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 السادأس الجزء
الموصلي إبراهيم بن إسإحاق

كنيته أبو محمد وكان الرشيد إذا أرادأ أن يولع به، كناه أبا صفوان، وموضعه من العلم،
ومكانه من الدأب والشعر، لو أردأنا اسإتيعابه، طال الكتاب وخرجنا عن غرضنا من

الختصار، ومن وقف على الخبار، وتتبع الثآار، علم موضعه، وأما الغناء فكان أصغر
علومه، وأدأنى ما يوصف به، وإن كان الغالب عليه، لنه كان له في سإائر علومه نظراء،

ولم يكن له فى هذا نظير، لحق فيه من مضى، وسإبق من بقى، فهو إمام هذه
الصناعة، على أنه كان أكره الناس للغناء والتسمى به، ويقول: ودأدأت أني أضرب، -

كلما أرادأ مني من يندبني أن أغني، وكلما قال قائل: إسإحاق الموصلي المغني، - عشر
مقارع، ول أطيق أكثر من هذا، وأعفي من الغناء والنسبة إليه وكان المأمون يقول:
لول ما سإبق لسإحاق على ألسنة الناس، وشهر به من الغناء عندهم، لوليته القضاء

بحضرتى، فإنه أولى به، وأحق وأعف، وأصدق تدينا وأمانة من هؤلء القضاة قال: بقيت
زمانا من دأهرى أغلس إلى هشيم، فأسإمع منه الحديث، ثآم أصبر إلى الكسائي، فأقرأ
عليه جزءا من القرآن، وآتى الفراء، فأقرأ عليه جزءا، ثآم آتى منصورا زلزل فيضاربني

طريقين أو ثآلثآة، ثآم آتى عاتكة بنت شهدة، فآخذ منها صوتا أو صوتين، ثآم آتى
الصمعى فأناشده، وآتى أبا عبيدة فأذاكره، ثآم أسإير إلى أبى فأعلمه ما صنعت، ومن

لقيت، وما أخذت، وأتغذى معه، وإذا كان العشاء رحت إلى الرشيد وقال الصمعى:
خرجت مع الرشيد، فلقيت إسإحاق الموصلى بها، فقلت له: هل حملت شيئا من كتبك?

فقال: حملت ما خف فقلت: كم مقداره? فقال ثآمانية عشر صندوقا، فعجبت وقلت:
إذا كان هذا ما خف، فكم يكون ما ثآقل? فقال: أضعاف ذلك وكان الصمعى يعجب

إسإحاق: بقول 

أصلى الحرار كان إذا
ومنصبي

خازم ضيمي ودأافع
خازم وابن

شامخ بأنف عطست
وتنـاولـت

فاعـدا الثريا يداي
قـائم غـير

وقال جعفر بن قدامة: حدثآني علي بن يحيى المنجم قال:
سإأل إسإحاق الموصلى المأمون أن يكون دأخوله إليه، مع
أهل العلم والدأب، والرواة، لمع المغنين، فإذا أرادأ الغناء
غناه، فأجابه إلى ذلك، ثآم سإأله بعد ذلك بمدة، أن يكون
دأخوله مع الفقهاء، فأذن له فى ذلك، فكان يدخل ويده

فى يد القضاة، حتى يجلس بين يدى المأمون وقال: ول
كل هذا يا إسإحاق، وقد اشتريت منك هذه المسألة، بمائة
ألف دأرهم، وأمر له بها. وحدث المزربانى عن محمد بن
عطية الشاعر قال: كنت عند يحيى بن أكثم فى مجلس

له، يجتمع إليه فيه أهل العلم، وحضره إسإحاق، فجعل
يناظر أهل الكلم حتى انتصف منهم، ثآم تكلم في الفقه

فأحسن واحتج، ثآم تكلم فى الشعر واللغة، ففاق من
حضر، فأقبل على يحيى ابن أكثم وقال: - أعز الله
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القاضي - أفي شيء مما ناظرت فيه تقصير? قال: ل
والله، قال: فما بالي أقوم بسائر العوم قيام أهلها،
وأنسب إلى فن واحد قد اقتصر الناس عليه? قال

العطوى: فالتفت إلى يحيى بن أكثم، وقال: جوابه فى هذا
عليك، قال: وكان العطوى من أهل الجدل والكلم،

فالتفت إلى إسإحاق، وقلت: يا أبا محمد، أخبرنى إذا قيل:
من أعلم الناس بالشعر واللغة? أيقولون إسإحاق، أم

الصمعى وأبو عبيدة? فقال: بل الصمعى وأبو عبيدة،
قال فإن قيل من اعلم الناس بالنحو? أيقولون إسإحاق،
أم الخليل وسإيبويه? قال بل الخليل وسإيبويه: قال: فإن

قيل: من أعلم الناس بالنساب? أيقولون إسإحاق، أم ابن
الكلبى? قال: بل ابن الكلبى قال: فإن قيل: من أعلم

الناس بالكلم? أيقولون إسإحاق، أم أبو الهذيل والنظام?
قال: بل أبو الهذيل، والنظام، قال: فإن قيل من أعلم

الناس بالفقه? أيقولون إسإحاق، أم أبو حنيفة، وأبو
يوسإف? فقال: بل أبو حنيفة وأبو يوسإف، قال: فإن قيل:
من أعلم الناس بالحديث? أيقولون إسإحاق، أم على بن

المديني، ويحيى بن معين? قال: بل على المديني، ويحيى
بن معين. قال: فإذا قيل من أعلم الناس بالغناء? أيجوز

أن يقول قائل: فلن أعلم من إسإحاق? قال: ل، قلت:
فمن ههنا نسبت إلى مانسبت إليه، لنه ل نظير لك فيه،

وأنت فى غيره لك نظراء فضحك وقام وانصرف فقال لى
يحيى بن أكثم لقد وفيت الحجة، وفيها ظلم قليل

لسإحاق، لنه ربما ماثآل أو زادأ على من فضلته عليه، وإنه
ليقل فى الزمان نظيره.

وكان إسإحاق قد روى الحديث عن جماعة، منهم: أبو
معاوية الضرير، وهشيم، وابن عينية، وغيرهم، وكان مع

كراهيته للغناء أحذق خلق الله به، ممن تقدم وتأخر،
وأشد الناس بخل به على كل أحد، حتى على جواريه

ًا له، فضل عن وغلمانه، ومن يأخذ عنه منتسبا إليه، متعصي
غيره، وهو الذى صحح أجناس الغناء وطرائقه، وميزها

تمييزا لم يقدر عليه أحد قبله، ول تعلق به أحد بعده، ولم
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يكن قديما مميزا على هذا الجنس.
وكان إبراهيم بن المهدى يأكل المغنين أكل، حتى يحضر
إسإحاق فيداريه إبراهيم، ويطلب مكأفاته ومعارضته، ول
يدع إسإحاق يكبته، وكان إسإحاق آفته، كما أن لكل شيء

آفة، وله معه عدة مشاهد، قال إسإحاق: كنت يوما عند
الرشيد، وعنده ندماؤه وخاصته، وفيهم إبراهيم بن

المهدى، فقال لى الرشيد: يا إسإحاق نغن: 
وشقيت مدامة شربت
أخرى

المننشون وراح
وماانتشب

فغنيته فاقبل على إبراهيم بن المهدى، فقال: ما أصبت يا
إسإحاق ول أحسنت، فقلت له: ليس هذا مما تحسنه

وتعرفه، وإن شئت فنه، فإن لم أجدك تخطئ فيه منذ
ابتدائك إلى انتهائك، فدمى حلل ثآم أقبلت على الرشيد

فقلت: يا أمير المؤمنين: هذه صناعتي، وصناعة أبي، وهى
إلى قربتنا منك، واسإتخدمتنا إليك، وأوطأتنا بساطك، فإذا

نازعناها أحد بل علم، لم نجد بدا من اليضاح والذب،
فقال: ل عزو، ول لوم عليك، وقام الرشيد لببول، فأقبل
على إبراهيم وقال: ويلك يا إسإحاق، تجترى على وتقول
ما قلت يا ابن الزانية، فداخلني ما لم أملك نفسي معه،
فقلت له: أنت تشتمني ول أقدر على إجابتك، وأنت ابن
الخليفة وأخو الخليفة، ولول ذلك لقد كنت أقول لك: يا

ابن الزانية، كما قلت لي يا ابن الزانية، ولكن قولي في
ذمك، ينصرف إلى خالك لعلم، ولولك لذكرت صناعته
ومذهبه قال إسإحاق: وكان بيطارا، وعلمت أن إبراهيم

يشكونى إلى الرشيد، وأن الرشيد سإيسأل من حضر عما
جرى فيخبره، ثآم قلت له: أنت تظن أن الخلفة تصير

إليك، فل تزال تهددأني بذلك، وتعادأيني كما تعادأي سإائر
أولياء أخيك، حسدا له ولولده على المر، وأنت تضعف
عنه وعنهم، وتستخف بأوليائهم تشيعا وأرجو أل يخرجها
الله تعالى عن يد الرشيد وولده، وأن يقتلك دأونها، وإن

صارت إليك والعياذ بالله، فحرام على العيش يومئذ،
والموت أطيب من الحياة معك، فاصنع حينئذ مابدا لك.
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فلما خرج الرشيد، وثآب إبراهيم فجلس بين يديه، وقال يا
أمير المؤمنين: شتمنى وذكر أمي، واسإتخف بي، فغضب

الرشيد وقال: ما تقول ويلك? قلت: ل أعلم، سإل من
حضر، فأقبل على مسرور وحسين الخادأم فسألهما عن
القصة، فجعل يخبرانه ووجهه يربد إلى أن انتهيا إلى ذكر

الخلفة، فسرى عنه ورجع لونه، وقال لبراهيم: ما له
ذنب، شتمته فعرفك أنه ل يقدر على جوابك، ارجع إلى

موضعك، وأمسك عن هذا، فلما انقضى المجلس
وانصرف الناس، أمر أل أبرح، وخرج كل من حضر، حتى

لم يبق غيري، فساء ظني وهمتني نفسي، فأقبل على
وقال لي: ويحك يا إسإحاق، أتراني ل أعرف وقائعك? قد
والله زانيته دأفعات، ويحك ل تعد، ويحك حدثآني عنك لو

ضربك أخى إبراهيم، أكنت أقتص لك منه، فأضربه? وهو
أخي يا جاهل? أتراه لو أمر غلمانه أن يقتلونك فقتلوك،

أكنت أقتله بك? فقلت: قد والله قتلتني يا أمير المؤمنين
بهذا الكلم، ولئن بلغه ليقتلني، وما أشك في أنه قد بلغه

الن، فصاح بمسرور الخادأم وقال: على بإبراهيم الساعة،
وقال لي: قم فانصرف، فقلت لجماعة من الخدم، وكلهم
كان لي محبا، وإلى مائلً، أخبروني يما يجري، فأخبروني

من غد: أنه لما دأخل عليه وبخه وجهله، وقال له: لم
تستخف بخادأمي? وصنيعتي، ونديمي، وابن خادأمي،

وصنيعة أبى في مجلسي، وتقدم على وتصنع في
مجلسي، وحضرتي، هاه هاه، نقدم على هذا وأمثاله،
وأنت مالك والغناء، وما يدريك ماهو? ومن أخذ لحنه

وطارحك إياه، حتى تظن أنك تبلغ منه مبلغ إسإحاق، الذى
غذى به، وهو صناعته، ثآم تظن أنك تخطئه فيما ل تدريه،
ويدعوك إلى إقامة الحجة عليك، فل تثبت لذلك، وتعتصم

بشتمه، أليس هذا مما يدل على السقوط، وضعف العقل،
وسإوء الدأب، من دأخولك فيما ل يشبهك، ثآم إظهارك إياه
ولم تحكمه، أليس تعلم ويحك? أن هذا سإوء رأى وأدأب،
وقلة معرفة ومبالة بالخطأ، والتكذيب والردأ القبيح، ثآم

قال له والله العظيم، وحق رسإوله الكريم - وإل فأنا نفى
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من أبي - لئن أصابه سإوء أو سإقط عليه حجر من السماء،
أو سإقط من دأابته، أو سإقط عليه سإقف، أو مات فجأة،
لقتلنك به - والله والله والله وأنت أعلم - فل تعرض له،

قم الن فاخرج، فخرج وقد كادأ يموت، فلما كان بعد ذلك،
دأخلت عليه وإبراهيم عنده، فأعرضت عنه، فجعل الرشيد
ينظر إلي مرة، وإلى إبراهيم أخرى، ويضحك، ثآم قال له:
إني لعلم محبتك لسإحاق وميلك إليه والخذ عنه وإن هذا

ل تقدر عليه كما تريد، إل أن يرضى، والرضا ل يكون
بمكروه، ولكن أحسن إليه وأكرمه، وبره وصله، فإذا
فعلت ذلك، ثآم خالف ما تهواه، عاقبته بيد منبسطة،

ولسان منطلق، ثآم قال لي: قم إلى مولك وابن مولك،
فقبل رأسإه، فقمت إليه، وأصلح بيننا وحدث المبردأ قال:
حدثآت عن الصمعي قال: دأخلت أنا وإسإحاق بن إبراهيم

يوما على الرشيد، فرأيته لقس النفس، فأنشده 
لها قلت بالبخل وآمره

اقصرى
إلـيه ما شيء فذلك

سإـبـيل
خلن الناس أرى

أرى ول الكرام
الممـات حتى له بخيل

خـلـيل
البخل رأيت وإنى
بأهلـه يزرى

أن نفسى فأكرمت
بـخـيل يقال

الفتى أخلق خير ومن
علمته قد

يكـون أن يومـا نال إذا
ينـيل

فعالى: فعال
تكـرمـا الموسإرين

تعلمـين قد ومالى: كما
قـلـيل

أو الفقر أخاف وكيف
الغنى أحرم

المؤمنـين أمير ورأى
جـمـيل

قال: فقال الرشيد لكيفيك إن شاء الله: ثآم قال: لله دأر
أبيات تأتينا بها، ما أشد أصولها، وأحسن فصولها، وأقل

فضولها!!! وأمر له بخمسين ألف دأرهم، فقال له إسإحاق:
وصفك والله يا أمير المؤمنين لشعرى، أحسن منه، فعلم

آخذ الجائزة، فضحك الرشيد وقال: أجعلوها لهذا القول
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مائة الف دأرهم. قال الصمعى: فعلمت يومئذ أن إسإحاق،
أحذق بصيد الدراهم مني. وحدث إسإحاق قال: قال لي
الرشيد يوما: بأي شيء يتحدث الناس? قلت: يتحدثآون

أنك نقبض على البرامكة، وتولى الفضل بن الربيع
الوزارة، فغضب وصاح، وقال: وما أنت وذاك? فأمسكت،

فلما كان بعد أيام دأعا بنا، فكان أول شيء غنيته: 
الصدق عندك فضرصدقـنـاك نحن إذا

الـحـق ينفع لم إذبالباطـل النفع طلبنا
 والرفق الصبر هواهفـي صبـا قدم فلو

رزق الهـوى ولكنالنـاس على لقدمت
ًا والشعر لبى العتاهية. قال: فضحك الرشيد، وقال لى يا إسإحاق: قد صرت حقودأ

وحدثآت شهوات جارية إسإحاق، التى كان أهداها الواثآق: أن محمدا المين، لما غنى
شعره: إسإحاق لحنه، الذى صنعه فى 

المـير القائم يأيها
فـدت

بالهل نفسي نفسك
 والولد

إذا للناس بسطت
وليتهـم

كل فوق الجودأ من يدا
يد

أمر له بألف ألف دأرهم، فرأيتها قد أدأخلت إلى دأارنا، يحملها مائة فراش وحدث
إسإحاق قال: أقام المأمون بعد قدومه عشرين شهرا، لم يسمع حرفا من الغاني، ثآم

كان أول من تغنى بحضرته، أبو عيسى بن الرشيد، ثآم واظب على السماع، متسترا
ًا في أول أمره بالرشيد، فأقام على ذلك أربع حجج ثآم ظهر للندماء والمغنين، متشبه
وكان حين أحب السماع سإأل عني، فخرجت بحضرته، وقال الطاعن على: ما يقول

أمير المؤمنين في رجل يتيه على الخلفة? فقال: ما بقى هذا شيئا من التيه إل
اسإتعمله، فأمسك عن ذكري، وجفاني من كان يصلنى، لسوء رأيه الذى ظهر في،

فأضر ذلك بى، حتى جاءني علوية يوما فقال لي: أتاذن لى في ذكرك، فإنا قد دأعينا
اليوم فقلت: ل، ولكن غنه بهذا الشعر، فإنه سإيبعثه على أن يسألك، لمن هذا، فإذا

سإألك، انفتح لك ما تريد، فكان الجواب، أسإهل عليك من البتداء، وألقيت عليه لحنى
شعرى: فى 

قد الماء مشرع يا
مواردأه سإدت

غير طريق إليك أما
?مسدودأ

ل حتى حام لحائم
لـه سإـبـيل

الماء طريق عن محل
 مطرودأ

قال: فلما اسإتقر بعلوية المجلس، غناه الشعر الذى أمرنه، فما عدا المأمون أن سإمع
الغناء، حتى قال: ويحك يا علوية، لمن هذا الشعر? قلت: ياسإيدى لعبدك الذى جفوله،

وأطرحته لغير جرم. فقال: لسإحاق تعنى? قلت: نعم. فقال: يحضرنى الساعة،
فجاءنى رسإوله، فصرت إليه، فلما دأخلت عليه، قال: ادأن، فدنوت منه، فرفع يديه
مددأهما إلى، فأكببت عليه فاحتضنى بيديه، وأشار من يرى وإكرامى، ما لو أظهر

يوما.صديق مؤانس بصديق لسره وقال إسإحاق. غنيت المأمون 
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المثانى قرع من لحسن
ورجعـهـا

يقرع الثغر صوت تواتر
بالـثـغـر

أروى الهوى وسإكر
ومفصلي لعظمي

من بالكلمات الشرب من
 الخمر عانق

فقال لى المأمون: أل أخبرك بأطيب من ذلك وأحسن?
الفراغ، والشباب، والجدة. وحدث إسإحاق قال: ذكر

المعتصم وأنا بحضرته يوما بعض أصحابه، وقد غاب عنه،
فقال: تعالوا حتى نقول ما يصنع فى هذا الوقت. فقال

قوم: كذا، وقال آخرون: كذا، فبلغت الرنة إلى، فقال: قل
يا إسإحاق قلت: إذا أقول فأصيب. قال: أتعلم الغيب?

قلت: ولكننى اقسم ما يصنع، وأندر على معرفته. قال:
فإن لم تصب، قلت: وأن أصبت، قال: لك حكمك، وإن لم

تصب، قلت لك دأمى، قال: وجب، قلت: وجب، قال:
فقل، قلت يتنفس، قال. وإن كان ميتا، قلت: تحفظ

الساعة التى تكلمت فيها، فإن كان مات قبلها أو فيها،
فقد قمرتنى، قال: قد أنصفت، قلت: فالحكم، قال:
فاحتكم ما شئت، قلت: ما حكمي إل رضاك يا أمير

المؤمنين. قال: فإن رضاي لك، وقد أمرت لك بمائة ألف
دأرهم، أترى مزيدا? فقلت: ما أولك يا أمير المؤمنين

بذاك، قال: فإنها مائتا ألف، أترى مزيدا? فقلت ما
أحوجنى إلى ذاك، قال فإنها ثآلثآمائة ألف، أترى مزيدا?
قلت، ما أولك يا أمير المؤمنين بذاك، فقال: يا صفيق

الوجه ما نزيد على هذا وحدث إسإحاق قال: كنت جالسا
بين يدى الواثآق وهو ولى عهد، إذ خرجت وصيفة من

القصر، كأنها خوط بان، أحسن من رأته عينى، يقدمها
عدة وصائف بأيديهن المذاب والمنادأيل، ونحو ذلك،

فنظرت إليها نظر دأهش وهي ترمقني، فلما تبين إلحاح
نظري إليها، قال لي: مالك يا أبا محمد، قد انقطع كلمك،

وباتت الحيرة فيك? فلجلجت، فقال: رمتك والله هذه
الوصيفة، فأصابت قلبك، فقلت: غير ملوم، فضحك وقال:

أنشدني شيئا فى هذا المعنى، فأنشدني قول المرار: 
قالت: متـى ما بآيةالله إليها: عمرك ألكني
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رائح أنـتيافـتـى
قالت: لـهـن ما وآية

عـشـية
الستر: حرات وفى

 ملئح الوجوه
فارمـين أرماكن تخيرن
رمـية

طوحتـه إذ أسإد أخا
الـطـوائح

مسلس فأرسإلت
كأنـهـا الوشاح

بـرمـان طفل لها مهاة
راشـح

ًا، فإن جاء كما أريد، فالوصيفة فقال الواثآق: أحسنت وحياتي وظرفت، فاصنع فيه لحن
لك، فصنعت فيه لحنا وغنيته إياه، فانصرفت بالجارية. وحدث إسإحاق قال: غنيت
وهو: الواثآق فى شعر قلته عنده بسر من رأى، وقد طال مقامى، واشتقت إلى أهلى، 

إذا الجنـوب ريح حبذا يا
بـدت

وهى الصبح فى
 النفاس ضعيفة

الندى بردأ قدحملت
وتحـمـلـت

الجنجاث من عبقا
والبسـبـاس

فاسإتحسنه وقال: يا إسإحاق، لو جعلت مكان الجنوب شمال، ألم يكن أرق وأخاف،
وأصح للجسادأ، وأقل وخامة، وأطيب للنفس فقلت: ما ذهب على ما قاله أمير

وهو: المؤمنين، ولكن التفسير فيما بعد، 

للصبابة يهيج ماذا
والهوى

ذهوله بعد للصب
 والياس

فقال الواثآق: فإنما اسإتطبت ما يجئ به الجنوب، لنسيم بغدادأ، ل للجنوب وإليهم
اشتقت ل إليها، فقلت: أجل يا أمير المؤمنين، وقمت فقبلت يده، فضحك وقال: قد

ٍم. ًا، فأمر لى بمائة ألف دأره أذنت لك بعد ثآلثآة أيام، فامض راشد
وحدث إسإحاق قال: ما وصلنى أحد من الخلفاء، بمثل ما وصلني به الواثآق، ول كان

غنيته: أحد يكرمني إكرامه، ولقد 

حياتك طالت إن لعلك
ترى أن

لليلى مبدى بها بلدأا
 ومحضر

فاسإتعادأه منى جمعة ل يشرب على غيره، ثآم وصلنى بثلثآمائة ألف دأرهم، ولقد
اسإتقدمني إليه، فلما قدمت عليه، قال لى: ويحك يا إسإحاق، أما اشتقت إلى? فقلت:

بلى والله يا سإيدى، وقد قلت فى ذلك أبياتا، إن أمرتني أنشدتك إياها، قال: هات،
فأنشدته: 

بعدى الله إلى أشكو
خليفـتـه عن

سإقم من أعالج وما
كـبـر ومـن

إن رحيل أسإتتطيع ل
بـه هممت

على أقوى ول إليه يوما
السـفـر

ثآم إليه الرحيل أنوى
يمـنـعـنـى

واليام الدهر أحدث ما
 بصرى فى
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وإنما قال: ما أحدث الدهر واليام فى بصرى، لن إسإحاق لما كبر ضعف بصره، ثآم
فأنشدته: أضر واسإتأذنته فى إنشادأ قصيدة مدحته بها، فأذن لي 

بإشخاصي أمرت لما
هفـا إليك

أهلـي إلى حنينا قلبى
وأولدأى

أحفل ولم اعتزمت ثآم
ببينـهـم

عن النفس وطابت
 وحمادأ فضل

يادأيكم شكرت فلو
وأنعـمـكـم

وصفى بها أحاط لما
وتعـدادأى

فقال أحمد بن إبراهيم: لعلي بن يحيى، وقد أخبر بهذا
الخبر، أخبرني: لو قال الخليفة أحضرني فضل وحمادأا،
أليس كان إسإحاق يفتضح من دأمامة خلقتهما، وتجلف

شاهدهما.
قال إسإحاق: وانحدرت منه إلى النجف، فقلت له يا أمير

المؤمنين: قد قلت فى النجف قصيدة قال هاتها:
فأنشدته: 

ل العيسى ركب يا
وقف بنا تعجل

ًا نحي ثآم ليسعدى دأار
ننصـرف

حتى انتهيت فيها إلى قولي 

سإهل فى الناس ينزل لم
جـبـل ول

أغذى ول هواء أصفى
النجـف من

فى وبحر ببر حفت
جـوانـبـهـا

البحر و طرف فى فالبر
 طرف فى

مـن نـسـيم يزال ما
يمـانـــية

روضة بـريا منـهـا يأتيك
أنـف

فقلت: ثآم مدحته 

يفي الجودأ يحسب ل
ًا مـالـه أبـد

يحوى ما بال يرى ل و
 السرف من

ومضيت فيها حتى أتممتها، فطرب وقال: أحسنت و الله يا أبا محمد، وكناني يومئذ،
نواس: وأمر لى بمائة ألف دأرهم، وانحدرت معه إلى الصالحية، التى يقول فيها أبو 

أطراف من فالصالحية
كـلـواذى

و الصبيان فذكرت
:فقلت بغدادأ،

وهـى بغـدادأ على أتبكى
قـريبة

ازدأدأت ما إذا فكيف
 بعدا غدا منها
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بغدادأ فارقت ما لعمرك
قلـى عن

فراق من وجدنا أنا لو
بـدا لهـا

نفسي بغدادأ ذكرت إذا
تقطـعـت

كادأت أو الشوق من
 وجدا بها تهيم

لم رحت أن حزنا كفى
لها أسإتطع

ًا أحدث ولم ودأاع
عهـدا بساحتها

فقال لى الموصلى: اشتقت إلي بغدادأ? فقلت: ل و الله يا أمير المؤمنين، ولكن من
فأنشدته: أجل الصبيان، وقد حضرني بيتان 

أصيبية إلى حننت
صغـار

فرب منهم وشاقك
المزار

يكون ما وأبراج
ًا الشوق يوم

من الديار دأنت إذا
الـديار

ًا، ثآم صر إلينا، وقد أمرت لك فقال لى إسإحاق: سإر إلى بغدادأ، فأقم مع عيالك شهر
ًا دأارا الواثآق بمائة ألف دأرهم. وحدث حمادأ بن إسإحاق عن إسإحاق قال: دأخلت يوم

ًا، فسمعت صوت عودأ من بيت بالله بغير إذن، إلى موضع أمر أن أدأخله إذا كان جالس
ًا، لم أسإمع أحسن منه قط، فأطلع خادأم رأسإه وصاح، فدخلت، وإذا الواثآق، فقال وترنم

لى أى شئ سإمعت? فقلت: الطلق كاملً لزم لى، وكل مملوك لى حر، لقد سإمعت
ًا، فضحك وقال: ما هو الفضل? أدأب وعلم مدحه الوائل، ما لم أسإمع مثله قط حسن
واشتهاه أصحاب رسإول الله صلى الله عليه وسإلم، و التابعون بعدهم، وكثر فى حرم
الله عز وجل،، ومهاجر رسإوله صلى الله عليه وسإلم، أتحب أن تسمعه? قلت: أى: و
الذى شرفني بخطاب أمير المؤمنين، وجميل رأيه، وقال يا غلم: هات العودأ، وأعط
إسإحاق رطلً، فدفع الرطل إلى، وضرب و غنى فى شعر لبي العتاهية، بلحن صنعه

فيه: 

بعد من قبورهم أضحت
عـزتـهـم

و الصبا عليها تسعى
 الشمل الحرجف

ًا يدفعون ل عـن هوام
وجـوهـهـم

بـالـقـاع خشب كأنهم
مـنـجـدل

فشربت الرطل، ثآم قمت ودأعوت له، فأجلسنى و قال: أتشتهى أن تسمع ثآانية? قلت:
إى و الله، فغنانيه ثآانية، وثآالثة، وصاح ببعض خدمه، و قال: احمل إلى إسإحاق الساعة،

ثآلثآمائة ألف دأرهم ثآم قال يا إسإحاق قد سإمعت ثآلثآة أصوات وشربت ثآلثآة ارطال
ًا، وليسروا معك، فانصرفت واخذت ثآلثآمائة ألف دأرهم، فانصرف إلى أهلك مسرور

ًا، فقلت ًا مسلم بالمال. وحدث إسإحاق بن إبراهيم قال: جاءني الزبير بن دأحمان يوم
له: إلى أين? فقال: إن الفضل بن الربيع أمرني أن أبكر إليه لنصطبح، فقلت له: أنت

له: تعرف أن صبوح الفضل غبوق غيره، فأقم عندى نشرب، قلت 

ويحـك العوام أبا يا أقم
نـشـرب

ًا اللهين مع ونله يوم
ونطـرب

قد اليوم رأيت ما إذا
خـيره بـان

واترك بشكر فخذه
 يغضب الفضل
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ًا، ثآم صار إلى الفضل، فسأله عن سإبب تأخره عنه، قال: فأقام عندى وسإررنا يوم
ُا حاجبه أل فحدثآه الحديث، وأنشده الشعر، فعتب علي، وحول وجه عني، وأمر عون

الفضل: يدخلني، وليستأذن لي عليه، ول يوصل لي رقعة إليه، فقلت: وكتبت بها إلى 

و شامـتـون أناس يقول
رأوا قـد

الرواح وإغبابي مقامي
 الفضل إلى

خص هذا كان لقد
مـرة بالفضـل

اليوم منه فأصبح
الحـبـل منصرم

ذاك فى لي كان ولو
علمته ذنب

نفسى لقطعت
والعذل بالملمة

و توصلت حتى عرضت البيات عليه، فلما قرأها قال:
ًا بذلك أعجب من ذنبه وأشد، أنه ليرى من نفسه ذنب

الفعل، فقلت فى نفسى: لأرى أمره يصلحه إل حاجبه
عون، فقلت لعون: 

ليس عون يا عون
عون مثلك

كـون كـان إذا لـي أنت

رضى والله عندى لك
الفضل

أو يرضـيك غلم
بـرذون

ًا لعرضه لك عليه،  فقلت: فقال: اكتب رقعة وقل شعر

الراح على حرام
ًا مادأمت غضبات

رضاك عنى يعد لم وما
 كانا كما

قد فإنى فأحسن
تـزل ولم أسإأت

السإاءة عند تعودأنى
إحسـانـا

ًا، فقرأهما وضحك، وقال: ويحك، وإنما عرض بقوله: قال: فأنى الفضل بالشعرين جميع
غلم يرضيك بالسوءة، فقال: قد وعدنى بما سإمعت، فإن شئت أن تحرمنيه فأنت

أعلم، فأمره أن يرسإل إلي، فأتاني رسإوله، فصرت إليه، فرضي عني، ووفيت لعون،
وحدث إسإحاق قال: عتب على جعفر بن يحيى و قال: إنى ل أراك ول تغشانى، فقلت:

ًا، فيحجبنى خادأمك نافذ، فقال: إذا حجبك عني فنكه، فكتبت إليه بعد إنى أتيتك كثير
أيام: 

كل من فداءك جعلت
سإوء

أشكو رأيك حسن إلى
 أناسإا

وبين بينى يحولون
السـلم

إل أسإلم فلست
اختـلسإـا

فى أمرك وأنفذت
نـافـذ

إل ذاك زادأه فما
شماسإـا
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ًا، وقرأ البيات عليه، وقال له: فعلتها ياعدو الله، فغضب نافذ قال: فأحضرنى ودأعا نافذ
حتى كادأ يبكى، وجعفر يضحك ويصفق، ثآم لم يعد بعدها إلى التعرض. وحدث على بن

الصباح قال: كانت امرأة من بنى كلب يقال لها زهراء، تحدث إسإحاق وتناشده، وكانت
تميل إليه. وتكنى عنه فى شعرها، إذا ذكرته بجمل قال: فحدثآنى إسإحاق أنها كتبت

عنه: إليه، وقد غابت 

أنى على بجمل وجدى
أجمجـمـه

بـعـد ببرء السقيم وجد
إدأنـاف

أصاب ثآكلى وجد أو
واحدها الموت

مـن مغترب وجد أو
ألف بـين

فأجبتها: قال 

زهراء على السلم إقر
ظعنت إذ

أذقت قد لها وقل
خافا ما القلب

خلفت لمن رثآيت أما
ًا مكـتـئبـ

ًا مدامعه يذري سإح
كـافـا وتو

إلف على وجدت فما
به فجمعت

وقد عليك وجدى
ألفـا فارقت

لنفسه: وحدث محمد بن عبد الله الخزاعى قال: أنشدنى إسإحاق 

الماوشان يوم الله سإقى
ًا ومجـلـسـ

من عندنا أحلى كان به
النحـل جنى

ولـم غضا اللهو اجتنينا غداة
نـبـل

ول نصر أبى حجاب
 الفضل غضب

ًا غدونا رحـنـا ثآم صحاح
كـأنـنـا

من شديد شر بنا أطاف
الـخـبـل

فسألته أن يكتبنيها فغفل، فقلت: ما حديث يوم الماوشان? فقال: لو لم أكتبك البيات،
ما سإألت عما ل يعينك، ولم يخبرنى. قال: وكان ابن العرابى يصف إسإحاق ويقرظه،

