتضد قبض لما
ًا منهما بعلي ودعا وحبسا، بهما ظفر ثم العمال، في به فجيء سليمان، ابن الله عبيد يوم
ه معا يشعكو العوزير! وجععل أيهعا اللعه فقال: الله دنسة، جبة وعليه مقيد وهو وأخعاه، لحق

يحتععاج ومععا العمععل أمععر في معه أخذ الروع عنه زال فلما بالجلوس، وأمره وسكنه، فهدأه
الصععدر، فععي جععالس رجععل انبسععاط والعمععال الموال ذكر في وانبسط كلمه فاتصل إليه،

كععذا وناحيععة كععذا، حاله من فلن وعاملها كذا، وهي كذا، مالها مبلغ كذا يقول: ناحية وجعل
عبيععد وجععه الفعاق.. فتهلععل علععى أتى حتى شريك، أو بمشرف يشد أن ينبغي فلن عاملها

ً واعمل له: اعتزل وقال الله فععأملى الكتععاب، أحععد ومعععه علععي به! فاعتزل قلت بما عمل
قيودهمععا بحععل فععأمر أخيععه، وأمععر أمععره فععي الععوزير كلععم ثععم بالعمل، وجاء طلب ما عليه

ارجعععا أمركمععا، فععي المعتضععد أسأل وأنا خلصكما، يبعد لهما: لن وقال عليهما، والتوسعة
الفععرات ابععن يعني قط الفتى هذا مثل فقال: أرأيتم حضر من إلى والتفت موضعكما، إلى

فأطلقهمععا بهمععا، إل يقععوما ل الملك أن أعلم فإني منه، استوهبهما أو المير فارقت ل والله
واستعملهما. أياما بعد

بهما؛ واستعن الفرات ابني فأطلق أمرك يتمشى أن أردت له: إن قيل الله عبيد إن ويقال
قععال: وكيععف أعمالها، وعلموا الدنيا داسوا قد القوما هؤلء أن وأعلمه المعتضد إلى فنهض
صععلحوا! فقععال: واستخلصععتهم ضععياعهم رددت نكبنععاهم? فقععال: إذا وقد نياتهم، لنا تصلح
وأحضعر فخععرج إليععك؛ وأمرهعم وبينععك، بيني والفساد عليك السعي في مأمونين غير إنهم
وقععص بععك، لسعتعين المعتضععد من استوهبتك له: قد وقال وآنسه، فأدناه محمد، بن أحمد
فقععال: افعععل، أخععي؛ محمععد بععن وعلععي الطععائي بإحضار الوزير فقال: يتقدما القصة، عليه

ضععمان علععى الطععائي ينععاظران وأخععوه هععو يزل فلم بهما، واعتزل دواة، فأخذ فأحضرهما
وفععي درهم، ألف ستين شهر كل مالها من يحمل أن وعلى بها، يتصل وما وسوادها الكوفة

فسععره، اللععه عبيد إلى به وجاءا خطه وأخذا وضمناه، ذلك ففعل دينار، آلف سبعة يوما كل
نكبععات بعععد معرات ثلث المقتععدر وزارة منهما علي ولي أن إلى ارتقائهما سبب ذلك وكان

فيها: رقعة إليه رميت الثانية وزارته في للمظالم جلس عظيمة. ولما

ًء حسٍن أبا صابا الحدثان من سهٌم * إذا وأحتسابا عزا

أثابا أعطى الذي أخذ * وإن يعطي ثم يأخذ الله فإّن

الله عبيد بن القاسم

اللععه عبيععد تععوفي فلمععا وهععب، بن سليمان بن الله عبيد أبيه حياة في المعتضد على عرض
علععي، وقعت التي الصدمة هذه من أفقت منها: ولما بذلك يعرفه رقعة المعتضد إلى كتب

ًا ُأحععدث أن وكرهععت الحععوادث، أوائععل فععي الواقععع الخلل علي يدخل أن آمن لم مععن شععيئ
عملععي يكععون مععا أمععره مععن ليأتيني فتوقفت سيدنا، المؤمنين أمير رأي علم دون العمال

واللععه العظيععم بالحادث كتابك وصل ببقائك؛ النعمة الله المعتضد: أستمتع بحسبه! فأجابه
وعند راجعون، إليه وإنا لله فإنا مني، وبلغ وأبكاني وأرمضني أقلقني ما علي فأورد عندي،

أشععك ولست وراءه، مثلك من مضى وما له، يغفر أن أسأل وإياه القاسم، أبا أحتسب الله
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تعمععل لمععا عليععك فبحيععاتي وصععية، إلععى يحتععاج ممععن ولسععت عليك، وحقيق بك، نزل فيما
ً بنفسك ًا، راحًة فيه فإن بالبكاء، اللوعة وأخرج ببدنك، يضر عمل إلى ذلك تجاوز ودع وفرج
أبععوك كععان مععا علععى المععور وأجععر ونفذها، فتقلدها فيها استأذنتنا التي العمال وأما غيره؛
شععاء إن إضععاعتك أخشى ول زيادتك، أرجو فإني طريقه، واسلك حذوه، وأحذ عليه، يجريها

ً وكععان اليععوما، ذلععك غععد فععي بالقاسعم خععدمه من إليه صار من المعتضد الله!. وبعث نععازل
بععذلك الثقععة فععإن عنععدي بمالععك وقال: ثق وآنسه، وبسطه أبيه، عن عزاه رآه فلما بالثريا،
القععواد وجميععع بععدر معععه فخععرج للععوزارة، عليععه خلع عظمت! ثم وإن المصيبة على توفي

منزله. إلى صار حتى والجيش

مععن كاملععة سععنة بعععد ومععائتين وثمانين تسع سنة الخر ربيع شهر في المعتضد توفي ولما
وعظمععت المور واستقامت الناس، على المعتضد ابن للمكتفي البيعة أخذ القاسم، وزارة
شأنه. وجل هيبته

بععه فعأغرى خعالفه ثعم القاسعم، فخعالفه الموفععق، بعن الواحد عبد توليه بدر رأي من وكان
قتله. حتى المكتفي

اللععه عبيد وفاة بعد بجرادة، المعروف محمد بن أحمد يستكتب أن أحب المعتضد أن وذكر
القاسم! فيقول وصنيعتك ويقول: تربيتك يديه بين الرض يقبل بدر عليه فألح سليمان، بن
عشرة قال: اختر أن إلى به يزل مجرب! فلم شيخ وجرادة غر حدث المعتضد: القاسم له

غيععره! فكععان لقتلععك المعتضد: واللععه له فقال القاسم؛ أمر القاسم! فاختار أو دينار آلف
قال. كما

غيره، وتقليد صرفه على وعزما لبدر، وفائه قلة وأنكر القاسم، ذلك بعد المكتفي واستثقل
وأنععت ببيعتععك قمععت وقععال: قععد يععديه، بيععن بنفسه ورمى المكتفي، إلى فصار ذلك، فبلغه

لععك أملععك، مععا بجميععع رقعععة قال: وهععذه ثم حرمته، توجب خدمته من أشياء غائب.. وذكر
الكلما? فععأخبره هذا في السبب المكتفي: وما عدوي! فقال إلى تسلمني ول وأمني، كله،
توليععة أردت وإنمععا شععيء، ذلععك مععن وقععال: مععا وغاظه صحته فعرف ذلك، عنه حكى بمن

ذلك. له فتم المكتفي، كتاب من لمكانه المرشح إتلف في القاسم الدواوين! واحتال

يتقلعب وهعو المكتفعي يععدي بيعن ومنطقتعه سععيفه حععل قد بالقاسم الصولي: لعهدي وقال
القرمطععي حععرب إلععى المكتفععي مضععى قال: ثم نفسه؛ يطيب والمكتفي ويقبلها، بالرض

المكتفععي مععع بععه. وركععب الظفر إلى أدت مشهورة آراء ذلك في له فكانت معه، والقاسم
ومععائتين. وتسعععين إحععدى سععنة فععي وذلععك الععدنيا، أياما من وكان بالقرمطي، دخولهم يوما

ألععف مائععة ومهرها فأجابه بنته، محمد ابنه بتزويج يشرفه أن المكتفي القاسم قال: وسأل
نفسععه: عععن يكتععب وكععان الدولة، بولي ولقب الدولة، أهل وعلى القاسم عليه فخلع دينار،

م الحسعين أبي الدولة ولي من ه الكتعب تعؤرخ أن وأمعر اللعه عبيعد بعن القاس بأسعماء عن
لخليفة. إل قط كان ما وهذا الدواوين، أصحاب

الجراح بن عيسى بن علي

علععى علته آخر في وهو القاسم وأشار الحسن، بن والعباس هو الله عبيد بن للقاسم كتب
ًا علععي وكععان للععوزارة، العباس فقدما أحدهما، باستكتاب المكتفي ًا زاهععد ًا متواضععع حافظعع
ًا للقرآن، ولعه الحععديث، أبيععه ععن حمععل وقععد تععأليف، ذلععك فععي وله وإعرابه، بمعانيه عالم
ولععم وآخرهععا، خلفته أول في مرة غير للمقتدر وزر ثم الكتاب، من لغيره تعرف ل بلغات

إل المععر هذا في بمقامي أحتسب كنت ويقول: ما العتزال، يحب كان بل ذلك، يهوى يكن
ًا الله، سبيل في مجاهد أني تذر. ول تبقي ل فتنة من خوف
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ولععم فطععولب اعتععاده، مععن على ذلك اشتد الظلم، من اليدي ومنع الملك، أمر ضبط ولما
زمععانه لن جليلها، عن تشغله المور بمحقرات شغله قولهم: إن سوى بشيء أعداؤه يعبه

ًا وحبس صرف أن إلى بذلك؛ يفي ل ًا، حبس وكععان مصععاحف، عععدة نكبتععه فععي فكتععب كريه
ال بعه؛ يرتفقعون قبلعه العوزراء كعان ممعا عليه يرد ما المال بيت إلى وزارته في يحمل فق

ًا، أخععذته فععإني عيسععى، ابن علي مال في الله من استحييت المقتدر: قد بععه وأحععاله ظلمعع
ًا به فاشترى مصر، مال على والمدينة. مكة على ووقفها ضياع

بععن اللععه عبيععد ابععن محمد علي أبو ذاك إذ والوزير إليها، إخراجه بعد مكة من استقدما ولما
ُأمر للوزارة، وقدما عليه خلع عجزه، تبين وقد خاقان، بن يحيى وابنيه محمد على بالقبض و
فسععلموا إليهععم يسععلم أن ووعععدوا الخلفععة دار إلى ركبوا قد وكانوا الواحد، وعبد الله عبيد
ًا وعامععل مظلععوما؛ وقال: إنه الواحد عبد فأطلق إليه، معاملععة، أحسععن اللععه وعبيععد محمععد

حيلة. فيه يمكنهما فلم مكة، طريق في قتله أرادا قد وكانا بهما، ورفق

ً أن إليه ورفع بععن علععي فمععن قتععل، طالب أبي بن علي قال: إن الله عبيد جلساء من رجل
حوائععج يقضي كان خافه!! ثم ول الله اتقى قال: أما أن علي زاد يقتل! فما ل حتى عيسى

تمثل: تكاثرهم ورأى للناس جلس فلما عليه؛ ويثني الرجل ذلك

ّ الناس ما ًا انقلبت * فكيفما وصاحبها الدنيا مع إل انقلبوا به يوم

ّظمون ًا وثبت فإن الدنيا أخا يع وثبوا يشتهي ل بما عليه * يوم

اه قعد بساما بن علي وكان ا هج ة، إلعى نفعي لم ًا جلعس العوزارة إليعه ردت فلمعا مك يومع
فيها: مكتوب رقعة القصص جملة في به فمرت للمظالم

ّد أضغنه وكنت عيسى ابن وافى ٍء * أش أهونه علّي شي

ّدر ما يمكنه فليس سواه * وما يدفعه ليس الله ق

ًا. مكروه مني ناله ل والله بساما، ابن هذا صدق عيسى، بن علي فقال أبد

نكبته: في عيسى بن علي به هجي مما الصولي وأنشد

ّيامكم نار منكم ففيها القلوب * كّل جرحت قد الجّراح بني يا أ

ّتع ل ّناس إقبالكم * فإّن دولتكم بالقبال الله م إدبار لل

للععوزارة! يصععلح ل بالعمععل فقال: حععاذق العباس بن حامد في عزله بعد استشير أنه وذكر
يتقلععدها أن عليععه عععزما أمضعاه! ثععم فيمععا المؤمنين لمير الله له: قدما! فقال: بارك فقيل
ًا، تعاون له: فاخرج فقيل ذلك، ينفعه فلم فيها، نصح لما فأبى، ولععك السم له فيكون حامد

ًا عيسى بن علي جعلنا لحامد: إنا طويل. وقيل امتناع بعد العمل! فأجاب فشععكر لععك، عون
وإنصععاف سععيرة حسن في أعواما خمسة هذا على المملكة أمر ومشى بخير، وذكره ذلك،
ًا وتضمن الستبداد، في حامد كله. وطمع ذلك يدبر عيسى ابن وعلي ظالم، من بمععال علي

ذلك. على يقدر فلم عظيم

البغدادي جعفر أبو

فععوله برقععادة، لععه البيعة وإثر إفريقية على تغلبه أول في الشيعي الله عبيد بالمهدي لحق
ًا الكتععامي، عروبععة وبيععن بينععه مععا وفسد إليه، السلطان وكتابة البريد صار ثم خفيفة، ُأمور
خععوف إلى البغدادي فصار جماعة، به وأغراه العبيدية، المملكة على المستولي حينئذ وهو

ًا، الكتعامي قتعل أن إلى يوما، كل في الموت يتوقع وكان شديد، ه وجيعء منافق إلعى برأس
حيععن الله عبيد عند حاله وجلت أعدائه، من البغدادي وتمكن بيته، وأهل أخوه وقتل رقادة،
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ابنععه وولععي أيععامه، آخععر إلععى حظععوته وتمععادت به، السعاية وانقطعت المهدية، إلى انتقاله
مدة. حاله على فأبقاه القائم،

فطيس بن عيسى

أبيعه حيعاة فعي العليعا الكتابعة وله قعد النعدلس أميعر الناصعر محمعد بن الرحمن عبد كان
سنة الخر ربيع شهر من للنصف الناصر عزل فلما وزرائه، في صدر ذاك إذ وأبوه فطيس،

عبععد بععن منهم: أحمععد رجلين إل عليهم، أنكره بسبب وزرائه جميع وثلثمائة وعشرين تسع
إليععاس بععن محمد بن وأحمد بالندلس، له ثنيت من أول وهو الوزارتين، ذا شهيد بن الملك
الكتابععة، إلى مضافًة أبيه، مكان الوزارة فطيس بن عيسى السنة هذه آخر في ولى القائد،

ًا عنهما عزله ثم محمد بن الرحمن عبد الكتابة له. وولى جمعهما من أياما خمسة بعد جميع
خلتا لليلتين السبت يوما وذلك الستسقاء، لشهود الناس مع برز وقد فيه وجه ثم الزجالي،

ُأقعد المصلى، من به فجيء ثلثين سنة الخرى جمادى من لعه وتمعادى الوزارة، بيت في و
الناصر. خلفة آخر إلى الحظوة زيادة مع ذلك

حزما بن سعيد بن أحمد

سععائر قبععل استوزره عامر أبي بن الله عبد بن محمد المنصور أن حيان بن مروان أبو ذكر
بالنععدلس، المؤيععد هشععاما خلفععة فععي وثلثمائععة يعنععي وثمعانين إحععدى سععنة فععي أصععحابه

الجللة، في حاله تناهت فلما خاتمه، يده في وصير المملكة، على مغيبه أوقات واستخلفه
ًا منععه وأنس برأيه، عليه زهي قد بأنه المنصور اتهمه والعامة، الخاصة وأملته بشععأنه، عجبعع

إن يقععول: واللعه وكعان نعمععة، عليه يغير أن دون الخدمة، عن وأقصاه الوزارة عن فصرفه
ًا، للنصيح حزما ابن ًا، الميععن جيب إلععى مضععطر سععلطاني أن وظععن برأيععه، زهععي ولكنععه غيبعع

المذلععة فرئم المانة، باسم الغرب كور في لينظر أخرجه ثم مدة، نكبته في تدبيره! فتردد
إلععى وصععرفه فيععه، رأيععه حسععن إلععى أعععاده منه، ذلك المنصور زكن فلما الدالة، من وتبرأ

خطته.