قوله: ويثني عليه، ويذكر أدأبه وحفظه، وعلمه وصدقه، ويستحسن 

عينى تنام أن إلى هل
سإبـيل

عهد بالنوم عهدى إن
طـويل

ل من عني غاب
فعيني أسإمى

ًا يوم كل عليه وجد
تـسـيل

يكثر منك قل ما إن
عـنـدي

تحب ممن وكثير
الـقـلـيل

وكان إسإحاق إذا غنى هذه البيات، تفيض عيناه ويبكى أحر بكاء، فسئل عن بكائه،
ًا بها، حتى كبرت فقال: تعشقت جارية فقلت لها هذه البيات، ثآم ملكتها، وكنت مشغوف

و اعتلت عيى، فإذا غنيت هذا الصوت، ذكرت أيامه المتقدمه، وأنا أبكى على دأهرى
لنفسه: الذى كنت فيه. قال إسإحاق وأنشدنى بعض العراب 
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الـحـمـامة اللـه قاتل إل
غـدوة

هيجت ماذا الغصن على
 غنت حين

أعجمى بصوت تغنت
فـهـيجـت

كانت ما الوجد من
أجنت ضلوعى

امرئ عين قطرت فلو
صبـابة من

ًا ًا عينى قطرت دأم دأمـ
وأبـلـت

أويت حتى سإكتت فما
لصـوتـهـا

الحمامة هذه أرى وقلت
جـنـت

من لويد زفرات ولي
قـتـلـنـي

قد التي هاتي إلى بشوق
تـولـت

اليوم زفرة هذي قلت إذا
مضت قد

غد فى بأخرى لى فمن
أظلـت قد

أعنى الموتى منشر فيا
التـى على

ًا نفسى نهلت بها سإقامـ
وعـلـت

انى لو حتى بخلت لقد
سإـألـتـهـا

سإافى من العين قذى
لضنت التراب

صاحبي يا ارحل فقلت
فـيلـتـنـي

ما أعطيت نفس كل أرى
! تمنـت

أم مـا بـالـلـه لهـا حلفت
واحـد

الـلـيل آخـر ذكـرتـه إذا
أنـت

قـذفـت أعرابـية وجد ول
بـهـا

لم حيث من النوى صروف
 ظنت تك

الـعـذيب ماء ذكرت إذا
وطـيبـه

الـلـيل آخر حصاه وبردأ
حـنـت

غـير لـوعة منـى بأكثر
أنـنـي

مـا على أحشائي أطامن
أجـنـت

قال: وحدث حمادأ بن إسإحاق، لما خرج أبى إلى البصرة
وعادأ، أنشدني لنفسه: 

البين فى ما أعرف كنت ما
حزن من

جئ قد بأن تنادأوا حتى
بالـسـفـن

و الهـم قتيل أنى أيقنتكره على افترقنا لما



مشكاة مكتبة                         الحموي لياقوت الدأباء معجم
 السإلمية

الـحـزنلفـرقـتـنـا
الدموع و تودأعني قامت

يغلـبـهـا
قالت ما بعض فجمجمت

تبـن ولم
تفدنـيي على مالت

وتـرشـفـنـي
الريح نسيم يميل كما

بالـغـصـن
وهـى قالت ثآم وأعرضت

بـاكـبة
لـم إياك معرفتـي ليت يا

تـكـن
ًا قلتها ونسبتها إلى بعض وحدث إسإحاق قال: دأخلت على الصمعى، فأنشدنه أبيات

العراب، وهى: "هل أن تنام عينى سإبيل " البيات، وهى متقدمة. قال فجعل يعجب بها
ويردأدأها، فقلت له إنها بنات ليلتها. فقال: لجرم، إن أثآر التوليد فيها بين. فقلت:

ولجرم أن أثآر الحسد فيك ظاهر وكان إسإحاق يقوم على ابن العرابى ويبره، فكان
تمام: ابن العرابى يقول: إسإحاق والله أحق بقول أبى 

إلى بأشباحنا يرمى
ملك

ومن ماله من نأخذ
 أدأبه

ممن قد قيل فيه وحدث إسإحاق قال: بعث إلى طلحة بن طاهر، وقد انصرف من وقعة
العراب: الشراة، وقد أصابته ضربة فى وجهه، فقال: غنى، فغنيته فى شعر بعض 

عن بأجبال لكنى إنى
اجبلـهـا

إسإـم عن أودأية وباسإم
وادأيهـا

ليحسبها عمدا
غـانـية الواشون

أنى وتحسب أخرى،
 أعنيها لست

أن ودأى وليغير
أهـاجـرهـا

فى نوى فراق ول
أنوبهـا الدار

إذا منها ولى وللقلوص
بـعـدت

تنضينى الشوق بوارح
وأنضيها

فقال: أحسنت والله، أعده، فأعدت عليه وهو يشرب، حتة صلى العتمة وأنا أغنيه إياه،
فأقبل على خادأم له فقال له: كم عندك? فقال: مقدار سإبعين الف دأرهم، فقال: تحمل
معه، فلما خرجت من عنده، تبعنى جماعة من الغلمان يسألوننى، فوزعت المال بينهم،

ًا، فكتبت  إليه: فرفع الخبر إليه فأغضبه، ولم يوجه إلى ثآلثآ

جودأك علمنى
فـمـا السمـاح

من لدى شيئا أبقيت
صلـتـك

مما شيئا أبق لم
بـه سإمـحـت

قدرة لى كأن
كـمـقـدرتـك

اليوم فى تتلف
السا وفي بالهبات

فـى ماتجتبيه عة
سإـنـتـك

علي يجزي ربى أن لأين من أدأرى فلست
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هبتـكلـو تنفق
فلما كان فى اليوم الرابع، بعث إلى فصرت إليه، فدخلت فسلمت، ورفع بصره إلى،

ثآم قال: اسإقوه رطل فسقيته، فأمر لى بآخر، وآخر، فشربت ثآلثآة، ثآم قال: غننى" إنى
لكنى بأجبال عن أجبلها" فغنيته إياه، ثآم أتبعته البيات التى قلتها. فقال لى: أذن

فدنوت، فقال لى: أعد الصوت، فأعدته، فلما فهمه وعرف المعنى، قال الخادأم له:
أحضرني فلنا فأحضره، فقال له: كم قبلك من مال الضياع? قال: ثآمانمائة ألف دأرهم،

فقال: أحضرها الساعة، فجئ بثمانين بدرة فقال: جئنى بثمانين مملوما، فأحضروا،
فقال: احملوا المال، ثآم قال: يأبا محمد، خذ المال والمماليك حتى ل تحتاج إلى أحد

تعطيه شيئا.
حدث على بن يحيى المنجم: أن إسإحاق لما انحدر إلى البصرة، كتب إلى على بن
هشام القائد، - جعلت فداك - بعث إلى أبو نصر مولك بكتاب منك إلي، يرتفع عن

قدري، ويقصر عنه شكري، فلول ما أعرف من معانيه، لظننت أن الرسإول غلط بي
فيه، فلما لنا ولك يا أبا عبد الله، تدعنا حتى إذا نسينا الدنيا وأبغضناها، ورجونا السلمة

من شرها، أفسدت قلوبنا وعلقت أنفسنا، فل أنت تريدنا، ول أنت تتركنا فأما ذكرته من
لقلت: شوقك إلى، فلول أنك حلفت عليه، 

إاينا عبثا شكا من يا
شـوقـه

وليس المحب شكوى
 بالمشتاق

إلى مشتاقا كنت لو
تريدنى

سإاعة نفسا ماطبت
بفراقي

الخليل حفظ وحفظني
خليله

بالعهد لى ووفيت
والميثاق

أمور حدثآت قد هيهات
بعدنا

عن باللذات وشغلت
 إسإحاق

قد تركت - جعلت فداك - ما كرهت من العتاب فى
الشعر وغيره، وقلت أبياتا ل أزال أخرج بها إلى ظهر

المربد وأسإتقبل الشمال، وأتنسم أرواحكم فيها، ثآم يكون
ما الله أعلم به، وإن كنت تكرهها، تركتها إن شاء الله: 

الثـواء أن أرى قد أل
قـلـيل

للخليل يبقى ليس وأن
خـلـيل

فى مليت وإن وأنى
حقبة العيش

منه حان قد سإفر كذى
رحـيل

تنظر أن إلى لى فهل
مرة العين

فى هشام ابن إلى
?سإبيل الحياة

ألقى أن خفت فقد
بحسرة المنايا

حاجة منه النفس وفى
وغلـيل

وأما بعد، فإنى أعلم أنك وإن لم تسأل عن حالي، تحب أن تعلمها، وأن تأتيك عني
سإلمة، فأنا يوم كتبت إليك سإالم البدن، مريض القلب، وبعد فأنا - جعلت فداك - فى
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صنعة كتاب ظريف مليح، فيه تسمية القوم، ونسبهم وبلدأهم، وأسإبابهم وأزمنتهم، وما
اختلفوا فيه من غنائهم، وبعض أحادأيثهم، وأحادأيث قيان الحجاز والكوفة، وقد بعثت

إليك بنموذج، فإن كان كما قال القائل: قبح الله كل دأن أوله دأردأي لم نتجشم إتمامه،
وإن كان كما قال العربى: إن الجوادأ عينه فرارة، أعلمتنا، فأتمناه مسرورين بحسن

رأيك فيه.
ًا، ثآم وقعت بينهم ًا شديد ًا وأحمد بني هشام، وسإائر أهلهم إلف وكان إسإحاق يألف علي

ًا. نبوة ووحشة فى أمر لم يقع إلينا، فهجاهم هجاء كثير
فحدث أبو أيوب المديني عن مصعب الزبيري قال: قال لي أحمد بن هشام: أما

تستحي أنت وصباح بن خافان المنقري، وأنتما شيخان من مشايخ المروءة، والعلم
فيقول: والدأب، أن يذكركما إسإحاق فى شعره، 

مصعب نهانا قد
وصبـاح

وصباحا مصعبا فعصينا

مـل ثآـم عـذل ما عذل
منهما فاسإترحنا
 واسإتراحا

ًا، إنما ذكر أننا نهيناه عن خمر شربها، أو فقلت له: إن كان قد فعل، فما قال إل خير
.امرأة عشقها، وقد أشادأ باسإمك فى الشعر بأشد من هذا. قال   : بقوله?  قلت بماذا

العيون تعشى وصافية
رقـيقة

الدنـان فى عام رهينة
وعـام

الروية الكأس بها أدأرنا
موهنـا

انجاب حتى الليل من
 ظلم كل

الشمس قرن ذر فما
كأننا حتى

أحمد نحكى العى من
هشام بن

قال: أوقد فعل العاض بظر أمه? قلت: إى والله قد فعل.
سإنه: ومن شعر إسإحاق عند علو 

القلص سإير على سإلم
الركب مع

الغوانى ووصل
والشرب والمدامة

يبق لم امرئ سإلم
بـقـية مـنـه

أو العينين نظر سإوى
القلب شهوة

عن حلئت لئن لعمرى
الصبا منهل

ورادأا كنت لقد
الـعـذب لمشرعه

بـردأى بـين أغـدو ليالى
لهـيا

البانة كغصن أميس
الرطب الناعم

وحدث أبو بكر الصولى، عن إبراهيم الشاهينى قال: كان إسإحاق يسألى الله أل يبتليه
بالقولنج، لما رأى من صعوبته على أبيه، فأرى فى منامه، كأن قائل يقول له: قد أجيبت

دأعوتك، ولست تموت بالقولنج، ولكن تموت بضده، فأصابه ذرب فمات منه فى شهر
رمضان، سإنة خمس وثآلثآين ومائتين، فى خلفة المتوكل على الله، فبلغ المتوكل نعيه،
نعمه وحزن عليه. وقال: ذهب صدر عظيم من جمال الملك، وبهائه وزينته، ثآم نعى إليه

بعده، أحمد بن عيسى، بن زيد، بن علي، بن الحسين، ابن علي الخارج عليه. فقال:
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تكافأت الحالن. ثآم قال: قام الفرح بوفاة أحمد، - وما كنت آمن وثآبته علي -، مقام
الفجيعة بإسإحاق، والحمد لله على ذلك.

حفصة: ورثآاه أو دأاؤه وأصدقاؤه بأشعار كثيرة، منها قول إدأريس بن أبى 

ابن يا الله سإقى
بوابل الموصلي

أنت فبرا الغيث من
مقيم فيه

فأوحشت ذهبت
بنى فما الكرام

عـلـيك يبكى بعبرته
كـريم

فقد أشكو الله إلى
إننى إسإحاق

شيخا كنت وإن
يتـيم بالعراق

إسإحاق: وقال مصعب بن الزبير يرثآى 

تبكى لمن أتدرى
الذوارف العيون

ثآـم مسبل منها وينهل
واكـف

فى يبق لم امرئ لفقد
مثله الناس

صـديق أو لعلم مفيد
يلطـف

الـلـه إلى إسإحاق تجهز
رائحـا

عليه ضمت ما فلله
اللـفـائف

الولى النعش حمل وما
عـشـية

دأامع إل الناس من
كالـف العين

يديك يمنى فى فلقيت
صـحـيفة

يوم نشرت إذا
 الصحائف الحساب

عند البعث يوم تسرك
قـراتـهـا

هو من كل ضحكا ويفتر
واقف

وحدث الصول قال: كان لسإحاق من الولد: حميد، وحمادأ،
وأحمد، وحامد، وإبراهيم، وفضل، ولم يكن فى ولد
إبراهيم من يغنى إل إسإحاق، وطياب أخوه، ومات

إسإحاق، وله من التصانيف التى تولى هو بنفسه تصنيفها:
كتاب أغانيه التى غنى فيها، كتاب أخبار عزة الميلء، كتاب

أغانى معبد، كتاب أخبار حمادأ عجردأ، كتاب أخبار حنين
الحيرى، كتاب أخبار ذى الرمة، كتاب أخبار طويس، كتاب

أخبار المغنين المكيين، كتاب أخبار سإعيد بن مسجح،
كتاب أخبار دألل، كتاب أخبار محمد بن عائشة، كتاب

أخبار البجر، كتاب أخبار ابن صاحب الوضوء، كتاب
الختيار من الغانى للواثآق، كتاب اللحظ والشارات،
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كتاب الشراب، يروى فيه عن العباس بن معن، وابن
الجصاص، وحمادأ بن ميسرة، كتاب جواهر الكلم، وكتاب

الرقص والزفن، كتاب النغم واليقاع، كتاب أخبار
الهذليين، كتاب الرسإالة إلى على بن هشام، كتاب قيان

الحجاز، كتاب القيان، كتاب النوادأر المتخيرة، كتاب الخبار
والنوادأر، كتاب أخبار حسان، كتاب أخبار الحوص، كتاب
أخبار جميل، كتاب أخبار كثير، كتاب أخبار نصيب، كتاب
أخبار عقيل بن علفة، كتاب أخبار ابن هرمة وأما كتاب

الغانى الكبير، فقال محمد بن إسإحاق النديم: قرأت بخط
أبى الحسن على بن محمد، بن عبيد، ابن الزبير الكوفى
السإدى، حدثآنى فضل بن محمد اليزيدى قال: كنت عند

إسإحاق بن إبراهيم الموصلى، فجاءه رجل فقال له يا أبا
محمد: أعطنى كتاب الغانى، فقال: أيما كتاب? الكتاب

الذى صنفته، أو الكتاب الذى صنف لي، يعني بالذى صنفه
كتاب أخبار المعنيين واحدا واحدا، ويعنى بالذى صنف له،

كتاب الغانى الكبير، الذى بأيدى الناس. قال محمد بن
إسإحاق: وحدثآني أبو الفرج الصبهاني قال: أخبرني أبو

بكر محمد بن خلف وكيع قال: سإمعت حمادأ بن إسإحاق
يقول: ما ألف أبى هذا الكتاب قط، يعنى كتاب الغانى

الكبير، ول رآه، والدليل على ذلك، أن أكثر أشعاره
المنسوبة، إنما جمعت لما ذكر معها من الخبار، وما غنى

فيها إلى وقتنا هذا، وأن أكثر نسبة المغنين خطأ، والذى
ألفه أبى من دأواوين غنائهم، يدل على بطلن هذا الكتاب،
وإنما وضعه وراق كان لبى بعد وفاته، سإوى الرخصة التى

هى أول الكتاب، فإن أبى ألفها، إل أن أخباره كلها من
روايتنا. وقال لى أبو الفرج: هذا سإمعته من أبى بكر وكيع،

واللفظ يزيد وينقص.
قال: وأخبرنى جحظة أنه يعرف الوراق الذى وضعه، وكان

يسمى سإندى بن على، وحانوته فى طاق الزبل، وكان
يورق لسإحاق، فاتفق هو وشريك له على وضعه، وهذا

الكتاب يعرف فى القديم بكتاب السراة، وهو أحد عشر
جزءا، ولكل جزء أول يعرف به، فالجزء الول من الكتاب:
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الرخصة، هو من تأليف إسإحاق، لشك فيه ولخلف.
قرأت فى كتاب ألف فى أخبار أبى زيد البلخي، أن أبا زيد
قال: وذكر كتاب الغاني لسإحاق، فقال: ما رأيت أعجب

من الموصلى، جمع علم العرب والعجم فى كتاب، ثآم
أنشده بالسإم قال: وكان إسإحاق أدأيبا فاضل، متقدما فى

كل شئ، بلغنى أنه دأخل على إسإحاق ابن إبراهيم، بن
مصعب، يعزيه بعبد الله بن طاهر، فقال: 

المير أيها تصب لم
بعبد

أصيب به لكن الله
النام

البكاء فسيكفيكم
عـلـيه

المسلمين أعين
 والسإلم

إبراهيم" "ووالده المحرر البربري إبراهيم بن إسإحاق
الوزير. عيسى بن الرحمن عبد قال كذا بالنديم، ويعرف

إبراهيم، بن إسإحاق النديم: هو بن إسإحاق بن محمد قال
السإودأ، بن سإويد، بن بشر، بن الصباح، بن الله، عبد بن

وكان أحول، أبوه إبراهيم وكان السعدى، ثآم التميمي
الخط رسإوم على تكلم من ول أيضا. وكان محررا

ل المحرر، بالحول يعرف رجل أنواعا وجعله وقوانينه،
البرامكة، صنائع من غيره? وكان أو إبراهيم هو أدأرى: هل

ملوك إلى السلطان من النافذة الكتب يحرر وكان
والوسإخ، الحرفة نهاية فى وكان الطوامير، فى الطراف

القلم، رتب فلما شئ، على يليق ل سإمحا كان ذلك ومع
أجلها، وهو الطومار قلم الثقال. فمنها القلم أول جعل
تنفذ وكانت بقلم، كتب وربما بسعفة، طومارتام فى يكتب
قلم الثلثين، القلم: قلم ومن به، الملوك إلى الكتب

قلم المانات، قلم المؤامرات، قلم العهودأ، قلم السجلت،
التشاجي. فلما قلم المرصع، قلم المدمج، قلم الديباج،

وهو قلما اخترع سإهل، بن الفضل الرياسإتين ذو أنشأ
أقلم، عدة إلى ويتفرع بالرئاسإي، ويعرف القلم، أحسن

الرئاسإي، من النصف قلم الكبير، الرئاسإي ذلك: قلم فمن
قلم الثلث، خفيف قلم النصف، صغير قلم الثلث، قلم

قلم الرقاع، قلم الوشي، قلم المنثور، قلم المحقق،
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البياض. قلم النرجس، قلم الحلبة، غبار قلم المكاتبات،
أسإتاذ وهو وأولدأه، المقتدر يعلم كان فإنه هذا، إسإحاق فأما
أبى أخبار فى ذكرتها رسإالة إليه على مقلة. ولبى ابن

خطا أحسن زمانه فى ير لم الحسين، بأبى على. ويكنى
بالكتابة. أعرف ول منه،

الخط فى رسإالة الوامق، تحفة كتاب القلم، كتاب ولسإحاق
وابنه طريقته، ويسلك نظيره، الحسن أبو وأخوه والكتابة،

القاسإم محمد أبو وابنه إبراهيم، بن إسإماعيل، القاسإم، أبو
عبد العباس أبو أيضا ولده ومن إسإحاق، بن إسإماعيل، بن

الخط، حسن نهاية فى القوم وهؤلء إسإحاق، بن الله
بالكتابة. والمعرفة

الفارابي إبراهيم بن إسإحاق
الصحاح كتاب صاحب الجوهرى، حمادأ بن إسإماعيل خال
الدأب، دأيوان كتاب صاحب هو هذا، إبراهيم وأبو اللغة، فى

الشرف القاضى إلينا كتب ذكره الذائع اسإمه، المشهور
من القفطى الشيبانى الواحد عبد بن إبراهيم، بن يوسإف

قال: مما وأقام، هناك إلى سإافر قد وكان اليمن، بلدأ
كتاب مصنف الفارابى إسإحاق إبراهيم أبا أن به، أخبركم

الزمان به وطوح الغتراب، به ترامى ممن الدأب، دأيوان
كتابة صنف وبها زبيد، وسإكن اليمن، أرض إلى المنتاب

قد زبيد، أهل وكان عنه، يروى أن قبل ومات الدأب، دأيوان
ذلك. قال: دأون المنية فحالت عليه، قراءته على عزموا
والله وأربعمائة، خمسين سإنة يقارب فيما وفاته وكانت

الثانى السالم، كتب: الول سإتة على كتابه أعلم. ووضع
ياء، أو واو أوله فى كان ما وهو المثال، الثالث المضاعف،

من حرف وسإطه فى كان ما وهو الثلثآة، ذوات والرابع
كان ما وهو الربعة، ذوات كتاب والخامس العلة، حروف

من كتاب وكل الهمزة، كتاب والسادأس علة، حرف آخره
الفعال ثآم اول السإماء يوردأ وأفعال، أسإماء الستة هذه

الكاتب، أدأب شرح كتاب العراب، بيان كتاب بعده. وله
إسإماعيل نصر، أبي الشيخ بخط الدأب. قرأت دأيوان كتاب

قال: النيسابوري النسوي الفارابي الجوهري، حمادأ بن
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أبي على ثآم - بفاراب، الله - رحمه إبراهيم على قرأته
عرضته ثآم بأصبهان، الصبهاني إبراهيم بن محمد السري

الحاكم: ببغدادأ. قال السيرافي سإعيد أبى القاضي على
على السإماء آخر وهو البلغ، موضع إلى بعضه قرأت وكنت

الفرعاني إبراهيم بن محمد، بن يوسإف يعقوب أبي
بن علي، بن الحسن علي، أبي على قال: قرأته الزبرقاني

إبراهيم. قال أبي على علي أبو وقرأه الزاميني، سإعد
سإعد أبى القاضي على عرضته الجوهرى الحاكم: قول

بخط عليها علم كلمات من فأنكره أنه، يريد السيرافي
الحاكم: قرأ نسخة من الخير الثلث آخر وفى الجوهري،

عزيز، بن محمد، بن محمد، بن الرحمن عبد سإعد أبو على
وكتبه له، وصححته أخره، إلى أوله من الكتاب هذا

فى أيضا النسخة وعلى الجوهري، حمادأ بن إسإماعيل
إلى أوله من والحسن، علي ولدي مني، سإمعه آخر موضع
علي، بنفسه الحسن قرأها أوراقا إل إياه، بقراءتي أخره
ويوفقهما فيه، لهما يبارك تعالى والله سإماعهما، وصح

العمال.
خمس سإنة المحرم غرة أحمد، بن يعقوب أبوهما وكتب

قراءة الحسن، ولدي على قرأه ثآم وأربعمائة، وخمسين
من حواشيه على بما آخره، إلى أوله من واسإتقصاء، بحث

وسإتين ثآلث سإنة شهور، فى البيات وشرح الفوائد،
صورته: سإمعه ما ذلك قبل أيضا النسخة وعلى وأربعمائة،

ًا وصححه بلفظي، مني يوسإف، أبو صاحبه بنسختي، عرض
تسع سإنة العقدة، ذى فى منه وفرغ أحمد، بن يعقوب

وأربعمائة. وعشرين
مؤلف قال بخطه، دأوسإت بن محمد بن الرحمن عبد وكتب

المذكورين هؤلء وكون وضوحه، مه الكتاب: فهذا
على الموجودأة بالخطوط ومعرفتى معروفين، مشهورين،

إلينا كتب ما يبطل فيه، أشك ل بما كمعرفتى النسخة،
لم وأنه بزبيد، صنف الكتاب هذا كون من القفطي، القاضي

مصنفه. على يسمع
شبيب، بن أحمد، بن إسإحاق
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بن نصر، بن شبيب ابن الحكم، بن أقلذ، بن عقبة، بن
يزيد، بن سإلمة، بن رؤبة، بن خفاتة، بن وائل، بن هضيم،

بن ذيبان الصفار، أبو نصر الدأيب البخارى، من أهل
بخارى، كان أحد أفرادأ الزمان فى علم العربية، والمعرفة

ًا ووردأ إلى بغدادأ، وروى بها، بدقائقها الخفية، وكان فقيه
ومات بعد سإنة خمس وأربعمائة، فإنه فى هذه السنة
حدث ببغدادأ، ذكره السمعاني أبو سإعد فى تاريخ مرو،

والحاكم بن البيع، فى تاريخ نيسابور، والخطيب فى تاريخ
بغدادأ. قال تاج السإلم: ومن خطه نقلت: وردأ أبو نصر
الصفار خراسإان ثآم خرج إلى العراق والحجاز، وسإكن

الطائف، وبها توفى، وقبره بها معروف، وله تصانيف فى
اللغة، وكان حسن الشعر وهو جد الزاهد الصفار إبراهيم

بن إسإماعيل بن، إسإحاق بن أحمد، الذى لقيناه بمرو.
وسإمع نصر بن أحمد بن إسإماعيل الكنانى. وروى عنه أبو

على الحسن بن على بن محمد، بن المذهب التميمي
البغدادأي. وقال الحاكم أبو نصر الفقيه، الدأيب البخاري
الصفار، بعد ما ذكر سإنة كما تقدم: قدم علينا حاجا، وما

كنت رأيت مثله ببخارى فى سإنة، فى حفظ الدأب والفقه،
وقد طلب الحديث فى أنواع من العلم، وأنشدني لنفسه

من الشعر المتين ما يطول شرحه، ثآم قال: أنشدني
لنفسه: 

الخضراء زهر من ألعين
شغـل فى

الرحمن هيبة من والقلب
وجل فى

الرحمن هيبة تكن لم لو
تردأعـنـى

فى قبلى من شرقت
ولى خد صحن

كالشمس خلقت دأمية يا
المـثـل فى

صورة ولكن جسم حورى
الرجـل

الدمى صيد كان لو
عملى من والمردأ

طرب من لكنت
الثـمـل كالشارب

العقل وثآاق من لكننى
عـقـل فـى

وفاق عن لي وليس
حول من العقل
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والعقـل يرقبني الله
يحـجـبـنـي

اللهو في إذا لمثلى فما
والـغـزل

في عزا نفسى كلفت
صـيانـتـهـا

طرا لهم الورى دأين
لـي ودأينـي

ابن أحمد، بن الخطيب: إسإحاق على بن بكر أبو وقال
فى بغدادأ قدم بالصدق، ويعرف البخارى، نصر أبو شبيب

بن أحمد، بن نصر عن بها وحدث وأربعمائة، خمس سإنة
عنه حدثآنى السمرقندي، جبريل صاحب الكناني، إسإماعيل

ًا. عليه واثآنى المذهب، بن محمد، بن على، بن الحسن خير
سإماه عجيبا، النحو فى كتابا له أنا المؤلف: ورأيت قال

يكون فقط، المبنيات فيه وذكر سإيبويه، إلى المدخل كتاب
ًا تبحر من كلم على منع ووقفت ورقة، خمسمائة من نحو
مكان، أقصى إلى غوامضه على واشتمل الشأن، هذا في
المدخل وكتاب الدأب، فى التصانيف من ذلك غير وله

حدوث فى حمزة على الردأ وكتاب النحو، فى الصغير
التصحيف.

الله عبد ابن محمد، بن بشر، بن إسإحاق
ببلخ، ولد هاشم، بنى مولى البخارى، حذيفة أبو سإالم بن

المبتدأ كتاب صاحب وهوة إليها، فنسب بخارى، واسإتوطن
محمد عن حدث ومائتين، سإت سإنة ببخارى مات وغيره،

أبى بن وسإعيد جريج، بن الملك وعبد يسار، بن إسإحاق، بن
بن ومالك سإليمان، بن ومقاتل سإعيد، بن وجوبير عروبة،
أئمة من وخلق سإنان، ابن وإدأريس الثوري، وسإفيان أنس،
من جماعة عنه روى باطلة، أحادأيث العلم أهل

سإوى أعلم، فيما البغدادأيين من عنه يرو لم و الخراسإانين،
مصنافته، منه سإمع فإنه العطار، عيسى بن إسإماعيل

الرشيد القطان: أن علويه بن الحسن وروى عنه، ورواها
في يحدث كان و بغدادأ، فأقدمه حذيفة، أبي إلى بعث

بن سإيار، بن أحمد قال رعيان. و بابن المعروف المسجد
بن إسإحاق حذيفة، أبو له يقال شيخ ببخارى أيوب: كان

ًا، الخلق بدء فى صنف وكان القرشى، بشر وفيه كتاب
قوم عن فيروى يتعرض وكان أصول، لها ليست أحادأيث
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دأونهم آخرين عن سإألوه فإذا مثله، أدأركهم ممن ليسوا
و فوقهم عمن يروى هؤلء? وهو أدأركت أين يقول: من

إسإحاق وسإمعت بحفظ، يزن كان أنه مع غفلة، فيه كانت
ابن عن يحدث وكان ههنا، علينا يقول: قدم منصور بن

حميد قبل ماتوا ممن التابعين، من كبار ورجال طاوس،
الطويل? قال: حميد عن له: كتبت الطويل. قال: فقلت

لم جدى أنس عن حميد بي، تسخرون وقال: جئتم ففزع
ًا. قال: فقلنا يلق حميد قبل مات عمن تروى أنت له حميد
يقول. ما يعلم ل وأنه ضعفه، قال: فعلمنا سإنة، كذا بكذا

البخارى حذيفة أبا أن سإعيد: بلغنى بن قتيبة رجاء أبو وقال
لسفيان فقيل طاوس، ابن يقول: حدثآنى فجعل مكة، قدم
ابن فإذا فسألوه، مولده، عن فقال: سإلوه ذلك، عيينة بن

متروك بسنين. فقال: وهو مولده قبل مات طاوس
تقدم ما المؤلف: كل بالكذب. قال رمى سإاقط الحديث،

من النديم: وله إسإحاق بن الخطيب. محمد كتاب من
كتاب الردأة، كتاب الفتوح، كتاب ثآم المبدإ كتاب الكتب

زمزم. حفر كتاب صفين، كتاب اللوية، كتاب الجمل،
القينى إسإحاق بن مسلمة بن إسإحاق
كثيرة أجزاء على يشتمل كتاب له أندلسى، عالم أخبارى

وولتها، وحصونها بالندلس، "رية" ناحية أخبار فى
حزم. بن محمد أبو ذكره وفقهائها، وحروبها،

الجصاص بابن يعرف عمار، بن إسإحاق
يكنى أبا يعقوب، من موالى اليمن، وكان صاحب عيسى بن موسإى فى أول الدولة،

ولم يزل معه. فكان الناس يقرءون عليه الشعر فى دأار عيسى، قال المرزبانى: قال
عيسى بن جعفر: إسإحاق بن عمار من موالي اليمن، ويقال: هو عبد الله بن إسإحاق،

ًا وقال الكسائي: إسإحاق بن عمار وإسإحاق أبوه هو الجصاص، وقد اختلف فى ولئه أيض
الجصاص، أحد من أخذنا عنه الشعر، وكان عالما به، ومات فى آخر أيام المنصور. قال:

وكان إذا إذا تكلم فى مجلس صمت الناس. وقال عبد الله بن جعفر: ذكر ابن
الجصاص الكوفى الرواية، عند أحمد بن سإعيد بن سإالم، قال: ذكر عند أبى فاختلفوا
فى ولئه، فقال أبي: حدثآنى من رآه، وقد دأخل إلى عيسى بن موسإى، بعد أن خلع

الحوص: وسإلم العهد إلى المهدى فقال: أيها المير، أنت و الله كما قال 

ً عنا يك فمن سإـائل
بـشـمـاتة

ًا أو مسنا لما شامت
سإـائل غـير

العواجم منا عجمت فما
ًا مـاجـد

ًا عضات على صبور
 التلتل تلك
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وليس يبطر لم سإر إذا
لـنـكـبة

بالخاشع به ألمت
المتـضـائل

وحدث المبردأ عن عيد الله بن صالح المقرئ قال: كان ابن الجصاص، وجنادأ بن واصل
متمثلً: قاعدين، فتذاكرا القبور، فقال ابن الجصاص 

ما تدرين ل كنت فإن
فانظرى الموت

خطت كيف هند دأير إلى
مقـابـره

جنادأ: فقال 

ًا ترى قضى مما عجب
فيهم الله

أوجبته حتف رهائن
مقادأره

فقال: فردأ عليه أعرابى 

أهلها ترامى بيوت
أهلهـا فوق

يرحل ل ومستأذن
 زائره الدهر

ابن لبشر مولى الراوية، الجصاص الكلبي: ابن ابن وقال
مروان. بن بشر بن الملك، عبد

مرار، بن إسإحاق
أبو عمرو الشيبانى الكوفى قال الزهرى: كان يعرف بأبى

عمرو الحوص، ومرار بكسر الميم ورائين مهملتين
مخففتين، وهو مولى وليس من بنى شيبان، وإنما كان

مؤدأبا لولدأ ناس من بنى شيبان، فنسب إليهم، كما نسب
اليزيدي إلى يزيد ابن منصور، حين أدأب ولده. وقرأت فى

أمالى أبى إسإحاق النجيرمي: ذكر أن يوسإف الصبهانى
قال: أبو عمرو الشيباني من الدهاقين وإنما قيل له

الشيباني، لنه كان يؤدأب ولد هارون الرشيد، الذين كانوا
فى حجر يزيد بن مزيد الشيباني، فنسب إليه قال عبد

الله بن جعفر: وأبو عمرو راوية أهل بغدادأ، واسإع العلم
باللغة والشعر، ثآقة فى الحديث، كثير السماع. وله كتب

كثيرة فى اللغة جيادأ، مات فى أيام المأمون، سإنة خمس
ومائتين، أوسإت ومائتين، وقدبلغ مائة سإنة وعشر سإنين.

وقال ابن السكيت: مات أبو عمرو، وله ثآمان عشرة
ومائة سإنة، وكان يكتب بيده إلى أن مات، وكان ربما

اسإتعار منى الكتب، وأنا إذ ذاك صبى آخذ عنه، وأكتب من
كتبه. وقال ابن كامل: مات أبو العتاهية، وأبو عمرو

الشيباني، وإبراهيم المغنى، والد إسإحاق فى يوم واحد،



مشكاة مكتبة                         الحموي لياقوت الدأباء معجم
 السإلمية

سإنة ثآلث عشرة ومائتين، ببغدادأ.
قال ابن دأرسإتويه: وله بنون وبنو بنين يروون عنه كتبه،
وأصحاب علماء ثآقات، وكان ممن يلزم مجلسه، ويكتب
عنه الحديث: أحمد بن حنبل - رضي الله عنه - وحدث

الحزنبل، عن عمرو بن أبى عمرو الشيباني قال: لما جمع
أبى أشعار القبائل، كانت نيفا وثآمانين قبيلة، فكان كلها

عمل منها قبيلة وأخرجها إلى الناس، كتب مصحفا بخطه،
وجعله فى مسجد الكوفة، حتى كتب نيفا وثآمانين مصحفا.

وكان يقول: تعلموا العلم، فإنه يوطئ الفقراء بسط
الملوك. وروى عن أبى عمرو الشيباني أنه قال يوما

لصحابه: ليمنين أحد أمنية سإوء، فإن البلء موكل
بالمنطق هذا المؤمل قال: 

يوم المؤمل شف
النظر الحيرة

يخلق لم المؤمل ليت
 بصر له

قال: فذهب بصره. وهذا مجنون بنى عامر 

أخبط أعمى كنت فلو
بالعصا الرض

أجـبـت ونادأتني أصم
الـمـنـادأيا

الشيباني: فعمى وصم. وقال أبو شبل يهجو أبا عمرو 

أبا أحجو كنت قد
ثآقًة أخا عمرو

يوما بنا ألمت حتى
ملـمـات

قد فقلت: والمرء
منيتـه تخطيه

إياى عـطـيتـه أدأنى
مـيات

جادأ ل لي جادأ ما فكان
سإعة عن

زائفات دأراهم
ضـربـجـيات

من أبيه ويح الشعر ما
صناعته

بخـل صناعته لكن
وحـالت

فوق ثآقيل خل ودأن
عـاتـقـه

مخلوط رعيثاء فيه
وصحنـاة

عمرو أبا رأيت فلو
ومشـيتـه

العينـين جاحظ كأنه
نـهـات

من النديم: وله إسإحاق بن محمد وقال نهاق نهات: أى
القبائل، أشعر كتاب النوادأر، كتاب الختم، كتاب الكتب
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كتاب المصنف، غريب كتاب الخيل، كتاب هرمة، بابن ختمه
على الكبير النوادأر كتاب الحديث، غريب كتاب اللغات،

نسخ. ثآلث
النحويين: وأما مراتب كتاب فى اللغوى الطيب أبو وقال
الناس، على به بخل عمرو أبا لن له، رواية فل الختم كتاب
فقال: هو الخطيب بكر أبو وذكره عليه، أحد يقرأه فلم

عنه الشامي. روى ركين عن بها وحدث بغدادأ، نزل كوفي
سإلم، بن القاسإم عبيد وأبو حنبل، بن وأحمد عمرو، ابنه

من الشيبانى عمرو أبى مع ثآعلب: وكان ثآقة. قال وكان
ولم عبيدة، أبى مع كان ما أضعاف عشرة والسماع، العلم
والعلم. السماع في عبيدة، أبي مثل البصرة أهل في يكن
عمرو، أبا به فضل فيما ثآعلب أسإرف المؤلف: ولقد قال

وعلما رواية أوسإع كان رجل خلق الله أقول: إن ل فإننى
قال: حبيب بن يونس زمانه. وحدث فى عبيدة أبى من

أمناء فيه قمطر يديه وبين الشيباني، عمرو أبي على دأخلت
علملك?فتبسم الشيخ: هذا أيها له فقلت يسيرة، الكتب من
أبو الخطيب: كان كثير. وقال صدق من وقال: إنه إلى

للغاتها، حافظا العرب، بكلم عالما وفاضلً، نبيلً، عمرو
هرمة، ابن إلى ويمن، وربيعة، مضر، شعراء كتاب عمل

حتى طويل، عمرا وعمر واسإعا، سإماعا الحديث من وسإمع
العلم، أهل من الخاصة عند وهو التسعين، على أناف

من العامة عند به قصر والذي معروف مشهور والرواية
بخط له. قرأت والشرب بالنبيذ مستهترا كان أنه العلم أهل
للمنذري، الجمان نظم كتاب فى الزهري، منصور أبى

قال: المثنى النضر بن أحمد، بن محمد بكر أبو حدثآني
قال: النضر، يعنى أبوك قال: حدثآنى صبيح بن سإعيد حدثآنى

أبى بن حمادأ، بن إسإماعيل عند الخميس عشية كنت
الشيخ? هذا لى: من فقال الشيباني عمرو أبو وجاء حنيفة،
والغريب، العربية صاحب الشيباني، عمرو أبو هذا قلت،
ومائة، سإنة عشرة خمس من نحو عليه أتى قد وكان

بك? راح قال: ما ثآم وسإنه، أيامه عن أسإائله إليه فالتفتت
مخلوق، القرآن تقول: إن أنك بلغني حاجة? قلت: نعم الك
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ما بعد أو به يتكلم أن خلقه? قبل قلت: فمتى قال: نعم،
شيخ وقال: أنت رأسإه، رفع ثآم طويل فأطرق به، تكلم

سإعيد: فغدوت المؤمنين. قال أمير وقول قولي، هذا جدل،
أقرب وكنت مجلسه وكان عمرو، أبي على الجمعة يوم
إسإماعيل عند تصنع " وإيش" كنت عمرو أبا يا فقلت منه،

أله غالب، أبى بن أخبرك? فقال: أحمد حمادأ? قال: من بن
ل هذا دأعوا المأمون، يعنى عارف، بي هذا فإن هذا، عن

به. تتكلموا
البغدادأي، الكاتب نصير بن إسإحاق

عبد بن محمد بعد مصر، بديوان الرسإائل يعقوب،كاتب أبو
وتسعين سإبع سإنة زولق: مات ابن قال كان، عبد ابن الله،

الله عبد بن محمد جعفر أبو زولق: وكان ابن قال ومائتين،
بن أحمد أيام منذ والرسإائل، المكاتبات على كان، عبد ابن

أبو عليه قدم أن إلى موجودأة، وأجوبته ومكاتباته طولون،
والتمس العراق، من البغدادأي نضير بن إسإحاق يعقوب،

تتصرف? فقال: فيماذا كان، عبد ابن له فقال التصرف،
جعفر أبى يدى بين وكان والترسإل، والجوبة المكاتبات فى

فأخذها عنها، وأجب هذه له: خذ فقال وردأت، قد كتب
ثآم عنها، فأجاب عنها، فأجاب الدار، من ناحية إلى ومضى

الحجرة إلى جعفر أبو وقام ونام، رأسإه تحت خفه وضع
فلما وقرأها، فأخذها يديه، بين والكتب به فاجتاز له، التى

له: فقال انتبه، حتى نضير بن إسإحاق بروح جعل تأملها
شهر، كل فى دأينارا أربعين عليه وأجرى الكتبة أخذت عمن
وانفردأ جعفر، أبو توفى أن إلى جعفر أبى مع يزل فلم

لسإحاق: الزم فقال الماذرائي، أحمد بن على بالمر
أحمد، بن على عنها فأجاب كتب فوردأت فانصرف، منزلك،
طولون، بن أحمد، بن خمارويه الجيش، أبى على ودأخل

تخرج كانت التى اللفاظ هذه له: ما فقال عليه، فعرضها
أبو أرادأ فما إليه، وعادأ أحمد، بن على فمضى وعنى منى

وقال: أحمد بن على فخرج اسإتجادأه، ول الجواب الجيش
هذه، عن فقال: أجب به، فجئ نضير، ابن إسإحاق هاتوا

فقرأ الجيش، أبى على أحمد بن على ودأخل فأجاب،
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الخبر"? فقال أعرف" أيش الذى هذا فقال: نعم الجوبة،
الساعة، وأحضرته فاعتزل، جعفر، أبى مع كان له: كاتب

رزقك? فقال: أربعون فقال: كم فأحضره هاته، فقال
ًا، السنة"، فى أربعمائة أحمد: " اجعلها بن لعلي فقال دأينار
الشهر. فى أربعمائة له إجعلها
إسإحاق فبلغ حضرتى، تفارق نصير: ل بن لسإحاق وقال
بذلك، يجودأ فكان شهر، كل فى دأينار ألف رزقه صار حتى

ثآلثآة إلى بغدادأ إلى أرسإل ولقد الناس، على به ويفضل
ثآعلب، العباس أبى وإلى المبردأ، العباس أبي إلى أنفس،

دأينار، آلف ثآلثآة واحدة دأفعة عنده يجلس كان وراق وإلى
بن أحمد يدي على ذلك وجرى دأينار، ألف منهم واحد لكل

بمصر. القاضي خال التاجر، الوليد
الكاتب شريح بن يحيى، بن إسإحاق

النديم إسإحاق بن محمد ذكره النصرانى، الحسين أبو
ومناظرة والخراج، الدواوين يامر المعرفة جيد وقال: كان

سإنة شعبان فى ومولده بالنجوم، تامة معرفة وله العمال،
فى هذا قوله المؤلف: وكان يحيا. قال وهو قال ثآلثآمائة،

الكتب: كتاب من قال: وله وثآلثآمائة، وسإبعين سإبع سإنة
منازل سإتة وجعله جزأين، ورقة، ألف فى الكبير الخراج

كتاب ورقة، مائتا الناس أيدى فى الذى الخراج كتاب
المؤامرات عمل كتاب ورقة، مائة نحو صغير الخراج

كتاب ورقة، مائة نحو الوليد سإني تحويل كتاب بالحضرة،
التاريخ. جمل

موهوب، بن إسإحاق
طاهر، أبا يكنى الجواليقي الخضر بن محمد بن أحمد، بن

سإنة رجب، من عشر الحادأى فى ومات إسإماعيل، أخو وهو
أبيه عند حرب بباب ودأفن وخمسمائة، وسإبعين خمس

وحدث وغيرهما، وأباه الحصين بن القاسإم أبا وأخيه. سإمع
عن قال: وسإألته القرشي القاضي منه بالقليل. سإمع

وخمسمائة. عشرة سإبع سإنة الول، ربيع فقال: فى مولده
الرياحي البيداء أبو عصمة، بن أسإعد

أعرابي نزل البصرة، وكان يعلم الصبيان بالجرة وأقام بها أيام عمره، يؤخذ عنه العلم،
ًا، ومن  شعره: زوج أم أبي مالك عمرو بن كركرة، وكان شاعر
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قال ما البليغ فيها قال
العي ذو

بوصفهـا وكل
مـنـطـيق

يعد لم العدو وكذاك
قـال أن

يقول كما جميل
الـصـديق

الزوزني أحمد بن علي، بن أسإعد
المعروف بالبارع، أبو القاسإم الدأيب الشاعر، الفاضل الكاتب المترسإل، مات فيما

ذكره عبد الغافر في السياق، يوم عيد الضحى، سإمة اثآنتين وتسعين وأربعمائة. قرأت
بخط تاج السإلم: البارع من أهل زوزن، سإكن نيسابور، ووردأ العراق، وأكرم فضلؤها

موردأه، وكان شاعر عصره، وأوحد دأهره بخراسإان والعراق، وقد شاع ذكره فى الفاق،
وكان على كبر سإنه، يسمع الحديث، ويكتب إلى آخر عمره، سإمع أبا عبد الرحمن ابن

محمد الداودأى، وأبا جعفر محمد بن إسإحاق البحاثآي، وروى لنا عنه أبو البركات
الفرارى. وأبو منصور الشحامى وغيرهما.

وذكره الباخرزي فى الدمية وقال: الدأيب أبو القاسإم، أسإعد بن على البارع الزوزني،
هو البارع حقا، والوافر من البراعة حظا، وقد اكتسب الدأب بجده وكده، وانتهى من

الفضل إلى أقصى حده، ولفتني إليه نسبة الدأاب، ونظمتني وإياه صحبة الكتاب، وهلم
جرا إلى الن، وقد ارتدينا المشيب، وخلعانا بردأ الشباب ذاك القشيب، ول أكادأ أنسى

وأنا فى الحضر، حظى منع فى السفر، وقد أخذنا بيننا بأطراف الحادأيث، ورضنا
المطايا بأجنحة السير الحثيث، حتى سإرنا معا إلى العراق، ونزل هو من فضلئه بمنزلة

السوادأ من الحداق وعنده توقيعاتهم بتبريزه على القران، وحيازته قصبات الرهان،
وأنا على ذلك من الشاهدين، ل أكتم من شهادأتى دأقا ول جل، بل أعتقد بها صكا وعليها

سإجل، ومن يكتمها فإنه آثآم قلبه، وعازب لبه.
لنفسه: قال السمعانى: أنشدنى الشحامى، أنشدنا البارع 

المعشوق أقبل قد
فاسإتقـبـلـتـه

ًا مستشفـيا مستسقي
ريقـه مـن

فـى والبـريق نشوان
ولـى يده

عن ناب ما ريقه من
إبـريقـه

لـى أنـه أعـلـم كنت لو
زائر

دأمعى من لرششت
طريقه تراب

قلبى جمر أذكى ولكنت
الدجى فى

يهتـدى كى بطريقه
بـبـريقـه

عن وجهى فزويت
كأسإـه مدامة

من كأسإا وشربت
عقيقـه مجاج

أيضا: وله 

مـاء الـهـواء لون كأن
أو رق سإندس أو

عمامه
الهلل شكل كأن

قـرط
أو النون عطفة أو

 قلمه
أيضا: وله 
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كل لربك فاشكر أل
وقـت

والنعم اللء على
 الجسيمة

زمان الزمان كان إذا
سإوء

منه صالح فيوم
غـنـيمة

أيضا: وله 

الله فى حبا بكر أبو
مـال

يجرى لسانه وكان
بـلل

بكل النبى واسإى لقد
خير

ذخائره من وأعطى
بلل

ناقضه البحر أن لو
اعتقادأا

بلل له الله أعطى لما

البارع: ومما أوردأه الباخرزى فى كتابه 

قلبى سإبى قمر
صدغه بعقرب

قلب عنه تجلى لما
العقـرب

قلـبـى ألديك فأجبته
ل قـال

قلب عند قلبك لكن
العقـرب

قرأت فى بعض الكتب قال: الفضلء الملقبون بالبارع فى خراسإان ثآلثآة: أحدهم البارع
الهروى، وهو صاحب كتاب طرائف الطرف، وهو دأونهم في الفضل مرتبة، والثاني

البارع البوشنجي، وهو أوسإطهم، والثالث البارع الزوزني، وهو أفضلهم وأشهرهم، قال:
البحاثآي: وكان تلميذ القاضى أبى جعفر البحاثآي، وهو الذى يقول فيه 

اليبس على عفجت
مـرة البويرع

أوجعت فقال: لقد
فبلـه سإرمى

ليفى فقلت: بزاقى
بجـمـيعـه

أبزق أن لى أين ومن
 كله الدرب

قلت أنا: ينبغي أن يكون قد اسإتعمله بمنارة إسإكندرية، إذ عفجه فى شئ كالدرب
 أيضا: فأوجعه. وقال البحاثآى فيه 

 فاجره سإوء زوجةالعاهرة ابن للبارع
مـؤاجـرة كفؤهزوجوه قد مؤاجر

وقال البارع هذا، يخاطب أبا القاسإم على بن أبى توار
رئيس زوزون: 

قـدر بخـا وللمك هانالتبـر عندها على كف
على الخال كأنها

ظهرها
البحـر مجها قد عنبرة

علي، بن مسعودأ، بن أسإعد
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بن محمد، ابن الحسن العتبي أبو إبراهيم، من ولد عتبة بن غزوان، وهو حفيد أبى
النضر العتبى، كذا ذكر السمعاني فى المذيل، وأبو النضر: هو محمد بن عبد الجبار،
وليس فى نسب هذا عبد الجبار كما ترى، ول أدأرى ما صوابه، إل أن يكون ابن بنته.

قال السمعاني: قرأت بخط والذي: أسإعد بن مسعودأ العتبي، مولده سإنة أربع
وأربعمائة، ذكره أبو الحسن البيهقى فى وشاح الدمية، وقال: هو مصنف كتاب دأرة

ًا في الدواوين المحمودأية، والسلجوقية، وعاش التاج، وكتاب تاج الرسإائل، وكان كاتب
الفنجكردأى: إلى آخر أيام نظام الملك وقال فى المام على 

البلغـاء أوحد يا
والدأبـاء

الفضلء ياسإيد
والعلمـاء

فى عطاردأا كأن يامن
قلبه

حقائق عليه يملى
الشياء

وذكره أبو سإعد، ونقلت من خطه، قال بعد ذكر نسبه: كان من أهل نيسابور، وكان
يسكن مدرسإة البيهقى، وهو من أولدأ المنعمين، شاعر كاتب، تصرف فى العمال أيام
شبابه، وخرج فى صحبة عميد خراسإان إلى أسإفار، وصحب الكابر، وارتفعت به اليام

وانخفضت، حتى تأخر عن العمل، وتاب ولزم البيت، وقنع بالكفاف من العيش،
واسإتراح من المور، وعقد له مجلس الملء فى الجامع المنيعى، فأملى مدة، وكان

يحضر عنده المدثآون والئمة ودأخل بغدادأ، وسإمع بها من أبى منصور عبد الله بن سإعيد،
بن مهدي الكاتب الخوافي وسإمع بنيسابور ومرو، وغير ذلك، وسإمع جده أبا النضر

العتبي، وروى لنا جماعة عنه.
قال: وقرأت بخط أبى جعفر، محمد بن على الحافظ الهمذاني: أسإعد بن مسعودأ
العتبي: شيخ عالم، ثآقة دأين، كان يثنى عليه أبو صالح المؤذن الحافظ، وذكره فى

موضع آخر وقال: أسإعد العتبى: تزهد وكان من الصالحين. قال السمعانى: أنبأنا أبو
البركات الفراوى، عن ابن مسعودأ، عن عبد القاهر بن طاهر التميمى، حدثآنى شيخ

فاضل قال: دأخلت المسجد الجامع بالبصرة، فرأيت شيخا بهيا قد قطع مسافة العمر،
فسلمت عليه، وقلت: أتفرس أنك شاعر? فقال: أجل، فقلت: أنشدنى من مقولك، ما

اكتب: يكون لي تذكرة منك، فقال 

عن شعره تغير قالوا
حالـه

عن يشغلنى والهم
الشعار

شيء فمنه الهجاء أما
زاخر

لقلة قل والمدح
الحـرار

قال السمعاني: أنشدني أبو الحسين، أحمد بن محمد السمناني المصرى، أنشدنا أبو
لنفسه: إبراهيم أسإعد العتبى 

مـن مر فيما كنت قد
أزمـانـى

لتقـاصـر متوانيا
الحـسـان

وأهـل خلنى ورأيت
مـودأتـى

عـلـى معا متوفرين
الخـوان

رأونـى لـمـا فتغيروا
تـائبـا

قد التصرف وعن
 عنانى صرفت

صـورة مجـردأ إلأر فلم وعادأتهم دأعهم
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النـسـانمثـلـهـم
من يديك واغسل
وأهلـه الزمان

والصابـون بالطين
والشـنـان

المليح أبي بن المهذب، بن أسإعد
مماتي أحد الرؤسإاء العيان الجلة، والكتاب الكبراء

المنزلة، ومن تصرف بالعمال، وولى رياسإة الديوان، وله
أدأب بارع، وخاطر وقادأ مسارع، وقد صنف في الدأب

وعرف، ومات بمدينة حلب فى الثامن عشر من جمادأى
الولى، سإنة سإت وسإتمائة، على ما نذكره إن شاء الله

تعالى، وأصله من نصارى أسإيوط، بليدة بصعيد مصر،
قدموا مصر، وخدموا وتقدموا، وولوا الوليات، وهو مع
ذلك، من أهل بيت فى الكتابة عريق، وهو كالمستولى

على الديار المصرية، ليس على يده يد، والمسمون
بالخلفة، محجوبون ليس لهم غير السكة والخطبة، وكان

إلي مماتى كثير من العمال، فحدثآني الصاحب الكبير،
الوزير الجليل، جمال الدين الكرم، أبو الحسن علي بن

يوسإف الشيباني القفطي، - حرس الله عله - بمدينة
حلب قال: بلغني أن بعض تجار الهند، قدم إلى مصر،

ومعه سإمكة مصنوعة من عنبر، قد تنوق فيها وأجيدت،
وطيبت ورصعت بالجواهر، فعرضها على بدر الجمالي

ليبيعها منه، فسامها من صاحبها، فقال: ل أنقصها عن ألف
دأينار شيئا، فأعيدت إليه، فخرج بها من دأار بدر، فقال له
أبو المليح: أرنى هذه السمكة، فاراه إياها، فقال له كم

سإمت فيها? فأخذ بيده، وقبض ألف دأينار من ماله، وتركها
عنده مدة، فاتفق أن شرب أبو مليح يوما وسإكر، وقال

لندمائه: قد اشتهيت سإمكا، هاتم المقلى والنار، حتى
نقليه بحضرتنا، فجاءه بمقلى حديد وفحم، وتركوه على

النار، وجار بتلك السمكة العنبر، فتركها فى المقلى،
فجعلت تتقلى وتفوح روائحها، حتى لم يبق بمصر دأار، إل

ودأخلتها تلك الرائحة، وكان بدر الجمالى جالسا، فشم تلك
الرائحة وتزايدت، فاسإتدعى الخزان، وأمرهم بفتح خزائنه

وتفتيشها، خوفا من حريق قد يكون وقع فيها، فوجدوا
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خزائنه سإالمة، فقال. ويحكم، انظروا ما هذا، ففتشوا
حتى وقعوا على حقيقة الخبر، فاسإتعظم المر وقال: هذا
النصراني، الفاعل الصانع، قد أكل أموالي، واسإتبد بالدنيا

دأوني، حت أمكنه أن يفعل مثل هذا، وتركه إلى الغداة،
فلما دأخل إليه وهو مغضب، قال له ويحك: أسإتعظم أنا

وأنا ملك مصر شرى سإمكة من العنبر، فأتركها اسإتكثارا
لثمنها، فتشتريها أنت!! ثآم ل يقنعك حتى نقليها، وتذهب

فى سإاعة ألف دأينار مصرية، ما فعلت هذا، إل وقد نقلت
بيت أموالي إليك، وفعلت، فقال له: والله ما فعلت هذا إل

غيرة عليك، ومحبة لك، فإنك اليوم سإلطان نصف الدنيا،
وهذه السمكة ل يشتريها إل ملك، فخفت أن يذهب بها

إلى بعض الملوك، ويخبره بأنك اسإتعظمتها ولم تشترها،
فأردأت أن أعكس المر، وأعلمه أنك ما تركتها إل احتقارا
لها، وأنها لم يكن لها عندك مقدار، وأن كاتبا نصرانيا من
كتابك اشتراها، وأحرقها، فيشيع بذك ذكرك، ويعظم عند
الملوك قدرك، فاسإتحسن بدر ذلك منه، وأمر له بضعفى
ثآمنها، وزادأ فى رزقه. وكان مماتي مع ذلك كريما ممدحا،

قد مدحه الشعراء، فذكر أبو الصلت في كتاب الرسإالة
المصرية له، أن أبا طاهر إسإماعيل بن محمد النشاع،

المعروف بابن مكنسة، كان منقطعا إليه فلما مات
مماتي، رثآاه ابن مكنسة بقصيدة منها: 

الملـيح أبي موت بعدحياتـي من أرجى ماذا
بالنكس كان ما

الدنـيى
ول الرجال من

 الشحيح
المسيح دأين به غدروامـا بعد النصارى كفر

كذا قال، ولعلهم اغتالوه أو قتلوه. ولما ولي الفضل بن
أمير الجيوش، بدر الجمالي بعد أبيه، دأخل إليه ابن مكنسة
مادأحا، فقال له: ذهب رجاؤك بموت أبى المليح، فما الذي

جاء بك إلينا، وحرمه ولم يقبل مديحه. وأما المهذب
والده، وكان يلقب بالخطير، فإنه كان كاتب دأيوان الجيش

بمصر، في اواخر أيام المصريين، وأول أيام بني أيوب
مدة، فقصده الكتاب، وجعلوا له حديثا عند السلطان، فهم
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به صلح الدين يوسإف بن أيوب، أو أسإد الدين شيركوه،
وهو يومئذ المستولي على الديار المصرية، فخاف

المهذب، فجمع أولدأه ودأخل على السلطان، وأسإلموا
على يده، فقبلهم وأحسن إليهم، وزادأ فى ولياتهم، وجب

السإلم لما قبله. ووجدت على ظهر كتاب من تصانيف
ابن مماتي مكتوبا: كان المهذب أبوه، المعروف بالخطير،

مرتبا على دأيوان القطاعات، وهو على دأين النصرانية،
فلما علم أسإد الدين شيركوه، فى بدء أمره بمصر أنه

نصراني، وأنه يتصرف في عمله بل غبار، نهاه وأمره بغيار
النصاري، ورفع الذؤابة وشد الزنار، وصرفه عن الديوان،
فبادأر هو وأولدأه، فأسإلموا على يده، فأقره على دأيوانه

مدة، ثآم صرفه عنه، فقال فيه ابن الذروى: 
الشيخ يسلم لم

الخطير
أحمد دأين في لرغبة

الديوان له يبقىمحـالـه أن ظن بل
 سإرمد

مماتى: والن قد صرفوه عنه فدينه فالعودأ أحمد قال: ووجدت بخط ابن 

 أحمد العودأ أن الدهرقـديم فى التمثل صح
اليمني: ولما أمر شيركوه النصارى بلبس الغيار، وأن يعمموا بغير عذبة، قال عمارة 

ومن الدين أسإد يا
عـدلـه

سإنة فينا يحفظ
المصطفى

شد غيارا كفى
أوسإاطـنـا

كشف يوجب الذى فما
 القفا

وجرى معه حديث النحويين، وأن أحدهم ينفذ عمره فيه، ول يتجاوز إلى شيء من
الدأب - الذي يرادأ النحو لجله - من البلغة، وقول الشعر، ومعرفة الخبار والثآار،

وتصحيح اللغة، وضبط الحادأيث. فقال السإعد: هؤلء مثلهم مثل الذي يعمل الموازين،
وليس عنده ما يزن فيه، فيأخذها غيرهم، فيزن فيها الدر النفيس، والجوهر الفاخر،

والدنانير الحمر، والجواهر البيض، وهذا عندي من حسن التمثيل. أنشدنا سإعيد بن أبى
الكرم، بن هبة الله المصرى قال: أنشدني الخطير أبو سإعيد بن مماتي لنفسه، فى أبى
سإعيد بن أبي اليمن النحال وزير العادأل، وكان نصرانيا واسإلم، وكان أملح الناس وجها،

النحال.أعنى ابن 

أتى لما وشادأن
مـقـبـل

العرش رب سإبحت
 باريه

فى النمل رأيت ومذ
خده

في الشهد أن أيقنت
فـيه
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وأنشدنا سإعيد بن أبى الكرم المذكور، قال: أنشدنى الخطير أبو سإعيد بن مماتي، في
ابن النحال أيضا، وكان يسكن ابن النحال فى أول الدرب، وكان فى آخر الدرب صبى

زنبور: مثله فى الحسن، يعرف بابن 

الدين نور دأرب حوى
شمردأل كل

أوسإاطهم مشددأة
بـالـزنـانـير

والنـحـل للشهد بأوله
مـنـزل

سإادأتـى يا وآخره
لـلـزانـير

ومن عجيب ما جرى للخطير: أنه كان يوما جالسا فى انه
في حجرة موسإومة بديوان الجيش، من قصر السلطان
بمصر، وكانت حجرة حسنة مرخمة منمقة، فجاءه قوم

وقالوا له: قم من ههنا، فقال لهم: ما الخبر? فقالوا: قد
تقدم الملك العادأل أبو بكر بن أيوب، بأخذ رخام هذه

الحجرة، وأن يعمر به موضعا آخر، فخرج منكسرا كاسإفا،
فقيل له في ذلك: فقال: قد اسإتجيبت فينا دأعوة، وما

أظننى أجلس فى دأيوان بعدها، أما سإمعتم إذا بالغوا فى
الدعاء علينا قالوا. خرب الله دأيوانه، وما بعد الخراب إل

اليباب، ثآم دأخل منزله، أوحم فلم يخرج منه إل ميتا، فلما
مات خلفه ابنه السإعد هذا، على دأيوان الجيش، وتصدر

فيه مدة طويلة، ثآم أضيف إليه في اليام الصلحية
والعزيزية دأيوان المال، وهو أجل دأيوان من دأواوين مصر،
وتصدر فيه، واختص بصحبة القاضي الفاضل، عبد الرحيم
بن علي البيساني، ونفق عليه، وحظى عنده، وكرم لديه،

فقام بأمره، وأشاع من ذكره، ونبه على فضله، وصنف له
عدة تصانيف باسإمه، ولم يزل على ذلك، إلى أن ملك
الملك العادأل، أبو بكر ابن أيوب الديار المصرية، وكان

وزيره، والمدبر لدولته، الصفي عبيد الله بن علي بن
شكر، وكان بينه وبين السإعد ذحل قديم أيام رياسإته

عليه، ووقعت من السإعد إهانة في حق ابن شكر،
فحقدها عليه، إلى أن تمكن منه، فلما وردأ مصر، أحضر

السإعد إليه، وأقبل بكلينه عليه، وفوض إليه جميع
الدواوين، التى كانت باسإمه قديما، وبقي على ذلك سإنة

كاملة، ثآم عمل له المؤامرات، ووضع عليه المحالت،
وأكثر فيه التأويلت، ولم يلتفت إلى أعذاره ول اعاره
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طرفا لعتذاره، فنكبه نكبة قبيحة، ووجه عليه أموال
كثيرة، وطالبه بها، فلم يكن له وجه، لنه كان عفيفا ذا
مروءة، فأحال عليه الجنادأ، فقصدوه وطالبوه، وأكثروا

عليه، وآذوه، واشتكوه إلى ابن شكر، فحكمهم فيه.
فحدثآني المؤيد إبراهيم بن يوسإف الشيباني قال: سإمعت
السإعد يقول: علقت فى المطالبة على باب دأارى بمصر،
على ظهر الطريق في يوم واحد، إحدى عشرة مرة، فلما
قدم رأوا أننى ل وجه لي، قبل لي تحيل، ونجم هذا المال

عليك فى نجوم، فقلت: أما المال فل وجه له عندي،
ولكن إن أطلقت وملكت نفسى، اسإتجديت من الناس،

وسإألت من يخافني ويرجوني، فلعلي أحصل من هذا
الوجه، فأما من وجه حاصل، فليس لى بعد ما أخذتموه

مني دأرهم واحد، فنجم المال على، وأطلقت وبقيت
مديدة إلى أن حل بعض نجوم المال على، فاختفيت

واسإتترت، وقصدت القرافة، وأخفيت نفسى فى مقبرة
الماذرائيين، وأقمت بها مدة عام كامل، وضاق المر على،

فهربت قاصدا للشام على اجتهادأ من السإتاذ، فلحقنى
فى بعض الطريق فارس مجد، فسلم على، وسإلم إلى

مكتوبا ففضضته، وإذا هو من الصفى بن شكر، يذكر فيه:
لتحسب أن اختفاءك عنى، كان بحيث ل أدأرى أين أنت?
ول أين مكانك? فاعلم أن أخبارك كانت تأتينى يوما يوما،

وأنك كنت فى قبور الماذرائيين بالقرافة، منذ يوم كذا،
وأننى اجتزت هناك، واطلعت فرأيتك بعينى، وأنك لما

خرجت هاربا عرفت خبرك، ولو أردأت ردأك لفعلت، ولو
علمت أنك قد بقى لك مال أو حال لما تركتك، ولم يكن

ذنبك عندي مما يبلغ أن أتلف معه نفسك، وإنما كان
مقصودأي: أن أدأعك تعيش خائفا فقيرا، غريا ممججا فى
البلدأ، فل تظن أنك هربت مني بمكيدة صحت لك علي،

فاذهب إلى غير دأعة الله، قال: وتركني القاصد وعادأ،
فبقيت مبهوتا إلى أن وصلت إلى حلب.