ًا كععان محمععد، أبععي الفقيععه فيه: والععد وقال الحميدي الله عبيد أبو وذكر الدولععة فععي وزيععر
أبععي ابنه عن وحدث قوية، يد البلغة في له وكان والخير، والدب العلم أهل ومن العامرية

عثمععان بععن محمععد بن هشاما بن محمد بن هشاما قال: أخبرني الفقيه أحمد بن علي محمد
الععوزير عن المصحفي عثمان ابن جعفر الحسن أبي الوزير آل من البشتني بابن المعروف

بعععض فععي عععامر أبععي بن محمد عامر أبي المنصور يدي بين كان أنه ، عليه الله رحمة أبي
ًا عععامر أبععي ابععن كان مسجون رجل لما استعطاف رقعة له فرفعت للعامة، مجالسه حنقعع

القلععم بععه! وأخععذ واللععه وقال: ذكرتنععي غضبه اشتد قرأها فلما منه، استعظمه لجرما عليه
أبععوك قععال: فأخععذ الععوزير، إلععى الكتاب ورمى فكتب: يطلق يكتب: يصلب أن وأراد يوقع،
أبععي ابععن لععه فقال الشرطة، صاحب إلى التوقيع بمقتضى يكتب وجعل رقعًة وتناول القلم

وقال: من قال: فحرد الشرطة؛ صاحب إلى فلن تكتب? قال: بإطلق الذي هذا عامر: ما
كتععب؛ مععا علععى خععط ليصلبن! ثم قال: وهمت! والله رآه فلما التوقيع، بهذا? فناوله أمرك
علععى تمادى التوقيع رأى فلما الرقعة والدك قال: وأخذ يطلق فكتب يصلب يكتب أن وأراد

ًا المنصور إليه ونظر بإطلقه، المر من به بدأ ما تكتععب? فقععال: مععا الكتابععة، علععى متماديعع
ًا فغضب الرجل، قال: بإطلق ًا غضب بهععذا? فنععاوله أمععرك وقال: من الول، من أشد شديد

والععدك فأخععذ يطلق فكتب يصلب يكتب أن وأراد كتب، ما على فخط خطه، فرأى الرقعة،
تكتب? قال: بععإطلق له: ماذا فقال به، بدأ كان ما على تمادى ثم به، وقع ما فنظر الكتاب
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ًا، الخط وهذا الرجل، اللععه أراد فمععن رغمععي، علععى يطلععق وقععال: نعععم عجب رآه فلما ثالث
قال. كما منعه! أو على أنا أقدر ل إطلقه

الجزيري إدريس بن الملك عبد

البيعان معن الغايعة في وكان عامر، أبي بن الله عبد بن محمد عامر أبو المنصور عليه عتب
بشرق المنيعة القلع بإحدى واعتقله قرطبة من أخرجه ثم الكتابة، عن فصرفه والخطابة،
ذلك: في فقال الندلس،

ًا جفاه قالوا ًة لديه يرجو * فليس غّربه ثم ثلث أبدا حظو

ً المقادير * على حكموا بل القول في عدلوا وما جاروا رشدا هدوا ل جهل

ًا الّصقال * قبل ضاربه السيف نصل يوقد أليس عددا جّمًة مرار

ّديه سقى ما إذا حتى ّيهما ح ّتز ر ًا * واه الفردا الصارما دعاه لدن

ّذب وما ّ المه ًا * زمانه تعّرقه من إل ًا مخطئ ومعتمدا طور

ّذة يدر * لم وشدتها بؤساه طعم يذق لم من وجدا ول نعماه ل

أحدا يؤتها لم حكمه في * لله أقضيٌة قالوه الذي هذا ودون

ٍد من المقدور للقدر بد ل ٍم على فيه * يلقاك أم بعدا وإن حت

وأولها: الناس في المشهورة قصيدتة معتقله من وكتب

ّلدي بعزما ألوى ّبري تج ّكر واعتياد الحبة * نأي وتص تذ

فيها: يقول

ٍة أفضل العلم بأن وأعلم مفخر وأسنى مكتسٍب * وأجل رتب

بالدفتر تقتنى السيادة * إّن تسد له المقتنين سبيل فاسلك

الّضّمر بالجياد يبلغ ليس * ما أهلها يبلغ القلما وبضّمر

ًا يقول وفيها فيه: حبس الذي المعقل يصف أيض

ّذرى عالي شاهٍق أجرد رأس في ٍد بعده * ما ال معمر من لموّح

صرصر ريح كّل فيه * وتهّب ناعٍب أعور كل إليه يأوي

ًة إليه يرقى من ويكاد البهر انقطاع يشكو عمره * في مر

بنيه: يخاطب آخرها وفي

تحظر لم مبسوطٌة * فهباته رغباتكم إحضاره تسأموا ل

الغبر الفراق وجه من * فيديل وجهه يسفر المنصور رضى وعسى

ًا وكان البيت، هذا سمع لما المنصور له فرق إليه. والحسان عنه العفو إلى سبب

إلععى بععه المفضععي إدلله في عامر أبي ابن مع الوزير حزما ابن قصة وذكر حيان، ابن وقال
المعععروف إدريععس بععن الملععك عبععد كععاتبه علععى غضععبه كععان السبيل هذا مثل إذلله: وفي

ًة له وإقصاؤه بالجزيري يشععركه مععن أكععثر وكععان طرطوشععة إلععى له وتسييره مرة بعد مر
ً التي الديوانية التعاليم في كهم وانهما العدد، علم على لتوفرهم العربية الداب من أعطال

ويحععب بهععم يععزري الجزيععري فكععان العاليععة، المراتععب بهععا وحصععلوا الجبايععة بهععا اسععتدروا
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شععأنهم، مععن يكن ولم النشاء، في إليه حاجته فرط ويتصور عامر، أبي ابن على الشتمال
علعى كاتبه وقلد خدمته، إلى حاجته فرط على حضرته عن وأقصاه المنصور، عليه فسخط
بعد ورضي الوقت، في الرسائل كتاب مشيخة لذهاب به فاستجزأ الرسائل، ديوان الحشم

أن إلععى الرسععائل ديوان له يتولى يزل ولم الرياضة، في حاله حمد لما الملك عبد عن ذلك
المنصور. هلك

بمععا والشعار الرسائل من فاستعطفه مدة، الزاهرة مطبق في سجنه المنصور ويقال: إن
إليه: فكتب تسريحه، أثمر

ّد * ل عامر أبي عفو من عجبت ّنه تتبعه أن ب م

ّنه أدخله عبده * عن عفا ما إذا الله كذلك الج

بعععده اسععتوزره ثععم مععاله، من اعتقل ما له وأطلق حاله، إلى وأعاده بذلك، المنصور فسر
عامر. أبي بن محمد بن الملك عبد المظفر

القطاع سعيد بن عيسى

فععي حركتععه وقععت عامر أبي بن محمد وصحب الديوان، إلى عيسى حيان: اختلف ابن قال
ًا وكان الجليلة، المنازل به فبلغ الحكم، دولة النقيبة. بيمن عنده مشهور

أكلععف رأيععه من ويبرمه كيده من يعمله بما ُأنسه مجالس في كان عامر أبي ابن أن وحكي
علععى ليلة ذلك في اكثر ولقد الوتار، سحر من به ويعلل العقار طيب من عليه يدار مما به

عليععه ينبسععط فكععان ملكععه، قبععل لععه كتععب كاتب أول وكان سعيد، بن عيسى الخص كاتبه
لععذته عععن الليلععة مععدة به وقطع شهوته، وبين بينه باعد فلما صحبته، وقديم حرمته بسالف

ًا! إما قال: اللهم النهععار صععلة علععى عزمععت قععد فإذا ومشقة، خدمة وإما ولذة شراب غفر
الحقيقععة، علععى بععه نقععم شععئت بمععا أمععر ثععم الخريطة، ولتحضر المسمعة فأسكت بالليل،
الطويلععة! الوقععات لقطععع الضيقه الساعة بهذه نستجم وإنما مفسدة، بالهزل الجد فخلط

لذة والنهي بالمر عدل ومن شيء، في منا وليس عيسى، وقال: أضجرنا المنصور فضحك
المنادمة. على الوقت بقية توفر الذكورة! ثم من انتفى فقد

حيان بن حسين بن خلف

التاريخ، صاحب خلف بن حيان مروان أبي والد وهو عامر، أبي ابن المنصور كتاب من كان
ًا المنصور قال: بكتني نفسه عن وأخبر ًا منعي أنكعره معا بعععض علعى يومع معن بععث تبكيتعع
فيععه اسععتنكر الععذي للععوجه وأنفععذني عنععي، وخفععف علي فأشفق منه، اضطربت ما فزعي
مععن فقععال: رأيععت أدنععاني ثععم مجلسععه، وأخلى فاستوقفني أياما، بعد بتمامه فعدت بطئي،
آلتععه، مععن آلععة أنععا وإنمععا للععه، والقوة الحول من برئ بالله وثق ومن استنكرت، ما ذعرك
فطععامن لسععواي، نفسععي مععن أملك ما إل لنفسي أملك ول إذنه، عن وأعفو بقدرته أسطو
وأنععا السععوق إلععى بععه أغععدو غزلهععا، من تقوتت طالما تميم، من امرأة ابن أنا فإنما جأشك

علععى عطفععي لععول اللععه عنععد أنععا ومععن تععراه، مععا اللععه أمر من جاء ثم بمكانه، الناس أفرح
أخبععار في مروان أبو ابنه الحكاية هذه الطاغي! ذكر للجبار وقهري المظلوما، المستضعف

يسامح ل التي وهيبته عامر أبي بن محمد المنصور مناقب وفي تأليفه، من العامرية الدولة
ًا نقصانها في ًا، النععاس أحشععاء حشيت حتى خاصة، ذي ول ولد من أحد مععن يععأتي ثععم ذعععر

العجاب. العجب بهذا العتاب كرما
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القاسم أبو الجرجرائي علي بن أحمد

ًا يداه فقطعت به وأمر مصر صاحب العبيدي العزيز بن الحاكم نكبه أو جناهععا لجنايععة جميع
إلععى وانصرف قطعهما إثر يديه عصب أنه عنه أصابه. وحكي لما ارتاع فما عليه، هو تجناها
ال: إن ععادته علعى لخعدمته فجلس ديوانه م المعؤمنين أميعر وق ععاقبني وإنمعا يعزلنعي ل

ًا وكان منه، يعجبون الناس لجنايتي! فجعل ًا جلد ًا حازم ًا، داهيًة ضابط ذلععك بلغ فلما فصيح
الععوزارة، إلى فرقاه به، نزل لما فظاظته على ورق لديه، به وشرف له، استعظمه الحاكم

لبنععه ثععم وليتععه مدة الظاهر لبنه ثم أيامه، بقية له فوزر الدواوين، أحد في قبل كان وإنما
ًا الظاهر ابن المستنصر سنين. ثماني من نحو

ً يكععاتبه فجعععل مكايععدته، القيععروان صاحب الصنهاجي باديس بن المعز وأراد لععه مسععتميل
ًا منها: بها، يتمثل قطعة بخطه له وكتب الله، عبيد بني على معه بالتحدث ومعرض

ًا صاحبت وفيك خلقوا انهم أدري كنت ما * لولك لهم خلق ل قوم

ًا يخدع أن يحب بربري مغربي صبي المر? هذا هذا من تعجبون الجرجرائي: أل فقال شيخ
ًا ًا! وإنما بغدادي الرمععوز؛ هذه على عثر إن ووزيرهم القوما بين ليوقع ذلك بفعل اتهمه عربي

ًا، إليه جيشت ل قال: والله ثم ًا، إهلكه في تحملت ول جيش بمجاز العبور للعرب وأباح نصب
ًا ذلك وكان العراب، قبائل جهة من النيل ًا، محظور ًا منهععم عععابر لكععل وجعل ممنوع فععرو

ًا، ًا منهم فأجاز ودينار ًا خلق إلععى يحتععاجون ل أنهععم لعلمععه بشيء يأمرهم أن غير من عظيم
ًا أثر لهم يكن ولم جاورها، وما برقة بناحية وأقاموا وصاة، مؤنس منهم قدما ثم طويلً، أمد

ًا، فسععكنها القيععروان إلى الرياحي يحيى بن بععن المعععز هزمععوا أن إلععى أمرهععم وآل أعوامعع
فععي وهععو فععارس، آلف ثلثععة فععي مائة وأربع وأربعين ثلث سنة الضحى عيد ثاني باديس
ذلععك بعععد وتكععاثروا نواحيهععا، علععى وتغلبععوا القيروان وأخربوا كثيفة، وجموع عظيمة أعداد

اليوما. إلى والمغرب بإفريقية

عامر أبو التاكرني سعيد بن محمد

عبععد بععن هشععاما ابن محمد المهدي مع القادمين أحد كان أنه الفقيه حزما بن محمد أبو ذكر
عبععد بععن العزيععز عبععد ولي قال: ثم عليه؛ والساعين عامر أبي بن الرحمن عبد على الجبار

أن إلععى أمععوره تععدبير ومتولي به، الناس أخص من سعيد بن محمد فكان بلنسية، الرحمن
مات.