فحدثآني الصاحب جمال الدين الكرم - أدأام الله علوه -
لما وردأ إلى حلب، نزل في دأاري فأقام عندي مدة، وذلك
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في سإنة أربع وسإتمائة، وعرف الملك الظاهر غازي بن
صلح الدين، بن أيوب - رحمه الله - خبره فأكرمه،

وأجرى عليه فى كل يوم دأينارا صوريا، وثآلثآة دأنانير أخرى
أجرة دأار، فكان يصل إليه في كل ثآلثآة أشهر ثآلثآون

دأينارا، غير بر وألطاف، ما كان يخليه منها، وأقام عنده
على قدم العطلة، إلى سإنة سإت وسإتمائة، كما ذكرنا،

ومات فدفن بظاهر حلب، بمقام بقرب قبر أبي بكر
الهروي. وله تصانيف كثيرة يقصد بها قصد التأدأب، وفي

معرض وقائع تجرى، ويعرضها على الكابر، لم تكن مفيدة
إفادأة علمية، إنما كانت شبيهة بتصانيف الثعالبي وأضرابه،
فمن ذلك كتاب تلقين التفنن في الفقه، كتاب سإر الشعر،
كتاب علم النثر، كتاب الشيء بالشيء يذكر، وعرضه على

القاضى، فسماه سإلسإل الذهب، لخذ بعضه بشعب
بعض، كتاب تهذيب الفعال لبن ظريف، كتاب قرقرة
الدجاج، في ألفاظ ابن الحجاج، كتاب الفاشوش فى

أحكام "قراقوش"، كتاب لطائف الذخيرة لبن بسام كتاب
ملذ الفكار وملذ العتبار، كتاب سإيرة صلح الدين

يوسإف بن أيوب، كتاب أخاير الذخائر، كتاب كرم النجار
في حفظ الجار، عمله للملك الظاهر لما قدم عليه، كتاب

ترجمان الجمان، كتب مذاهب المواهب. كتاب باعث
الجلد عند حادأث الولد، كتاب الحض على الرضى بالحظ،

كتاب زواهر السدف وجواهر الصدف، كتاب قرص
العتاب، كتاب دأرة التاج، كتاب ميسور النقد، كتاب

المنتحل، كتاب أعلم النصر، كتاب خصائص المعرفة فى
المعميات، وكان علم الدين بن الحجاج، شريكه في دأيوان

الجيش، وكان بينهما ما يكون بين المتماثآلين في العمل،
فعمل فيه الكتاب المتقدم ذكره، وهجاه بعدة أشعر، منها:

في ما نهرين حكى
الرض

أبـــدا يحـيهـمـا من

بـردأى ألـفـاظـه وفيثآـورى أفـعـالـه ففـى
وكان له نوادأر حسنة حادأة، منها ما حدثآني به الصاحب
القاضي الكرم، قال: ركبنا وخرجنا يوما نسير بظاهر
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حلب، فكان خروجنا من أحد أبوابها، ودأرنا سإور البلد
جميعه، ثآم دأخلنا من ذلك الباب، فقال: اليوم تسييرنا
تدليك، قلت: كيف? قال من برا برا. وكان السديد بن
المنذر، وهو رجل فقيه، اتصل بالسلطان صلح الدين،

يوسإف بن أيوب بعض التصال، فجعل لنفسه بذلك سإوقا،
واسإتجلب بما يمت به من ذلك، وإن كان باطل رزقا،

وكان أعور ردأيئا، قليل الدين بغيضا، ولما أحدث الملك
الظاهر غازي، قناة الماء بحلب، وأجراها في شوارعها

ودأور الناس، فوض إلى ابن المنذر النظر في مصالحها،
ورزق على ذلك رزقا حسنا، نحو ثآلثآمائة دأرهم فى

الشهر، فسأل عنه المير فارس الدين، ميمون القصري،
والسإعد بن مماتي حاضر، فقال له مسرعا: هو اليوم

مستخدم على قناة، فأعجب بحسن هذه النادأرة
الحاضرين.

وقيل للسإعد يوما: أى شيء يشبه ابن المنذر? فقال:
يشبه الزب، فاسإتبردأوا ذلك، وظنوا أنه إنما ذهب إلى

عورة فقط، فقال: مالكم ل تسألوني كيف يشبهه?
فقالوا: كيف? قال: هو أقرع أصلع أعور، يسمع بل أذن،

يدخل المداخل الردأيئة بحدة واجتهادأ، ويرجع منكسرا،
فاسإتحسن ذلك. وله شعر، من ذلك قوله فى الثلج في

رجب، سإنة خمس وسإتمائة: 
الثلج رأيت لما قلت قد

منبسـطـا
أن إلى الطريق على
سإالكها ضل

وجه الله بيض ما
حلب في الرض

الدين غياث لن إل
مـالـكـهـا

فيه: وقال أيضا 

كالقـاحـي سإاقطاالثلج عينى رأت لما
كالصـبـاح أبيضامنه الثرى ليل وصار

الـوشـاح عقد دأرذوب من ذلك حسبت
الملح ثآغور من أوالحمـيا حباب من أو

جـنـاح من ذا بعدالنار دأاخل على فما
فيه: وقال أيضا 
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غازي الدين غياث بسيف
بن يوسإف بن

واتصـل القتل دأام أيوب
الـفـتـح

الدسإت في وشاهدته
دأونـه والثـلـج

دأاودأ بن فقلت: سإليمان
والـصـرح

فيه: وقال أيضا 

انـفـراشـا ويزدأادأيزدأان الصبح رأينا مذ
الفـراشـا خلف منيطـردأ نـوره وحسبنا

وفـراشـا ياسإمينـاعـلـينـا الثلـج نثر
يرسإل أن ورأى

السإهم
فـراشــا بالـبـردأ

في الكافور فغدا
عنبرة

فـراشــا الرض

فيه: وقال أيضا 

الياسإـمـينـا خلتهالثلج عينى رأت لما
مـينـا الس أصبحمنه عجب من وقلت
لـلثآـمـينــا حالمل ثآغور من وخلته

ثآـمـينــا إل قطالـدر من أرادأوا فما
فيه: وقال أيضا 

سإما الرض به أضحتقـد الثـلـج رأيت لما
جـهـنـمـا وأذكرتالصـبـا الصبا وأنسب

فـمـا الخـوف تعاظممـن فتحـت فما خفت
فـإنـمـــا ناقـصوهـو صبـرى نما فإن

فيه: وقال أيضا 

والقنـن الوهادأ غطىقـد الثـلـج رأيت لما

السما نمطر هلحـلـب يأهـل سإألت
? اللبن

أيضا: نقل من خطه ومن شعره 

بل الوجه ذاك وحياء
وحياتـه

الحسن يريك قسم
قسماته في

الغرام على لرابطن
بثـغـره

من بالمرجو لفوز
حسناتـه

من على بالمرهفاتفي عواذلي وأجاهدن
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لحظاتـهحـبـه
وقلد ذهب من صيغ قد

جوهرا
أخذ يجوز ليس فلذاك
زكاتـه

أيضا: وله 

يخون أل يعاهدني
وينـكـث

يصد أل لي ويحلف
ويحنـث

الشياء أعجب ومن
سإاكن أنك

مكانك عن وأني بقلبي
أبحث

طرف لله يا وللحسن
مذكـر

وطرف عجبا به يتيه
مؤنث

أيضا: ومنه 

لحظا الظبية سإالب يا
وجيد

أجر تهجر لمن أجر
 الشهيد

قتل طرفك رأى متى
امرئ

فقيد اللحظ بأسإهم
الفـقـيد

دأوييت: ولد 

حامل أراك غصن، يا
أراك عودأ

السواك إلى حاشاك
 سإواك يحتاج

عن ي: أنهاك قل
نهـاك محبيك

بست وفاك تم لو
وفـاك خديك

كذا وجدت له في اشعارمجموعة، وأنشدني هذين"الدوييت" بعض أهل الدأب، وذكر
أنهما للعمادأ الصبهانى الكاتب، وهما به أشبه، لنهما في غاية الجودأة، وابن مماتي، في

 أيضا: طبقة شعره انحطاط جدا. ومن شعره 

الغـرام عن نهانا قد
نـهـانـا

تـذوق أل هوانـا إذ
هـوانـا

أن خيفة الحبيب وهجرنا
يهجـر

عـنـانـا فـيسـتـمـر بدءا

فـكـأنـا لـلـورى وتركـنـا
بيننـا أدأرناه قد

دأسإـتـكـانـا
وحـشة مـن وأنسنا

بـفـراق
ترى كما فافترقنا
بـرضـانـا

الـعـذول من وسإمعنا
كـلمـا

ضحكه من فأنفنا
لـبـكـانـا
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حب في يكون خير أى
فوق من

لـحـظة من سإهما
ورمـانـا

هجرناه نكن لم لو نحن
قبـل من

صـدودأه لبـدى
وجـفـانـا

قد الملح في شيمة
الدهر أحسن

وأسإـانـا بـنـا بإعـلمـهـا

ما يظهر المشيب وصباح
كـان

عـنـه الشباب ظلم
ثآـنـانـا

الـصـبـابة إلـى مشينا ما
إل

من معدودأة وخطانا
خـطـانـا

معسـجـدات فأدأرها
كـؤوسإـا

الحباب من مطلعات
جـمـانـا

أسإلم، بن سإهل، بن أسإلم
بنحشل المعروف الحسن أبو الرزاز، حبيب ابن زيادأ، بن

للسفلي المحلة الرزازين، محلة إلى منسوب الواسإطى،
يصلح إمام ثآقة، وهو ودأاره، هناك ومسجده بواسإط،

ويقال: بقية، بن وهب محمد لمه: أبو وجده للتصحيح،
أهلها، أسإماء وضبط واسإط، تاريخ نحشل وهبان. جمع

والتقان. الحفظ في عليه مزيد ل وكان طبقاتهم، ورتب
بقليل. بعدها أو قبلها ومائتين، وثآمانين ثآمان سإنة في مات
سإمعان بن عثمان، بن محمد بكر، أبو بتاريخه عنه حدث

في وشركه والتقان، الحفظ فى يضاهيه وكان المعدل،
كله ذلك وثآلثآمائة. ذكر الثلثآين قبل ومات شيوخه، أكثر

خميسا سإألها التى السؤالت في الحافظ، السلفي
الحوزي.

الله، عبد بن أحمد، بن إسإماعيل
الواعظ، المقرئ المفسر، الضرير الله عبد أبو الحيري
محلة والحيرة المسلمين، أحد الزاهد، المحدث الفقيه

بن الغافر عبد ذكره فيما مات خراب، الن هى بنيسابور
عشرة إحدى سإنة ومولده وأربعمائة، الثلثآين بعد إسإماعيل

القرآن علوم فى المشهورة التصانيف وثآلثآمائة. قال: وله
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صحيح والتذكير. سإمع والوعظ، والحديث والقراءات،
عن روى وقد ببغدادأ، منه الهيثم. سإمع أبى من البخارى

السرخسي. زاهر
إسإماعيل، بن إسإحق، بن إسإماعيل

بن حمادأ، بن زيد، بن دأرهم،أبو إسإحق الزدأى، مولى آل
حرير بن حازم، من أهل البصرة. مات فيما ذكره

الخطيب: سإنة اثآنتين وثآمانين ومائتين، ومولده سإنة
مائتين، مات فجاءة. قال التنوخى: حدثآنى بو الفرج

الصبهانى، أن القاضى إسإماعيل، لبس سإوادأه ليخرج إلى
الجامع فيحكم، ولبس أحد خفيه، وأرادأ أن يلبس الخر،

فمات. وهو قاض على جانبى بغدادأ جميعا. سإمع محمد بن
عبد الله النصاري، ومسددأ بن مسرهد، وعلي بن

المديني، وغيرهم. روى عنه موسإى بن هارون الحافظ،
وكان فاضل، عالما، متقنا، فقيها، على مذهب مالك ابن
أنس، شرح مذهبه ولخصه، واحتج له، وصنف المسند،
وكتبا عدة فى علوم القرآن، وجمع كتاب حديث مالك،

وكتاب يحيى بن سإعيد النصارى، وكتاب أيوب السختيانى،
واسإتوطن بغدادأ قديما، وولى القضاء بها، ولم يزل يتقلده

إلى حين وفاته قال الخطيب: قال طلحة بن محمد، بن
جعفر الشاهد: إسإماعيل بن إسإحاق منشؤه البصرة، وأخذ
الفقه على مذهب مالك، عن أحمد بن المعدل، وتقدم فى
هذا المذهب، حتى صار علما فيه، ونشر من مذهب مالك
وفضله، ما لم يكن بالعراق في وقت من الوقات، وصنف
من الحتجاج لمذهب مالك والشرح له، ما صار لهل هذا

المذهب مثال يحتذونه، وطريقا يسلكونه، وانضاف إلى
ذلك علمه بالقرآن، فإنه صنف في القرآن كتبا تتجاوز
كثيرا من الكتب المصنفة فيه. فمنها كتاب فى أحكام

القرآن، وهو كتاب لم يسبقه أحد من أصحابه إلى مثله،
وكتاب في القراءات، وهو كتاب جليل القدر، عظيم
الخطر، وكتاب في معاني القرآن، وهذان الكتابات

يشهدان بفضله فيهما، وأنه واحد زمانه، ومن انتهى إليه
العلم في النحو واللغة في أوانه، وهو نظير المبردأ. ورأيت
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أبا بكر بن مجاهد يصف هذين الكتابين، وسإمعته مرات ل
أحصيها يقول: القاضي إسإماعيل، أعلم مني بالتصريف،

وبلغ من العمر ما صار به واحدا فى عصره، في علو
السإنادأ، فحمل الناس عنه من الحديث الحسن ما لم

يحمل أحد عن كثير، وكان الناس يصيرون إليه، فيقتبس
منه كل فريق علما ل يشاركه فيه الخر، فمن قوم
يحملون الحديث، ومن قومك يحملون علم القرآن،

والقراءات، والفقه، إلى غير ذلك مما يطول شرحه. فأما
سإدادأه في القضاء، وحسن مذهبه فيه. وسإهولة المر

عليه، فيما كان يلتبس على غيره، فشئ شهرته تغنى عن
ذكره، وكان في أكثر أوقاته، وبعد فراغه من الخصوم،

متشاغل بالعلم، لنه اعتمد على مكاتبة أبي عمر، محمد
بن يوسإف، فكان يحمل عنهأكثر أمره من لقاء السلطان،

وينظر فى كل أمره، وأقبل هو على الحديث والعلم.
قال أبو العباس محمد بن يعقوب الصم: كان إسإماعيل

ابن إسإحاق نيفا وخمسين سإنة على القضاء، ما عزل عنها
إل سإنتين قال الخطيب: وهذ القول فيه تسامح، وذلك أن
ولية إسإماعيل للقضاء، ما بين ابتدائها إلى حين وفاته، لم

تبلغ خمسين سإنة، وأول ما ولي في خلفة المتوكل، لما
مات سإوار بن عبد الله، بن سإوار، بن عبد الله، وكان

قاضى القضاة بسر من رأى: جعفر بن عبد الواحد
الهاشمى، فأمره المتوكل، أن يولى إسإماعيل، قضاء

الجانب الشرقى من بغدادأ، سإنة سإت وأربعين ومائتين،
لم يعزله أحد من الخلفاء غير المهتدي، فإنه نقم على

أخيه حمادأ بن إسإحاق شيئا، فضربه بالسياط، وعزل
إسإماعيل إلى أن قتل المهدي، وولي المعتمد، فأعادأه إلى
القضاء، فلم يزل على قضاء بغدادأ بالجانبين إلى أن مات،
ولم يقلد قضاء القضاة، لن القضاة، كان الحسن بن أبي

الشوارب، وكان يكون حينئذ بسامرا وحدث الخطيب قال:
قال المبردأ لما توفيت والدة القاضي إسإماعيل، رأيت من

وجهه ما لم يقدر على سإتره، وكان كل يعزيه، وقد كان
ليسلو، فسلمت عليه ثآم أنشدته: 
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ريب غال لئن لعمري
الزمان

نفسا غال لقد فساء
حبـيبـه

في بما علمى ولكن
الثـواب

ينسي المصيبة عند
المصيبة

فتفهم كلمي واسإتحسنه، ودأعا بدواة وكتبه، ثآم انبسط، وزالت تلك الكآبة والجزع.
القاضي: قال إبراهيم بن حمادأ: أنشدني عمي إسإماعيل 

عاليات الموت همم
ثآـم فمن

لباب إلى تخطى
الـلـبـاب

قيل: الفراق ولهذا
الموت أخو

عـلـى لقدامه
الحـبـاب

قال: ودأخل إلى القاضي إسإماعيل بن إسإحاق، عبدون،
ابن صاعد الوزير، وكان نصرانيا، فقام له ورحب به، فرأى
إنكار الشهودأ ومن حضره، فلما خرج قال لهم: قد علمت

إنكاركم، وقال الله تعالى:" لينهاكم الله عن الذين لم
يقاتلوكم فى الدين، ولم يخرجوكم من دأياركم" وهذا
الرجل يقضى حوائج المسلمين، وهو سإفير بيننا وبين

خليفتنا، وهذا من البر، فسكتت الجماعة.
قرأت بخط أبي سإعيد بإسإنادأ له، رفعه إلى أبى العباس

ابن الهادأي. قال: كنت عند إسإماعيل بن إسإحاق القاضي
في منزله، فخرج يريد صلة العصر، ويدي في يده، فمر

ابن البرى، وكان غلما جميل، فنظر إليه: فقال وهو
يمشى إلى المسجد: 

وأننى الحياء لول
مشهـور

بالكبير يعلق والعيب
كبير

التى منزلها لحللت
تحتلـه

هو منزلها ولكان
 المهجور

وانتهى إلى مسجد على باب دأاره فقال، الله أكبر، الله أكبر، ثآم مر في أذانه، والشعر
لبراهيم بن المهدى. وحكى أبو حيان هذه الحكاية كما مر، وزادأ فيها، فقيل له: افتتحت

الذان بقول الشعر، فقال دأعونى، فوالله لو نظر أمير المؤمنين إلى ما نظرت إليه،
لشغله عن تدبير ملكه. قيل له: فهل قلت شيئا آخر فيه? قال: نعم، أبيات عبثت بي

وهي: وأنا في المحراب، فما اسإتتممت قراءة "الحمد " حتى فرغت منها، 

ترجمان ألحاظه
منطقـه

لعاشـقـه نزهة ووجهه

على عيب يمروالكمال الظرف هذبه
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طرائقـهفما
العبادأ قالة كثرت قد

فمـا
سإبحان إل تسمع
خالقـه

بن إسإماعيل مات قال: لما سإمكة لبن القضاة كتاب ومن
ضج حتى قاض، بغير أشهر ثآلثآة بغدادأ بقيت إسإحاق،
سإليمان، بن الله عبيد فاختار المعتضد، إلى ورفع الناس،

ويوسإف، الشوارب، أبي بن وعلي حازم، أبا قضاة، ثآلثآة
الكرخ، حازم أبا فولي إسإحاق، بن إسإماعيل عم ابن وهو
الجانب ويوسإف المنصور، مدينة الشوارب أبي وابن

الشرقي.
فقال الموفق، على دأخل إسإماعيل أن الثقة قال: وأخبرنى

النسان أصبح المير: إذا أيها النبيذ? فقال في تقول له: ما
الموفق: يقال ماذا? فقال له يقال منه، شيء رأسإه وفي

كاسإمه. فهو قال مخمور، هو
عمر أبي عن يحكى أبى قال: سإمعت المحسن وحدث

بن الله عبيد على إسإماعيل القاضي قال: عرض القاضي
عرض ثآم الناس، حوائج في رقعة تامعتضد وزير سإليمان،

أخرى، وعرض وقع يوقع، أن الوزير أمكن وقال: إن أخرى
إسإحاق: أبا الله: يا عبيد فقال الجنس، هذا من شيئا وقال

لك: قال سإهل"? من وإن جاز، وإن أمكن، تقول" إن كم
وجه على شيء عليه يتعذر ثآم أحد، المجلس هذا يجلس إنه

موضع في كلها رقاعك هات كذبك، فقد المور، من الرض
يديه، بين وطرحها كمه، من إسإماعيل قال: فاخرجها واحد،
نحو وبعده، الكلم قبل فيه وقع ما مع فكانت فيها، فوقع

إلى رغبته كانت ما أصدق - فما الله - رحمه رقعة الستين
وجل. عز الله

الغازى على بن الحسن، بن اسإماعيل
البيهقيأبو القاسإم، شمس الئمة، ذكره البيهقي فى كتاب الوشاح، فقال: يعرف

بالشمس البيهقي، كان جامعا لفنون الدأاب، حائزا لمفاتيح الحكمة وفصل الخطاب،
أقام وتوطن بمرو، وطريقه في الفقه مستقيم، واكثر مصنفاته من المناقص سإليمات

منظومه: ومن 

دأامت حضرتنا كتاب
سإلمتهم

اللقاب من يهيئون
أسإبـابـا
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الطماع من وينصبون
ألوية

اللقاب من ويفتحون
أبوابـا

جادأ بما ويبخلون
بـه الكريم

القوام على وينفقون
ألقابـا

بل نوادأيهم في تجشئوا
شبـع

الحلتيت أكلوا كأنهم
والرابـا

الخوارزمي: أخذه من قول 

في الدراهم قل
خليفتنا كيسى

في ينفق فصار
 ألقابا القوام

سإمط كتاب الصطلم، نقض تصانيفه: كتاب قال: ومن
كتاب اللغة، فى كتاب للحديث، الغرائب معانى في الثريا،

ظريف. الخلف فى
الحسين، بن محمد، بن الحسين، بن إسإماعيل

ابن أحمد، بن محمد ابن عزيز، بن الحسين، بن أبي
جعفر، محمد الطروش، بن علي، بن الحسين، بن علي،
بن محمد الديباج، بن جعفر الصادأق، بن محمد الباقر، بن
علي زين العابدين، بن الحسين، بن علي، بن أبى طالب -
رضي الله عنهم -، كنيته أبو طالب بن أبي محمد، بن أبي

أحمد، بن أبي علي، بن أبي الحسين، بن أبي جعفر، بن
أبي الفضل، بن أبي جعفر الطروش، بن أبي الحسين بن
أبي عبد الله، بن أبي الحسين، بن أبي جعفر، بن أبي عبد
الله الصادأق، بن أبي جعفر الباقر، بن أبي محمد العابدين،

بن أبي عبد الله السبط، بن أبي الحسن أمير المؤمنين،
ًا، أول المروزي العلوي، النسابة الحسيني، عزيز الدين حق
من انتقل من أجدادأه إلى مرو من قوم، أبو علي أحمد بن

محمد، بن عزيز، وكان قد انتقل إلى بغدادأ من المدينة،
علي بن محمد الديباجي، وكان على هذا يعرف بالحارص،

وابنه الحسين انتقل إلى قوم، ثآم أقاموا بمرو إلى هذا
الوان. وأخبرني - أحسن الله جزاه - أن مولده ليلة

الثآنين، الثاني والعشرين من جمادأى الخرة، سإنة اثآنتين
وسإبعين وخمسمائة، وردأ بغدادأ في سإنة اثآنتين وتسعين
وخمسمائة، صحبة الحجاج، ولم يحج. وقرأ الدأب على
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المام منتخب الدين، أبي فتح محمد ابن سإعد، بن محمد،
بن أبي الفضل الديباجي، والمام برهان الدين أبي الفتح،

ناصر بن أبى المكارم، عبد السيد بن على المطرزي
الخوارزمي، وأخيه المام مجد الدين أبى الرضا طاهر،

وقرأ الفقه على المام فخر الدين محمد ابن محمد، بن
محمد، بن الحسين الطيان الماهروة الحنفى، وقاضي

القضاة، منتخب الدين أبي الفتح محمد بن سإليمان، ابن
إسإحاق الفقيهى قال: وما علمت أنه ولى القضاء بمرو

أحسن سإيرة منه - رحمه الله - وقرأ الحديث على المام
فخر الدين، إسإماعيل بن محمد، بن يوسإف القاشانى،

وأبى بكر بن محمد، بن عمر الصائغي السبخي، والمام
شرف الدين، محمد بن مسعودأ المسعودأي، والمام فخر
الدين، أبي المظفر عبد الرحيم، ابن المام تاج السإلم،

عبد الكريم بن محمد، بن منصور السمعاني، وعبد الرشيد
بن محمد، بن أبي بكر الزرقى المؤدأب، وبنيسابور على
القاضي ركن الدين إبراهيم بن على، بن حمد المعيني،
والمام مجد الدين، أبى سإعد عبد الله بن عمر الصفار،

والمام نور الدين، فضل الله بن أحمد، بن محمد الجليل
التوقاني، وعبد الرحيم بن عبد الرحمن الشعري، وبالري

على مجد الدين، يحيى بن الربيع الواسإطي، وببغدادأ عليه،
وعلي عبد الوهاب بن علي، بن سإكينة، وغيرهم، بشيراز،

وهراة، وتستر، ويزدأ. وله من التصانيف: كتاب حظيرة
القدس، نحو سإتين مجلدا، ولعله يزيد فيما بعد، وكتاب

بستان الشرف، وهو مختصر ذلك، يكون عشرين مجلدا،
كتاب غنية الطالب، فى نسب آل أبى طالب مجلد، كتاب

الموجز فى النسب، مجلد لطيف، كتاب الفخرى صنفه
للفخر الرازي، كتاب زبدة الطالبية، مجلد لطيف، كتاب

خلصة العترة النبوية، في أنساب الموسإوية، كتاب
المثلث فى النسب، شجر عدة كتب منها: كتاب أبي

الغنائم الدمشقي، كتاب من اتصل عقبه بأبى الحسن،
محمد بن القاسإم التميمى الصفهاني مشجر، وكتاب
المعرف للسيد أبي طالب الزنجاني الموسإوي، كتاب
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الطبقات للفقيه زكريا بن أحمد البزاز النيسابوري، كتاب
نسب الشافعي خاصة، كتاب وفق العدادأ في النسب.

وهذا السيد - أدأام الله فضله - اجتمعت به في مرو، في
سإنة أربع عشرة وسإتمائة، فوجدته كما قيل: 

فوجدت زرته قد
رجـل في الناس

سإاعة في والدهر
 دأار فى والفضل

قد طبع من حسن الخلق، وسإماحة العراق، وحسن البشر، وكرم الطبع، وحياء
الوجه، وحب الغرباء على ما نراه، متفرقا في خلق كثير، وهو مع ذلك، أعلم الناس

يقينا بالنساب، والنحو، واللغة، والشعر، والصول، والنجوم، وقد تفردأ بهذا البلد،
بالتصدر لقراء العلوم على اختلفها، فى منزل ينتابه الناس على حسب أغراضهم،

فمن قارئ للفقه، ومتعلم فى النحو، ومصحح للغة، وناظر في النجوم، ومباحث في
الصول، وغير ذلك من العلوم، وهو مع سإعة علمه متواضع، حسن الخلق، ليردأ غريب

: إل عليه، وليستفيد مستفيد إل منه. وأنشدني - أدأام علوه  لنفسه- 

في لبى لمن قولوا
حـبـه

مغلوبا صار قد
ومسلوبـا

القلب صميم وفى
أرى مني

واليمان هواه
مكـتـوبـا

عشقه في وصحتي
صيرت

معلول جسمي
ومعـيوبـا

مـاؤه منهمرا ومدمعي
الخد في منهمل

 مسكوبا
وأنشدني - أدأام الله علوه - لنفسه: 

للء يحجبهـا والعين
وجـنـتـه

ذا فى التأمل من
الحسـن المنظر

لو منعت عبرتى بل
عبرت نظرتى

على إل مقلتى من إليه
السـفـن

بـالبـتـسـام تجسمه لول
ومـا

النطق عند الله أمده
بـالـلـسـن

عقـيقـا عرفت لما
دأرر شـفـه

وهو نطقا فوه يبن ولم
يبـن لـم

الرازي الفخر قال: وردأ -، الله - رحمه الدين، عزيز حدثآنى
وضخامة الذكر، وعظم القدر، جللة من وكان مرو، إلى

يديه بين أحد يتنفس ول كلمه، فى يراجع ل بحيث الهيبة،
إليه، فدخلت متعارف، مشهور هو ما على لعظامه،
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لي تصنف أن يوما: أحب لي فقال عليه، للقراءة وتردأدأت
أن أحب فل فيه، لنظر الطالبيين أنساب في لطيفا كتابا

منثورا? فقال: أم مشجرا له: أتريده به. فقلت جاهل أكون
فقلت: أحفظه، شيئا أريد وأنا بالحفظ، لينضبط المشجر

سإميته الذى الكتاب، له وصنفت ومضيت والطاعة، السمع
عن نزل عليه، وقف فلما به، وجئته وحملته بالفخري،
مزعجة، نهرة فانتهرني وخدمته، ذلك فأعظمت طراحته،

- علم فتداخلني لك، أقول بحيث وقال: اجلس علي وزعق
أمرنى، حيث جلست أن غل أتمالك، لم ما هيبته - من الله
يدي، بين جالس وهو الكتاب، ذلك على يقرأ أخذ ثآم

فلما قراءة، أنهاه أن إلى عليه، يستغلق عما ويستفهمني
أنت علم هذا فإن شئت، حيث الن قال: اجلس منه فرغ

الدأب من وليس لك، وأتتلمذ منك، وأناأسإتفيد فيه، أسإتاذي
مقامى، من فقمت السإتاذ، يدى بين إل التلميذ يجلس أن

جالس وأنا عليه، أقرأ أخذت ثآم منصبه، في هو وجلس
ول حسن، الدأب حسن من لعمري وهذا أول، كان بحيث
المرتبة. العظيم الرجل ذلك مثل من سإيما

علي أبو النحوى، الضرير إسإماعيل
إسإماعيل سإأل رجل ذكر: أن ما إل أمره من أعرف ل

ابن أحمد، بن علي القاسإم، أبي عن النحوى، الضرير
الرؤسإاء، برئيس الملقب المسلمة، بن الحسين، بن الفرج،

النحو? فقال: في الرؤسإاء رئيس ترى كيف القائم، وزير
عن الرؤسإاء رئيس وسإئل الصنعة، أهل بكلم فيه يتكلم

هذا إل النحو، فى القلب مفتوح أرى فقال: ما إسإماعيل
العينين!  المغمض
الجوهري، حمادأ بن إسإماعيل

أبو نصر الفارابي ابن أخت أبى إسإحاق الفارابى، صاحب دأيوان الدأب، وكان الجوهرى
هذا من أعاجيب الزمان ذكاء وفطنة وعلما، وأصله من بلدأ الترك من فاراب، وهو إمام
في علم اللغة والدأب، وخطه يضرب به المثل في الجودأة، ل يكادأ يفرق بينه وبين خط
أبي عبد الله بن مقلة، وهو مع ذلك من فرسإان الكلم في الصول، وكان يؤثآر السفر

على سإاق. دأخل العراق فقرأ علم العربية على شيخى زمانه، ونور عين أوانه، أبي
علي الفارسإي، وأبي سإعيد السيرافي. وسإافر إلى أرض الحجاز، وشافه باللغة العرب

العاربة، وقد ذكر هو ذلك في مقدمة كتاب الصحاح من تصنيفه، وطوف بلدأ ربيعة
ومضر، وأجهد نفسه فى الطلب، ولما قضى وطره من الطواف، عادأ راجعا إلى

خراسإان، وتطرق الدامغان، فأنزله أبو على الحسين بن على، وهو من أعيان الكتاب،
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وأفرادأ الفضلء عنده، وأخذ عنه، وسإمع منه، ثآم سإرحه إلى نيسابور، فلم يزل مقيما
بها على التدريس، والتأليف، وتعليم الخط، وكتابة المصاحف، والدفاتر، حتى مضى

لسبيله عن آثآار جميلة وذكره أبو الحسين الباخرزي فقال: هو صاحب صحاح اللغة، لم
يتأخر فيها عن شرط أقرانه، ول انحدر عن دأرجة أبناء زمانه، أنشدنى الدأيب، يعقوب
-بن أحمد قال: أنشدنى الشيخ أبو إسإحاق صالح الوراق، تلميذ الجوهري - رحمه الله 

له: 

العمر ياضائع
بـالمـانـي

رونق ترى أما
الـزمـان

أخا يا بنا فقم
الـمـلهـي

نهر إلى نخرج
نشنـقـان

سإـرورا نجـتـنـي لعلنا
الجنـتـين جنى حيث
دأان

الـجـنـان كوثآر بحافتىفـيهـا والقـصـور كأننا
الغصون فوق والطير
تحكى

أصواتها بحسن
الغـانـى

الورق وأرسإل
عـنـدلـيب

واليم كالزير
والمـثـانـي

الدلب من عشرأنـاخـت حولـهـا وبركة
واثآنـتـان

اليوم فرصتك
فاغتنـمـهـا

سإـواه وقـت فكل
فـان

وله من التصانيف: كتاب في العروض جيد بالغ، سإماه
عروض الورقة، كتاب الصحاح في اللغة، كتاب المقدمة

فى النحو، وهذا الكتاب، هو الذى بأيدى الناس اليوم،
وعليه اعتمادأهم. أحسن تصنيفه، وجودأ تأليفه، وقرب

متناوله، وآثآر من ترتيبه على من تقدمه، يدل وضعه على
قريحة سإالمة، ونفس عالمة، فهو أحسن من الجمهرة،

وأوقع من تهذيب اللغة، وأقرب متناول من محمل اللغة،
فيه يقول الشيخ أبو إسإماعيل بن محمد، بن عبدوس

النيسابوري.
الصحاح كتاب هذا

مـا أحسن
الصحاح قبل صنف

 الدأب في
من غيره فى فرقوتـجـمـع أبوابه تشمل
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الكـتـبمـا
هذا مع تصحيف فيهه في مواضع عدة، أخذها المحققون، وتتبعها العالمون، ومن ما

سإاء قط، ومن له الحسنى فقط?? فإنه - رحمه الله - غلط وأصاب، وأخطأ المرمى
وأصاب، كسائر العلماء، الذين تقدموه وتأخروا عنه، فإني ل أعلم كتابا سإلم إلى مؤلفه

فيه، ولم يتبعه بالتتبع من يليه.
وذكر أبو الحسن، علي بن فضال المجاشعى في كتابه، الذى سإماه شجرة الذهب، في

معرفة أئمة الدأب فقال: كان الجوهري قد صنف كتاب الصحاح، للسإتاذ أبى منصور
عبد الرحيم بن محمد البيشكى، وسإمعه منه إلى باب الضادأ المعجمة، واعترى

الجوهرى وسإوسإة، فانتقل إلى الجامع القديم بنيسابور، فصعد إلى سإطحه وقال: أيها
الناس، إني عملت فى الدنيا شيئا لم أسإبق إليه، وضم إلى جنبيه مصراعي باب،

وتأبطهما بحبل، وصعد مكانا عاليا من الجامع، وزعم أنه يطير، فوقع فمات، وبقى
الكتاب، مسودأة غير منقحة، ول مبيضة، فبيضه أبو إسإحاق، إبراهيم بن صالح الوراق،

تلميذ الجوهري بعد موته، فغلط فيه في عدة مواضع غلطا فاحشا. وكان الجوهرى
ذلك: يجيد قول الشعر، فمن 

أشقـرا فتى رأيت
أزرقـا

كثير الدماغ قليل
الفضـول

حمـقـه من يفضل
دأائبـا

ابن علي هند بن يزيد
 البتول

قال المؤلف: وكنت بحلب في سإنة إحدى عشرة وسإتمائة، في منزل القاضي الكرم،
والصاحب العظم، أبي الحسن علي بن يوسإف، بن إبراهيم الشيباني، فتجارينا أمر
الجوهري، وما وفق له من حسن التصنيف، ثآم قلت له: ومن العجب أني بحثت عن
مولده ووفاته، بحثا شافيا، ذلك، فقال لي: فقد بحثت قبلك عن ذلك، فلم أر مخبرا

عنه. فلما كان من غد ذلك اليوم، جئته فقال لى: أل أخبرك بطريفة? إننى رأيت في
بارحتنا فى النوم قائل يقول لي: مات إسإماعيل بن حمادأ الجوهري، فى سإنة سإت

وثآمانين وثآلثآمائة، ولعمري وإن كان المنام مما ليقطع به، ول يعدل عليه، فهذا بل شك
زمانه، وفيه كان أوانه، لن شيخيه أبا علي، وأبا سإعيد، ماتا قبل هذه المدة بسنين

يسرة، ثآم وجدت نسخة بديوان الدأب، بخط الجوهري بتبريز، وقد كتبها في سإنة ثآلث
وثآمانين وثآلثآمائة. ثآم وقفت على نسخة بالصحاح، بخط الجوهرى بدمشق، عند الملك

العظيم بن العادأل، بن أيوب صاحب دأمشق، وقد كتبها في سإنة سإت وتسعين
وثآلثآمائة.

وقد ذكره أبو منصور عبد الملك، بن محمد الثعالبي في كتاب يتيمة الدهر، وأنشد من
شعره: 

من بد لي كان لو
النـاس

الناس حبل قطعت
 بالياس

من للناس لبدلكـنـه العزلة في العز
الـنـاس

له: وأنشد 

بطن في يونس أنا وها
حوت

ظل في بنيسابور
الغـمـام

ويوم والفـؤادأ فبيتى
دأجـن

فى ظلم في ظلم
ظـلم
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له: وأنشد 

شاربوها المدامة زعم
أنـهـا

وتذهب الهموم تنفي
الغـمـا

بعقولهم سإرت صدقوا
فتوهموا

لهـم بها السرور أن
تـمـا

أدأيانهم سإلبتهم
وعـقـولـهـم

ذين عادأم أرأيت
?مغتنـمـا

شعره: ومن 

الدعوة صاحب يا
لتجزعن

كـرز مـن أزهـد فكلنا

في كالعنبر فالماء
قومـس

في يجعل عزه من
 الحرز

من حل فى وأنتمـنة بـل مـاء فسقنـا
الخبـز

الخواري، المعالي أبى بن محمودأ الكتاب: وذكر مؤلف قال
ذكر أن بعد والتهذيب، الصحاح من الدأيب ضالة كتاب في

تصنيفه من سإواء المجاشعي، ذكرها كما الجوهري، قصة
الضادأ، باب إلى عليه، الناس وقراءة للبيشكي، الكتاب
المام قال: وسإألت ثآم وطيرانه، الباب مصراعي وشده
الخلل عن الميدانى، محمد ابن أحمد المام، بن سإعيد
الكتاب هذا ذكرناه: إن ما مثل فقال الكتاب، هذا فى الواقع
على الكتاب أكثر وبقي فحسب، الضادأ باب إلى عليه قرئ

باب في يقول فلهذا ولتهذيبه، تنقيحه، له يقدر ولم سإوادأه،
بنقطتين إلياس واسإمه مضر، من قبيلة قيس: أبو السين،
الباب: الناس هذا من النون فصل في يقول ثآم تحتها،
ثآم صحيح، والثاني سإهو فالول عيلن، قيس اسإم بالنون

الكتاب، من شيئا الجوهرى عن سإمع أنه زعم قال: ومن
عليه. مكذوب فهو الضادأ، باب إلى الكتاب أول على زيادأة

باب إلى خطه وعليها السماع، نسخة أنا قال: ورأيت
بحقيقته. أعلم والله بلدأنا، في موجودأة الن وهي الضادأ،

بن إسإماعيل محمد أبى عند مؤلفه بخط قال: والكتاب
البيتين يقول: وذكر وفيه النيسابورى، عبدوس بن محمد،
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يتيمة يعنى كتابه، أثآناء فى الثعالبى قال: وقال المتقدمين
وحملت نيسابورية، دأينار بمائة بيعت النسخة تلك الدهر: إن

ذلك. في الله عند والعلم جرجان، إلى
فقد الكتاب، له صنف الذي البيشكى المؤلف: وأما قال

الرحيم عبد فقال: هو السياق، في الفارسإي الغافر ذكره
أبي ابن منصور، أبو المام السإتاذ البيشكي، محمد بن

أبي أصحاب أركان من الصولى، الواعظ الدأيب القاسإم،
المدرسإة البيع. له بن الله عبد بن الحاكم يعنى الله، عبد

والمناظرة، والتدريس والسإباب، والوقاف والصحاب،
ثآلث سإنة الولى، جمادأى في والنظم. توفي والنثر

الصحاح، كتاب ظهر على وأربعمائة. ووجدت وخمسين
بن يعقوب بن الحسن بخط كاملة، واحدة مجلدة وكان
هذا على ماصورته: قرأ الدأيب اللغوى النيسابوري، أحمد

من حواشيه من عليه بما آخره، إلى أوله من الكتاب
الفقيه، إياها: صاحبه مصححا بنسختى معارضا الفوائد،
الله - بارك الصرام، مسعودأ بن الحسين السديد، الفاضل

عبد منصور أبي السإتاذ عن لي إجازة وهو -، له فيه
الحسن وكتبه المصنف، عن البيشكي محمد ابن الرحيم،

إحدى سإنة الصم، الله شهر في أحمد ابن يعقوب بن
أن من تقدم، لما مخالف تراه كما فهذا وأربعمائة، وسإبعين

كتابه الضادأ. ومن باب أن إل الكتاب من يعمل لم الجوهري
الذى ثآقبها يتسع بالصحاح: النخيس: البكرة، الموسإوم

خشيبة إلى فيعمدون المحور، يأكله مما المحور، فيه يجري
ويقال المتسع، الثقب ذلك يلقمونها ثآم وسإطها، فيثقبون

تميم بني من بنجد أعرابيا وسإألت النخاس، الخشيبة لتلك
النخاس على أصبعي فوضعت نحيس، وبكرته يستقي، وهو

الحاء، من الخاء منه أتعرف أن هذا? وأردأت فقلت: ما
الشاعر: قال فقلت: أليس معجمة، بحاء نخاس فقال

آبائنا في بهذا سإمعنا فقال: ما نحاس نحاسإها وبكرة
الفارسإي علي لبي وقلت بقم، باب في كتابه الولين. ومن

على اسإم كلمهم في وليس هو?فقال: معرب، أعربي
سإمى، لفعل وبا تميم، بن عمرو بن خضم خمسة إل فعل،
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أعجميان، وهما لشام، با موضع وشلم الصبغ، لهذا وبقم
فعل أن من ليس فعل أن فثبت لفعل، با من ماء اسإم وبذر
سإميت فإذ بالفعل، يختص وإنما ئهم، أسإما أصول من ليس

الفعل، ووزن للتعريف المعرفة، فى ينصرف لم رجل به
النكرة. في وينصرف
خلف، بن إسإماعيل

بن إبراهيم بن على صاحب المقرئ الصقلى طاهر أبو
إعراب كتاب وصنف مصر، حوف من الحوفي سإعيد

القراءات فى وصنف كبار، مجلدات تسع في القراءات
سإنة بعد فيما كان أنه وأرى العيون، وكتاب الكتفاء، كتاب

 وخمسمائة عشرة
العباس، بن عبادأ، بن إسإماعيل

ابن عبادأ الوزير الملقب بالصاحب، كافي الكفاة أبو القاسإم، من أهل الطالقان، وهي
ولية بين قزوين وأبهر، وهي عدة قرى يقع عليها هذا السإم، وبخراسإان بلدة تسمى
الطالقان غير هذه، خرج منها جماعة من أهل العلم، هكذا نسبه المحدثآون، وقد قال

قال: الرسإتمي شاعره، يهنيء بن عبادأ 

بن عبادأ ابن يهنى
نجد بن عباس

بالكرامة تعمى والله
تـردأف

يهجوه: وقال في السلمي 

حرهـا الله عبد بنعباس بن عبادأ بن يا
كـرهـا دأنياك إلىوأخرجت الجبر تنكر

قال أبو حيان في أخلق الوزيرين: كان عبادأ يلقب المين،
وكان دأينا خيرا، مقدما في صناعة الكتابة. فقال: وكتب

المين في ركن الدولة، كما كتب العميد لصاحب
خراسإان، والمين كان ينصر مذهب الشنانى تدينا، وطلبا

للزلفى عند ربه، والعميد كان يعمل لعاجلته، وإن قلت:
كان المين معلما بقرية من قرى طالقان الديلم، قيل:

وكان والده العميد نخال في سإوق الحنطة بقم، والصاحب
مع شهرته بالعلوم، وآخذه من كل فن منها بالنصيب

الوافر، والحظ الزائد الظاهر، وما أوتيه من الفصاحة،
ووفق لحسن السياسإة والرجاحة، مستغن عن الوصف،
مكتف عن الخبار عنه والرصف، مولده في ذي القعدة،

سإنة سإت سإت وعشرين وثآلثآمائة.
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ووزر لمؤيد الدولة، أبي منصور بويه، بن ركن الدولة، أبي
علي الحسن بن بويه، وأحبه فخر الدولة، ثآماني عشرة
سإنة، وشهرا واحدا، ومات الصاحب فيما ذكره أبو نعيم

الحافظ: في الرابع والعشرين من صفر، سإنة خمس
وثآمانين وثآلثآمائة. وكان أبوه عبادأ يكنى بالحسن، وكان
من أهل العلم والفضل ايضا، سإمع أبا خليفة الفضل بن
الخباب، وغيره من البغدادأين، والصفهانيين، والرازيين،
وصنف كتابا في أحكام القرآن، نصر فيه العتزال وجودأ

فيه. روى عنه ابنه الوزير أبو القاسإم بن عبادأ، وابن
مردأويه الصفهانى، ومات عبادأ في السنة التي مات فيها
لبنه، سإنة خمس وثآمانين وثآلثآمائة. وكل ما ذكرناه من
خبر عبادأ أبي الوزير، فهو منقول من كتاب المنتظم في

التاريخ، من تصنيف أبي الفرج بن الجوزي. وبين عبادأ
وبين الحسن بن عبد الرحمن، بن حمادأ القاضي مكاتبات

ومراسإلت، مذكورة مدونة.
وكان الصاحب في بدء أمره من صغار الكتاب، يخدم أبا
الفضل بن العميد عليا خاصة، فترقت به الحال، إلى أن
كتب لمؤيد الدولة، بن ركن الدولة، بن بويه، أخي عضد

الدولة، بن ركن الدولة الديلمي. ومؤيد الدولة حينئذ أمير،
وأحسن فى خدمته، وحصل له عنده بقدم الخدمة قدم،

وأنس منه مؤيد الدولة كفاية وشهامة، وولى مؤيد الدولة
بلدأه بالرى وأصبهان، وتلك النواحى، خلع على أبى الفتح
بن العميد وزير أبيه خلع الوزارة، وأجراه على ما كان فى

أيام أبيه، إلى أن قتل كما ذكرناه في ترجمته، واسإتوزر
الصاحب، واسإتولى على أموره، وحكمه في أمواله، ولم
يزل على ذلك إلى أن آت مؤيد الدولة، وكان فخر الدولة
أخو مؤيد الدولة، قد هرب من أخيه عضد الدولة، والتجأ
بخراسإان إلى السامانية، وهو وقابوس بن وشمكير، في

أخبار يضيق كتابنا عنها، فنفذ الصاحب إليه وأحضره،
وملكه البلدأ، فأقر الصاحب على أمره، فأرادأ الصاحب

اختباره، هل في نفسه عليه شئ، مما كان في أيام مؤيد
الدولة? الذي أوجب هرب فخر الدولة، فاسإتعفاه من
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الخدمة والوزارة، فقال له فخر الدولة: لك في هذه
الدولة من إرث الوزارة، كما لنا من إرث المارة، فسبيل

كل واحد منا أن يحتفظ بحقه ولم يعفه، ولم يزل على
أمره معه، إلى أن مات الصاحب، والمور تصدر عن

أمره، والملك يدبر برأيه، وكان إذا قال فخر الدولة قول،
وقال الصاحب قول، امتثل قول الصاحب، وترك قول فخر

الدولة. وللصاحب أخبار حسان في مكارم الخلق، مع
رقاعة كانت فيه، ووصفه المتاع فقال: كان الصاحب كثير
المحفوظ، حاضر الجواب، فصيح اللسان قد نتف من كل

أدأب شيئا، وأخذ من كل فن طرفا، والغالب عليه كلم
المتكلمين المعتزلة، وكتابته مهجنة بطرائقهم، ومناظرتهم

مشوبة بعبارة الكتاب، وهو شديد التعصب على أهل
الحكمة، والناظرين في أجزائها، كالهندسإة، والطب،

والتنجيم، والموسإيقى، والمنطق، والعددأ، وليس له من
الجزء اللهى خبر والقوافى، ويقول الشعر، وليس بزال،

وبديهته غزارة. وأما رويته فخوارة، وطالعه الجوزاء
والشعرى، فقريته منه، ويتشبع بمذهب أبي حنيفة، ومقالة

الزيدية، وليرجع إلى التأله والرقة، والرأفة والرحمة،
والناس كلهم يجمعون عنه لجراءته وسإلطته واقتداره

وبطشته. شديد العقاب، طفيف الثواب، طويل العتاب،
بذيء اللسان، يعطى كثيرا قليل" يعطى الكثير القليل"

مغلوب بحرارة الرأس، سإريع الغضب، بعيد الفيئة قريب
الطيرة، حسودأ حقودأ، وحسده وقف على أهل الفضل،
وحقده سإار إلى أهل الكفاية، أما الكتاب والمتصرفون

فيخافون سإطوته، وأما المنتجعون فيخافون جفوته. وقد
قتل خلقا، وأهلك ناسإا، ونفى أمة نخوة وبغيا، وتجبرا

وزهوا ومع هذا يخدعه الصبي، ويخلبه الغبى. لن المدخل
عليه واسإع، والمأتى إليه سإهل، وذلك بأن يقال: " مولنا

يتقدم بأن أعار شيئا من كلمه ورسإائله، منظومة
ومنثورة، فما جبت الرض إليه من فرغانة، ومصر،

وتفليس، إل لسإتفيد كلمه، وأفصح به، وأتعلم به البلغة:
منه: لكأنما رسإائل مولنا سإور قرآن. وفقره آيات فرقان.
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واحتجاجه فى أثآنائها برهان. فسبحان من جمع العالم في
واحد.

وأبرز جميع قدرته في شخص، فيلين عند ذلك ويذوب،
ويلهى عن كل مهم له، وينسى كل فريضة عليه، ويتقدم
إلى الخازن، بأن يخرج إليه رسإائله، مع الورق والورق،

ويسهل الذن عليه، والوصول إليه، والتمكن من مجلسه،
فهذا هذا، ثآم يعمل في أوقات كالعيد والفضل شعرا،

ويدفعه إلى أبى عيسى بن المنجم، ويقول له: قد نحلتك
هذه القصيدة، امدحني بها في جملة الشعراء، وكن الثالث

من المنشدين، فيفعل ذلك أبو عيسى، وهو بغدادأى
محكك قد شاخ على الخدائع وتحنك، وينشد فيقول له عند

سإماعه شعره فى نفسه، ووصفه بلسانه، ومدحه من
تجبيره، أعد يا أبا عيسى، فإنك والله مجيد زه يا أبا

عيسى، قد صفا ذهنك، وجادأت قريحتك وتنقحت قوافيك،
ليس هذا من الطراز الول حين أنشدتنا في العيد

الماضي: المجالس تخرج الناس، وتهب لهم الذكاء،
ويزيدهم الفطنة، وتحول الكودأن عتيقا، والمحمر جوادأا،
ثآم ليصرفه عن مجلسه إل بجائزة سإنية، وعطية هنية،

ويغايظ الجماعة من الشعراء وغيرهم، لنهم يعلمون أن
أبا عيسى ليقرض مصراعا، وليزن بيتا، وليذوق عروضا.

قال يوما: من في الدار? فقيل له: أبو القاسإم الكاتب
وابن ثآابت، فعمل في الحال بيتين، وقال لنسان بين يديه:

إذا أذنت لهذين، فادأخل بعدهما بساعة، وقل قد قلت
بيتين، فإن رسإمت لي إنشادأهما أنشدتهما، وازعم أنك

بدهت بهما، ولتجزع من تأففي بك، ولتفزع من تكبرى
عليك، ودأفع البيتين إليه، وأمره بالخروج إلى صحن الدار،

وأذن للرجلين حتى وصل، فلما جلسا وأنسا، دأخل الخر
على تفيئتهما ووقف للخدمة، وأخذ يتلمظ ير أنه يقرض

شعرا، ثآم قال يا مولنا: قد حضرنى بيتان، فإن أذنت
أنشدت، قال له: أنت إنسان أخرق سإخيف، ل تقول شيئا

فيه خير، اكفني أمرك وشعرك، قال يا مولنا: هي بديهتي،
وإن كسرتني ظلمتني، وعلى كل حال فاسإمع، فإن كانا
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بارعين، وإل فعاملني بما تحب، قال: أنت لحوح، هات،
فأنشد: 
تاج الصاحب أيها يا

العل
نزهة لتجعلني
الشامت

أبـا يكنى بملحد
قـاسإـم

ثآابت إلى يعزى ومجبر

فقال: قاتلك الله، لقد أحسنت وأنت مسيء قال لي أبو
القاسإم: وكدت أتفقا غيظا، لني علمت أنها من فعلته
المعروفة، وكان ذلك الجاهل ل يقرض بيتا، ثآم حدثآنى
الخادأم الحديث يقضه والذى غلطه في نفسه، وحمله

على العجاب بفضله، والسإتبدادأ برأيه، أنه لم يجبه قط
بتخطئة، ول قوبل بتسوئة، لنه نشأ على أن يقال: أصاب
سإيدنا، وصدق مولنا، - والله دأره - ما رأينا مثله، من ابن

عبد كان مضافا إليه? ومن ابن ثآوابة نقيسه عليه? ومن
إبراهيم بن العباس الصولى? من صريع الغواني? من

أشجع السلمي? إذا سإلكا طريقهما، قد اسإتدرك مولنا
على الخليل في العروض، وعلي أبى عمرو بن العلء في

اللغة، وعلي أبى يوسإف في القضاء، وعلي السإكافي في
الوازنة، وعلي ابن نوبخت في الراء والديانات، وعلي ابن
مجاهد في القراءات، وعلي ابن جرير فى التفسير، وعلي

أرسإططاليس في المنطق، وعلي الكندى في الجدل،
وعلي ابن سإيرين في العبارة، وعلي أبى العيناء في

البديهة، وعلي ابن أبى خالد في الخط، وعلي الجاحظ في
الحيوان، وعلي سإهل بن هارون في الفقر، وعلي يوحنا
في الطب، وعلي ابن يزيد فى الفردأوس، وعلي عيسى
بن كعب في الرواية، وعلي الواقدى في الحفظ، وعلي

النجار فى البدل، وعلي بنى ثآوابة في التقنية، وعلي
السري السقطي في الخطرات والوسإاوس، وعلى مزيد

في النوادأر، وعلى أبى الحسن العروضي في اسإتخراج
المعمي، وعلى بنى برمك في الجودأ، وعلى ذي الرياسإتين
في التدبير، وعلى سإطيح في الكهانة، وعلى أبى المحياة

خالد بن سإنان في دأعواه، هو والله أولى بقول أبي
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شريح، أوس بن حجر التميمى، في فضالة بن كلدة أبى
دأليجة: 

وقد رأى قد كأن الظن بك يظن الذى اللمعى
 سإمعا

فتراه عند هذا الهذر وأشباهه، بتلوى ويبتسم، ويطير فرحا به وينقسم، ويقول: ول كذى
ثآمرة السبق لهم، وقصدنا أن نلحقهم، أو نقفوا أثآرهم، وهو في ذلك يتشاجى ويتحايك،

ويلوى شدقه، ويبتلع ريقه، ويردأ كالخذ، ويأخذ كالمتمنع، ويغضب في عرض الرضا،
ويرضى في لبوس الغضب، ويتهالك ويتمالك، ويتفاتك ويتمايل، ويحاكي المومسات،

ويخرج في أصحاب السماجات، وهو مع هذا، يظن أنه خاف على نقادأ الخلق، وجهابذة
الخوان. وقد أفسده أيضا ثآقة صاحبه به، وتعويله عليه، وقلة سإماعه من الناصح فيه،

"وهو في الصل محدودأ لجرم بقلة مكان، دألل ونزقا وعجبا، واندراء على الناس،
وازدأراء للصغار والكبار، وجبها للصادأر والواردأ، وفى الجملة: آفاته كثيرة، وذنوبه جمة،

غفور: ولكن الغنى رب 

أسإعى للغنى ذريني
فإنـي

شرهم الناس رأيت
الفقير

وأهونهم وأبعدهم
علـيهـم

حسب له أمسى وإن
 وخير

النـدى ويقضيه
وتـزدأريه

وينهره خليلته
الصـغـير

وله الغنى ذا وتلقى
جـلل

صاحبه فؤادأ يكادأ
يطـير

والـذنـب ذنبه قليل
جـم

غفـور رب الغني ولكن

قال: فكيف يتم له المور مع هذه الصفات? قلت: والله
لو أن عجوزا بلهاء، أو أمة ورهاء، أقيمت مقامه، لكانت

المور على هذا السياج، لنه قد أمن أن يقال له: لم
فعلت? ولم لم تفعل? وهذا باب ليتفق لحد من خدم
الملوك، إل بجد سإعيد، ولقد نصح صاحبه الهروي في

أموال تاويه، وأمور من النظر جارية رفعت إليه، فقذف
بالرقعة إليه، حتى عرف ما فيها، ثآم قتل الرافع خنقا، هذا
وهو يدين بالوعيد. وقال لي الثقة من أصحابه: ربما شرع
في أمر يحكم فيه بالخطاء، فيقلبه جده صوابا، حتى كأنه
عن وحي، وأسإرار الله فى خلقه عند الرتفاع والنحطاط

خفية، ولو جرت المور على موضوع الرأي، وقضية
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العقل، لكان معلما على مصطبة في شارع، أو في دأار
فإنه يحرج النسان بتفيهقه وتشادأقه، واسإتحقاره

واسإتكباره، وإعادأته وإبدائه، وهذه أشكال تعجب الصبيان،
ول تنفرهم عن المعلمين، ويكون فرحهم به سإببا
للملزمة، والحرص على التعلم، والحفظ والرواية

والدراسإة. هذا قول صاحب المتاع فيه، ومما وجدت في
بعض الكتب من مكارم الخلق للصاحب: أنه اسإتدعى

يوما شرابا من شراب السكر، فجيء بقدم منه، فلما أرادأ
شربه، قال له بعض خواصه: ل تشربه فإنه مسموم، فقال
له: وما الشاهد على صحة ذلك? قال: بأن تجربه على من

أعطاكه، قال: ل أسإتجيز ذلك ول أسإتحله. قال: فجربه
على دأجاجة. قال: إن التمثيل بالحيوان ل يجوز، وأمر

بصب ما في القدح، وقال للغلم: انصرف عنى، ول تدخل
دأارى بعدها، وأقر رزقه عليه، وقال: ل تدفع اليقين

بالشك. والعقوبة بقطع الرزق نذالة.
قال: ودأخل إلى الصاحب رجل ل يعرفه، فقال له

الصاحب: أبو من? فأنشد الرجل: 
فى السإماء وتتفق
والكنى اللفظ

تلقي ل ولكن كثيرا
الخلئق

فقال له: اجلس يأبا القاسإم. وكان يقول لجلسائه: نحن بالنهار سإلطان، وبالليل إخوان.
وحدث أبو الحسن النحوي قال: كان مكى المنشد، قديم الصحبة، فأسإاء إليه غير مرة:
والصاحب يتجاوز له، فلما كثر ذلك منه، أمر الصاحب بحبسه، فحبس في دأار الضرب،

وكانت فى جواره، فاتفق أن الصاحب صعد يوما سإطح دأاره، وأشرف على دأار
الضرب، فنادأاه مكى:" فاطلع فرآه فى سإواء الجحيم" فضحك الصاحب وقال:"اخسئوا

فيها ولتكلمون " ثآم أمر بإطلقه.
ومن كتاب أخلق الوزيرين لبى حيان التوحيدى، قال المؤلف: أما خبر أبي حيان مع

ابن عبادأ: فيذكر فى أخبار أبي حيان، وأما غيره: فإن أبا حيان، كان قصد ابن عبادأ إلى
الري، فلم يرزق منه، فرجع عنه ذاما له، وكان أبو حيان مجبول على الغرام بثلب

الكرام، فاجتهد في الغض من ابن عبادأ، وكانت فضائل ابن عبادأ تأبى إل أن تسوقه إلى
المدح، وإيضاح مكارمه، فصار ذمه له مدحا، فمن ذلك أن قال، بعد أن فرغ من

العتذار من التصدى لثلبه، قال: فأول ما أذكر من ذلك، ما أدأل به على سإعة كلمه،
وفصاحة لسانه، وقوة جأشه، وشدة منته وإن كان فى فحواه ما يدل على رقاعته،

وانتكاث مريرته، وضعف حوله، وركاكة عقله، وانحلل عقده، لما رجع من همذان سإنة
تسع وسإتين وثآلثآمائة، بعد أن فارق حضرة عضد الدولة، اسإتقبله من الري وما يليها،

واجتمعوا بساوة، وكان قد أعد لكل واحد منهم كلما يلقاه به عند رؤيته، فأول من دأنا
منه، القاضي أبو الحسن الهمذاني، من قرية يقال لها أسإداباذ فقال له: أيها القاضى،
ما فارقتك شوقا إليك، ول فارقتني وجدا علي، ولقد مرت لي بعدك مجالس تقتضيك،
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وتخطيك وترضيك، ولو شهدتني بين أهلها، وقد علوتهم بتبياني ولساني، وجدلي
وهو: وبرهاني، لنشدت قول حسان بن ثآابت في ابن عباس 

لك بدا عباس ابن ما إذا
وجـهـه

كل في له رأيت
فضـل مجمعة

مـقـال يترك لم قال إذا
لـقـائل

بينها لترى بملتقطات
فـصـل

فى ما وشفى كفى
يدع ولم النفوس

القول في إربة لذي
 هزل ول جدا

من العلياء إلى سإموت
خـفة غير

ول دأنـيا ل ذراها فنلت
وغـل

ولذكرت أيضا أيها القاضي قول الخروأنشدته فإنه قال فيمن وقف موقفي، وقرف
مقرفي وتصرف تصرفي، وانصرف منصرفي، واغترف مغترفي 

مقال يترك لم قال إذا
يقـف ولم

اللسان يثن ولم لعي
هجر على

اللسان بالقول يصرف
انتحى إذا

أعطافه في وينظر
 الصقر نظر

ولقد أودأعت صدر عضد الدولة، ما يطيل التفافه إلى،
ويكثر حسرته على، ولقد رأى مني ما لم ير قبله مثله،

وليرى بعده شكله، والحمد لله أوفدني عليه على ما يسر
الولي، وأصدرني عنه على ما يسوء العدو، أيها القاضى:

كيف الحال والنفس? وكيف المجلس والدرس? وكيف
العرض والحرس وكيف الدس والعس? وكيف الفرس

والمرس، وكادأ ل يخرج من هذا الهذيان لتهيجه واحتدامه،
وشدة خباله وغلوائه، والهمذانى مثل الفأرة بين يدي

السنور، وقد تضاءل وقمؤ ل يصعد له نفس إل بنزع تذلل
وتقلل، هذا على كبره فى نفسه. ثآم نظر إلى الزعفرانى

رئيس أصحاب الرأى فقال: أيها الشيخ، سإرنى بقاؤك،
وسإاءنى عناؤك، ولقد بلغنى عدواؤك، وما خيله إليك

خيلؤك، وأرجو أل أعيش حتى يردأ عليك غلواؤك، ماكان
عندى أنك تقدم على ما أقدمت عليه، وتنتهى في عدوانك

لهل العدل والتوحيد إلى ما انتهت إليه، ولى معك إن
شاء الله نهار له ليل، وليل يتبعه ليل، وثآبور يتصل به ويل،

وقطر يدفع ومعه سإيل. "وسإيعلم الكفار لمن عقبى
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الدار" فقال له الزعفرانى: "حسبنا الله ونعم الوكيل"، ثآم
أبصر أبا طاهر الحنفى، فقال: أيها الشيخ، ما أدأرى،
أشكوك، أم أشكو إليك، أما شكواى منك، فإنك لم

تكاتبنى بحرف، كأنما لم نتلحظ بطرف، ولم نتحافظ على
إلف، ولم نتلق على ظرف، وأما شكواى إليك، فإنى

ذممت الناس بعدك، وذكرت لهم عهدك، وعرضت بينهم
ودأك، وقدحت عليهم زندك، ونشرت عليهم غرائب ما

عندك، فاشتاقوا إليك بتشويقي، واسإتصفوك بترويقي،
وأثآنوا بتنميقي وتزويقي، وهكذا عمل الحباب، إذا نأت

بهم الركاب، والتوت دأونهم العناق واظطربت في
صدورهم نار الشتياق، فالحمد لله الذى أعادأ الشعب

ملتئما، والشمل منتظما، والقلوب وادأعة، والهواء جامعة،
حمدا بالمزيد، على عادأة السادأة مع العبيد، عند كل قريب

وبعيد.
ثآم التفت إلى ابن القطان القزويني الحنفي، وكان من

ظرفاء العلماء، فقال: كذب أيها الشيخ: أحلم بك فى
اليقظة، وأشتمل عليك دأون الحفظة، لنك قد ملكت مني
غاية المكانة والحظة، والله ما أسإغت بعدك ريقا إل على
جرض ول سإلكت دأونك طريقا إل على مضض، ول وجدت

للظرف سإوقا إل بالعرض. سإقى الله ربعا أنت أشدته
بنزاهتك، وطبعا أنت أطبته ببراعتك، ومغرسإا أنت أينعته

بنباهتك.
وقال للعيساباذي: أيها القاضي، أيسرك أن أشتاقك

وتسلو عني، وأن أسإأل عنك وتنسل مني، وأن أكاتبك
فتتغافل، وأطالبك بالجواب فتتكاسإل، وهذا ما ل أحتمله
من صاحب خراسإان، ول يطمع فى مثله مني ملك بني

سإاسإان، متى كنت منديل ليد، ومتى نزلت على هذا الحد
لحد، إن انكفأت على بالعذر انكفاء، وإل اندرأت عليك
بالعذل انذراء، ثآم ل يكون لك فرار بحال، ول يبقى لك

بمكانى اسإتكبار، إل على وبال وخيال، ثآم طلع أبو طالب
العلوي فقال: أيها الشريف، جعلت حسناتك عندي

سإيئات، ثآم أضفت إليها هنات، ولم تفكر في ماض ول
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آت، أضعت العهد، وأخلفت الوعد، وحققت النحس،
وأبطلت السعد، وحلت سإرابا للحيران، بعد ما كنت شرابا

للحران، وظننت أنك قد شبعت مني واعتضت عني،
هيهات وأنى بمثلي، أو من يعثر في ذبلي، أو له نهار

كنهاري. أو ليل كليلي: 
عــــــــائض جـــــــل وإنمـــنــــــي عـــائض وهـــل

إل إله ل عالم، تسمع بما وأنتالـــعـــالـــم، هـــذا واحـد أنـا
. الله سإبحان الله،

أيها الشريف، أين الحق الذي وكدناه أيام كادأت الشمس تزول، والزمان علينا يصول،
وأنا أقول، وأنت تقول والحال بيننا يحول، - سإقى الله - ليلة تشبيعك وتودأيعك، وأنت

متنكر تنكرا يسوء الموالى، وأنا متفكر تفكرا يسوء العدو، ونحن متوجهون إلى ورامين،
خوفا من ذلك الجاهل المهين، يعني بالجاهل المهين ذا الكفايتين، حين أخرجه من

الري، بعد أن ألب عليه، وكادأ أن يأتي على نفسه الخبيثة، وهو حديث له فرش، وما أنا
بصددأه، يمنع من اقتضائه، ولعله يأتى فيما بعد".