وانشععقت العامريععة الدولعة انقرضععت الذخيرة: لمعا في هذا عامر أبا وذكر بساما ابن وقال
جبععل إلععى وآوى ظلمائهععا، مععن مععرق مععن أحععد كان رحاها، المبيرة الفتنة وأدارت عصاها،
عبيععد مععن وكانا صاحبه ومبارك مظفر حينئذ وأميرها بلنسية في فاستقر مائها، من عصمه

صععوت أجابععا أن إلععى ملكهمععا، مراتععب فععي وشععاركهما سععلكهما، فععي فععانتظم العامريععة،
ُلفق بهذا كان من وملك ملكهما وأفضى النادي؛ منهما وخل المنادي، مععن يعنععي الشرقي ا
فنهععل بالمنصععور، الملقب وهو العزيز عبد إلى المجابيب العبدى الطائفة تلك من الندلس

واستقل. مملكته بأعباء ونهض وعل، دولته في عامر أبو

ًا أن وحكي ًا كتب مجاهد الحطيئععة بيععت غيععر يضمنها لم رقعة العزيز عبد المنصور إلى يوم
يقول: حيث

ّنك * واقعد لبغيتها ترحل ل المكارما دع الكاسي الطاعم أنت فإ

ً إهابه من يمرق وكاد وأقعدته، أقامته المنصور على وردت فلما واستحضر ثيابه، عن فضل
وكتععب وبسععمل وعنون عنه؛ المراجعة واسمع لخطبك له: تطأطأ فقال التاكرني، عامر أبا

البيت: هذا
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الحرار شتيمة العبيد * شيم نزارها عبيد مواليها شتمت

ًا فنال بوزرائه، عامر أبا وألحق فيه، كان عما المنصور فسل دنياه. من جسيم

شهيد بن الملك عبد بن أحمد عامر أبو

فقعال واعتقلعه، فنكبعه بقرطبعة، خلفته في حمود بن علي بن يحيى المعتلي إلى به سعي
السععجن صععفة فععي رسالته في الحجاري غصن بن الملك عبد مروان أبو أورده ما ذلك في

ويعتععذر حمععود ابععن يسععتعطف النععون ذي بن يحيى المأمون إلى بها كتب التي والمسجون
إليه:

فيجيد حزنه بشكوى * يجود بعيد الهوان بمحتّل قريٌب

ّو فناله الماما عند ضّره بغى حسود الكراما لبناء * عد

ّقٌة مزاٌح إل ضّره وما رشيد وهو الذكر سفيه * ثنته ور

ّوق غيره الملك قبة في جنى ما جنى جيد بالعظيمة منه * وط

ّ بي وما بريد العالمين في به * فسار الهوى أبثثته الشعر إل

ًا آته لم بما أفوه فأزيد عندهم المعاني * لحسن متعّرض

سعيد الكلما بمنظوما * شقٌي فإنني بالمجون ذكري طار فإن

فيها: يقول

ًا هّمي عاليت المعتلي إلى يعود الكريم إّن * لكّرته طالب

ّلمه العل سبل جوده أراه همامٌا يسود كيف الحسان * وع

وجود الشباب سن على * عفاٌف بروده طي أن عنه الذمّا نفى

ّدي ٍد سبط أنه إلينا تؤ وشهود للهدى فيه * مخايل أحم

ومنها:

عديد لهّن ما رزايا * وأنحت الزبى بلغ قد الماء إن حنانيك

ًا لي * فهل وطلقه الهواء صافي إلى ظمئت ورود رضاك في يوم

ًا يرى أن لمثلك حاشا حرمٌة ولي شهيد الغداة وهو لها * مضيع

وبرود حاكه مما * مطارف عليكم من رحماكم من يعر فل

ٍر جواهر عقود الفتاة جيد شاكلت * كما دّرها المجد شاكل شع

أولها: بفتح ويهنئه يشكره قصيدة من فقال سبيله، وخلى عنه فصفح

ّد من العدا فريق أولق بطشك خاف مّما * وبالدهر يفرق عزمك ح

خندق دونك والنصر * وقارعته جحفٌل حولك والسعد تيممته

فيها: يقول

ٍة الّزبون الحرب رحى أدرت ّو * وغالبته بساح ّق بالبيض والج يعب

ّد أمره رّمة كفاك حوت فلما ّنق منه الحصر بكّف * وش المخ

ًا المن جّمة من وأسقيته ّطق ذاقه من ذاقه * إذا صافي يتم
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ّق مثلي لك وكم ٍما مستر ّق من * بعفوك مكار ّية ر يعتق المن

ٍما * سوى أجد فلم عنك المجد سماء كشفت ينطق خيمك طيب عن كر

مغدق نعماك مزن من * بأرجائها فجادني منك العفو رياض وردت

ًا أبيض أشكرك لم أنا فإن معرق أبيض للمجد هّزني * فل معرق

بالخلفععة لععه بويععع إذ المروانععي هشععاما بععن الرحمععن عبععد المطرف أبا المستظهر خدما ثم
كتابه. من وكان حمود، بن القاسم بعد بقرطبة

المغربي بن القاسم أبو

وكععان مكععة، إلععى فهععرب هععذا، القاسم أبي دما ونذر بيته وأهل بوالده العبيدي الحاكم أوقع
وانغمععس أميرهععا، وزارة فتقلد ميافارقين إلى صار ثم والعلم، الدب من العالية الرتبة في
يقول: ذلك وفي الصوف ولبس الزهد إظهار بعد النعيم في

ّدل ٍة من تب ّقع الشفوف الممّسك * بأنواع ونسٍك مر

صوف بلبس رضاه ول * هواه يحوي ليس غزاٌل له وعّن

ّد فعاد ًا كان ما أش الصروف مختلف الدهر * كذاك انتهاك

في بغداد وزارة إلى انتقل ومنها وزارته، وتقلد إليه فصار الموصل صاحب راسله هذا وبعد
الععرد فععي المشععهورة رسععالته كتععب وعنه القادر، بن الله عبد جعفر أبي بالله القائم خلفة
ًا بغداد من فخرج التراك من خاف ثم الجزية؛ وإلزامهم الحبابرة اليهود على وقععد مسععتتر
ًا لبس ً وجهه على ولف رثًة، ثياب يقول: ذلك وفي العامة، جملة من يمتاز لئل منديل

بأمراسه المجد علق * قد بامرٍئ العل مني تمّرست

رأسه على مسلوٌل * والسيف تيهه عن يرجع ل أروع

بأسه من الكثر * ويستقّل رأيه من النجدة يستنجد

ن اسعتدعي أن إلى بها وأقاما بميافارقين لحق ثم ثانية، الموصل إلى وسقط إلعى بغعداد م
ثانية. الوزارة

زيدون بن الوليد أبو

والفتنععة، الجماعععة أيععاما فععي بقرطبة الفقهاء وجوه أبناء من الوليد أبو حيان: كان ابن قال
وهععون مععذهب، كععل العجععب به فذهب لسانه، وانطلق شأنه، وعل شعره، وجاد أدبه، وبرع
أحجععن ظفر قرطبة حكاما أحد المكوي أحمد بن الله عبد من علقه وكان مطلب، كل عنده
الحزما، أبي والده حياة في جهور ابن الوليد أبي على يومئذ نفسه فألقى السجن، إلى أداه

صنائعه. في وصيره نكبته، من وانتشله له فشفع

اللععه أعععزك سععلبتني فيهععا: إن يقععول برسععالة معتقله من جهور ابن خاطب أنه غيره وذكر
ت إيناسك، حلي من وعطلتني إنعامك، لباس ر أن بععد حمياتعك، طعرف عنعي وغضض نظ

غععرو فل إليععك، باستنادي الجماد وأحس عليك، ثنائي الصم وسمع لك، تأميلي إلى العمى
لتجلد وإني مأمنه، من الحذر ويؤتى به، المستشفي الدواء ويقتل شاربه، بالماء يغص فقد

صاقله، بالرض ألصقه ومشرفي إكليله، عضه وجبين سوارها، أدماها يد إل أنا فأقول: هل
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ه، النعار على عرضه وسمهري تنجلعي، ثعم غمعرة والنبعوة ععواقبه، محمعود والعتعب مثقف
معذور: أبطأ وإن وسيدي تقشع، قريب عن صيف سحابة والنكبة

ًا ساء الذي الفعل يكن وإن ألوف سررن اللئي * فأفعاله واحد

ًا أكعون أن معن أخلعو العفععو! ول يسععه ولم أذنبت الذي الذنب ما شعري وليت فعأين بريئعع
ًا العدل? أو على وعكفت فأبيت، لدما بالسجود ُأمرت لو إل أراني الفضل? وما فأين مسيئ

بععه ابتلععي الععذي النهر من وشربت الناقة، فعقرت وتعاطيت السبت، في واعتديت العجل،
ًا وعاهدت لبرهة، الفيل وقدت طالوت، جنود فععي وتععأولت الصععحيفة، فععي مععا على قريش
ن وتخلفعت ُأحعد، يعوما النعاس بثلث وانخزلت ببدر، العير إلى ونفرت العقبة، بيعة صعلة ع

ورويععت فلتة، الصديق خلفة أن وزعمت ُأسامة، إمارة من وأنفت قريظة، بني في العصر
ما علي جرى فيما لكان به، السجود عنوان الذي بالشمط وضحيت خالد؛ كتيبة من رمحي
ًا: المجاز على ولو ويدعى نكالً، يسمى أن يحتمل عقاب

راحمينا له حاسديه * ترى بامرٍئ حادٍث من وحسبك

بعععد غششععتك مععا فاسععق! وواللععه بععه جععاء ونبععأ كاشععح، أهععداها نميمععة إل ذنععب ول فكيف
الجفاء عبث ففيم فيك، التشيع بعد لك نصبت ول الصاغية، بعد عنك انحرفت ول النصيحة،
ذات غيععر ولطمتنععي الضعععيف، علي وفخر المغلب غلبني وأنى مودتي، في وعاث بأذمتي،

خععدمتك، اسععم زاننععي وقععد ُأمععزق، ولمععا وتدركني ُأفترس، أن قبل تمنعني ل سوار! مالك
بساطك: في المحمود المقاما وقمت سماطك، في الجميل وأبليت

ٍد نظم فيك الموالي ألست أنجما الليل مع اقتادت النجم * هي قصائ

ًا: مععا منععه أحععس أميععر إلععى بعضععهم به كتب نميمة... ما إل ذنب ول قوله ويشبه زال تغيععر
فرصععة انتهععز حععتى الغوائععل، ويطلععب الحبائععل، ينصععب المير السيد أيها عليك لي الحاسد
ًا فأبلغك ًا زخرفه، تشنيع ُأمسك، ويقول وأغيب، يحضر ممن الحتراس وكيف زوره، وكذب و
تععدرك ل والحظععوة الكاذب، وصدق الغاش، استنصح وربما يفتر، ل وماكر يغفل، ل مرتصد
ًا: حضور المير والوسيلة? فأجابه السبب حسب على أكثرها يجري ول بالحيلة، الثقععة معتب

نيتععك مععن عنععدنا تقععرر ومععا عنععك، يحتععج حالععك وصععدق حضورك، عن يغني الله أعزك بك
اعتذارك. عن يغني وطويتك

يسععير وبينهمععا بذلك، الوزراء بعض إلى كتب المعتز ابن أن الداب زهر في الحصري وذكر
خلف.

يقول: هذه نكبته وفي جليلة، طويلة زيدون ابن ورسالة

ًا منهلها شافهت لقد للرزايا يا بالغمر! المكروه أشرب فما * غمر

ّنى * أني خاطره المرتاح الشامت يهنإ ل الخطر ضائع الماني مع

والقمر الشمس لغير الكسوف * أما عاصفة الرض بنجم الرياح هل

ّد الجفن يودع * قد عجٌب فل إيداعي السجن في طال إن ّذكر الصارما ح ال

ّبط وإن القدر على عتٌب فل ضّري كشف * عن قدٌر الرضا الحزما أبا يث

ًا أسألك فلم عني تله ل ّد معتسف ٍء غّب الّصبا * ر الكبر على إيفا

ًا يقول وفيها فريدة: قصيدة من أيض

ّنبل قرطست * لقد نزعها طال يكن إن الليالي لعمر النبل مقتل في بال

ٍة عرض في * لسانحٌة مآربي وإّن بآدابي تحلت ّي عطل ُأمن
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دخل على الزمان الفهم لذي * يبيت وكأنما بالقلى لفهمي ُاخّص

ُأجفى ٍة لكل نظمي على و الفصل بالمنطق الّسمطين * مفّصلة قلد

ًا العلم ببعض * شريت العدا ُأرضي كي أسطيع أنني ولو الجهل من حظ

سهل العل إليه تأوي جانٍب * إلى مائل عتابك في إني الحزما أبا

ّبحتك شكري حمائم ً ص الهدل آدابي أفنان من * تناديك هوادل

ٌد ًى إلى الجياد استّن إذا جوا ّطر مد الخصل أمد على فاستولى * تم

ًا ثوى الّشكل أذى من ناله ما * بتصهاله يشتكي الهون مربط في صافن

ًا ليس ما الواشون زعم أإن ّذر مزعم خذلي! في وتعذر نصري في * تع

الرسل من قال: إني إذ * مسيلمًة ُأطع ولم الفجار حرب استثر ولم

عقلي ويعقلني الواشي به * أشار الذي عن نهاي لتنهاني وإني

ّلت النعل هي ّلة إنها العادي * لقيل مكذٌب أنت فهل بي ز الحسل ز

والوصل! القطيعة بين الهوى * وقوف واقٌف فعليك بين ظني إّن أل

أبععو قرطبععة أمر ولي فظهر! ولما تقدما كما فيه شفع أن إلى السجن من الفرار له تهيأ ثم
لدولته، اصطنع الذين في وقدمه خطته وأسنى به، نوه الحزما أبي أبيه بعد جهور بن الوليد

علععى بعععد وقصععره المعترضة، المور بعض في الذمة أهل على للنظر وعينه راتبه، وأوسع
علعى وغلعب ذلعك، فععي التصرف فأحسن الرؤساء، وبين بينه والسفارة الخاصة من مكانه
الملوك. قلوب

الثععواء فأطععال بمالقععة الحسني علي بن يحيى بن إدريس بحضرة مطلب له عن أن واتفق
ابععن عليععه فعتععب ُأنسععه، مجععالس وأحضععره نفسععه، على خف إدريس من واقترب هنالك،
فيه. رأيه حسن إلى عاد ثم قفوله، قبل التصرف ذلك عن وصرفه جهور،

خواصه، من وصار كنفه، في ونزل إليه، وطنه عن فهاجر محمد، بن عباد المعتضد واجتذبه
ثععم والعارضععة؛ اللسن من ُاوتيه ما لفضل رسائله، مهم في له ويسفر خلواته، في يجالسه