ثآم نظر إلى أبي محمد كاتب الشروط فقال: أيها الشيخ، الحمد لله الذى كفانا شرك،
ووقانا عرك وضرك، وأنآنا فيحك وحرك، دأببت الضر إلينا، ومشيت الجمر علينا، ونحن

نحيس لك الحيس، وأنت في خلل ذلك تقابلنا بالويح والويس، لو ل أنك قرحان،
لسقط بك العشاء على سإرحان.

وقال لبن أبي خراسإان الفقيه الشافعي: أيها الشيخ، ألغيت ذكرنا عن لسانك،
واسإتمررت على الخلوة بإنسانك، جاريا على نسيانك، مشتهرا بفتيانك وافتتانك، غير

عاطف على أخدانك وإخوانك، لو ل أنني أرعى قديما قد أضعته، وأعطيك من رعايتي
ما قد منعته، لكان لي ولك حديث، إما طيب وإما خبيث، خلفتك محتسبا، فخلفت

مكتسبا، وتركتك آمرا بالمعروف، فلحقتك راكبا للمنكر، قد تفيل الرأى، وتخيب الظن،
الول: وتكذب المل. وقد قال 

لك تغتشه من رب أل
ناصح

وهو بالغيب ومؤتمن
ظنين

 مولنا: ثآم نظر إلى الشادأباشى فقال: يا أبا على، كيف أنت? وكيف كنت? فقال يا 

كيف أدأري كنت إن لكنت
ول كنت

أدأري كنت إن كنت ل
 أكن لم كيف

فقال: أعرب يا سإاقط، يا هابط، يا من تذهب إلى الحائط
بالغائط، ليس هذا من تحت يدك، ول هو مما نشأ من

عندك، هذا لمحمد بن عبد الله بن طاهر، وأوله: 
كيف عني تسأل كتبت
يومـا كنـت

هم من بعدك لقيت
حـزن ومـن

كيف أدأري كنت إن كنت ل
ول كنت

أدأرى كنت إن كنت ل
أكن لم كيف
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وكان ينشد وهو يلوى رقبته وتجحظ حدمته، وينزى
أطراف منكبيه، ويتشفا ويتمايل كأنه لدى يتخبطه

الشيطان من المس ثآم قال يا أبا علي: ل تعودأ على أبر
فى سإراويل، ل ابر إل ابر تمضي تحت عنقك فإنك إن

عولت على ذلك شانك وخانك، وفضح حالك ومانك.
ثآم نظر إلى غلم قد بقل وجهه، كان يتهم به على الوجه

القبح، فالتوى وتقلقل، وقال: ادأن منى يا بني، كيف
كنت? ولم حملت نفسك على هذا العناء، وجهك هذا

الحسن ليتبذل للشحوب، ول يعرض للفحات الشمس بين
الطلوع إلى الغروب. أنت تحب أن تكون بدلة بين حجلة
وكلة. تزاح بك العلة، وتغلى بك القلة وتشفى منك الغلة

هذا آخر حديث السإتقبال.
قال أبو حيان: ودأخل يوما دأار المارة، الفيرزان المجوسإي

في شيء خاطبه به فقال له: إنما أنت محش مجش
مخش، ل تهش ول تبش ول تمتش، فقال الفيرزان: أيها

الصاحب، برئت من النارإن كنت أدأرى ما تقول، فإن
العرض لك. والنفس لك فداء، لست من الزنج ول من

البربر، كلمنا على العادأة التي عليها العمل، والله ما هذا
من لغة آبائك الفرس، ول من أهل دأينك من أهل السوادأ،

وقد خالطنا الناس، وما سإمعنا منهم هذا النمط فقام
مغضبا.

قال: وكان ابن عبادأ يقول للنسان إذا قدم عليه من أهل
العلم: يا أخي تكلم واسإتأنس، واقترح وانبسط، ولتدع

واحسبني في جوف مربعة، ول بروعك هذا الحشم
والخدم، والغاشية وهذه المرتبة والمصطبة، وهذا الطاق
والرواق، وهذه المجالس والطنافس، فإن سإلطان العلم

فوق سإلطان الولية، فليفرج روعك، ولينعم بالك، وقل ما
شئت، وأبصر ما أردأت، فلست تجد عندنا إل النصاف

والسإعاف، والسإعاف، والتحاف والطراف، والمواهبة
والمقاربة، والمؤانسة والمقابسة، وقد كان يحفظ ما كان

يهذي به في هذا وفي غيره، ويجزي في هذا الميدان
فيطيل، حتى إذا اسإتوفى ما عند ذلك النسان بهذه
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الزخارف والحيل، وصار الرجل معه في حدودأه على
مذهب الثقة، فحاجه وضايقه وسإابقه، ووضع يده على

النكتة الفاصلة، والمر القاط تنمر له، وتغير عليه، ثآم قال
يا غلم: خذ بيد هذا الكلب إلى الحبس، وضعه فيه، بعد أن
تصب على كاهله وظهره وجنبيه، خمسمائة سإوط وعصا،

فإنه معاند ضد، يحتاج أن يشد بالقد سإاقط هابط، كلب
وقاح، أعجبه صبرى، وغره حلمى، ولقد أخلف طنى،

وعدت على نفسى باللئمة وبالتوبيخ، وما خلق الله العصا
باطل. فيقام ذلك البائس على هذه الحالة، وليس الخبر

كالعيان، من لم يحضر ذلك المجلس، لم ير منظرا رفيعا،
ورجل رقيعا. قال: وكان أبو الفضل بن العميد إذا رآه قال:

أحسب أن عينيه ركبتا من زئبق، وعنقه عمل بلولب،
وصدق، فإنه كان ظريف التثني والتلوي، شديد التفكك

والتفتل، كثير التعوج والتموج، في شكل المرأة المومسة،
والفاجرة الماجنة.

قال وحدثآني الجراباذى الكاتب أبو بكر، وكان كاتب دأاره،
قال: يبلغ من سإخنة عين صاحبنا، أنه ل يسكت عما ل

يعرف، ول يسالم نفسه فيما ل يفي به، وإن احتال وموه،
جاز ذلك وخفى واسإتتر، ول يعلم أن ذلك الحتيال، طريق

إلى الغراء بمعرفة الحال، وصدق القائل: "كادأ المريب
يقول خذوني". قلت: وما الذي حداك على هذه المقدمة?

قال: قال لي فى بعض هذه اليام، أرفع حسابك، فقد
أخرته وقصرت فيه، وانتهزت سإكوتى وشغلى بأمر الملك،

وسإياسإة الولياء والجند، والرعايا والمدن، وما على من
أعباء الدولة، وحفظ البيضة، ومشارفة الطراف النائية

والدانية، باللسان والعلم، والرأى والتدبير، والبسط
والقبض، والتتبع والتقصى وما على قلبى من الفكر في

الموال الظاهرة والغامضة، وهذا باب لعمري مطمع،
وإمساكى عنه مغر بالفسادأ مولع، فبادأر - عافاك الله -

إلى عمل حساب بتفصيل باب باب، يبين فيه أمر دأاري،
وما دأخل عليه أمر دأخلي وخرجي. قلت له: هذا كله

لسبب قوله: هات حسابك بما نراعيه? فقال: إى والله،
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ولقد كان أكثر من هذا، ولقد اختصرته.
قال أبو بكر: فتفردأت أياما، وحررت الحساب على 

قاعدته وأصله، والرسإم الذى هو معروف بين أهله،
وحملته إليه، فأخذه من يدي، وأمر عينيه فيه، من غير
تثبيت أو فحص، أو مسألة، فحذف به إلى وقال: أهذا

حساب? أهذا كتاب? أهذا تحرير? أهذا تقرير? أهذا
تفصيل? أهذا تحصيل? والله لول أنى ربيتك فى دأارى،

وشغلت بتخريجك ليلى ونهارى، ولك حرمه الصبا،
ويلزمنى رعاية البا، لطعمتك هذا الطومار، وأحرقتك
بالنفط والقار، وأدأبت بك كل كاتب، وحاسإب، وجعلتك

مثله لكل شاهد وغائب، أمثلى يموه عليه? ويطمع فيما
لديه? وأنا خلقت الحسابة والكتابة، والله ما أنام ليلة، إل
وأحصل فى نفسى ارتفاع العراق، ودأخل الفاق، أغرك

منى أنى أجررت رسإنك، وأخفيت قبيحك، وأبديت حسنك?
غير الذى رفعت، واعرف قبل وبعد ما صنعت، واعلم أنك
من الجرة قد رجعت، فزدأ فى صلنك وصدقتك، ول تعول
على قحتك وصلبة حدقتك، قال: فو الله ما هالنى كلمه،
ول أحاك في هذيانه، لني كنت أعلم جهله في الحساب،

ونقضه في هذا الباب، فذهبت وأفسدت، وأخرت وقدمت،
وكابرت وتعمدت، ثآم ردأدأته غليه، فنظر فيه، وضحك في

وجهي وقال: أحسنت - بارك الله عليك -، هكذا أردأت،
وهذا بعينه ما طلبت، لو تغافلت عنك في أول المر، لما

تيقظت في الثاني، فهذا كما ترى، فاعجب منه كيف
شئت.

قال أبو حيان: ومن رقاعته أيضا، سإمعته يقول: وقد جرى
حديث البهري المتكلم، وكان يكنى أبا سإعيد، فقال: -

لعن الله - ذاك الملعون المأبون المأفون، جاءني بوجه
مكلح، وأنف مفلطح، ورأس مسح، وسإرم مفتح، ولسان

مكبح، فكلمني في مسألة الصلح، فقلت له: اعزب،
عليك لعنة الله لقيت البرح، الذي يلزم ول يبرح.

وشتم يوما رجل فقال - لعن الله - هذا الهوج العوج
الفلج الفحج الذى إذا قام تخلج، وإذا مشى تدحرج، وإن
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عدا تفجفج قال أبو حيان: بالله يا أصحابنا حدثآونى، أهذا
عقل رئيس، أم بلغة كاتب أم كلم متماسإك، لم تجنون

به، وتتهالكون عليه، وتغيظون أهل الفضل به??? هل
هناك إل الجد الذى يرفع من هو أنذل منه، ويوقع من هو

أرفع منه. ولقد حدثآت هذا الحديث أبا السلم الشاعر،
فأنشدني لشاعر: 

الدنيا أنزل من سإبحان
منازلهـا

مشنوءا الناس وميز
وموموقـا

أعيت فطن فعاقل
مـذاهـبـه

تلقاه خرق وجاهل
مـرزوقـا

البحر خليج من كأنه
مغـتـرف

بارتزاق يكن ولم
 محقوقا القوت

اللبـاب ترك الذى هذا
حـائرة

النحرير العاقل وصير
زنديقـا

قال: وكان كلفه بالسجع في الكلم والقول، عند الجد
والهزل، يزيد على كلف كل من رأيناه في هذه البلدأ.

قلت لبن المسيبى: أين يبلغ ابن عبادأ في عشقه للسجع?
قال: يبلغ به ذلك، لو أنه رأى سإجعة ينحل بموقعها عروة
الملك، ويضطرب بها حبل الدولة، ويحتاج من أجلها إلى
غرام ثآقيل، وكلفة صعبة، وتجشم أمور، وركوب أهوال،

لما كان يخف عليه أن يفرج عنها ويخليها، بل يأتى بها
ويستعملها، ول يعبأ بجميع ما وصفت من عاقبتها.

قال: وقلت للخليلي، أما كان ابن العميد يسمع كلمه?
قال: بلى، وكان يقول: سإجعه يدل على الخلعة والمجانة.
وخطه يدل على الشلل والزمانة وصياحه يدل على أنه قد

خلب بالقمار فى الحانة، وهو أحمق الطبع إل أنه طيب
قلت للخليلي: فهل عرفت طالعه? فقال: حدثآني بعض

أصحابنا منهم الهروي، أن طالعه الجوزراء والشعري
اليمانية"كط" وكان زحل في الحادأى عشر في

الحمل"كز" والقمر فيه"يط" والشمس فى السنبلة"كد"
والمريخ فى العقرب"ن" ومنهم السعادأة فى القوس"يد"

ومنهم الغيب قى الجدى"يز"والرأس فى الثالث من
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السإد"يا" قال: وخفى على عطاردأ وذكر أنه ولد سإنة
سإت وعشرين وثآلثآمائة، من الهجرة لربع عشرة ليلة من
ذى العقدة، "رونسروش " من "ماه شهرير" قلت: وأين

ولد? قال: كان عندنا أنه ولد بطالقان، وقال لنا يوما
باصطخر: وقال غير الخليلى: كان عطاردأ فى السنبلة"ط

ى".
قال أبو حيان: كنت بالرى سإنة ثآمان وخمسين وثآلثآمائة 

وابن عبادأ بها مع مؤيد الدولة، قد وردأ فى مهمات وحوائج،
وعقد لبن عبادأ مجلس جدل، وكنا نبيت عنده في دأاره،

في باب شير، ومعنا الضرير أبو العباس القاضى، وأبو
الجوزاء البرقي، وأبو عبد الله النحوي الزعفراني،

وجماعة من الغرباء، فرأى ليلة في مجلسه وجها غريبا
صاحب مرقعة، فأحب أن يعرفه ويعرف ما عنده، وكان
الشاب من أهل سإمرقند، يعرف بأبى واقد الكرابيسي،
فقال له: يا أخ انبسط واسإتأنس، وتكلم فلك منا جانب
وطئ وشرب مرئ، ولن ترى إل البر، بم تعرف فقال:
بدقاق، قال: تدق ماذا? قال: أدأق الخصم إذا زاغ عن

سإبيل الحق، فلما سإمع هذا تنكر وعجب، لنه فجئ ببذيئة،
فقال: دأع هذا وتكلم، قال: أتكلم سإائل? ما بى والله حاجة

إلى مسألة، أم أتكلم مسئول? فو الله إنى لكسل عن
الجواب، أم أتكلم مقررا? فو الله إنى لكره أن أبددأ الدر

في غير موضعه، وإني لكما قال الول: 
العاجمات عجمتنى لقد
تجـد فلم

لين ول هلوعا
 العجم في المجسة

أقواما وكاشفت
وصمهـم فأبديت

في للعادأي وما
وصم من قناتى

قال له يا هذا: ما مذهبك? قال: مذهبي أل أقر على
الضيم، ول أنام على الهون، ول أعطى صمتى لمن لم

يكن ولى نعمتي، ولم تصل عصمته بعصمتي. قال: هذا
مذهب حسن، ومن ذا الذى يأتى الضيم طائعا? ويركب

الهون سإامعا? ولكن ما نحلتك التى تنصرها? قال: أنادأى
عليها فى سإوق، ول أعرضها على شاك ول أجادأل فيها
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المؤمن، قال: فما تقول في القرآن? قال: ما أقول في
كلم رب العالمين، الذى يعجز عنه الخلق، إذا أرادأوا
الطلع على غيبته، وبحثوا عن خافي سإره، وعجائب

حكمته، فكيف إذا حاولوا مقابلته بمثله!! وليس له مثل
مظنون، فضل عن مثل متيقن، فقال له ابن عبادأ: صدقت،
ولكن أمخلوق أم غير مخلوق? فقال: إن كان مخلوقا كما

يزعم خصمك، فما يضرك، فقال يا هذا: أبهذا تناظر فى
دأين الله? وتقوم على عبادأة الله? قال: إن كان كلم الله
نفعنى إيماني به، وعملي بمحكمه، وتسليمي لمتشابهه،

وإن كان كلم غيره وحاش لله من ذلك، ما ضرني
فأمسك عنه ابن عبادأ وهو مغيظ، ثآم قال: أنت لم تخرج

من خراسإان بعد، فمكث الرجل سإاعة ثآم نهض، فقال له
ابن عبادأ: إلى أين يا هذا? قد تكسر الليل، بت ههنا،

فقال: " أنا بعد لم أخرج من خراسإان" كيف أبيت بالرى،
وخرج فارتاب به ابن عبادأ، فقفاه بصاحب له، وأوصاه بأن
يتبع خطاه، ويبلغ مداه، من حيث ل يفطن له ول يراه، فما

زاغ الرجل عن باب ركن الدولة، حتى وصل ودأخل فى
ذلك الوقت الفائت إليه، فقيل لبن عبادأ ذلك، فطار نومه
وقال: أى شيطان هبط علينا، وأحصى ما كنا فيه بلسان

سإليط، وطبع مريد، وكان هذا الكرابيسي عينا لركن
الدولة بخراسإان، فلذلك كان قريبا، وكان أحد رجالته.

ومما يدل على ولوع ابن عبادأ بالسجع، ومجاوزته الحد فيه
بالفراط، قوله يوما: " حدثآنى أن ناش. وكان من سإادأة
الناش" جعل السين شينا، ومر في هذا الحديث وقال:

هذه لغة، وكذب وكان كذوبا.
وقال ابن عبادأ لشيخ من خراسإان فى شئ جرى: والله

لول شئ لقطعتك تقطيعا، وبضعتك تبضيعا، ووزعتك
توزيعا، ومزعتك تمزيعا، وجزعتك تجزيعا، وأدأخلتك فى

خزائنك، ثآم وقف سإاعة، ثآم قال جميعا، قال: وملح هذه
الحكاية ينبتر في الكتابة، وطربها ينقض في الرواية دأون
مشاهدة الحال، وسإماع اللفظ، وملحة الشكل، والتثني،

والترنح والتهادأي، ومد اليد، ولي العنق، وهز الرأس
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والكتاف، واسإتعمال العضاء والمفاصل.
قال: وحدثآنا ابن عبادأ يوما قال: ما أفظعني إل شاب وردأ

علينا إلى أصبهان بغدادأي، فقصدني فأذنت له، وكان عليه
مرقعة وفي رجليه نعل طاق، فنظرت إلى حاجبى، فقال
له وهو يصعد إلي: اخلع نعلك، فقال: ولم? ولعلي أحتاج

إليها بعد سإاعة، فغلبني الضحك، وقلت: أتراه يريد أن
يصفعني?. قال أبو حيان: وقال لى علي بن الحسن

الكاتب: هجرني في بعض اليام هجرا أضر بي، وكشف
مستور حالي وذهب على أمرى، ولم أهتد إلى وجه حيلة

فى مصلحتي، ووردأ المهرجان، فدخلت عليه في غمار
الناس، فلما أنشد نوبتين تقدمت فلم يهش لي، ولم ينظر

إلى، وكنت ضمنت أبياتي بيتا له من قصيدة على روى
قصيدتى، فلما مر به البيت، هب من كسله، ونظر إلى

كالمنكر على، فطأطأت رأسإى، وقلت بصوت خفيض، ل
تلم ول تزدأ فى القرحة، فما على محمل، وإنما سإرقت
هذا من قافيتك، لزين به قافيتى، وأنت بحمد الله تجودأ

بكل علق ثآمين، وتهب كل دأر مكنون، أتراك تشاحني على
هذا القدر، وتفضحني فى هذا المشهد، فرفع رأسإه وصوته

وقال: يابني أعد هذا البيت، فأعدته، فقال: أحسنت يا
هذا، ارجع إلى أول قصيدتك، فقد سإهونا عنك، وطار

الفكر بنا إلى شأن آخر، والدنيا مشغلة، وصار ذلك ظلما
بغير قصد منا ول تعمد: قال: فأعدتها وأمررتها، وفغرت

فمي بقوافيها، فلما بلغت آخرها قال: أحسنت، الزم هذا
الفن، فإنه حسن الديباجة، وكأن البحتري اسإتخلفك، وأكثر

بحضرتنا، وارتفع بخدمتنا، وابذل نفسك في طاعتنا، نكن
من وراء مصالحك، بأدأاء حقك، والجذب بضبعك، والزيادأة

في قدرك على أقرانك.
قال: فلم أر بعد ذلك إل الخير، حتى عراه نوك آخر،

فوضعني في الحبس سإنة، وجمع كتبي وأحرقها بالنار،
وفيها كتب الفراء، والكسائي، ومصاحف القرآن، وأصول

كثيرة في الفقه والكلم، فلم يميزها من كتب الوائل،
وأمر بطرح فيها من غير تثبيت، بل لفرط جهله، وشدة
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نزقه، فهل طرح النار فى خزانته، وفيها كتب ابن
الرواندى، وكلم ابن أبى العرجاء في معارضة القرآن
بزعمه، وصالح بن عبد القدوس أبي سإعيد الحصيري،
وكتب أرسإططاليس، وغير ذلك، ولكن من شاء حمق

نفسه.
قال أبو حيان: وحدثآني محمد بن المرزباني قال: كنا بين
يديه ليلة فنعس، وأخذ إنسان يقرأ الصافات، فاتفق أن
بعض هؤلء الجلف من أهل ما وراء النهر، نعس أيضا،

وضرط ضرطة منكرة، فانتبه وقال: يا أصحابنا، نمنا على
والصافات، وانتهينا على والمراسإلت، وهذا من نوادأره

وملحه.
وحدثآنى أيضا قال: انفلتت ليلة أخرى ضرطة من بعض
الحاضرين وهو في الجدل، فقال على حدته: كانت بيعة

أبي بكر، خذوا فيما أنتم فيه، يعنى فلتة، لنه قيل في بيعة
أبي بكر: كانت فلتة.

قال: وقال قوم من أهل أصبهان لبن عبادأ، لو كان القرآن
مخلوقا لجاز أن يموت، ولو مات القرآن فى آخر شعبان،

بماذا كنا نصلي التراويح في رمضان? قال: لو مات
القرآن، كان رمضان يموت أيضا، ويقول: ل حياة لي

بعدك، ولنصلي التراويح ونستريح.
قال أبو حيان: واسإمع ما هو أعجب من هذا، ناظر بالري

اليهودأي رأس الجالوت في إعجاز القرآن، فراجعه
اليهودأي فيه طويل، وماتنه قليل، وتنكر عليه حتى احتد،
وكادأ يتقد، فلما علم أنه قد سإجر تنوره، وأسإعط أنفه،
احتال طلبا لمخادأعته، ورفقا به في مخاتلته، فقال أيها
الصاحب: فلم تتقد وتستشيط? وتلتهب وتختلط? كيف

يكون القرآن عندى آية، ودأللة ومعجزة، من جهة نظمه
وتأليفه? فإن كان النظم والتأليف بديعين، وكان البلغاء
فيما تدعى عنه عاجزين، وله مذعنين، فهأنا أصدق عن

نفسه، وأقول ما عندي: إن رسإائلك وكلمك، وفقرك
وماتؤلفه، وتبادأه به نظما ونثرا، هو فوق ذلك، أو مثل

ذلك، وقريب منه، وعلى كل حال، فليس يظهر لى أنه
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دأونه، وأن ذلك سإيستعلى عليه بوجه من وجوه الكلم، أو
بمرتبة من مراتب البلغة، فلما سإمع ابن عبادأ هذا فتر

وخمد، وسإكن عن حركته، وانحمص ورمه به، وقال: ول
هكذا ياشيخ: كلمنا حسن وبليغ، وقد أخذ من الجزالة حظا

وافرا، ومن البيان نصيبا ظاهرا، ولكن القرآن له المزية
التى ل تجهل، والشرف الذى ل يخمل، وأين ما خلقه الله
على أثآم حسن وبهاء، مما يخلقه العبد بطلب وتكلف، هذا

كله يقوله، وقد خبا حميه، وتراجع مزاجه، وصارت ناره
رمادأا، مع إعجاب شديد قد شاع فى أعطافه، وفرح غالب
قد دأب فى أسإارير وجهه، لنه رأى كلمه شبيها بالقرآن،

لدى اليهودأ وأهل الملل.
وقال بعض الشعراء فى ابن عبادأ يذم سإجعه، وخطه

وعقله: 
الـكـفـاة كافى متقلب
وإنـمـا

كافر الحقيقة في هو
الكـفـار

مهوس سإجع السجع
خطط والخط

عقـل والعقل منقرس
حـمـار

وكان ذو الكفايتين ابن العميد يقول: خرج ابن عبادأ من
عندنا من الرى، متوجها إلى أصفهان، ومنزله ورامين،

وهى قرية كالمدينة، فجاوزها إلى قرية غامرة وماء ملح،
ل لشيء إل لكتب إلينا"كتابي هذا من النوبهار، يوم

السبت نصف النهار".
قال أبو حيان: وكان ابن عبادأ يروى لبي الفضل بن العميد

كلما في رقعة إليه، حين اسإتكتبه لمؤيد الدولة، وهو:
"بسم الله الرحمن الرحيم" مولي: وإن كان سإيدا بهرتنا

نفاسإته، وابن صاحب تقدمت علينا رياسإته. فإنه يعدنى
سإيدا ووالدا،. كما أعده ولدا واحدا. ومن حق ذلك، أن

يعضد رأيى برأيه، ليزدأادأ اسإتحكاما، ونتظاهر عقدا
وإبراما.

وحضرت اليوم مجلس مولنا ركن الدين، ففاوضني ما
جرى بينه وبين مولى طويل، ووصل به كلما بسيطا،

وأطلعنى على أن مولى، ل يزيد بعد السإتقصاء
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والسإتيفاء، على التقصي والسإتعفاء، وألزم عبده أن أكره
مولي إكراها في المسألة، وأجبره إجبارا في الطلبة،

علما بأنه إن دأافع المجلس المعمور طلبا للتحرز، لم يردأ
وسإاطتي أخذا بالتطول، وأقول بعد أن أقدم مقدمة:
مولي غنى عن هذا العمل بتصونه، وتصلفه وعزوفه،

وبهمته عن التكثر بالمال وتحصيله، لكن العمل فقير إلى
كفايته، محتاج إلى كفالته، وما أقول: إن مرادأي ما يعقد

من حساب، وينشأ من كتاب، ويستظهر به من جمع، وبذر
ومن عطاء ومنع، فكل ذلك وإن كان مقصودأا، وفى آلت
الوزارة معدودأا، ففى كتاب مولي من يفي به ويستوفيه،

ويوفي عليه ما يسر مساعيه، ولكن ولي النعمة يريده
لتهذيب ولده، ومن هو ولي عهده من بعده، والمأمول

ليومه وغده، - أدأام الله أيامه - وبلغه فيه مرامه، ول بد
وإن كان الجوهر كريما، والسنخ قديما. والمجد صميما،

ومركب العقل سإليما، من ينوب مناب من تعلم ما
السياسإة? وما الرياسإة? وكيف تدبير العامة والخاصة?
وبماذا تعقد المهابة? ومن أين تجلب الصالة والصابة?

وكيف ترتب المراتب، ويعالج الخطب إذا ضاقت
المذاهب? وتعصى الشهوة لتحرس الحشمة، وتهجر اللذة
لتحفظ المرة، ول بد من محتشم يقوم في وجه صاحبه،

فيردأه إذا بدر منه الرأى المنقلب. ويراجعه إذا جمع به
اللجاج المرتكب. ويعاودأه إذا ملكه الغضب الملتهب. فلم
يكن السبب في أن أفسدت ممالك جمة، وبلدان عدة، إل

أن خفضت أقدار الوزارة، فانقبضت أطراف المارة،
وليس يفسد على ما أرى بقية الرض، إل إذا اسإتعين

بأذناب على هذا المر، فل يبخلن مولي على ولى نعمته،
بفضل معرفته، فمن هذه الدولة، جرى ما فضله، وفضل

الشيخ المين من قبله، وإن كان مسموعا كلمي، وموثآوقا
باهتمامي، فل يقعن انقباض عني، وإعراض عما سإبق

مني. ومولي محكم الجابة إلى العمل فيما يقترحه، وغير
مراجع فيما يشترطه، وهذا خطى به، وهو على ولي

النعمة، حجة ليبقى معها شبهة، وسإأتبع هذه المخاطبة
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بالمشافهة، إما بحضورى لديه، أو بتجشمه إلى هذا العليل
الذى قد ألح النقرس عليه. وكان ابن عبادأ يحفظ هذه

النسخة، ويرويها ويفتخر بها.
قال أبو حيان: وقال لي أصحابنا بالري، منهم أبو غالب

الكاتب العرج، إن هذه المخاطبة من كلم ابن عبادأ،
افتعلها عن ابن العميد إلى نفسه، تشيعا بها، ونفاقا

بذكرها.
قال: وكان ابن عبادأ وردأ الري سإنة ثآمان وخمسين، مع

مؤيد الدولة، وحضر مجلس ابن العميد، وجرى بينه وبين
مسكويه كلم، ووقع تجاذب، فقال مسكويه: فدعني حتى
أتكلم، ليس هذا نصفة إذا أردأت أل أتكلم، فدع على فمي
مخدة فقال الصاحب: بل أدأع فمك على المخدة، وطارت

النادأرة ولصقت، وشاعت بين الناس وبقيت.
قال: ودأخل الناس في مذهب ابن عبادأ، فقالوا بقوله،
رغبة فيما لديه، واجتهد بالحسين المتكلم الكلبى، أن

ينتقل إلى مذهبه، فقال الحسين: دأعني أيها الصاحب أكن
مستحدا لك، فما بقي غيري، فإن دأخلت في المذهب، لم
يبق بين يديك، من ينبو عليك قبيحه، ويبدو للناس عواره،

فضحك وقال: قد أعفيناك يا أبا عبد الله. "وبعد" فما
نبخل عليك بنارجهنم، أصل بها كيف شئت. قال لنا

الحسين بعد ذلك: أترانى أصلى بنار جهنم، وعقيدتى
وسإريرتى معروفتان، ويتبوأ هو الجنة مع قتل النفس

المحرمة، وركوب المحظورات العظيمة، وإن ظنه بنفسه
لعجب، - لحي الله الوقاح - وقال يوما صدر قول الشاعر:

 الزحام كثير العذب والموردأ
الداري: فسكتت الجماعة، فقال ابن 

 بابه على الناس يزدأحم
فأقبل عليه بغيظ وقال: ما عرفتك إل متعجرفا جاهل، أما

كان لك بالجماعة أسإوة.
قلت لبى السلم نجبة بن علي القحطاني الشاعر: أين
ابن عبادأ من ابن العميد? فقال: زرتهما منتجعا وزرتهما

جميعا، فكان ابن العميد أعقل، وكان يدعي الكرم، وابن
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عبادأ أكرم، ويدعي العقل، وهما في دأعواهما كاذبان،
وعلى سإجيتهما جاريان.

أنشدت يوما على باب ذاك قول الشاعر: 
في للمرء يكن لم إذا

دأولة ظل
تمنى مال ول جمال

انتقالهـا
لها بغض من ذاك وما
أنه غير

يرجو فهو أخرى يؤمل
 زوالها

فرفع إليه إنشادأي، فأخذنى وأوعدني، وقال: انج بنفسك، فإنى إن رأيتك بعد هذا،
أولغت الكلب دأمك، وكنت قاعدا على باب هذا منذ أيام، فأنشدت البيتين على سإهو،

فرفع الحديث إليه، فدعاني ووهب لى دأريهمات وخريقات، وقال: ل تتمن انتقال دأولتنا
بعد هذا.