ن تفعد الكتعب فكعانت البر عبد بن محمد أبي بعد له كتب النعدلس، شعرق إلعى إنشعائه م
فععأقره المعتضععد، بالمنثور! وهلععك منها أشبه بالمنظوما هي كتب إشبيلية من فيقال: تأتي

رض تكرمتعه، فعي وزاد حعاله، علعى عبعاد بعن محمعد المعمتد ابنه بعه، السعاعين ععن وأع
الوليد. أبي بن محمد بكر أبا ابنه وفاته بعد واستعمل

الرجال أبي بن علي بن محمود

علععي وفععي إفريقيععة، برامكععة بيتععه وأهل وأبوه هو وكان الصنهاجي، باديس بن المعز نكبه
شرف: بن محمد الله عبد أبو يقول منهم

ًا جاور ّي ٍة تحفل ول عل ّدرعت * إذا بحادث السل عن تسأل فل ا

ّيين * حاز فقد الفعال في المسّمى حكاه إسٌم عمل ومن قوٍل من العل

والبدل والتوكيد والعطف * كالنعت له الكريم الحّر السيد فالماجد

والحمل الميزان في حالن * للشمس وكذا شانها وسواه العل زان

الكفل من يهوى ما الخصر من * يشنا به يعجزون ما عابه وربما

والمقل والفواه المسامع * ملء تجد إليه وانظر به وانطق عنه سل
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ًا، علي وتوفي فيها، نكب التي السن في هذا محمود ابنه بنكبة ينذر حياته في وكان مستور
ُأعطي عليه وخلع عنه فعفا فيه المعز ُأخت قال: شفعت قال! ثم ما ذلك فوافق للععوقت و
محمود: يقول النكبة هذه وفي أبيه، ضياع بعض

ًا تخذتهم وإخواٍن للعادي ولكن * فكانوها دروع

ًا حسبتهم فؤادي في ولكن * فكانوها صائباٍت سهام

ّنا صفت قد وقالوا ودادي من ولكن صدقوا * لقد قلوٌب م

مثنى بن أحمد بن الرحمن عبد المطرف أبو

وكععان بلنسية، صاحب عامر أبي بن الرحمن عبد بن العزيز عبد الحسن أبي للمنصور كتب
عنعد إليعه رسعالته فعي وصعف كمعا العلوما من ذلك غير في وتقدمه وبيانه بلغته على معه

يلعم، ل شععثي وأن تععرما، ل حعالي أن تيقنعت وأبنععائه: ولمعا أهله على يرققه عنه، انفصاله
يشععتد أن القععذى، طععرح وطععرح النععوى، نبععذ نبذ بمن وأخلق الرغبة، وأكدت العزمة أبديت

الرجععاء انقطععاع ولععو تحركععت، مععا اليععأس لععول وواللععه جأشععه؛ يطمئععن ول استيحاشععه،
ًا ترى ولن التحصيل، به علي ويقضي العقول به لي تشهد الذي وهو لتماسكت، للحر طارد

كالياس.

الخر: قال وقد

ّنك ًا ترى لن وإ الهوان طرف به * كإلصاٍق لحّر طرد

منجععح، مثعل ععذرها نفعس ومبلعغ تهدمت، حتى وأقمت عذرت، حتى صبرت لقد الله وأيم
أثععواب ولبسععن ظله، إلى وأوين بذممه، واعتصمن بحرمه، أقمن ودائع مولي أستودع وأنا

ًا يديه بين وخلف لبعاده، وجده عظم من استيداع وأستودعه فضله، وإنععي فؤاده، من فريق
ول أرتععدع ول انععي، ول أفععتر ل ناشععر، نعمععة ومعتقععد شاكر لعبد يممت، وأين خيمت، حيث

منععي، وبعععدها الععدار قععرب علععى إليععه وينمععى عني، مولي إلى سينهى بما وحسبي أنثني،
أن وبععد قبعل اللعه وأسعأل العليعة، وخلصعائه الجلة، لكابره ذكري حسن الله يعلم وكذلك
منععي قطععع الزمععن الموجععع: بعععد قععول وأقععول المقامععات، علععى ويقععارض بالنيات، يجزي

الرسالة: هذه وأول حرمتي؛ لديك وأدال عصمتي،

ٌد الله قدر وروده يقضى * حين وار

تريده ما يكن * لم إن يكون ما فأرد

الجععد مععن بععه منيععت ومععا مععآلي، وسععوء حالي جلية مولي على ذاهب فصولها: وغير ومن
أن الععذكي وفهمه الجلي علمه وفي سعد علمت بالذي إل قلت وما الظاهر، والتأخر العاثر
ينقطععع، ثععم مععدى للحتمععال وأن يغيععض، المعضععل علععى الصععبر وأن يفيض، امتل إذا الناء

عينيه في وأظلم كمده، بشأنه وتناهى جلده، غلبه لما ومملوكك يرتفع، ثم منتهى وللتحمل
ًا يجد لم الختيار، طريق عليه وسد النهار، ضوء ً النفععار، مععن العسععرة مضايقة من بد خجل
ًا له، اللحق الشمات من به: الملم الخلل من وتألم

ٍة من خيٌر وللموت هوان مّس العلياء ذي المرء * على لها يرى حيا

بيان عديم قالوا يقل لم * وإن كلمه حسن يلغ يتكلم متى

إليه وألقى النون، ذي بن يحيى المأمون فاستوزره طليطلة، إلى بلنسية من ارتحاله وكان
وإطنععاب، إسععهاب عليععه الثنععاء فععي حيععان ولبن غناؤه؛ وشكر اكتفاؤه فشهر كلها، بأموره
النععون، ذي ابععن عنععد حظععوته وتزايععدت أحب، ما على به فلحقوا بنيه، في المنصور وأعتبه
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ابععن أنفععذه اللععه، عبععد ابنه وقدما ببلنسية، العزيز عبد المنصور توفي فلما كفايته، وظهرت
فسععكنت ركنععه، وشععد معععه، بالمقاما أمرهم كثيف جيش في خاصته من قائد مع النون ذي

عليه. الدهماء

الحجاري غصن بن الملك عبد

حضععرة أعمععال مععن بوبععذة النبهععاء مععن جماعععة مععع واعتقلععه النععون، ذي بن المأمون نكبه
علععى دلععت والمحععزون والحزن والمسجون، السجن صفة في رسالة إليه فكتب طليطلة،

منهععا السععتعطاف، فععي شعععره مععن بيععت ألععف وأودعها والحفظ، والدب العلم من مكانه
قوله:

ٍأ * على عني الماء حلو الدهر أزاح زعاقه وأسقاني ظم

ّو مذاقه لي يحلي المأمون * رضا من به أظفر إن وبالمرج

ّفني وناس ٌء بهم ل سباقه ساقي في فزمّا * ألّم شقا

ّذود ذاك بقطيع * ول عيٌر العير بذاك لي يك ولم ناقه ال

ّبتما ًا السعد استحال ور أذاقه مّما المعتدي * فذاق نحس

ٍة من أهدى عيٍن وأعمى ّد قطا وثاقه مفحصها بمثل * وش

محاقه فأرقب بهاؤه * وتّم كماٍل إلى الهلل صار إذا

ّطلقه البشاشة أثر * على يأتي الدهر هذا عبوس وإّن وال

ٍم علق مني الدهر أضاع ّيز نظر * إذا فه راقه منه المم

ّي ّي * لديه اليادي لتقديم فتى وأ ٍد وأ للعتاقه! عب

وقوله:

ّليني وخّل ّيم المشوق كرب من * ويكشف داره بعد على يس المت

ّلتي عليه موقوٌف ودادي وتوهمي به مشغوٌل * وفكري وخ

ّدثت كما * بليت وحيلتي سجني ضيق من أنني على ّيم حفش عن ح أ

ّلي ذكر فيه ُأجانب ّلم الخيال طيف من * وأخجل كرامًة خ المس

ٍء فرٍح * فمن وتغتدي تروح الدنيا نوب أرى ّيم وهّم نا مخ

ّنم المسرع بدار * فبادر وعطفه الزمان إسعاف شئت إذا المتغ

ّيك يحيى بيا وناد وتعظم تسم بإسماعيل * وثّن بالمنى يح

أرقم شدق في ُألقيت ولو * خلصي الردى من أرجو المجدين ذي بعطفة

وقوله:

ٍة في نحن ّظى منها ليسر حال الخطوب وتبكي الردى * يتل

نصيب الهواء نشق في ول * ل حٌظ البسيطة وطء في مالنا

ٍة ظلف كأنه محّل في دبيب دبيٍب لذي فيه * ليس شا

خطيب للخطوب الساق في * رّن ما إذا الثقيل الكبل وكأّن
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يصيب ل سهمها كان * طالما بقوٍس الخطوب يد رمتنا إن

ّثر يكن أو ّو الزمان ع المجيب القريب * لنعاشنا فمرج

مغلوب بأنه نادى * حين نوٍح دعوة الله أجاب قد

ّلة الجلل ذو وشفى ّيو ع أيوب الردى شارف وقد * ب أ

ّد * أس استي وقد يوسٍف سجن وانقضى ًا وارت يعقوب مبصر

عنه. وعفا وأطلقه الرسالة هذه على وقف لما المأمون له فرق

البر عبد بن محمد أبو

إسععماعيل، ابنععه قتععل فعي البديعة الرسالة عنه وله بإشبيلية، محمد بن عباد للمعتضد كتب
يععديه، مععن للخلص فاحتععال عليععه، غيععر حععتى إليععه بععه سعي ثم روية؛ دون كتبها إنه ويقال

معن أمعره فعي سعار العبر عبعد بعن عمعر أبعا المعاما أبعاه أن يحكعي شيوخي بعض سمعت
عبععاد علععى دخععوله فلول وشععاطبة، بلنسية بين يتردد حينئذ وهو الندلس، بشرق مستقره

ًا نادى محفعوفين عنعه وانصعرفا فيعه، معتضعد: فشعفعه يا ابني معتضد يا صوته: ابني رافع
بالحتراما. ومكنوفين بالكراما،

الرتبععة، صععدر وتبحبععح الحلبععة، بالنععدلس محمد أبو شأى الذخيرة: لما في بساما ابن وقال
زحعاما، والتفعاف خصعاما طععول بعععد عبعاد قدح به ففاز العناق، إليه وامتدت الفاق، تهادته
فجهععد بمقععدمه، زيععدون بععن الوليععد أبععو وغص حباله، في وتورط لمقاله، محمد أبو فأصاخ
العشععاء وأن خسران، بصفقة باء قد أنه محمد أبو رأى ولما دمه، إراقة في جهد كل زعموا

يععزل لم أنه زعموا الوسيلة؛ الخلص على والتمس الحيلة، أدار سرحان، على به سقط قد
وأخععذ التسيار، عصا ألقى بالتغير، وأحس الحذر استشعر فلما النس، منقبض النفس نافر
فاسععتناما داره، واسععتوطن جععواره، رضععي قد أنه عباد ظن حتى والديار، الضياع اقتناء في
ويتثاقععل منهععا يتفععادى محمععد أبو فجعل الجزيرة، رؤساء من خلفائه بعض إلى برسالة إليه

من مستقره إلى رجع كيف، وسله ونجا الطيف، انسلل عباد يد من انسل قال: ولما عنها؛
اللحععاق لععه وزيععن وعقاره، بضياعه فعوضه الحذاء، بن عمر أبي على الحيلة وأدار الشرق،

طلععع فلمععا ويعدليه، ويسعتدرجه يسععتهويه ذلعك قبل عباد كان وقد قراره؛ وسوء بواره بدار
ويمنيععه، يعععده كععان مععا أضعععاف فيععه الزهد من وأظهر وقصره اسره أن على يزد لم عليه

ً يترك كالبدر الدول، في يتنقل ذلك بعد محمد أبو وجعل التالععد جمععع وقععد منزل، عن منزل
الطوائف. ملوك أكثر عن وكتب الطارف، إلى

القصيرة بن سليمان بن محمد بكر أبو

للعلعم ويسعر فلزمععه، بالعفعاف قعال: وشععهر المعتضععد؛ دولعة في نشأ أنه بساما ابن حكى
ًا وهععو اليععاما، علععى والخروج العلما، مزاحمة إل تأبى نفس له وكانت وعلمه، فعلمه دائمعع
ًا وتطمعح، فتتطععاول غلوائهععا معن ويطعأطيء فتجمععح، عنانهعا من يغض خدمععة معن ممتنعع

ًا السلطان، مععن وهيبععة تزهععده، عفععة بيععن العيععان، مععن نظرائععه مرتبععة عن بنفسه وقاعد
ً فيها فتصرف دولته، آخر للمعتضد عليه نبه زيدون ابن أن وذكر تقعده، المعتضد إلععى قليل

السععفارة، في عليه عول ما وأكثر الوزارة، مثنى إلى فأنهضه المعتمد إلى المر أفضى أن
إلععى آمععالهم وجععوه انصععرفت حععتى بالندلس الطوائف ملوك وبين بينه مرة ما غير فسفر
ًا بينهما فسفر اللمتونيين، ظهور أول تاشفين بن يوسف فععي واشععتهر صععوابه، فكععثر مرار

ًا إليه المعتمد واضطر وذهابه، مجيئه الله ذات واتسععع حععاله، فعظمت دولته، آخر في قريب
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ًء دولته على واستولى مجاله، كععان، مععا خلعععه مععن كععان أن إلععى أشععكاله، عنه قصر استيل
مععن جملة وفي حرب، من أحد بكر أبو فكان مائة، وأربع وثمانين أربع سنة رجب في وذلك
ًا الحال تلك على وأقاما نكب، مععن كععان مععا تاشععفين ابععن تععذكر حععتى أحوال، ثلثة من نحو
صععاحب مععن عليععه ورد كتععاب الععذكر ذلععك سععبب إن ويقال طريقته؛ وسداد خليقته، حسن
شأنه ورفع دواوينه، كتب ووله حينه، من فاستدعاه عنه، الجواب في منه بد يكن لم مصر

يتوله. كان ما على فأقره يوسف بن علي ابنه بعده وولي وأعله،

اليابري الوكيل ابن

ً الكاتب الوكيل بن عيسى بكر أبو كان فحكععى اللمتونيععة، الدولة في غرناطة في مستعمل
ُأشخص عليه فقبض دينار، آلف عشرة يبلغ جليل مال عليه أنكر نه ًا و مراكععش، إلى منكوب

رة، ببنعي المعروفعون القاسعم بنو يومئذ وبها سل مدينة به الموكلون بلغ فلما ربعاب العش
قصععيدته قععال المععدبر بععن محمععد بععن أحمد الكبر جدهم أن ويذكر المداح وأرباب السماح
الوقععوف عنععد فبععادر إليععه، إيصالها وسأل به، ويستجير الحسن، أبا القاضي يمدح الشهيرة

إلععى بإععادته عليععه والبقاء عنه الصفح وسؤال وتحمله، المال بتضمن المخاطبة إلى عليها
وأول مععاد، أنبعه غرناطعة إلعى الوكيعل ابعن وعاد والسعاد، بالسعاف جوابه فصدر عمله،

القصيدة:

خفقا حكى فؤادي أما سليمى * أقرطي البلقا جانب من يلتاح إذ البرق سل

العشقا ذاقت أما البين شك لو * أريعت دمعها الغمامة تلك أسبلت ولم

فيها: يقول

ًا سل * فآوت قلبه فّرق الغرب بأرض غريٌب ٌة فرق فرقا ويابر

ًا يلف لم ناح أو بكى ما إذا والورقا الغمائم إل شجوه * على مسعد

المدح: في ومنها

ٌء ّ الطرف يغّض حيا أنقى بل الحزن في المزن كماء * وعرٌض العل عن إل

ّنجم منير * وعدٌل الربا خّضل قد الماء نمير وفضٌل ّور قد ال ُلفقا ن ا

ّلها المانّي بنعماك بلغنا ّيٌة بقيت * فما ك تبقى أن غير ُأمن

عطية بن أحمد جعفر أبو

بهععر بهععا العتيقععة، وهععدايتها الكريمععة عنايتهععا ونشععأة الحقيقة، على الحفصية اليالة صنيعة
أدنععى لععه واستوسععق بعصععاه، النععاما بععل اليععاما ساق حتى وانتهاؤه، ابتداؤه واشتهر بهاؤه،

ًا توجد ولم براعته، سودته من أحد وهو وأقصاه، الشرف وكععان صععناعته، اصطناعه من بد
عنععوة مراكععش دخلت فلما تاشفين ابن يوسف بن علي بن لسحق كتب قد أمره أول في
مائععة، وخمععس وأربعيععن إحععدى سععنة لشععوال عشر الثامن السبت يوما إيلن باب جهة من

الجععد بععه وبلععغ النععاس، غمار في ودخل جعفر أبو توارى أصحابه، من وطائفة إسحق وقتل
عليععه، يجععرى بمععا ليتبلغ الرماة من المرتزقين في ارتسم أن إلى والستتار الستخفاء في
المجاهععد المعظععم الميععر إليه فنهد أمره، واستفحل بالماسي المعروف الدعي ثار أن إلى

الرايععة المحفععوف التوحيععد دعايععة ناصععر حفععص أبععو المرحععوما الرضععى المبارك المقدس
وغي كفر ذي كل من له وسبيت وصرائمه، صوارمه بالمضاء حبيت الذي والتأييد، بالظهور
لععذي عشععر السععادس الخميععس يععوما وذلععك أصحابه، وانهزما يديه على الله فقتله كرائمه،
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الفتععح بععذلك عنعه مخععاطب بإحضععار عليععه اللععه رضععوان وأمععر وأربعين، اثنتين سنة الحجة
وتنكععر العسععكر، رمععاة فععي نفسه أخفى وقد جعفر أبي على فنبه الجسيم، والمنح العظيم

التي رسالته فكتب بإرادته، إليه وأوعز لسعادته، به فدعا المنكر، غير المعروف وهو جهده
ًا أورثته ًا، تشريف ً أغر وصيرته وتكريم ًا، كان أن بعد محجل الكلية بالكتابة ُأوثر وبسببها بهيم

من أمن إل معتلق به أعتلق ما والطهارة، البركة المعروف البيت هذا عادة وهي والوزارة،
كظيظ لها وسماحه معروفة أبواب زالت ل بالهوادي، لحق إل عجز إلى ألتفت ول العوادي،

ن ا الزحعاما، م الععداء ويغعول بالنععاما، الوليعاء يععول وصعفاحه صعفائحه ععن يصعدر وم
بالنتقاما:

ٍة أرضى ل آمين آمين آمينا ألف إليها ُأضيف * حتى بواحد

ا بعد ماسة وادي من هذا المباركة: كتابنا الرسالة هذه فصول ومن ن تجعدد م ر م اللعه أم
ِد مععن إل النصُر "وما المعلوما المعهود ونصره الكريم ْنعع ِز اللععه ِع بهععر فتععح الحكيععم"، العزيعع
ًا، النوار ًا، المؤمنين بنفوس وأحدق إشراق ًا النائمععة الماني من ونبه إحداق ًا، جفونعع وأحععداق

ًا، الشكر غايات واستغرق ًا وصععفه لكنععه اللسن تطيق فل استغراق ًا، ول إدراكعع جمععع لحاقعع
الكرب: عقد إلى المال دلء ومل منقلب، أكرما النعم في وتقلب والرب، الطلب أشتات

ّتح فتٌح القشب أثوابها في الرض * وتبرز له السماء أبواب تف

الضععالون أولئععك كععان مهلععة، بشععرحه الحععال تعععط لععم حين جملة، به بشارتنا تقدمت وقد
ًا بطروا قد المرتدون ًا، عدوان ًا، معنى الكفر واقتطعوا وظلم ليزدادوا الله لهم وأملى واسم

ًا، بمهععولته، القلععوب واسععتهوى عبلته، بخز النفوس استمال قد الشقي مقدمهم وكان إثم
مععن الرسل إليه ونسلت وكثب، بعد من المخاطبات فأتته حبالته، من الشيطان له ونصب

تلععك وأوردهععم ذلععك، إلععى قععادهم الععذي وكان عجب، أعجب الخواطر واعتقدته حدب، كل
فيمععا النععاس عععن النقطعاع برسعم ارتسعم ممععن السواحل بتلك كان من وصول المهالك،

لبسععوا اليععاما، وأطراف الليل آناء والصياما، بالقياما زعمه على واشتغل العواما، من سلف
ًا، للناس ًا، للرياء وتدرعوا أثواب ًا. للتوفيق لهم الله يفتح فلم جلباب باب

وافععدات وأتتععه منععونه، بععوادر إليععه وبادرت لحينه، الله بحمد الدعي: فصرع ذكر في ومنها
تصععيبه، ل العواما هذه في المنية بأن بشر أنه يدعي كان وقد ويمينه، يساره عن الخطيات
ً سواه في ويقول تنوبه، ل والنوائب ًا، قول ًا الله على ويختلق كثير ًا، إفكع ععاينوا فلمعا وزور

لععم مععا تعععالى اللععه أمر من فيه ونفذ أضلعه، على السنة خطته ما ورأوا اضطجاعه، هيئة
تسععاقط وجوههم على وتساقطوا الحزاب، من لهم كان ما انهزما استرجاعه، على يقدروا

العقععاب، علععى إل كلععومهم تقطععر ولععم الرقاب، صفحات أبيهم بكرة عن واعطوا الذباب،
بكفرهععم اللععه وأخععذهم آمععادهم، بانقراض الجال وآذنت بأجسادهم، الجهات تلك فامتلت

ًا، خر من إل منهم يعاين فلم وفسادهم، ًا، الرض وسععقى صريع الهنععديات مععن ولقععي نجيععع
ًا ًا، أمر منهم الفرار يؤمل كان فمن الوادي، في الترامي إلى باقيهم الضرورة ودعت فظيع

ًا ويسبح ويرتجيه، ًا، السنة اختطفته ينجيه، ما إلى الخروج في طامع ًا وأذاقتععه اختطاف موتعع
ًا، وألععوى شععرقه، نحبععه قضى ثبجه، في البقاء وراما لججه، على الترامي في لج ومن ذعاف
ًا قتلهععم يتنععاولون فيععه الكائنععة البقيععة إلععى الموحععدون ودخععل غرقععه، بذقنه ًا، طعنعع وضععرب

ًا الله بأمر ويلقونهم ًا هون ًا، عظيم المععاء، صفحات على الدماء مراقات انبسطت حتى وكرب
في للمعتبر، العبرة وظهرت السماء، زرقة على الشفق حمرة زرقته على حمرتها وحكت

البحر. مجاري الدماء جري

أيوب بن يوسف الدين صلح كاتب
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ً أتلععف أنععه عنععده وقععدر إليه، به فسعي الدين، بصفي يعرف له كاتب ديوانه على كان مععال
ًا، حكى دينار، ألف سبعين عليه الحساب سياقة فكانت بها فأمر محاسبته على وحمل كثير

قععال: ذكرهععا؛ ول طلبهععا ما أنه الشامية فتوحه تاريخ في بالعماد المعروف كاتبه الصبهاني
وعيشه! جاهه مجاني به له دنت ما وأوله جيشه، ديوان فوله العطلة له يرض لم ثم

عياش بن محمد الله عبد أبو

بربععاط واعتقععل مائععة، وخمس وثمانين أربع سنة في بالرشيد الملقب مخدومه على قبض
ًة هععو واسععتتر هنالعك، قتعل أن إلععى سعل معن الفتح واسعتكتب فظهعر عنعه، صعفح ثعم مععد

وكععان وبعععده، معه أبناؤه واستعمل سنة ثلثين من أزيد وحظوته نباهته واتصلت بمراكش،
بلد غععزو فععي ورسععالته واسععتقلله، كفععايته مععن عععرف ما استعماله إلى نكبته بعد الداعي
حععتى برفعععه، للشععتغال نصععبه فععي وحكمت بضبعه، جذبت هي وتسعين اثنتين سنة الروما
ًا، الرياسة في رسا ًا؛ عصععره أهععل علععى وسععما أركانع أن تعلمععوا فصععولها: وأن ومععن مكانعع

بالواحععد إل ثقععة فل بنودهععا، والشععمال اليميععن ذات وانتشرت جنودها، كثرت وإن الجيوش
والسععيوف يضرب الذي بسيفه إل استظهار ول العداد، كثيرة الباغية والكتائب يغلب الذي
يغني وما نفره، من السعد يكن لم إذا العرمرما الخميس يؤثر فما وإل الغماد، مضاجع في

كععان إذا الععزرق عيععونه تفيععد ومععا ثمره، من والفتح شريه من العون يكن لم إذا القنا شجر
ًا الله صنع بصره!. عن محجوب

الشععجاعة وينفععث بالسععنان، الطععائر ويقتنص بالعنان، يتلفع حصن معقلً: وهو يصف ومنها
ًا، الجو في سافر قد طود على الهدان، الجبان روع في ول أكفععاء بالجبععال يرض ولم مغترب

ًا، بالبسيطة الشععهاب أو السععماء، فععي المحلععق الجععارح نظععر يجععاوره مععا إلى ينظر منتسب
والنععزول العععروج، مععن إليععه الخلععوص قبععل وحده الله ففتحه الظلماء، حندس في الراجم

ًا السروج، من عليه كععل مفتععاح اجعلععه أهله: اللهم وقال يؤمله، فيما التوحيد به تفاءل فتح
نستقبله!. باب

قشعتالة أبواب جهات من وجئناها الكفر، بلد وأما الصفر قاعدة طليطلة على ومنها: صوبنا
ًا يسعدون ول ُأفقها، من يأمنون كانوا التي الجهات وهي فأخععذهم طرقهععا، إلعى يفضعي بابع

العععبر واسععتقبلتهم ينصرون، كانوا حيث من التخاذل وعرفوا يشعرون، ل حيث من العذاب
ًا ًا، أفواج ًا النذر وجاءتهم أفواج ًا، تأويب لجيععوش وكععم الشمالي بظاهرها نزلنا أن إلى وإدلج

ًا توقع لم السلما منهععا يليهععا كععان ما فرد صعيدها، في صعدة جرت ول حدودها، على بصر
ًا، ًا نفنف ًا... ثم وقاع قععوة معن تععالى اللععه أعطاهم فيما يوما ثاني الموحدون تظاهر صفصف
فععي قبيلععة كععل الحديععد، وأمععواج الخيععل بحععور فععي أعطافهعا علععى وفاضوا والعديد، العدة

سحاب أو متراكب، موجه لج البحر من كأنهم المرسوما، مدرجها وعلى الموسوما، شعارها
الجنائب... زعزعته خريف

وحععدائقها العطععاف، المععائس دوحها منشأ وهو السلمي، جنابها إلى تاجو وادي أجازنا ثم
ُأوله مععن وحظععه ومععأواه، الكعافر جنععة كععانت الععتي المنيععة اللفاف... وفيه وجناتها الغلب

ُأخراه، ًة، المؤمنون الجميع على فكر و رؤيته بين يكن ولم مرة، الله بإذن انجعافه فكان كر
الله غير ما بمقدار إل الداج، كالليل مسودة شعر في وتضاؤله والبتهاج، الحسن ملءة في

كععانت لبوس... وطالما شر وهو والجوع بالخوف والخفض المن من وبدله بالبؤس، نعمته
ًا ً النوائب، على حجر تمععرع الله وخيل اليوما هي وها والكتائب، الكثيفة الجيوش على بسل

الخطعب وقعيعدة الركب أسيرة طاعنًة أبوابها في تندق الموحدين ورماح آمنًة، شعابها في
صععليب ول يضرب، ناقوس المجاز وبين بينها ليس الخيل، أرجل بين ولقًى الحيل، وضعيفة
ويفيععض سععنامها، في وعده الله ينجز حتى الله، بذكر إل نداء ول الله، لغير إهلل ل ينصب؛

ظلمها. على المحمدية الملة نور
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ًا فيها بالسير أرضه سرارة وعم مراما، كل الروما طاغية في يسر الذي الغزو وهذا بعد عام
حععل المنتضععاة، وسععيوفهم المرتضاة آرائهم وعن يتولى، الكريم الحفصي البيت أهل عاما،

الحمععراء رأيتهععم أن جرما ل شهيد، أقول ما على وشهيدهم زهيد، منه سواهم حظ وتجلى،
بععالحق ودمغععت الفاعيععل، هناك فعلت التي هي البيضاء السمحة الصفر بني على نصرت

أخزميععة، ل مخزوميععة وشنشععنة عدويععة، الحفعاظ فععي عادة الباطيل، لقامته عقدت الذي
ُلول، الملوك على أربوا بسلف الدول وحسب العسععل، مععن أحلععى المهالععك مععر يجععدون ا

ومجاهععد وبلده، عباده في الله خليفة خلفهم السل، على بني ما الممالك أعلى ويعتقدون
المقععاص والعععدل البععادي، الواضح بالحق الهادي القائم جهاده، حق فيه والمنافقين الكفار

وأهلهععا، بهععا أحععق وكان المامة وتقلد وسهلها، حزنها البسيطة فملك والبادي، الحاضر في
المعراء علعى اسعتحقت والوائعل، الواخعر تفعاخر وشعمائل الثعواقب، النجوما تبهر مناقب

لمعا نعواس أبععو ُأنسعئ فلو والمقاصد، القصائد الشعراء من واسترقت والمحامد، الممادح
ًا الثناء طويل كان وإن بقوله، سواه اعتمد طوله: عن قاصر