قال أبو السلم: هذا من أعذر الناس في الشعر، يحفظ الطم والرم، وقال الخليلي:
الرجل مجنون "يعنى ابن عبادأ" في طباع المعلمين، سإمعته يقول للتميمي الشاعر:
كيف تقول الشعر? وإن قلت كيف تجيد? وإن أجدت فكيف تغرز? وإن غزرت فكيف

تروم غاية، وأنت ل تعرفما الزهزيق، وما الهبلع، وما العثلط، وما الجلعلع، وما القهقب،
وما القهبلس، وما الخلبوس، وما الخزعبلة، وما القذعملة، وما العمروط، وما

الجرفاس، وما اللئوس، وما النعشل، وما الطريال، وما الفرق بين العرم، والردأم،
والحدم، والحذم، والقضم، والخضم، والنضح، والرضح، والفصم، والقصم، والقصع،

والفصع، وما العبنقس، وما العلنكس، وما الوكال، والزومل، ومالخيعثور، واليستعور،
الشاعر: وما الشنعوف، وما الخذروف، وما الحلزون، وما القفنددأ، وما الجمعليل: قال 

وحنين بخف جاءت
ورحـل

وهى تمشى جاءت
 البل قدام

مشى الجمعليلة بالخرق النقل قال: ورأيت بعض الجهال يصحف ويقول: وحنين وزجل،
قلت للخليلى من عنى بهذا? قال ابن فارس: معلم ابن العميد أبي الفتح، قال الخليلى:

فهذا الضرب من الكلم يجب أن يفتخر بمثله، ويترقق به، إنك يا أبا حيان، لو رأيته
يمشى وهو يهذي بهذا وشبهه، ويتفيهق ويلوي شدقيه عليه، ويقذف بالبصاق على أهل

المجلس، لحمدت الله على العافية مما يلي هذا الرجل به، " وبعد" فما بين الشاعر
وهذا الضرب? الشاعر يطلب لفظا حرا، ومعنى بديعا، ونظما حلوا، وكلمة رشيقة،

ومثل سإهل، ووزنا مقبول.
قال أبو حيان: عندما قارب الفراغ من كتابه في أخلق الوزيرين، ولو ل هذين الرجلين
أعنى ابن عبادأ، وابن العميد، كانا كبيرى زمانهما، وإليهما انتهت المور، وعليهما طلعت

شمس الفضل، وبهما ازدأانت الدنيا، وكانا بحيث ينشر الحسن منهما نشرا، والقبيح
يؤثآر عنهما أثآرا، لكنت ل أتسكع فى حديثهما هذا التسكع، ول أنحى عليهما بهذا الحد،
ولكن النقص ممن يدعي التمام أشنع، والحرمان من السيد المأمول فاقرة، والجهل
من العالم منكر، والكبيرة ممن يدعى العصمة جائحة والبخل ممن يتبرأ منه بدعواه

عجيب.
ولو أردأت مع هذا كله، أن تجد لهما ثآالثا في جميع من كتب للجبل والديلم، إلى وقتك

هذا المؤرخ فى الكتاب لم تجد.
قال: وقال ابن عبادأ يوما: كان أبو الفضل "يعنى ابن العميد" سإيدا، لم يشق غبارنا، ول
أدأرك شوارنا، ول مسح عذارنا، ول عرف غرارنا، ل فى علم الدين، ول فيما يرجع إلى

نفع المسلمين. فأما ابنه: فقد عرفتم قدره في هذا وفي غيره، طياش قلش، ليس
عنده إل قاش وقماش، مثل ابن عياش، والهروى الحواش، وولدت والشعرى في

طالعي، ولو ل دأقيقة لدأركت النبوة، وقد أدأركت النبوة إذ قمت بالذب عنها، والنصرة
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لها، فمن ذا يجارينا أو يبارينا، ويغارينا، أو يمارينا، ويشارينا.
قال: وسإمعته يقول لبن ثآابت، جعلك الله ممن إذا خرئ سإطر، وإذا بال قطر، وإذا

فسا غبر، وإذا ضرط كبر، وإذا أعجف عبر.
قال: وهذا سإخف ل يليق بأصحاب الفرصة، والذين اختلفوا إلى الخندق، ودأارك

ومنوقان، والزبيدية، والرمادأة، والخلد.
الخزرجى: قال وأنشد أبو دألف 

حـرهـا اللـه عبد بنعبـاس بن عبادأ ابن يا
وقد الجبر تنكر

أخرجت
كـرهـا دأنـياك من

قال علي ابن عطاء: إن عطاء ابن عبادأ: ل يزيد على مائة
دأرهم، وثآوب إلى خمسمائة، وما يبلغ إلى اللف نادأر، وما

يوفى على اللف بديع، بلى، قد نال بن ناس من عرض
جاهه على السنين، ما يزيد قدره على هذا بأضعاف، وعددأ

هؤلء قليل جدا، وذلك بابتذال النفس، وهتك الستر.
قال: ولقد بلغ من ركاكته، أنه كان عنده أبو طالب

العلوي، فكان إذا سإمع منه كلما يسجع فيه، وخبرا ينمقه
ويرويه، يبلق عينيه، وينشر منخريه، ويرى أنه قد لحقه

غشى حتى يرش على وجهه ماء الوردأ، فإذا أفاق قيل: ما
أصابك? ما عراك? ما الذي نالك وتغشاك? فيقول: ما زال

كلم مولي يروقني ويؤنقني حتى فارقني لبي، وزايلني
عقلي، وتراخت مفاصلي، وتخاذلت عرى قلبي، وذهل

ذهني، وحيل بيني وبين رشدى، فيتهلل وجه ابن عبادأ عند
ذلك، وينتفش ويضحك عجبا وجهل، ثآم يأمر له بالحباء

والتكرمة، ويقدمه على جميع بنى أبيه وعمه، ومن ينخدع
هكذا، فهو بالنساء الرعن أشبه، وبالصبيان الضعاف أمثل.

وذكر الوزير أبو سإعد، منصور بن الحسين البي في
تاريخه، من جللة قدر الصاحب، وعظم قدره في

النفوس، وحشمته، مالم يذكر لوزير قبله، ول بعده مثله،
وأنا ذاكر ما ذكر على ما نسقه، قال: توفيت أم كافي
الكفاة بأصبهان، ووردأ عليه الخبر، فجلس للتعزية يوم
الخميس للنصف من محرم، سإنة أربع وثآمانين، وركب
إليه سإلطانه وولى نعمته، فخر الدولة، بن ركن الدولة
معزيا، ونزل وجلس عنده طويل يعزيه، ويسكن منه،

وبسط الكلم معه بالعربية، وكان يفصح بها، فسمعته
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يقول حين أرادأ القيام: أيها الصاحب، هذا جرح ل يندمل،
فأما سإائر المراء والقوادأ، مثل منوجهر بن قابوس، ملك

الجبل، وفولذ بن ما نادأر، أحد ملوك الديلم، وأبي العباس
الفيروزان بن خالد، فخر الدولة وغيرهم، من الكابر

والماثآل، فإنهم كانوا يحضرون حفاة حسرا، وكان كل
واحد منهم إذا وقعت عينه على الصاحب، قبل الرض، ثآم

توالى بعد ذلك إلى ان يقرب منه، ويأمره بالجلوس
فيجلس، وما كان يتحرك ول يستوفز لحد، بل كان جالسا

على عادأته فى غير أيام التعزية، فلما أرادأ القيام من
المعزى بعد الثالث، كان أول من أمر أن يقدم إليه اللكاء
منوجهر بن قابوس، فإنه قال: يحمل إلى أبي منصور ما
يلبسه، فقدم إليه، ومنع من الخروج من الدار حافيا، ثآم
قدم بعد ذلك الحجاب والحاشية اللكاوات إلى الجماعة،

فغضب فولذ بن مانادأر، والفولذ دأريدية عليه ذلك،
وقالوا: ميز منوجهر من بين الجماعة، فاحتج الصاحب

ببيته العظيم، ورياسإته القديمة.
قال: وخطب كافي الكفاة ابنة أبى الفضل بن الداعي،

لسبطه عبادأ بن الحسين، ووقع الملك فى دأاره يوم
الخميس، لربع خلون من شهر ربيع الول، سإنة أربع

وثآمانين، وكان يوما عظيما احتفل فيه كافي الكفاة، ونثر
من الدنانير والدراهم شيئا كثيرا، لذلك أنفذ له فخر الدولة

على يدى أحد حجابه الكبار، إلى هناك من النثار، ما زادأ
على مائة طبق عينا وورقا، وحضر الفولذ دأريدية

بأسإرهم، فإن البنة المزوجة، كانت ابنة دأيكونة بنت
الحسن، بن الفيروزان، خالة فخر الدولة، وكان القوم
أخوالها، وأضافهم الصاحب، ونصبت مائدة عظيمة في

بيت طوله يزيد على خمسين ذراعا، وكانت بطول البيت،
وأجلس عليه سإتة أنفس، وكان فولذ بن مانا وكبات بن

بلقسم في الصدر، وبجنب فولذ، أبو جعفر بن الثائر
العلوي، وبجنبه الخر، أبو القاسإم بن القاضى العلوي،
ودأون أحد العلويين كاكي ابن يشكر زادأ، ودأون الخر
مردأاويج الكلري، ووقف أبو العباس الفيروزان، وعبد
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الملك بن ما كان للخدمة، ووقف كافي الكفاة أيضا
سإاعة، ووقف جميع أكابر الكتاب والحجاب، مثل الرئيس

أبى العباس، أحمد بن إبراهيم الضبى، وأبى الحسين
العارض، وأخيه أبى على، وابنه أبى الفضل، وأبى عمران

الحاجب وغيرهم. إلى أن فرغ القوم من الكل، ثآم أكل
هؤلء مع الصاحب على مائدة منفردأة، وأما قاضى

القضاة، والشراف والعدول، فإنهم أطعموا على مائدة
أخرى فى بيت آخر. قال: وكان نصر بن الحسين، بن

الفيروزان، وهو خال فخر الدولة، مقداما شجاعا، قليل
المبالة، قد اسإتعصى على فخر الدولة، واقتطع من بلدأه،

وتغلب عليها، واحتال على جماعة من عساكره، فقتلهم
بأنواع القتل، ثآم كسر له عدة عساكر، إلى أن تكاثآرت

عساكر فخر الدولة فكسرته، وشتتت جموعه، وهرب نحو
خراسإان، حتى صار إلى إسإفرايين، ثآم بدا له أن سإلك
طريق المفارة فيها، حتى وردأ الى ليلة الجمعة، لست

بقين من شوال، سإنة أربع وثآمانين، وقصد في الليل باب
كافة الكفاة مستجيرا به، ومستعطفا له، فلم يرق له، وردأ

إلى دأار بعض حجاب فخر الدولة، فحبس فيها.
قال الوزير أبو سإعد: وكنت في هذه الليلة بحضرة كافي

الكفاة، فأتاه الحاجب، وقد مضى هزيع من الليل، فأخبره
بوقوف نصر بن الحسن، بن الفيروزان على الباب، خاشعا

متضرعا، فرأيته قد تحبر في المر سإاعة، ثآم راسإله بأن
السلطان العظم - يعني فخر الدولة - سإاخط عليك، ول

يجوز لي أن آذن لك في دأخول دأاري، إل بعد تترضاه،
وتستعطف قلبه، فإذا عفا عنك ورجع لك، فالدار بين

يديك، وأنا معين لك. فعادأ الحاجب إليه بذلك، ورجع فقال:
إنه امتنع من العودأ وقال: إنما جئت إلى الصاحب لئذا به،
ومنقطعا إليه، ول أعرف غيره، وأنا أحتاج أن يدبر أمري،
ويجبرني ويحامي على، ويذب عني، فرأيت الصاحب وقد

مال رأيه بين إحدى خصلتين: إما أن يستمر على المنع ول
يأذن له، وإما أن يأذن له، ويجعل دأاره بما فيها من

الخزائن له، وينتقل هو إلى دأار كانت لحاجبه الراوندي،
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وكان قد أضافها بعد موت هذا الحاجب إلى دأاره. ثآم تقرر
رأيه على صرفه، واسإتمر نصر على اللحاح فى الخضوع،
والجتهادأ أن يأذن له في الدخول، وانتقل من الباب الكبير
إلى باب الخاصة، سإأل واجتهد إلى أن جاءه من قبل فخر

الدولة، علوسإة الحاجب وحبسه، وكان هذا الفعل من
الصاحب مستهجنا، يعجب الناس منه، وتحدثآوا به

واسإتقبحوه، مع ما اظهره نصر من السإتكانة والسإتجارة
به. وأظن أنه لم يفعل ذلك، إل لنه جبن عن الجتماع معه

في دأار واحدة، مع العداوة المتأكدة بينهما، والضغينة
الراسإخة في قلب كل واحد منهما.

ثآم ذكر وفاة الصاحب، في الوقت الذى ذكره غيره، وكما
ذكرناه آنفا. ثآم قال: وتوفي فخر الدولة عشية يوم

الثلثآاء، عاشر شعبان، وكان مبلغ عمره أربعا وأربعين
سإنة، وسإتة أشهر وأياما. ثآم وصف أخلقه وجيوشه،

وقلعه وأمواله، التي خلفها، ثآم قال: فأما الوزارة في
أيامه، فكانت أشهر من أن يحتاج إلى ذكرها، فإن اول

وزرائه كان كافي الكفاة. وأسإنة القلم، وعذبات اللسنة
تكل دأون أيسر أوصافه، وأدأنى فضائله، ولو ل ما آل إليه

أمر الوزارة في هذه اليام، واعتقادأ من لم يعلم حالها فى
ذلك الزمان، بأن المر كان ولم يزل على ما نراه، أو

قريبا منه وشبيها به، لمسكنا عن ذكره، ولكنا نذكر يسيرا
من أحواله، فإن هؤلء الذين ذكرناهم من أبناء الملوك،

والمراء والقوادأ، وسإائر من سإاواهم من الزعماء والكبار،
مثل أولدأ مؤيد الدولة، وابن عز الدولة، ومنوجهر بن
قابوس، بن وشمكير، وأبى الحجاج بن ظهير الدولة،
وأسإفهيد بن أسإفار، وحسن بن وشمكير، وفولذ بن

مانادأر، ونصر بن الحسن بن الفيروزان، وأبى العباس
الفيروزان، ابن الحسن، بن الفيروزان، وكبات بن بلقسم،

بن الفيروزان، وحيدر بن وهسوذان، وكيخسرو بن
المرزبان، ابن السلر، وجستان بن نوح، بن وهسوذان،
وشيرزيل ابن سإلر، بن شيرزيل، وكان في يد كل واحد

من هؤلء من القطاع، ما يبلغ ارتفاعه خمسين ألف
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دأينار، وما دأونها إلى عشرين ألف دأينار، ومن اكابر القوادأ
ما يطول تعدادأهم، كانوا يحضرون باب دأاره، فيقفون على

دأوابهم مطرقين، ليتكلم واحد منهم هيبة وإعظاما
لموضعه، إلى أن يخرج أحد خلفاء حجابه، فيأذن لبعض

أكابرهم، ويصرفهم جملة، فكان من يؤذن له فى الدخول،
يظن أنه قد بلغ المال، ونال الفوز بالدنيا والخرة، فرحا
ومسرة، وشرفا وتعظيما، فإذا حصل فى الدار، وأذن له

فى الدخول إلى مجلسه، قبل الرض عند وقوع بصره
عليه، ثآلث مرات أو أربعا، إلى أن يقرب منه، فيجلس من
كانت رتبته الجلوس، إلى أن يقضى كل واحد منهم وطره
من خدمته، ثآم ينصرف، بعد أن يقبل الرض أيضا مرارا.
ولم يكن يقوم لحد من الناس ول يشير إلى القيام، ول
يطمع منه أحد فى ذلك. ونزل بالصيمرة عند عودأه من

الهواز، فدخل عليه شيخ من زهادأ المعتزلة، يعرف بعبد
الله بن إسإحاق، فقام له: فلما خرج التفت كافى الكفاة
وقال: ما قمت لحد مثل هذا القيام، منذ عشرين سإنة،

وإنما فعل ذلك به لزهده، فإنه كان أحد أبدال دأهره، فأما
العلم فقد كان يرى من هو أعلم منه، فل يحفل به. وأما

هيبته في الصدور، ومخافته في القلوب، وحشمته عند
الصغير والكبير، والبعيد والقريب، فقد بلغت إلى أن كان

صاحبه فخر الدولة، ينقبض عن كثير مما يريده بسببه،
ويمسك عما تشره إليه نفسه لمكانه، وقد ظهر ذلك

للناس بعد موته، وانبساط فخر الدولة فيما لم يكن من
عادأته، فعلم أنه كان يزم نفسه لحشمته، ثآم كان يحله
محل الوالد إكراما وإعظاما، ويخاطبه بالصاحب شفاها

وكتابا، فأما أكابر الدولة، فكان الواحد إذا رأى أحد حجابه،
بل أحد الصاغر من حاشيته، فإن فرائضه كانت ترتعد،

وجوانحه كانت تصطفق، إلى أن يعلم ما يريده منه،
ويخاطبه به.

وتظلمت إليه امرأة من صاحب لفولذ بن مانادأر، وذكرت
أنه ينازعها في حق لها، فما زادأ على أن التفت إلى فولذ،
وكان في موكبه يسير خلفه، فبهت وتحير، وارتعد ووقف،
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ولم يبرح إلى أن سإار كافى الكفاة، ثآم أرسإل مع المرآة
من أرضاها، وأزال ظلمتها، ومثل هذا كثير يطول الكتاب

ببعضه، فكيف يتسع لكله.
وأما أسإبابه وحاشيته، وهيبته ورتبته، فإن من أيسرها أنه
كان له عدة من الحجاب، منهم من على مربطه ثآلثآمائة

رأس من الدواب، أو ما يقاربها، وكانت أحوال بلكا
الحاجب، تزيد على ذلك زيادأة كثيرة، فإنه كان على مربط
خليفة له يعرف بيزيدة، كثير من الخيل العتاق الموصوفة،

وكان ل يستغني عنها، لنه كان موقوفا على حفظ
الطرق، وطلب الكرادأ، وأهل العيث وصيانة السابلة،

وكان ما يخرج لكافى الكفاة فى السنة، في وجوه البر
والصدقات والمبرات، وصلت الشراف وأهل العلم،

والغرباء الزوار، ومن يجري مجرى ذلك، مما يتكلفه به
صيت الدنيا، وأجر الخرة، يزيد على مائة ألف دأينار.

وانتقلت الوزارة عنه إلى أبى العباس، أحمد بن إبراهيم
الضبي، وأبي علي الحسن، بن أحمد، بن حمولة،

والسياسإة التى قد سإنها هو باقية، وحشمة الوزارة ثآابتة،
والمور على ما عهد في أيامه جارية، وكان لهما من

الحشم والحاشية، والتجمل والزينة، مثل ما كان له، بل
كان فوقه فى الغنى والثروة، وإن لم يلحقاه في الفضل

والمكرمة.
قال غرس النعمة: حدث أبو إسإحاق إبراهيم بن عيسى

النصيبي قال: كان أبو الفتح على بن أبى الفضل، بن
العميد، قد دأبر على الصاحب بن عبادأ، حتى أزاله عن

كتابة المير مؤيد الدولة، وأبعده عن حضرته بالري إلى
أصفهان، وانفردأ هو بتدبير المور لمؤيد الدولة، كما كان

يدبرها لبيه ركن الدولة، واسإتدعى يوما ندماءه، وعبأ لهم
مجلسا عظيما، وأظهر من الزينة وآلت الفضة، والذهب
والصينى وما شاكله، ما يفوت الحصر، وشرب واسإتفزه
الطرب، وكان قد شرب يومه وليلته، فعمل شعرا غنى

به، وهو: 
دأعوت أجابا فلماودأعوت المنى دأعوت
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القـدحالعل
شرخ ليام وقلت

الشبـاب
المـرح أوان هذا إن أل

آمـالـه الـمـرء بلغ إذا
بعدها له فليس

مقـتـرح
فلما غنى بالشعر اسإتطابه، وشرب عليه إلى أن سإكر،

وقال لغلمانه: غطوا المجلس، ولتسقطوا منه شيئا،
لصطبح في غد عليه، وقال لندمائه: باكروني، وقام إلى

بيت منامه، وانصرف عنه الندماء، فدعاه مؤيد الدولة في
السحر، فلم يشك أنه لمهم، فقبض عليه، وأنفذ إلى دأاره

من اسإتولى على جميع ما فيها وأعادأ ابن عبادأ إلى
وزارته، وطاولت بابن العميد النكبة، حتى مات فيها، كما

ذكرناه فى ترجمته.
ثآم وزر ابن عبادأ بعد مؤيد الدولة لخيه فخر الدولة، فبقى

فى الوزارة ثآمانى عشرة سإنة وشهورا، وفتح خمسين
قلعة سإلمها إلى فخر الدولة، لم يجتمع عشر منها لبيه ول
أخيه، وسإمع الصاحب الحديث وأملى. فحدث أبو الحسن،

على بن محمد الطبري الكيا قال: لما عزم الصاحب بن
عبادأ، على الملء وهو وزير، خرج يوما متطلسا متحنكا

بزى أهل العلم، فقال: قد علمتم قدمي في العلم، فأقروا
له بذلك، فقال: وأنا متلبس بهذا المر، وجميع ما أنفقته
من صغرى إلى وقتي هذا، من مال أبي وجدي، ومع هذا

فل أخلو من تبعات، أشهد الله وأشهدكم أنى تائب إلى
الله، من ذنب أذنبته. واتخذلنفسه بيتا وسإماه بيت التوبة،

ولبث أسإبوعا على ذلك، ثآم أخذ خطوط الفقهاء بصحة
توبته، ثآم خرج فقعد للملء، وحضر الخلق الكثير، وكان

المستملى الواحد ينضاف إليه سإتة، كل يبلغ صاحبه،
فكتب الناس حتى القاضي عبد الجبار، وأهدي إليه

العميري كتبا، وكتب معها: 
كافي عبد العميري
الكـفـاة

وجوه في اعتد وإن
القضاة

حسنها من مفعماتالرفيع المجلس خدم
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 مترعاتبكتـب
تحتها: فوقع الصاحب 

الجمـيع من قبلنا قد
كـتـابـا

لوقتـهـا وردأدأنا
الـبـاقـيات

الكثير أسإتغنم لست
فطـبـعـى

مذهبى ليس خذ، قول
 هات قول

حدث أبو الرجاء الضرير، الشطرنجي العروضي، الشاعر الهوازي بالهواز، قال: قدم
علينا الصاحب ابن عبادأ، في السنة التى جاء فيها فخر الدولة، ولقيه الناس ومدحه

فيها: الشعراء، فمدحته بقصيدة قلت 

أبى عبادأ ابن إلى
الصاحب القاسإم

كـافـي إسإماعيل
الـكـفـاة

فقال: قد كنت والله أشتهي بأن تجتمع كنيتي واسإمي، ولقبى واسإم أبي في بيت، فما
انتهيت إلى قولي فيها: ويشرب الجيش هنيئا بها فقال يا أبا الرجاء: أمسك، فأمسكت،

فقال: 

هنـيئا الجيش ويشرب
بـهـا

ماء الري ماء بعد من
 الصراة

هكذا هو? قلت نعم، قال: أحسنت، قلت يا مولي: أحسنت أنت، عملت أنا هذا في
ليلة، وأنت عملته في لحظة.

قال عبد الله الفقير غليه: وممن ذكر نسب الممدوح كامل، الحارث الدؤلي، في عاصم
عفان: بن عمرو، بن عثمان، ابن 

بن عثمان ابن إليك
بن عاصم عفان

عيس سإرت عمرو
سإراها فطال

الصاحب: ومن مستحسن شعر 

نحو عيناك دأعتنى
الصـبـا

كل في تكرر دأعاء
سإاعة

"وحقك" عذر ل فلو
المشيب

سإمعا لعينيك لقلت
وطاعة

وحدث البديع الهمذانى قال: كان بعض الفقهاء ويعرف بابن الحضيري، يحضر مجلس
الصاحب بالليالى، فغلبته عينه ليلة فنام، وخرجت منه ريح لها صوت، فخجل وانقطع

عني: عن المجلس، فقال الصاحب أبلغوه 

ل الحضيرى بن يا
خجل على تذهب

النـاى مثل كان لحادأث
والـعـودأ

تسطيع ل الريح فإنها
تحبـسـهـا

أنت لست إذ
دأاوودأ بـن سإلـيمـان

عبادأ: ولبى بكر الخوارزمى في ابن 

إن ولتذممه يوما كفاهوإن عبادأ ابن لتحمدن



مشكاة مكتبة                         الحموي لياقوت الدأباء معجم
 السإلمية

حرمـاهطلـت
من خطرات فإنها

وسإـاوسإـه
ول بخل ل ويمنع يعطي
 كرما

فقال: فلما مات الخوازمي، بلغ الصاحب وفاته 

من لركب أقول
رائح خـراسإـان

خوارزميكم? أمات
:نعـم لي قيل

بالجص فقلت: اكتبوا
قبره فوق من

من الرحمن لعن أل"
"النعـم كفر

وحدث أبو الحسن بن أبي القاسإم البيهقي، في كتاب مشارب التجارب، وذكر الصاحب
فقال: أبو القاسإم إسإماعيل بن عبادأ بن عباس، الوزير ابن الوزير، كما قال الرسإتمي

فيه: 

عن كابرا الوزارة ورث
كابر

السإنادأ موصولة
بـالسإـنـادأ

عبادأ العباس عن يروي
وزارته

عـن واسإمـاعـيل
عـبـادأ

قال: مولده بكورة فارس، في ذي العقدة، سإنة سإت وعشرين وثآلثآمائة، ومدحه
خمسمائة شاعر من أرباب الدواوين، وممن كان ببابه: قاضي القضاة عبد الجبار بن
أحمد السإدأباذى، وكان قد فوض إليه قضاء همذان والجبال، واسإتقبل القاضي عبد

الجبار الصاحب يوما، فلم يترجل له، فقال: أيها الصاحب، أريد أن أترجل للخدمة،
ولكن العلم يأبى ذلك، وكان يكتب في عنوان كتابه:" إلى الصاحب: دأاعيه، عبد الجبار
بن أحمد" ثآم كتب" وليه عبد الجبار بن أحمد"، ثآم كتب " عبد الجبار بن أحمد" فقال

الصاحب لندمائه: أظنه يؤول أمره إلى أن يكتب الجبار.
يرثآي: وأنشد الصاحب لنفسه 

كثير أودأى لي يقولون
حمد بن

علمت ما رزء وذلك
جلـيل

والعل دأعوني فقلت
معا نبكه

الرجال في كثير فمثل
قليل

وذكر هلل بن المحسن، عن أبي طاهر بن الحمامي، عن
النباري الكاتب، قال: وردأ إلى الصاحب رجل من أهل

الشام، فكان فيما اسإتخبره عنه: رسإائل من تقرأ عندكم?
فقال: رسإائل بن عبد كان. قال ومن? قال: رسإائل

الصابيء. وغمزه أحد جلسائه ليقول: رسإائل الصاحب
فلم يفطن، ورآه الصاحب فقال: تغمز حمارا ل يحس

وكان صاحب خراسإان، الملك نوح بن منصور السامانى،
قد أرسإل إلى الصاحب في السر يستدعيه إلى حضرته،
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ويرغبه في خدمته، وبذل البذول السنية، فكان من جملة
اعتذاره أن قال: كيف يحسن لي مفارقة قوم بهم ارتفع

قدرى، وشاع بين النام ذكرى، ثآم كيف لي بحمل أموالي
مع كثرة أثآقالي? وعندي من كتب العلم خاصة، ما يحمل

على أربعمائة جمل أو أكثر.
قال أبو الحسن البيهقي: وأنا أقول: بيت الكتب الذى

بالرى، دأليل على ذلك، بعدما أحرقه السلطان محمودأ ابن
سإبكتكين، فإني طالعت هذا البيت، فوجدت فهرسإت تلك
الكتب عشر مجلدات، فإن السلطان محمودأا لما وردأ إلى

الري، قيل له: إن هذه الكتب، كتب الروافض، وأهل
البدع، فاسإتخرج منها كل ما كان فى علم الكلم، وأمر
بحرقه. وللصاحب من التصانيف: كتاب المحيط باللغة
عشرة مجلدات، كتاب دأيوان رسإائله عشرة مجلدات،

كتاب الكافى رسإائل، كتاب الزيدية، كتاب العيادأ وفضائل
النوروز، كتاب في تفضيل على بن أبى طالب. وتصحيح

إمامة من تقدمه، كتاب الوزراء لطيف، كتاب عنوان
المعارف في التاريخ، كتاب الكشف عن مساوئ المتنبى،

كتاب مختصر أسإماء الله تعالى وصفاته، كتاب العروض
الكافى، كتاب جوهرة الجمهرة، كتاب نهج السبيل فى
الصول، كتاب أخبار أبي العيناء، كتاب نقض العروض،

كتاب تاريخ الملك واختلف الدول، كتاب الزيدين، كتاب
دأيوان شعره.