نثني الذي وفوق نثني كما * فأنت بصالٍح عليك أثنينا نحن إذا

ًا اللفاظ جرت وإن ٍة يوم ًا * لغيرك بمدح نعني الذي فأنت سلطان

نخيل بن الله عبد أبو

مععن تراح أن لفريقية وأباح المطاعة، المارة بهذه المم وإيضاح المم، صلح الله أتاح لما
حععزب ويدحر أوطانها، بالهداية ليعمر وسلطانها، ملكها قلد الجماعة، برحمة الفرقة عذاب

بشععيمه، اعتععدلت لمععا الناء ضحكت الذي الفلك، ونكتة الملك صفوة وشيطانها، الغواية
ا السعماء وبكت ت لم ه، معن الرض أكل م الميعر كرم المقعدس المجاهعد العلعى المعظ

مثععواه وقععدس ضععريحه، الرضععوان سععحب الله سقى محمد، أبا المرحوما المطهر الرضى
سنة لمحاورتي وأطلع ورض، ضر كل فدفع صريحه، الجود ومن لبابه المجد من المستودع

ّيًة وقبض بسط ومحاولتي وفرض، ُذر عمععائمهم إل ليس بهاليل، ملوك بعض"؛ من بعُضها "
خبهععم والقععراع للقرى هضاب، الحبى تحت كأنهم غضاب، الله في راضون وأكاليل، تيجان

ويحقنععون النائععل، ثم الله بحق يبدأون وإيقاعهم، توقيعهم واليراع وإيضاعهم. وبالخطيات،
وحلععم حععاتم حمالععة أدرج ما وجاء كمالتهم، عن بالنقص الكملة باء السائل، وجه ماء حتى
وحمالتهم: حلومهم من عاصم بن قيس

ٍما من غطاريف ترّحل الحلول بعد من يبق * فلم فيهم الملك ثوى قو

ٌة ُأصولهم ّول كان آخٌر منهم قاما * إذا بفروعهم منصور أ

ّ الحرب يشهدون فما ّ الحمد يشترون * ول غلت إذا إل غل إذا إل

فطفيععء وزادوا، أوائلهععم فعلععت مععا مثععل وفعلوا وشادوا، شاءوا كما وشدوا وجادوا، جدوا
المععرءوب، وهععو الثععأي وأصععبح المحبععوب، المكععروه عقععب ويجيء المشبوب، الهياج جمر

حجععًة، أربعيععن الموفي هذا عامنا إلى وستمائة ثلث سنة من وذلك المربوب، وهو والصنيع
غععاب برهًة إل الرغاما، حليفة المعاطس شامخات وردت الضرغاما، مع السخلة فيها وردت

اب، ُأسعد منازلو عنها اجلو الغ اب، بعالمنن والسعحاب، البحعار ومس عنعدها فبعودرت الرغ
وفععرج النزعععة، إلععى الرمععي عاد ثم والرحب، الساحات وحشة وغودرت والحرب، بالحرب

المغععرب أهععل وعععاد الملععك، نطاق بعدها واستوسع والدعة، بالسعة والزلزال الضيقة الله
المدينة إلى يأرز كما البلدان، العلية الحضرة هذه إلى فأرزت الهلك، من بالنجاة والندلس

ًا، الخلفة إل هي وما اليمان، النبوية ًا نورها إشراق عم حق ًا، غرب الععدين، أقععامت لما وشرق
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عدت وما والنفاق، الشقاق وحسمت والفاق، الرجاء فانتظمت الموحدين، بكلمة وقامت
والصفاق. الجماع

العطععل بعععد وعاد المعلى، النباهة بقدح فاز ممن المباركة اليالة هذه لول نخيل ابن وكان
ن السععادة نقلته المحلى، الوجاهة من وأعلقتعه الرسعائل، ديعوان إلعى العمعال ديعوان م

شععاء، حيععث المراتععب رفيعات من وتبوأ النشاء فأجاد الوسائل، وأشرف الحرمات بأعظم
ًا ًا وجموحها، الحماية لخلوص مفرد فععي عليه استثناء ل وعمومها، العناية بخصوص ومعتمد
مععن شيذو وقيعة في السلطانية رسالته من فصول وهذه ترفيع، على به اقتصار ول توقيع،
ففععرق الباطععل، مععن الحععق انتصععر وقععد وسععتمائة، أربععع سععنة صععفر منتصف سبتة نواحي

علععى التوحيععد طائفععة اللععه وأيععد جميعععه، العاليععة ودعوته الغالبة بسطوته وأذهب جموعه،
ًا المريد، الشيطان حزب وسمع سديد بصر ذي لكل وبين نجيعه، القاصل بسيفه أراق تأييد
وأن مطيعععه، والصدار اليراد في القدار نافذ يزال ل الذي الله أمر هو المر هذا أن شهيد
للععه والحمد رفيعه، ويحط منيعه، الصادق موعده ينزل أن بد فل المد به تراخى وإن عدوه
ًا ذلك على وسريعه. المدخر والفتح المؤزر النصر وحي يستمد حمد

إليهععم انقععاد ومععن ونفات، وزغب دباب قبائل من الميورقي: فحشد الشقي ذكر في ومنها
ات، الخعدع بزمعاما الحين إليه قادهم من الجهات، تلك برابر من التعف بمعن وأقبعل والتره

ويععوهم والمناهععل، المنععازر يتقععرى والصععطلما، الجتيععاح وبقايععا الطغععاما، أولئكم من عليه
مععن عععوده وبمععا بالله مستعينين إليهم الموحدون وخرج القبائل، هذه من جمعه من بكثرة
فوقععوا أنهم ورأوا علمهم، نحوهم التصميم في وصححوا عزمهم حققوا فلما عليهم، النصر

ًا وولععوا القععرار، بهععم ونبععا الفععرار، بهععم طععار أسععهمهم، المثغورة لثغرهم يسععتبد ل سععراع
فععي مداه يبعد ل الذي الوقت ينتظرون الله أعزهم والموحدون النهار، الليل دون بسيرهم
عععن المجععال متسععع وضععاق الجمعععان، تععراءى فلمععا إدراكهععم، بعد منه يفلتون ول هلكهم،
على الكتائب وحملت اللمعان، في الخواطف كالبوارق السيوف وشيمت والطعان، الدماء

فعرفهععم صععبرهم، عععادة على الله أعزهم الموحدون جرى الرعان، على كالرعان الكتائب
مسععارق، خلسععة أو بارق، لمحة إل يكن فلم أميرهم، مع الكريمة عوائده من أحبوه ما الله
كععان مععن تععبرؤ المغععرور رجيمهععم منهععم وتععبرأ الضععلل، أحععزاب السيوف استلحمت حتى

ًا، وعشرات مئين فقتلوا بالمحال، وعدهم ًا الشقي غويهم وفر وآحاد مععن يصععحبه لم جريح
ًا وسععهل حععزن فععي تشععل فهععي غنععائمهم مععن اليععدي وامتلت فرادى، إل الجم ذلك سععوق

ًا، الضععرر يمععل ولععم نيلً، منهععم العععدو ينععل فلم تعالى، الله عناية الموحدين وكفلت وطراد
إل العععدو هععذا من يبق ولم ومرامه، أمله لله والحمد وخاب سهامه، أشوت بل ميلً، عليهم
هععذه فععي أتععى فععإنه سععماء، ول أرض العرب مع تحميه ل الوقيعة هذه بعد ظل ولقد ذماء،

عاد من الذاهبة وآماله الكاذبة بحبالته واستهوى بجناب، قبل له يطر لم بمن منهم الحركة
أيععدي تتوزعهععا المحامععل فععي الحلئععل وتععرك تاب، ول شاب يعد ولم الذقن بجريعة لرضه

الكععبرى والموهبععة العظمععى المسرة بهذه وطالعناكم النتهاب، حفيظة تدركه فل الناهبين
وتععذيعوا وتشععكروه، محامععده بجميع الله لتحمدوا المحمود، والوقت المشهود اليوما عشي
وتنشروه. الموحدين أوليائهم أيدي على المسلمين ولكافة لكم الجميل بلءه

ًا السلطانية رسالته ومن وسععتمائة: سعت سععنة موسى أبي بوادي الكبرى الوقيعة في أيض
فععإن أعمععالكم، صععحائف بععالفلح وختععم آمععالكم، أسععباب بالنجععاح اللععه وصععل ذلكععم وإلى

تمععاما مععن وانصععرفوا ديععارهم، إلععى الولععى حركتهععم مععن قفلوا لما الله أعزهم الموحدين
غععدرة من عليه التف فيمن الشقى العدو هذا أقبل وأوطارهم، العداء اتباع في أغراضهم

ًا الفريقية الجهة هذه يؤمون النعمى، كفرة رياح بني تعطععف تععزل لععم وصععبابة إليهععا، حنين
ًا عليهععا، اللععه سععبيل فععي المحمععودة والجماعععة المنصععورة، العصععابة هععذه أن منهععم ظنعع

قععد وكععانت السععفار، طععول مععن الراحععة إلععى وأخلدت التسيار، عصا ألقت قد المشكورة،
الهجععوما في رجاءهم فقوت دياب، وجموع مزيدة مالك بني جماعة الزاب بأطراف تلقتهم
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أعزهععم الموحععدون فأخذ الفساد، من عليه عزموا فيما الكاذب أملهم وصدقت البلد، على
ل وحفععائظ بالمععل، تثني ل بعزائم عليهم، وقوته الله بحول والورود إليهم، الحركة في الله

ومععراد العععراب منععازل قطععب وهععي القيععروان، نزلععوا حععتى العمععل، دون بععالقول ترضى
قفصععة بظاهر نزلوا حينئذ والعداء الصعاب، الحوال هذه مثل في ازدحامهم عند سوامهم
إلععى بهععم وإهابععًة نععدائهم، مععن قععدموه لمععا إجابععة طرابلععس مععن دباب بقية ورود يرتقبون
عععوف مععن ألفتععه مععن استدعاء على التوحيد عصابة وأقبلت وإبدائهم، الفساد في إعادتهم

يحضععروا بأن وطلبوا السعيد، المر هذا خدمة من بحظهم يأخذوا أن إلى وندبهم والشريد،
الرحيععل فععي عععادات وللعععرب والحال، الهيئة تلكم مثل في أكفاءهم ليلقوا والمال، بالهل
ًا، ًا، المقصود إلى الخفوف تعطي ل جميع فعي هيئتهعم علععى الموحععدون بهعم فسعار سعريع
ًا، التواني ًا، معتادهم عن بإخراجهم لهم يذعروا ولم سير برحيلهععم العععداء سععمع ولما طير

ويوعععدون، باللقععاء ويهععددون ويرعدون، يبرقون الحمة إلى قفصة من رحلوا القيروان من
أمععدادهم تصععلهم ريثمععا ويستدروا ثمراتها، من ليتقوتوا نفزاوة على هنالكم من عطفوا ثم

علعى انصعرفوا معأمولهم، النتظعار بطعول وتقلعص رسعولهم، أبطعأ فلمعا خيراتهعا، أخلف
إلعى الجبعال شععفات معن ونزلععوا للدمار، مسلمين دمر حزن فقطعوا زميط إلى أدراجهم

وذبععالت بأسععهم، مععن تحععرق والرض قععابس فععوردوا إليهم الموحدون وعجل البوار، قرار
ُأ الذوابل مععد مععا يععومهم في عندهم يحقق الله وعون شمسهم، من العجاج سماء في أضو

مععن عولععوا عليععه مععا واسععتكملوا بجهازهم، منها تجهزوا فلما أمسهم، في النصرة من لهم
العزائععم صععرائم معن وهعم وأقبلععوا الجيععاد، أعنعة للععداء ثنععوا لنجازهم، وتفرغوا تمييزهم

ًا، المراحععل لهم وقطعوا الحداد، البيض من أمضى ًا إل النععوما يععذوقون ل شععفع مثععل غععرار
إلععى يحععدوهم المنايععا وحععادي التوحيععد عزائععم يسععتدرجون فجعلوا الثماد، ماء الطير حسو

عععن حطوا أن الذكور، المشرفيات يخاطب المقدور القضاء ولسان انزلوها، أن مضاجعهم
بالنزال، المطال هذا في مرامهم وكان واستنزلوها، الباطل رؤساء رءوس الكواهل منازل

اسععتدعوا مععن بهععم يلحععق ريثمععا وعلوفععاتهم، الموحععدين أزودة تنفد أن للحتوف والوقوف
اللععه "ويععأبى المنقلععب وحسن بالغلب الفائز منزلة ويحلوا الطلب، إلى الهرب من ليعودوا

ّ ره ويكمعل ُنعوَره"، ُيتّم أْن إل بهعذه للعه ان يعلمعوا ولعم ُأمعوره، الععداء فعي العظيعم لم
يفتقععرون ل عنايععًة المععراد، الحزاب هؤلء أيدي الكافة البلد، حريم عن المجاهدة العصابة

أرحب إلى وإحسانه فضله من وتؤويهم الشداد، النوب من تحميهم ورعايًة الزواد، إلى بها
حلوا حتى قربهم بكتم بالمقابلة إعلنهم انفك وما دأبهم، ذلك يزل ولم عتاد، وأرغب جناب
سععليمان وآل نفععات من أتاهم وفيه نفوسة جبل سفح من موسى أبي بوادي يعرف بمنهل

الععداهم، بالععدهم أتيهععم سععال مععا العععاجم وأحلفهععا العراب من وافرة وجموع سالم وآل
ًا عنهم تغن فلم كثرتهم وأعجبتهم م، اجتمععوا وكأنما شيئ اجوا للهزائ وقعد هنعالكم معن فع

من الغدرة وضمن والحول، القوة من لحولهم وبرئوا القول، من يرضى ل ما بزعمهم بيتوا
إل الحديععد يفلح ول العرب، حديد أنهم له وزعموا التوحيد، عصابة لقاء شقيهم مع رياح بني

ًا وتركوا بالحديد، فععي الخععدور بربععات وأتععوا والشععريد، وأحلفهععا لعععوف بها التف ومن دباب
كععالبحر بتموجها الدو صار ما وسودها النعم حمر من وقدموا الكمائم في كالزهار الهوادج

ًا، يزفون وبأوهم بزهوهم وجاءوا المتلطم، ًا، الوعيد رعود من ويسمعون زفيف ومععن قصيف
ًا، الحروب نيوب ربهم من الموحدون واستدعى صريف

والعديععد، العدد على ل وقوته حوله على وعولوا المحمود، طوله واستمدوا المعهود، نصره
كالقمععار فكانوا وجوههم بالنصر وتهللت المداوس، جداول تحت الدروع غدران واستلموا

البسععابس، حيععات مععن البعععد علععى ألععدغ القسي أراقم من وتنكبوا القوانس، شموس في
وسععاروا غروبععه، البحععار ثغعر فععي ولكععن نجم فيه ركب قد كعوبه، تطرد خطار كل وتأبطوا
مخصععوص، المحتسعبين بالصعابرين اللععه نصعر أن وتيقنعوا مرصععوص، بنيان كأنهم لعدوهم

وانقععادت فلكهععا، فععي تعععالت فلما حجاب، في الغماما قواما من وشمسه ضباب، يوما وكان
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ًا الباطععل كتععائب ظهععرت غيمهععا خلل مععن ورمقععت ملكها، إلى الستسلما زماما في سععود
ً الرض مالت وقد أهلها، كقلوب ًا طول عليهععم الموحععدون فحمععل ورجلهععا، بخيلهععا وعرضعع

ًا شقيهم فولى مصافهم عن أزالتهم حملًة ًا يطق ولم دفعة، لول منهزم رأى عنععدما وقوفعع
وقععوته حوله على وعولوا المحمود، طوله واستمدوا المعهود، لمعة!.ه الخوافق بوارق من

بالنصععر وتهللععت المععداوس، جععداول تحععت الدروع غدران واستلموا والعديد، العدد على ل
البعععد على ألدغ القسي أراقم من وتنكبوا القوانس، شموس في كالقمار فكانوا وجوههم

ثغععر فععي ولكععن نجععم فيععه ركععب قععد كعوبه، تطرد خطار كل وتأبطوا البسابس، حيات من
بالصععابرين اللععه نصععر أن وتيقنععوا مرصععوص، بنيععان كعأنهم لعععدوهم وساروا غروبه، البحار

تعالت فلما حجاب، في الغماما قواما من وشمسه ضباب، يوما وكان مخصوص، المحتسبين
ظهععرت غيمهععا خلل مععن ورمقععت ملكهععا، إلععى الستسععلما زمععاما في وانقادت فلكها، في

ًا الباطل كتائب ً الرض مالت وقد أهلها، كقلوب سود ًا طول فحمععل ورجلهععا، بخيلها وعرض
ًا شقيهم فولى مصافهم عن أزالتهم حملًة عليهم الموحدون يطععق ولععم دفعة، لول منهزم

ًا لمعة!. الخوافق بوارق من رأى عندما وقوف

شععجعانهم مععن مععذكور كععل ومات ورؤسائهم، زعمائهم من كثير في القتل ومنها: واستحر
ائهم، وولدانهم أموالهم على القبائل واستحوذت وحمسائهم، ر فعي الشعقي ونجعا ونس نف

ًا، فاتخذها البل، جهة إلى قليل ًا، الجحافععل زلزل مععن فراره لبناء وجعلها حصن وحععف ركنعع
ًا، النعععم مععن بععه اعتصععم مععا يتنسفون يبرحوا فلم به والعرب الموحدين من حف من نسععف

ًا، وأصحابه نفسه في ويسومونه لععه انسععحب ومععا الليععل، إقبال إل عنه يصرفهم ولم خسف
ذيل!. من الفاق على

مععن يرشععقون حمععى لهععم تكععون أن ودبععروا البععال، أمععاما الهوادج قدموا قد ومنها: وكانوا
فكععروا الجععال، مظنععة والحريععم الرجععال، أغلل النساء قيل وقد كالنبال، خللها من يريدها
انهزامهععم أثناء في يزالوا ولم مفيتين، منها الدنية للنفوس عنها ودافعوا مستميتين، عندها

قععدموه مععا وبساط صدورهم، من أرواحهم تجذب العوامل وأنامل خدورهم، عند يعطفون
وقبائععل خفضععهم، فععي الجععد جععد كلما يعلو الحق وجانب بقبضهم، يطوى وعيال أموال من

ًا، يععدافعون عنعه كععانوا مععا أسععلموا حععتى آثععارهم، فععي تركض راياتهم على الموحدين قهععر
ًا. دمائهم من المناصل جداول وأسالت نهر

وأصععحابه وقرابتععه أهلععه وجععوه المعععترك فععي وغععادر بععذمائه، إل اللععه عدو ينج ومنها: ولم
ًا رأى فما وأحبائه، الن بععه انتهععى ما إلى كان مذ المر به انتهى ول عليه، منه أشد قط يوم

أبوابه!. من يمم حيث عليه والولوج طلبه، في أولهم على والموحدون إليه،

بالصععطناع مشععرفه علععى وغلععب المشععيد، الرتفاع من مزيد عليه ليس ما نخيل ابن وبلغ
ًا وأمر فنهى الرشيد، على جعفر غلبة ًا وأصدر وأورد التعقب، من آمن وقد الترقب، عن نائم

كنععف أن إلعى والجمهععور، الخاصععة قصععص عليععه وقصععرت المعور، كافعة فعي إليعه فعوض
أثرت فما والفضة، الذهب من الحسبان عن يخرج ما باحتجان وقذف الممضة، بالسعايات

ًا، الصععميم المجععد عنهععا صم بل حظوته، انتقاص على اعترت ول ثروته، التقاص في سععمع
ًا عليععه والمتجنين إليه المنتسبين وعم ًا، قبضعع ًا وقمععع تكععديرها، مععن المهنععأة للنعمععة صععون

ًا فععي واستبصععر انبغععى، كمععا عليه بغى من أقصر حتى تقديرها، عن السيئة للظنون وصرف
ول مناصبيه والحتمال الحلم بلسان أسمع وكم ابتغى، ما استحالة له ظهرت لما مظاهرته

أقصر سهل: الدنيا بن الحسن في المأمون جواب وحدث، حديثه في يفيض كهل من سنيه
ًا مدة حمله فيه الرأي حسن وعلى حدث، لغير منها تنقصه ثم منزلًة برجل تبلغ أن من أمد

م تأمعل في لبلغه أمله أنهض أياديه وبصفايا سلطانه، أمعره فعي يسعامح ل وإمععانه، النع
ًا ًا، مناقش ًا بذكره يفاتح ول منافس ًا، أسكته إل تغيره راجي ًة يائس الملوكيععة للمحافظععة إفععاد

ًة الحرمة، حفظ على والخدمععة! ذكععر الصحبة في المشارطة كرما من حكى ما على وزياد
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علعي: أصعحبك فقال الملوك بعض استصحبه الكاتب زيد بن علي أن النحاس بن جعفر أبو
ًا، لي تهتك هي? قال: ل قال: وما ثلث، على ًا، لي تشتم ول ستر قععول فععي تقبل ول عرض
عنعك ُأؤخععر ول سععرك ُأفشععي عنععدك? قععال: ل فمالي لك، قال: هذا تستبرأني، حتى قائل

ًا؛ عليك ُأوثر ول نصيحة المكرمععات بععواذخ أنت! فععأين المستصحب الصاحب قال: نعم أحد
أعيععت لقععد كل كالشععادخه، البهيععم الزمععان في اللئحة والمأثرة الباذخة، المكرمة هذه من
بوفععاته ونسف السماحة، بحر منه نزف ولما فضلً، الواحد الفضل في واحدة وأطلعها كل،

الميسععور، النععوال واستعسعر المنشععور، الكمععال فانطوى الرجاحة، طود عليه الله رضوان
مكععارما مععن ورثععوه ما عنهم الله رضي المكرمون المؤيدون المعظمون المراء بنوه أوله

الععدهر أصابه ولقد العلق، ونفائس الذخائر أخاير من وحباه جناه عما له وتجافوا الخلق،
مععا سععوى دينععار، ألععف ستمائة وقت في فأحضر وصابه، خطبانه بعدهم وجرعه أصابه، بما

وتراثهععم مقععدارها، لععه يسععتحقر وسععماحهم هععذا وعقار، وكراع واثاث وآنية حلي من ظهر
سواهم: على كان ما ثيابهم خير ورأوا أباهم، يشبهوا أن إل أبوا معشارها، يبلغ ل الكريم

ّ هكذا * هكذا تعالى من فليعلون المعالي ذي ل فل وإل

السععحر ويبععاهي بنانهععا، البحر يباري برحت ل شأنها، الكتاب فإعتاب المامية الحضرة وأما
فععي وهععذر وجععازة فععي لحصععر ومسععامحة بطالععة، علععى وإغضاء إقالة من شئت ما بيانها،
من حقنت كم القتدار، مع بالعفو ابتهاجها تبتهج ول العتذار، إلى الذنب أخا تحوج ل إطالة،

يعععرف ل حيععران مععن وأرشععدت بقععدما، عععثرة فععي بيععد وأخذت ندما، ذي عن وصفحت دما،
ًا المشععيب، علععى الشععباب عععود التععثريب، بععترك المريععب علععى عائععدة متقععدما، من متأخر

العععديم، إلععى الحبععاء عمععد الحليععم، بعطعف المليععم إلععى وعامععدة الجععديب، علععى والرباب
مععن تتضععوع لععم ما للمحاسن أرج ول برجائها، الله روح من يأس فل السقيم، إلى والشفاء
العععتيق وحرمهععا أما ليان؛ بعثه لبقائها ولطف عيان، عضده إسجاحها من جبر رب أرجائها،
الشقوة من وهو برضاها أهيم ل فكيف بديل، فضلها من ول عديل لعدها ما العريق وكرمها

فععي لقععي المنععذر بععن النعمان أن حكي ضمان! وإذا للثروة وهو شيمها بارق أمان! وأشيم
ًا بؤسه يوما فقععال: ومععن تلفععه، قبععل عمععه ابنععة لقععاء سأله وقد لكلفه، رق العرب من شاب

شععريطة علععى النعمععان: أتفعععل فقععال معرفععة؛ بينهما تكن ولم هذا، يضمنك? قال: كاتبك
ُأبرئععك قععم للكععاتب وقععال النهععار آخر في وأتى الشاب نعم! فذهب أخلفك? قال إن القتل

العذي للشعاب: معا وقعال منهمعا فعجب النعمان، إلى وأتيا تحته، معي ودخلت ضمنته، مما
قععال الوفاء! ثععم ذهب يقال أن منه? قال: خشيت أفلت ما بعد إليه النصراف على حملك

ذهععب يقععال أن عنععه? قععال: خشععيت أقتلععك أن علععى ضمانه على حملك ما للكاتب: وأنت
البؤس يوما العفو! وأسقط ذهب يقال أن خشية عنه عفوت قد النعمان: وأنا الكرما! فقال

الجفععوة وإسقاط النعاما، بعادة النعيم إعادة أرجو ل بعدها... فمالي بؤس يوما له يكن فلم
بيععن مثععل وقععد اسععتقال الععذي عذر الله أيده مولنا إلى وعذري سيما ل الحتراما، باقساط

عفععوك فععإن بحرمتي أحاطت قد زلتي كانت فقال: إن له، مثل يوجد ل وهيهات مثله، يدي
وأنشد: عليها، موقوف وكرمك بها، محيط

المبذول وصفحك الله * أرجو رحلتي كانت سلمت إليك إني

المأمول عفوك بذنبي * فأحط بحرمتي أحاط قد ذنبي كان إن

ّول ويزداد * تعفو ُأقّركي أسأت، نعم أسأت، هبني طول التط

سالم بن الربيع أبو
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ول إضععاقة ل أن وضععمن بضععاعة، لععي اتخاذهععا ورضععي الصععناعة، هذه أورثني الذي شيخي
ً إضاعة، ًا الخصال أبي ابن قول جاعل بلغععًة جمععع والتصععال: مععن بهععا العتلق فععي شاهد

ًا ًا، الفاضل دولة في يخش لم وخط ً عليهععا وأقبلت حصاته، فاسترجحت حط وصعاته، قععابل
مععا خلف وأرتبععط أبععرما، مععا أنقععض لكيل خطععة، دونهععا متبععوئ ول خطععة بهععا مستبدل غير

فععي بهععا عنععي قععد جععزاءه المقيم النعيم من وأجزل أشلءه، الله قدس هو وكان استكرما،
ًا وحجبه حينئذ بلنسية والي عليه فعتب شبيبته، ًا، عليه رائح ًا وألزمه وغادي ًا، مكان كان قاصي

ًا، به ًا فخاطبه قاضي وأبصر، قصده عاين ثم قصر، الذي فكتب منها: وبعد برسالة مستعطف
علعم وفععي واسععتفتح، المغفعرة بععاب قعرع أن من أجدى ير فلم واجترح فاعترف، واقترف
قععوس عععن النععزع أعرقععوا إن المسععتبطأ، السعععي ومظنععة الخطععأ أهععل العبيععد أن المولى

إلععى منسععوبة إصععابتها مراميهععا، قرطسععة فععي فكالسهاما المراد، شاكلة وأصابوا الجتهاد،
مععن نكععر فغيععر السديد، الرأي مقتضى وتجنبوا الحميد، السعي مرتضى تنكبوا وإن راميها،

العقععاب أفنععاهم ضععلة، كل في وعوقبوا زلة، كل على الحساب نوقشوا ومتى العبيد، شيم
ًا، ًا، التأديب وأهلكهم سريع سععتر هفععواتهم علععى المععوالي يسععبل بععأن بقععاؤهم وإنمععا جميع

ًا، خلقهم حين عباده في تعالى الله أدب وهو الرضاء، مدارك عليهم ويقربوا الغضاء، نطفعع
ًا مكتنفين النشء مناقل في درجهم ثم ًا، منه إحسان ً سععواهم إذا حعتى ولطف وأوسععع رجعال

فععي التقلععب وشععغلهم المنعم، شكر عن النعم شكر أذهلهم مجالً، وزخرفها الدنيا في لهم
ًا سبحانه فيمهلهم وأدائه، حقه توفية عن نعمائه ًا لمتععابهم، انتظععار ًا لمععآبهم، وترقبعع وقصععد

مععن القادرون وليهتدي شيء، كل وسعت التي رحمته أثر حي كل في يظهر لن تعالى منه
يؤاخععذهم ولو الدار، هذه في والتجاوز الصفح وجمال القتدار، عند العفو فضيلة إلى عباده
علععى منععه المجععازاة لععوقعت ذنععوبهم، بداية في ويعاقبهم بمكسوبهم، اسمه وتعالى تبارك
َبععُل ولكنععه يصنعون، كانوا بما عدل ْق َي ُفععو ِعبععاده ععن التوبععَة " ْع َي ّيئاِت ععن و معا ويعلعُم السعع

ْفعلون"، ٌة ُأمٌة "منهم العبيد، جملة من مولنا الله أيد والعبد َي معا سعاء منهعم وكعثيٌر مقتصد
كسععبه فمععن خطععإ مععن اقععترف ومععا مسععتعمله، فببركععة صععواب من أسلف فما يعملون"،

م القعرار، يميعن مد وقد وعمله، فح علعى حريعص لمعولى السعتغفار صعفحة أبعدى ث الص
ًا أبوابه، لها يفتح مكروب صرخة إلى مصيخ أثوابه، يشتمل سعععادته، يراجععع أن فععي ضععارع
ًا العفو كان وإذا عادته، الباهرة الغرة للء واجتلء الطاهرة اليمين لثم من ويعاود ًا جلي رائق

ًا القتدار، جيد في ًا ورأي ًا ومعنى القدار، بذوي لئق فسععيدنا البععرار، مسععاعي بأفضل لحق
الفضععل جوامععع مععن اللععه خععوله بمععا ذلك وتنفيسه، الكرب بتفريج وأحراهم بنفيسه، أولنا
م والعبعد المعال، من أمل عنده يتعذر ول العمال، من صالحة عنه تشذ ل الذي روح متنس

وصععدق تنسععمه، حععق فععإن المععأمول، تسععني مععوله بفضععل الثقة بجميل ومتوسم القبول،
ُلخرى تكن وإن ودنياه، دينه وسعادة محياه، طيب فيا توسمه، مولنا وحاشا بالله، والعياذ ا

الصفو: نتسوغ مورد أي وفي العفو، نلتمس سواه مولى أي فمن حاشاه، ذلك من

ّلب الذي من إليك * طلٌب فاتنا ما إذا ندري ما والله نتط

ّدتنا التي لعادتك فأصبر نذهب من إلى فأرشدنا ل * أو عو

بإعتابه. أسعف كتابه، على وقف فلما

بالشهادة. الله ختم أن إلى الزيادة مشاهد السيادة في يزل لم ثم

العععدول: حكععى عنه العدل من ليس وشرحها القبول، به يستقبل ذكرها قصة الشعر ولهذا
بنععي مععن ثععم قضععاعة مععن قوما المهلب بن يزيد على قال: قدما الصمعي عن ربه عبد ابن

منهم: رجل فقال المعجمة الضاد وكسر المشددة بالنون السم هذا وضبط ضنة

ّلب الذي من إليك * طلٌب فاتنا ما إذا ندري ما والله نتط

ًا نجد فلم البلد في ضربنا ولقد ينسب المكارما إلى سواك * أحد

ّتنا التي لعادتك فأصبر ّود نذهب من إلى فأرشدنا ل * أو ع
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فقال: عليه وفد المقبل العاما في كان فلما دينار، بألف له فأمر

ًة أبوابهم أرى مالي السواق مجمع بابك * وكأّن مهجور

الفاق من فاجتمعوا * بيديك الندى شاموا أما هابوك أما خافوك

ًا للمكارما رأيتك إني العّشاق قليلة * والمكرمات عاشق

درهم. آلف بعشرة له فأمر

عليه دخل مروان بن الملك عبد إن وغيره النوادر في البغدادي علي أبو حكى فيما ويقال
إلى فأرشدنا ل آخرها:........................ * أو في التي الثلثة البيات فأنشده الضني هذا

نذهب من

فقال: المقبل العاما في أتاه ثم دينار؛ بألف له إلي! وأمر الملك: إلي عبد فقال

ّنه الخير من يأتي الذي يرّب وتمما زاد المعروف فعل * إذا إ

ّبعه بناؤه تّم حين كباٍن وليس ّدما حتى بالنقض * تت ته

فقال: الثالث العاما في أتاه ثم دينار؛ ألفي فأعطاه

ًا بالمعروف * يجودون الندى في مغازير كانوا استمطروا إذا بدء على عود

دينار. آلف ثلثة فأعطاه

المؤلف خاتمة

واقتععداء النظععاما، المحفوظععة الكععراما، المععآثر هععذه مععن أردت ما أوردت المؤلف: قد قال
ه جل به الله خلفاء ا العظعاما، العذنوب ععن التجعاوز فعي جلل اع، بعاجتلئه نعويت مم اللم

إليهععا التدريععج ليععس نظائر، يمر ما لبعض أشياء سوى السماع، أبوابه تشعب من وأعفيت
بععاهرت كالذبالععة والسجاح، المامي الحلم إلى بالنسبة ذلك وكل بضائر، عليها التعريج ول

اللسععان، باليععد كععان مععا ابععتز يععوما الطفعاح، اليم تيار كاثرت والصبابة الوضاح، الصبح أنوار
طععوي ومستشرف خائف، نفسه على فيالمسرف النسان، منه خلق الذي العجل واستفز

ً إسععلمها عن فربأ مرفعة، رتبة تبوأ أنه جرما ل الصحائف، طي بالهمال إحرازهععا بعععد كهل
ًا يفعة، ًا الختيار، مع الوقوف في النحدار عن متوقف السيار: بالبيت العتذار قبول ومتوكف

ّني ل ٌد أكرمتني أن بعد ته ٌة * فشدي منتزعه عاد

صععبيحة فععي ثععم إيفععاء، أي المععل علععى أوفى إبقاء وظهر إعفاء، من الصدر أثلج ما فصدر
ن القصعاء إلعى ُأصعير الكعارث، بالكارب علي هجم الثالث، اليوما ُأخيعر التقريعب، م بيعن و

ًا أن لعو هعذا خسعف، خطعتى في اختيار ل الله ومعاذ والتغريب، التشريق ً جناحع دون وبعال
هععادما، للمععال هععاجم فععي منجععود، إل مسععتنجد ول موجود، حراك ول فكيف وكسف، كسر

مععن بععاك، ومتأسف كاب، لمتعسف ارتباك، من إليه دفعت ما وعلى داهم، بالهوال وناجم
الله إلى وضرعت المسير، في شرعت إعواله، في ويحد زواله، على يجد كل وواله، ولهى

ًا التيسير في ًا والرحيل للجلء جالي ًا تصله، أوجه َنطععوا "ل التنزيععل محكععم من وتالي ْق مععن َت
ِة ّنصير" فقععل ونعم المولى "نعَم البصير، السميع وحسبي الله"، رحم عصععيب، يععوما فععي ال
نصععيب، من البضاعة وإزجاء الضاعة سوى فيما لي يدع ولم مصيب، للفراق بسهم رماني

مععا وهدما وحيت، ما محو في واستشرى اقتنيت، ما بخس بثمن وشرى تمنيت، ما ضد أرى
الشععطان، وبععت الشععجان بععث فععي للتفكععر السععتعبار، وغلععب الصطبار عيل حتى بنيت،

ًا، السلما سلمها أيان الوطان، عن بالخروج المتحان لولوج والتذكر التثليععث وتععدبرها آيس
ًا، الحععال، بععدء فععي قلععت أن على حمل ما الكراما بالخلل الظن حسن من ذلك وخلل آنس
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ًا الترحال، على العمل يدي وبين ًا اللطاف، خفايا مرتقب لتضاح الستعطاف، بهدايا ومقترب
الدب: رسائل ونجاح الحدب، دلئل

ّكما أن برضاك لمبّشري ّدما ول عليه أستثني المال * ل يتح ال

ٌؤ غبن ل تالله يعدما أن فوجوده * بحياته يبتاعه أمر

ّي أعظما عفوك ظّل ولكن * عظمت لجناية أرتضي المعاذر أ

ّد ما على ندمي ّواب * وعلمة دائٌم مني ن ّدما أن ال يتن

ً بؤسي طول يا منعما بالتجاوز تجزني لم * إن بجريرتي مبسل

ّودتني التي رحماك مولي ًا اعتمدتك * إني ع مسترحما خاضع

ّق العمى قّط الهدى على يستحّب * لم عاثٌر القالة تولي من فأح

ٍة تزلٌف عنك أقصاه وتوهما خللها الصواب * خال بخطيئ

ّفظ ولقد ّنه جهده المقالة في تح ونمنما الحديث نمي * لك

ّيما حّل منذ عدلك دار * عن معدٍل من ماله عبدك مولي وخ

ّنه لو ّية لرأى غيرها * في كريمًة الحياة يجد أ أكرما المن

الحمى يلج تحمه ل وإن * منه يقترب عنه ناديك ينتزح إن

ًا ًا متهافت ًا مترامي ً متطارح ً * متوّصل متحّرما متوّسل

ّلمته قد ّومته أن * يكفيه العل الجهل تجنب ع ّوما ق فتق

ًة يواقع أو يصحو هيهات مغرما مغرى برضاك يزل لم * من سلو

ًا * لقاك إذا هوٍن من لقاه بما أهون متبّسما له مرتاح

ّبل وجثا ًا الثرى راحتك قبل يق ّنما أوليته بما * غرد متر

ٍة ًا أثناءها الهدى رسخ بمتاب ّق وقاما * علم معلما فيها الح

الطععاهرين آبععائه عن الوارث السعد المجد المير الباهر والقمر الطاهر النجل إلى وكتبت
المؤثععل مجععده وحععرس لععواءه اللععه نصعر اللععه عبعد أبععي أوعععد، معا وإخلف وعععد ما إنجاز

والعمععوما الفضععال مععن بالخصوص الوافي، الهموما طارق الكافي اهتمامه وكافأ وعلياءه،
بإنعامه: الياما انتقاما وأستدفع بمقامه، أستشفع واعتناءه

أعود ل أخطأت * أخطأت الّسعود لك دامت مولي

خلود أرضكم في * موتي انتزاٌح ول براٌح مالي

ًا لي كن مزيد فضله على * ليس إماما إلى شفيع

العبيد أخطأ إذا * تعفو والموالي العفو عادته

الشععجون تبسط من وانقباض والسكون، المسكن لفقد ارتماض على رمضان شهر وأظل
قععومي أعد المقالة، بهذه المصدوع الشمل أثناء وضرعت الستقالة، وتر فشفعت الجون،

باليسرى: فوزي أستبعد ول البشرى،

الجناح وخفض الصفح صفحة * عن النجاح صباح بإسفار بشرى

القداح بفوز الكدح * وأعلن المنى بحوز المّن آذن قد
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ً الصوما افتتاح هذا وافتتاح بالرضى اختتاما * عن مستقبل

ّكد المرتضى الهادي الماما إن الّسماح شروط بالعطف * أ

الرياح هبوب الرياحين * هّز كما عاطراٍت سجايا لين

انسياح ولذاك انفساٌخ * لذا الندى يليه إسجاٍح وحسن

اكتساح للنفوس منه يك * لم حلمه على الدهر جبل لو

ّق الماما عفو طماح منه للغايات * أشرف خاطٍئ عن الح

ًا يجاهر * ولم تأديبه بالكبح راضه قد بالجماح عامد

الجناح رفع التوب قبول * وفي فوره من تاب لكن أذنب

ًا حسبي ٌء ونصٌح * حٌب هفوتي في لك شفيع صراح وثنا

ٍة إلى الشوق بي بّرح ّفق لمن * ليس حضر براح عنها و

انتزاح غير القدار لي * تثمر فلم باقتراٍب فيها وهمت

الّصفاح اهتزاز للصفح * تهتّز الورى شأن والزلّت زلت ل

ان من والنصاف البشراء، فيه تسفر المان غير راعني فما فعي السعفراء، بعه تبشعر الزم
ًا، مطلعه زان وقت ًا، العيد قبل مقدمه وكان سعيد ًا فقلععت عيععد لقصععد سععرفي مستقصععر

ًا الغضاء، البيضاء: اليد بشكر لوامي ومستحقر

ٍة من * لله بالّسجود نعماك قابلت وجود عطف

ًا للحياة أجد ولم وجودي الرضى وجود * وفي عدم

ّدة * بعد والماني المن وصل قد والصدود المضا

صعود في اليوما * فهأنا صبوٍب في قبل أكن فإن

ّبهت خمود في للهفو * وكنت خمولي عن بالعفو ن

ّتواري من ظهوري هذا الهمود من نشوري * هذا ال

ُلنس * أزاحها عندي للوعيد وحشٌة ل بالوعود ا

ًا يا ًا العل في مبدئ ّيدت معيد ُأ المعيد بالمبدئ * 

ّي ٍد بأ ُأثني تناهى وإن حم الحميد صنعك على * 

ًا صفحت العميد عادة من * وتلك الخطايا عن عمد

ٍد ول بدٍع وغير العبيد عن الموالي * صفح بعي

مزيد في الفضل * وذلك رجائي من اليأس أينقص

ّي السعيد أمرك إلى * يأوي شقي الورى في امرٍئ أ

عيدي الغّر رضاك * يوما أجتليها العيد غّرة ما

ًا ذلك بعد وقلت ًا بالتشفيع، مشيد الصنيع: كرما إلى ومشير

وسول أمٌل الرضى من * وصّح القبول وضح قد بشراي أيا

ّفع وصول وسائله صرمت * لمن إمامٌا الزكى نجله وش
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ٌد عني الصفح في لسواهما فما جزيل مّن ول عليا * ي

أقول إقالته في * فماذا عثاري من الخليفة أقالني

الجميل الحسن ورأيه * علّي الليالي ممالة قبحت وكم

الثيل والمجد علياه * به حبتني لما الشكور العبد أنا

جهول إجرامي يأت لم * وإن عليٌم المولى به وإخلصي

ًا عنه ُأحّجب إذا أذوب الرحيل أزف لو فكيف * إليه شوق

التماما: ولبثة الختاما مسكة جعلته ما وهذا

ٌد المير الخطب من أجار وأحمد ُأثني أوله بما * فقمت محم

يسجد لله التبشير وفي * سجدت رسله بالبشارة أتتني ويوما

ّية الرضى من المزيد بالشكر وأملت ّيد كالرضى نعمى * وأ تتز

ًا أهملت ما وظائف والغد واليوما المس شهودي * وبعض أداءها حين

ومقعد مقيٌم منها لي عّن * وقد اعتناؤه الحادثات كفاني همامٌا

ّنٌة فل ّلصي في له إل م يد ول الكراما مساعيه * بيمن تخ

ًا يك ومن ٌد الغّض جناه * فإّن والهدى للمامة فرع وسؤدد مج

ّلما الشرائع مردود رآني ُأبعد ُأقصى بالخلص * تقّربت ك و

ًا بها * شقيت التي حرفتها الداب من نصيبي يسعد بات لمن جار

ًا دوني كّل لحٌظ وللحّظ ٌع وإياه * كأني خاسئ وأرمد شعا

ٌق وشملي شملي من فجّمع ّفه مفّر مصّرد وشربي شربي من * ور

ًا زال وما بالبقيا وصّرح ومورد الصالحات في مصدٌر * له منعم

ًى وكانت ّلصني الهوى بي إليها ألقى هو ّيد معاٌن منها * فخ مؤ

محمد! المذنبين شفيع * ونعم بنجله للماما فيها تشفعت

بععن محمعد اللععه عبعد أبععي الحافظ الماما صنعة الكتاب، بإعتاب الموسومة الرسالة نجزت
علععى اللععه وصععلى عنععه، ورضععي تعالى الله رحمه البار، بابن المعروف القضاعي بكر أبي

وصحبه. آله وعلى محمد سيدنا

ّلهَّ - جزاهم الوّراق موقع من منسوخ ًا ال خير

الدأب) (خزانة أخوكم ونشره وتنسيقهَّ بنسخهَّ قام

ولوالديهَّ لهَّ يدعو أن منهَّ يستفيد ممن وُيرج هوو

السطور هذه يحذف ل وأن
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