وقال بعض ولد المنجم بعد وفاة الصاحب، وقد اسإتوزر
أبو العباس الضبى، ولقب بالرئيس، وضم إليه أبو علي،

ولقب بالجليل: 
ل اللـه و والله

أبـدا أفـلـحـتـم
بن عبادأ ابن الوزير بعد

عـبـاس
جليل منكم جاء إن

أجلـي فاقطعوا
رئيس منكم جاء أو

 راسإي فاقطعوا
الصاحب: ومن شعر 

صفتي عنه يقصرجـمـالـه وشادأن
 شفتي بل فقلت: ليدي لتقبـيل أهوى
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وله: 

فداره الخلق سإيءرقيبـى إن لى قال
 بالكاره حفت الجنةوجهك قلت: دأعنى

أيضا: وله 

له رأيت وقد أقول
سإحابا

مقبلة الهجران من
إلينا

عزاليها سإحت وقد
بسكب

ول الصدودأ حوالينا
علينا

حدث الوزير أبو العلء بن حسولي قال: كان دأينار المجوسإي صدرا في دأيوان الري،
الصاحب: وكان مدنرا مدرهما ممول، فكتب رجل إلى 

دأيوان في يفرق ل لم
عسكره

الورى كفاة كافي
دأينار دأينار

قطع في ما أيسر فإن
شأفتـه

من دأيوانه تطهير
 النار عابدي

فقبض عليه وصادأره، واسإتوفى منه مال عظيما، والسبب فى ذلك البيتان.
وحدث ابن بابك قال: سإمعت الصاحب يقول: مدحت والعلم عند الله، بمائة ألف
قصيدة شعر، عربية وفارسإية وقد أنفقت أموالي على الشعراء والدأباء، والزوار

والقصادأ، ما سإررت بشعر، ول سإرني شاعر، كما سإرني أبو سإعيد الرسإتمي الصفهاني
بقوله: 

عن كابرا الوزارة ورث
كابر

السإنادأ مرفوعة
بـالسإـنـادأ

عبادأ العباس عن يروى
وزارته

عـن وإسإمـاعـيل
عـبـادأ

يرثآيه: وقال أبو الحسن، علي بن الحسين الحسني، ختن الصاحب 

الـمـكـارم يمنى إنها أل
شـلـت

إثآر المعالي ونفس
سإـلـت فقـدك

إن الظلماء على حرام
قوضـت هي

شمس على وحجر
 تجلت إن الضحى

كافي على لتبك
مـآثآـر الـكـفـاة

في الزهر النجوم تباهي
حلت حيث

الـرزايا فيه فدحت لقد
وأوجـعـت

فيه عظمت كما
وجـلـت العطـايا

أية الفـاق أتـى هـل أل
غــمة

دأهـر أي ونعمى أطلت،
تـولـت
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ماذا الغبراء تعلم وهل
تضـمـنـت

النعش ذاك وأعوادأ
?أقـلـت مـاذا

عينى أبصرت فل
بـارق تـهـلـل

إل كفيك ندى يحاكي
اسإـتـهـلـت

عنك أرواحنا قبلت ولو
فدية

الفداء عند بها لجدنا
وقلت

قال أبو حيان: كان ابن عبادأ يأتى بالسجع فى أثآر كلمه،
مع روية طويلة، وأنفاس مديدة، وحشرجة صدر، وانتفاخ

منخريه، والتواء شدقيه، وتعويج عنقه، واللعب بشاربه
وعنفقته، فلو رأيته يقرر المسائل على هذه المثلة
العجيبة، والبيان الشافي، لرأيت عجبا من العجائب،

وضربا من الغرائب.
وقال لى يوما الشابي وقد خرجنا من مجلس الصاحب:

كيف رأيت مولنا الصاحب اليوم مع هذا التغرير، وإظهاره
البلغة الحسنة بين الناس، فقلت: السكوت عن مثله

إحدى الحسنيين، وأحرق الحاتين، ولكن نعوذ بالله ممن
يوين له الشيطان عمله، ويزخرف له قوله. قال لي: كأنه
لم يخلق هذا الرجل إل غيظا لكبادأ الحرار، وشفاء لسقم

النذال، - لحى الله دأهرا آل بنا إليه -، وأنزلنا عليه،
وأحوجنا إلى مقاسإاته، وألجأنا إلى مجالسته، وأنشد يقول:

الدنيا تبرمت من يا
بـطـلـعـتـه

الجـفـان تبرمت كما
بـالـرمـد

الرض على يمشي
فأحسبـه مجتازا

طلعته بغض من
كبدي على يمشي

الرض في كان لو
سإماجته من جزء

الموت يقدم لم
أحـد عـلـى إشفاقا

قال أبو حيان: قال لي الشابي: أهدي ابن عبادأ إلى صاحبه وقت وردأوهما إلى الهواز
: دأينارا من ضربه، وزنه ألف  وكتابته!  مثقال

الشمس يحكي وأحمر
وصورة شكل

مـن مشتقة فأسإماؤه
صـفـاتـه

فقد دأينار قيل فإن
اسإـمـه صـدق

كان ألف قيل وإن
سإمـاتـه بعض
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على يطبع فلم بديع
مثـلـه الدهر

أضرابه ضربت ول
لـسـراتـه

شاهانشاه إلى وصار
انـتـسـابـه

مستصغـر أنه على
لـعـفـاتـه

يبقى أن تفاءلت
كـوزنـه سإـنـين

الدنـيا لتستمتع
حـياتـه بـطـول

وابـن عـبـده فـيه تأنق
عـبـده

وكافـي أيادأيه وغرس
كـفـاتـه

فقال: أرأيت أكذب منه حيث قال?. "فلم يطبع على الدهر مثله" ما كان في الدنيا من
خدم ملكا بألف دأينار، ثآم قال: " وكافي كفاته" والله لو كتبت امرأة بمثله إلى زوجها،

لكان سإمجا قبيحا، فكيف إلى فخر الدولة!! ما أحسن ما كفاه أمر أبي العلء النصراني
حين هزمه بعددأ قليل، بعد أن كان في جيش عرمرم ثآقيل، ولكن الدنيا حمقاء خرقاء،

ل تميل إل إلى مثلها، لو كتب المطهر أو نصر بن هارون، أو أحد وزراء عضد الدولة إليه
بشيء من ذلك، لحرقه بالنار والنفط، ومن كتاب الروزنامجة: قال الصاحب: ما زال

أحداث بغدادأ يذكروني بابن شمعون المتصوف، وكلمه على الناس في مكان الشبلي،
فجمعت يوما في المدينة، وعلى طيلسان ومصمته، ووقعت عليه، وقد لبس فوطة

قصب، وقعد على كرسإي سإاج، بوجه حسن، ولفظ عذب، فرأيته يقطع مسائله بهوس
يطيله ويسهب فيه، فقلت: ل بد من أن أسإأله عما أقطع به، وابتدرت فقلت: يا شيخ،
ما تقول في قد سإيكونيات العلم، إذا وقعت قبل التوهم، فوردأ عليه ما لم يسمع به،
فأطرق سإاعة ثآم رفع رأسإه وقال: لم أؤخر إجابتك عجزا عن مسألتك بل لعطشك
إلى الجواب، وأخذ في ضرب من الهذيان، فلما سإكت قلت: هذا بعد التوهم، وإنما

سإألتك قبله إلى أن ضجر، فانصرفت عنه.
قرأت بمصر في نسخة باليتمية للثعالبي، عليها خط يعقوب بن أحمد، بن محمد

بالقراءة عليه، يرويها عن مؤلفها الثعالبي، فوجدت فيها زوائد، ل أعرفها فى النسخ
المشهورة بأيدي الناس، منها: حدثآني عرف بن الحسين، الهمذاني التميمي قال: كنت

يوما فى خزانة الخلع للصاحب، فرأيت في ثآبت الحسبانات لكاتبها - وكان صديقي -
مبلغ عمائم الخز، التي صارت فى تلك الشتوة، في خلع العلويين والفقهاء والشعراء،

سإوى ما صار فيها في خلع الخدم والحاشية، ثآمانمائة وعشرين، قال: وكان يعجبه الخز
ويأمر بالسإتكثار منه في دأاره، فنظر أبو القاسإم الزعفراني يوما، إلى جميع ما فيها

من الخدم والحاشية، عليهم الخزوز الملونة الفاخرة، فاعتزل ناحية وأخذ يكتب شيئا،
فسأل الصاحب عنه فقيل له: إنه في مجلس كذا يكتب، فقال: علي به، فاسإتمهل

الزعفراني ريثما يتم مكتوبه، فأعجله الصاحب، وأمر أن يؤخذا ما في يده من الدرج،
-: فقام الزعفراني إليه، وقال: - أيد الله الصاحب 

قـال ممن إسإمعه
بـه تـزدأدأ

في الوردأ فحسن عجبا
 أعضائه

فقال: هات يا أبا القاسإم، فأنشده أبياتا منها: 
ما الغني يعد سإواك

اقتـنـى
أن الحرص ويأمره
يحزنـا

عبادأ ابن وأنت
المرتـجـى

نـيل نوالك تعد
الـمـنـى
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باسإـط من وخيرك
كـفـه

قريب ثآناها وممن
الجـنـى

بصنوف الورى غمرت
الندى

ملكوه ما فأصغر
الغـنـى

أشعرهم وغادأرت
مفحـمـا

عاجزا وأشكرهم
ألـكـنـا

تهدى عطاياه من أيا
الغنـى

أو نأى من راحتى إلى
دأنـا

المقيمين كسوت
والـزائرين

مثلها نخل لم كسا
ممكـنـا

يمشـون الدار وحاشية
فـي

إل الخـز من ضروب
أنـا

فقال الصاحب: قرأت في أخبار معن بن زائدة: ان رجل قال له احملني، فأمر له
بفرس وبغلة وحمار وناقة وجارية، ثآم قال: لو علمت أن الله خلق مركوبا غيرها
لحملتك عليه، وقد أمرنا لك من الخز بحبة وقميص، وسإراويل وعمامة، ومنديل

ومطرف، وردأاء وجورب، ولو علمنا لباسإا آخر يتخذ من الخز لعطيناكه، ثآم أمر بإدأخاله
إلى الخزانة، وصيرت تلك الخلع عليه، وسإلم ما فضل عن لبسه في الوقت إلى غلمه.

قال: وحدثآني أبو عبد الله محمد بن حامد الحامدي قال: عهدي بأبي محمد ماثآل بين
أولها: يدي الصاحب، ينشده قصيدة 

بـين نهـى فؤادأك هذا
أهـواء

شـورى رأيك وذاك
آراء بـين

العيون بين هواك
مقتسـم النجل

أبـله ما لعمرك دأاء
دأاء مـن

أو بأرض تستقر ل
إلـى تسـير

قريب بشخص أخرى
ناء عزمه

ويوما بجزوى يوما
ويوما بالعقيق

ويوما بالعذيب
بالـخـلـيصـاء

ًا تنـتـحـى وتارة نـجـد
وآونة

وطورا العقيق شعب
 تيماء قصر

قال: فرأيت الصاحب متقبل عليه بمجامعه، حسن الصغاء إلى إنشادأه، مستعيدا لكثر
قوله: أبياته، مظهرا من العجاب به والهتزاز له، ما يعجب الحاضرين، فلما بلغ إلى 

في نبزا بأسإماء أدأعى
قبـائلـهـا

أضحت أسإماء كأن
أسإمائي بعض

إصـبـاح بـين فألفافألقت شعري أطلعت
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وإمـسـاءطربا شعرها
المدح: زحف عن دأسإته طربا له، فلما بلغ إلى قوله فى 

باراه سإحبان أن لو
لسإحبـه

أذيال خطابته على
فأفـاء

ألقت قد القاليم أرى
مقالدها

أي مستبقات إليه
إلـقـاء

منه سإبعتها فساس
:بأربـعة

وتثبيت ونهي أمر
وإمضاء

ألوى توحيده كذاك
:بأربـعة

وتشبيه وجبر كفر
وإرجاء

فجعل يحرك رأسإه ويقول: أحسنت أحسنت، فلما أنهى
القصيدة، أمر له بجائزة وخلع.

قال المير أبو الفضل الميكالي: كتب عامل رقعة إإلى
الصاحب في التماس شغل، وفي الرقعة: إن رأى مولنا

أن يأمر بإشغالي ببعض أشغاله فعل، فوقع الصاحب
تحتها: من كتب لشغالي ل يصلح لشغالي.

وحدث هلل بن المحسن: ما رؤى أحد وفي من العظام
والكبار بعد موته، ما وفيه الصاحب، فإنه لما جهز ووضع
في تابوته، وأخرج على أكتاف حامليه للصلة عليه، قام

الناس بأجمعهم، فقبلوا الرض بين يديه، وخرقوا عند ذلك
ثآيابهم، ولطموا وجوههم، وبلغوا في البكاء والنحيب عليه

جهدهم، وكان يلبس القباء في حياته تخففا بالوزارة،
وانتسابا معها إلى الجندية وحدث عن أبي الفتح بن

المقدر قال: كان أبو القاسإم بن أبي العلء الشاعر، من
وجوه أهل أصبهان، وأعيانهم ورؤسإائهم، فحدثآني أنه رأى

في منامه قائل يقول له: لو كاثآرت الصاحب أبا القاسإم
بن عباس، مع فضلك وكثرة علمك، وجودأة شعرك،

فقلت: أفحمتني كثرة محاسإنه، فلم أدأر بم أبدأ منها?
وخفت أن أقصر، وقد ظن بي السإتيفاء لها، فقال: أجز ما

أقوله، قلت قل: فقال: ثآوى الجودأ والكافي معا في
حفيرة فقلت: ليأنس كل منهما بأخيه فقال: هما اصطحبا
حيين ثآم تعانقا فقلت: ضجيعين في لحد بباب ذريه فقال:
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إذا ارتحل الثاوون عن مستقرهم فقلت: أقاما إلى يوم
القيامة فيه "باب ذريه: المحلة التى فيها تربته، أو ما

وحدث في كتاب الروزنامجة، يستقبلك من أصفهان" 
وانتهيت إلى أبي سإعيد السيرافي، وهو شيخ البلد، وفردأ

الدأب، حسن التصرف، ووافر الحظ من علوم الوائل،
فسلمت عليه، وقعدت إليه، وبعضهم يقرأ الجمهرة، فقرأ:
ألمقت، فقلت: إنما هو لمقت، فدافعني الشيخ سإاعة، ثآم
رجع إلى الصل، فوجد حكايتي صحيحة، واسإتمر القارئ

حتى أنشد وقد اسإتشهد: 
فى وقفت دأار رسإم
طللـه

الغداة أقضى كدت
 جلله من

فقلت: أيها الشيخ، هذا ليجوز، والمصراعان على هذا
النشيد، يخرجان من بحرين، لن: " رسإم دأار وقفت فى
طلله " فاعلتن مفاعلن فعلن "كدت أقضي الغداة من

جلله" مفتعلن مفعلت مفتعلن فذاك من الخفيف، وهذا
من المنسرح. فقال: لم ل تقول: الجميع من المنسرح?

والمصراع الول مخزوم. فقلت: ل يدخل الخزم هذا
البحر، لنه أوله مستفعلن مفاعلن، هذه مزاحفة عنه، وإذا

حذفنا متحركا، بقينا سإاكنا، وليس فى كلم العرب ابتداء
به، وإنما هو: كدت أقضى الغداة من جلله بخفيف الضادأ
فأمر بتغييره، ورفعني إلى جنبه، وابتدأ فقريء عليه من
كتاب المقتضب، باب ما يجزي وما ليجزى، إلى أن ذكر
وسإحر، وأنه ل ينصرف إذا كان لسحر بعينه، لنه معدول

عن الول، فقلت: ما علمة العدل فيه? فقال: إنا قلنا
السحر، ثآم قلنا: سإحر، فهلمنا أن الثاني معدول عن الول

قلت: لو كان كذلك، لوجب أن تطردأ العلة في عتمة،
فضجر واحتد، وصاح واربد وادأعيت أنه ناقص، والتمس

الحاكم، فكتبت رسإالة أخذت فيها خطوط أهل النظر، وقد
أنفذت دأرج كتابى نسختها، وفيها خط أبى عبد الله بن

رذامر عين مشايخهم، ورأيت الشيخ بعد ذلك عزيزا
فاضل، متوسإعا عالما، فعلقت عليه، وأخذت عنه، وحصلت
تفسيره لكتاب سإيبويه، وقرأت صدرا منه، وهناك أبو بكر
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ابن مقسم، وما فى أصحاب ثآعلب أكثر دأراية، وما أصح
رواية منه، وقد سإمعت مجالسه، وفيها غرائب ونكت،

ومحاسإن وطرف، من بين كلمة نادأرة، ومسألة غامضة،
وتفسير بيت مشكل، وحل عقد معضل، وله قيام بنحو

الكوفيين وقراءتهم، ورواياتهم ولغاتهم والقاضى أبو بكر
ابن كامل، بقية الدنيا فى علوم شتى، يعرف الفقه

والشروط والحديث، وما ليس من حديثنا، ويتوسإع فى
النحو توسإعا مستحسنا، وله في حفظ الشعر بضاعة

واسإعة، وفي جودأة التصنيف قوة تامة، ومن كبار رواة
المبردأ وثآعلب، والبحتري وأبي العيناء، وغيرهم. وقد

سإمعت قدرا صالحا مما عنده، وكنت أحب أن أسإمع كلم
أهل النظر بالعراق، لما تتابع فى حذقهم من الوصاف.
وذكر أبا زكريا يحيى بن عدي وغيره، ومناظرات جرت

هناك يطول شرحها.
وحدث عن أبي نصر بن خواشاذه أنه قال: ما غبطت أحدا
على منزلة، كما غبطت الصاحب أبا القاسإم بن عبادأ، فإنا

كنا مقيمين بظاهر جرجان، مع مؤيد الدولة على حرب
الخراسإانية، فدخل الصاحب إلى دأاره في البلد، آخر نهار
يوم لحضور المجلس الذي يعقده لهل العلم، وتحته دأابة
رهواء، وقد أرسإل عنانه، فرأيت وجوه الديلم وأكابرهم،

من أولدأ المراء يعدون بين يديه، كما تعدو الركابية، وكان
عضد الدولة: يخاطب شيخا خطابا ل يشرك معه فيه أحدا،

إل أنه كان يقل مكاتبته، وكانت الكتب من عضد الدولة،
إنما تردأ على لسان كاتبه أبو القاسإم، عبد العزيز بن

يوسإف.
ولما وجدت الشعراء لبضائعها عند ابن عبادأ نفاقا وسإوقا.

أهدوا نتائج أفكارهم إلى حضرته، وسإاقوها نحوه سإوقا.
فذكر الثعالبي قال: واحتف به من نجوم الرض، وأفرادأ
العصر، وابناء الفضل، وفرسإان الشعر من يربى عددأهم

على شعراء الرشيد، ول يقصرون عنهم فى الخذ برقاب
القوافي، وملك رق المعاني، فإنه لم يجتمع بباب أحد من
الخلفاء والملوك، مثل ما اجتمع بباب الرشيد، من فحول
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الشعراء المذكورين، كأبي نواس، وأبى العتاهية، والعتابي،
والنمري، ومسلم بن الوليد، وأبي الشيص، وابن أبي

حفصة، ومحمد بن مناذر. وجمعت حضرة الصاحب
بأصبهان، والري، وجرجان، مثل أبي الحسين السلمي،

وأبي سإعيد الرسإتمى، وأبى القاسإم الزعفرانى، وأبى
العباس الضبى، والقاضى الجرجانى وأبى القاسإم بن أبي

العلء، وأبي محمد الخازن، وأبي هاشم العلوى، وأبي
الحسن الجوهري، وبني المنجم، وابن بابك، وابن

القاشاني، والبديع الهمذاني، وإسإماعيل الشاشي، وأبى
العلء السإدي، وأبي الحسن الغويري، وأبى دألف
الخزرجي، وأبى حفص الشهرزوري، وأبي معمر

السإماعيلي، وأبى الفياض الطبري، وغيرهم ممن لم
يبلغني ذكره، أو ذهب عني اسإمه، ومدحه مكاتبة الرضي

الموسإوي، وأبو إسإحاق الصابي، وابن الحجاج، وابن
سإكرة، وابن نباتة، وغيرهم ممن يطول ذكره.

وكتب أبو حفص الصفهاني الوراق إلى الصاحب رقعة
نسختها: لو ل أن الذكرى - أطال الله بقاء مولنا الصاحب
الجليل - تنفع المؤمنين، وهزة الصمصام تعين المصلتين

لما ذكرت ذاكرا، ول هززت ماضيا، ولكن الحاجة تستعجل
النجح، وتكد الجوادأ السمح، وحال عبد مولنا في الحنطة
متخلفة، وجرذان دأاره عنها منصرفة، فإن رأى أن يخلط

عبده بمن أخصب رحله، فلم يشد رحله، فعل إن شاء الله
تعالى، فوقع على رقعته، أحسنت يا أبا حفص قول،

وسإنحسن فعل، فبشر جرذان دأارك بالخصب، وآمنها من
الجدب، فالحنطة تأتيك في السإبوع، ولست عن غيرها

من النفقة بممنوع، إن شاء الله تعالى. قال: وحدثآني أبو
الحسن الدلفي المصيصي قال: انتحل فلن يعنى بعض

المتشاعرين بحضرة الصاحب شعرا له، وبلغه ذلك فقال:
أبلغوه عني: 
ويجـدع فـيه يضاموغيري شعري سإرقت
وأخـدع رأس بكـدصفعا أجزيك فسوف
يصفع الشعر وسإارقيقطـع المال فسارق
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قال: فاتخذ الليل جمل وهرب من الري.
وحدث عن عون بن الحسين الهمذانى قال: سإمعت أبا عيسى بن المنجم يقول:
سإمعت الصاحب يقول: ما اسإتأذنت على فخر الدولة وهو في مجلس النس، إل

وانتقل إلى مجلس الحشمة فأذن لي فيه، وما أذكر أنه تبذل بين يدى، أو مازحنى قط
إل مرة واحدة، فإنه قال لي، بلغنى أنك تقول: إن المذهب مذهب العتزال، والنيك نيك

الرجال، فأظهرت الكراهة لنبساطه، وقلت بنا من الجد، ما لنفرغ معه للهزل،
ونهضت كالمغاضب، فما زال يعتذر إلى مراسإلة حتى عاودأت مجلسه، ولم يعد بعدها
إلى ما يجري مجرى الهزل والمرح. ولما أتت الصاحب البشارة بسبطه عبادأ بن علي

الحسني، " ولم يكن للصاحب ولد غيرها، وكان قد زوجها من أبي الحسن على بن
الحسين الهمذاني، وكان شاعرا أدأيبا بليغا، وله شعر منه هذان البيتان في دأار لبعض

بناها: الملوك 

الملوك دأار علت دأار
بهـمة

على صاحبها كعلو
الملك

حسنها من فكأنها
وبهـائهـا

على قواعدها بنيت"
" الفلك

يقول: أنشأ الصاحب 

 العشي عند أقبلتلبشـرى الله أحمد
للنبـي سإبط هوسإبطا الله حباني إذ

هاشمـي بغلمأهل ثآمت مرحبا
صاحبـي حسنىعـلـوي نبـوي

قال: ثآم 

حـمـدا للـه الحمد
أبـدا دأائمـا

رسإول سإبط صار قد
 ولدا لي الله

وقد ذكرت ذلك الشعراء في أشعارهم، فمن ذلك قول أبي الحسن الجوهري في
منها: قصيدة 

الله رسإوب بعد وكان
كافلـه

بعد بنيه جد فصار
كافـلـه

المأثآور للخبر هلم
مـسـنـده

فقرت الطالقان في
 ناقله عين

وقد عبادأ الكنز فذلك
وضحت

أولى فى المامة عنه
مخايله

لما روت الشيعة أن بالطالقان كنزا من ولد فاطمة، يمل
الله به الرض عدل، كما ملئت جورا. والصاحب من

الطالقان من قرى أصفهان، فلما رزق سإبطا فاطميا،
تأولوا له هذا الخبر، وأنا برئ من العهدة، هذ الذي ذكر

الثعالبي، أن طالقان من قرى أصفهان، والصواب ما
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تقدم.
قال: وعرض على أبو الحسن الشقيقي البلخي، توقيع

الصاحب إليه في رقعته: من نظر لدينه نظرنا لدنياه، فإن
آثآرت العدل والتوحيد، بسطنا لك الفضل والتمهيد، وإن

أقمت على الجبر، فليس لكسرك من جبر، وهذه رسإالة
كتبها الصاحب إلى أبي على الحسين بن أحمد، في شأن

أبي عبد الله محمد بن حامد. قال الثعالبي: وسإمعت
المير أبا الفضل عبيد الله ابن أحمد الميكالى يسردأها،

فزادأني جريها على لسانه، وصدورها عن فمه إعجابا بها،
وهي: كتابي هذا يا سإيدي صدر من "سإحنة"، وقد أرخى
الليل سإدوله، وسإحب الظلم ذيوله، ونحن على الرحيل

غدا إن شاء الله، إذا مد الصباح غرره، قبل أن يسبغ
حجوله، ولو ل ذلك لطلته، كوقوف الحجيج على

المشاعر، ولم أقتصر منه على زادأ المسافر، فإن
المحتمل له، وسإيع الحقوق لدى، حقيق أن أتعب له

خاطري ويدي، وهو أبو عبد الله الحامدي، كان وافي مع
ذلك الشيخ الشهيد، أبي سإعيد الشبيبي السعيد - رفع الله
منازله - وقتل قاتله، يكت له فآنسنا بفضله، وأنسنا الخير

من عقله، فلما فجع بتلك الصحبة، وبما كان فيها من
ًا، وغير جنابي القربة، لم يرض غير بابي بتلك مشرع

مرتعا، وقطع إلى الطريق الشاق، مؤكدا حقا ل يشق
غباره، ول ينسي على الزمان ذماره، فكتب على جناح
هذه النهضة التى بنا لم يستقر نواها، ولم تلق عصاها،

فإخراج الحر المبتدئ المر، القريب العهد بوطأة الدهر،
تحامل عليه بالمركب الوعر، فردأدأته إليك يا سإيدي،
لتسهل عليه حجابك، وتمهد له جنابك، ويترصد عمل

خفيف النقل، ندى الظل، فإذا اتفق عرضته عليه، ثآم
فوضته إليه، وهو إلى أن يتسق ذلك ضيفي ذلك ضيفي،

وعليك قراه، وعندك مربعه ومشتاه، ويريد اشتغال بالعلم
يزيده اسإتقلله. إلى أن يأتيه إن شاء الله خبرنا فى

السإتقرار، ثآم له الخيار، إن شاء أقام على ما وليته، وإن
شاء التحق بنا ناشرا ما أوليته، وقد وقعت له إلى فلن



مشكاة مكتبة                         الحموي لياقوت الدأباء معجم
 السإلمية

بما يعنيه على بعض النتظار، إلى أن يختار له كل الختيار،
فأوعز إليه بتعجيله، واكفني شغل القلب بهذا الحر، الذي

أفردأني بتأميله، إن شاء الله تعالى وحده.
وكتب إلى القاضي أبي بشر، الفضل بن محمد الجرجاني،

عند ورودأه باب الري وافدا عليه: 
بسير الركاب تحدثآت

أروي
به حططت بلد إلى

 خيامي
شوق من أطير فكدت

إليها
كقادأمة بقادأمة

الحـمـام
أفحق ما قيل من أمر القادأم? أم ظن كأماني الحالم? ل والله، بل هو دأرك العيان، وإنه
ونيل المنى سإيان، فمرحبا أيها القاضي براحلتك ورحلتك، بل أهل بك وبكافة أهلك، ويا

سإرعة ما فاح نسيم مسراك، ووجدنا ريح يوسإف من رياك فحث المطى تزل غلتى
برؤياك، وتزح علتي بلقياك، ونص على يوم الوصول نجعله عيدا مشرفا، ونتخذه

موسإما ومعرفا، وردأ الغلم أسإرع من رجع الكلم، فقد أمرته أن يطير على جناح نسر،
وأسإر: يترك الصبا في عقال 

دأارات الله سإقى
بأرضها مررت

زيادأ يا نحوى فأذنتك
عامر بن

أن أرتجي قرب أصائل
أنالهـا

حر زحزحن قد بلقياك
 الهواجر

قوله: وقال بعض ندماء الصاحب له يوما: أرى مولنا قد أغار فى 

ل الوشى برودأ لبسن
لتجمـل

الحسن لصون ولكن
 برودأ بين

قوله: على المتنبيء في 

ل الوشى لبسن
متجمـلت

به يصن كي ولكن
 الجمال

قوله: فقال كما أغار هو في 

االنجوم هذي بال ما
حائرة

لها ما العمى كأنها
قـائد

قوله: على العباس بن الحنف في 

كبد فى والنجم
كأنه السماء

لديه ما تحير أغمى
قـائد

أيضا: وللصاحب 

عهد كم لي يقولون
بالكرى عينك

غاب مذ لهم فقلت
دأجاهـا بدر

يقال حتى لصارمتهاعلى عين تلتقي ولو
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نـفـاهـادأمـعة غير
الوزير: من قول المهلبي 

منذ الجفان تصارمت
صرمتني

على إل تلتقي فما
 تجري دأمعة

أيضا: وللصاحب 

حسن ومهفهف
أهيف الشمائل

بفترتي النفوس يروي
عينيه

ويؤثآر يبعدني زال ما
هجرتي

من قلبي فجذبت
يديه إسإـار

فقلت: قالوا: تراجعه
بـديهة

الروى مع أقيم قول
عـلـيه

ولـو راجعتـه ل والله
أنـه

أو كالشمس أو كالبدر
كبويه

المعتز: أخذه من قول ابن 

ولـو كلمتـهـا ل والله
انـهـا

أو كالشمس أو كالبدر
 كالمكتفي

قال المؤلف: هكذا ذكر الثعالبي، ونسب هذا البيت إلى ابن المعتز، وهو لبى بكر
محمد بن السراج النحوي، وله قصة ظريفة، وهي مذكورة في أخباره من هذا الكتاب.

 السإدي: ومما هجي به الصاحب، قول أبي العلء 

في مسجى رأيت إذت
مرقـعة

حرا المساجد يأوى
بـادأي ضره

الفتى بأن فاعلم
قذفت قد المسكين

لؤم إلى الخطوب به
عبـادأ ابن

وقال السلمي: 
حرهـا الله عبد بنعباس بن عبادأ ابن يا

كـرهـا دأنياك إلىوأخرجت الجبر تنكر
فقال: ومر أبو العباس بن الضبي، بباب الصاحب بعد موته، 

علك لم الباب أيها
اكـتـئاب

الحجاب ذاك أين
?? والحجاب

يفزع كان من أين
منـه الدهر

التراب فى الن فهو
?تراب

قصيدة: ولبي القاسإم بن العلء الصفهاني، يرثآي الصاحب من 

لكن وحدك مت ما
ولدت من مات

الدنيا بل طرا حواء
الـدين بـل
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مذ العل نواعي هذي
نـادأبة مت

ندبتك ما بعد من
الـعـين الخردأ

العطايا عليك تبكي
كما والصلت

الرعايا عليك تبكي
والسلطـين

وكان السعاة قام
أقعدهـم الخوف

نان ما بعد واسإتيقظوا
الملعـين

منهم الناس ليعجب
انتشروا هم إن

وانحل سإليمان مضى
الشياطـين

أبياته: وكتب الصاحب إلى أبي العلء السإدي من أجودأ 

يلم أن بعيني يقر
رسإولـهـا

بالعشي ويهدي ببابي
 سإلمها

وردأ يا شيخي - أطال الله بقاءك - رسإولك بكتاب سإبق الفكار والظنون، وحسدت
عليه القلوب العيون، وترك الواصفين بين قاصر ومقصر، ومثل ليالينا بين اللوى

فمحجر بكلم كالورق النضير، تتأوه منه الغصون، وكالنور المنير، أفنانه فنون فصادأ
فني حليفا للشوق أو رهينا، رحنيا على الحنين وسإاء قرينا، وكيف ل وقد ألفنا القرب

حول، حولنا رياض الدأب ترف، ودأوننا رواحل الفضل تزف نملك رقاب المنطق، ونتنازع
أطراف الكلم المنمق، ونقطع الليالى تناشدا وتذاكرا، وتحادأثآا وتسامرا، إلى أن يخلع

الظلم ثآيابه، ويحدر المصباح نقابه، هذا دأأبنا كان، إلى أن جاوزنا الشباب مراحل.
ووردأنا من المشيب مناهل. ثآم حان الفراق، فنحن حتى اليوم منه في جو كدر، ونجم

منكدر يقبضنا عن المواردأ العذاب.
ويعرضنا على لواعج العذاب، - والله نسأل - إعادأة هاتيك الحوال، وتلك اليام الخضراء

الظلل، و إن كان الله قد زادأنا بعدك مناجح ومنائح وأيادأي غوادأي وروائح، حتى فتحنا
الفتوح، وذللنا الصروح، ورنقنا الفتوق، ونسخنا القرون، وأثآرنا الثآار، ووطأنا الرقاب،
وطلبنا الثار، واصطنعنا الصنائع، وجعلنا ودأائع النعم قطائع، وعقدنا في أعناق الحرار

مننا، أحسبها من سإبل الحسان سإننا، إنا قد تحملنا مشاق، مالت على القوة بالضعف،
وتحاملت على الشر بالوهن، ودأفعت إلى معالجة خطوب، تعجب الدهر من صبرنا

عليها فحار، وجبن الزمان عند شجاعتنا لها فحار، وها أنا أحرج ما كنت إلى أن أرفه،
ول أسإتكره، وقد رميت بسهم الربعين، وأرميت على شرف الخمسين، مدفوع

الشغال والثآال، إلى متاعب ومصاعب، لو مني بها ابن ثآلثآين قويا أزره، طريا جرضه،
قلت: لقام عجزه، وقعدت به نفسه، وأظنني كنت قديما 

عرتك وقائلة: لم
الهموم

في ممتثل وأمرك
المم

قد وما فقلت: دأعيني
عرا

بقدر الهموم فإن
الهمـم

وما أنا على الراحة آسإف، بل على أل أكون مشغول
بأخرى، أمهد لها وأكدح، وأدأأب لنفسى وأنصح، - اللهم

وفق وقدر -، ومهل ويسر، إنك على ما تشاء قدير.
ذكر محمد ما فعله والرسإالة طويلة كتبت مقدمتها 
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الصاحب مع القاضي عبد الجبار ابن أحمد، من حسن
العناية والتولية والتمويل، فلما مات الصاحب كان يقول:

أنا ل أترحم عليه، لنه لم يظهر توبته، فطعن عليه في
ذلك، ونسب إلى قلة الرعاية، فل جرم أن فخر الدولة،
قبض عليه بعد موت الصاحب، وصادأره فيما قيل: على

ثآلثآة آلف ألف دأرهم، وعزله عن قضاء الري، وولى مكانه
القاضي أبا الحسن، علي بن عبد العزيز الجرجاني،

العلمة، صاحب التصانيف والفضائل الجمة، وقد ذكرته أنا
في بابه. فقيل: إن عبد الجبار باع ألف طيلسان مصري

في مصادأرته، وهو شيخ طائفتهم، يزعم أن المسلم يخلد
في النار على ربع دأينار، وجميع هذا المال من قضاء

الظلمة، بل الكفرة عنده وعلى مذهبه، وإنما ذكرت هذا
للعتبار. وقرأت في كتاب هلل بن المحسن، بن إبراهيم

الصابيء قال: وكان الصاحب أبو القاسإم يراعي من
ببغدادأ، والحرمين من أهل الشرف، وشيوخ الكتاب

والشعراء، وأولدأ الدأباء والزهادأ والفقهاء، بما يحمله إليهم
في كل سإنة مع الحاج، على مقادأيرهم ومنازلهم، وكان

يحمل إلى أبى إسإحاق إبراهيم بن هلل خمسمائة دأينار،
وإلى ألف دأرهم جبلية، مع جعفر بن شعيب، فأذكر وقد

راسإله بعد وفاة عضد الدولة، بالسإتدعاء إلى حضرته
بالرى، وبذل له النفقة الواسإعة، والمعونة الشاسإعة عند

شخوصه، والرغاب والكثار عند حضوره. فكانت عقله
بالذيل الطويل، والظهر الثقيل، تمنعه من ترك موضعه،

ومفارقة موطنه، فيما كتبه إليه بالعتذار عن التأخير: 
أعقابهن على نكصت

مطالبى
عن وتقاعست

مآربي شأوهن
القريحة مني وتبلدت

مـا بعد
كالشهاب نفاذا كانت

الثاقـب
شبيبتي شرخ وبكيت

فدفنتهـا
العذار في العزة دأفن

 الشائب
ومنها: 

كف ظهر أقبل حتىالجناح ذاك لى أن فلو



مشكاة مكتبة                         الحموي لياقوت الدأباء معجم
 السإلمية

الصاحببي لطار
سإقيا في وأعيش
التـي سإحائبه

جد كل سإعادأة ضمنت
خـائب

حول العادأات وأراجع
قبـابـه

من السوادأ حتى
 الذاهب الشباب

جلساء من وأعد
التـي حضرته

مسائل بكل شحنت
ومجـارب

سإائل ذا فيقول: من
لـه عنـى

هذا فيقول متثبت
?كـاتـبـي

ما بهمتي أروم أترى
ذا فـوق

أجل وخدمته أنى
مـراتـبـي

ومنها يعتذر 

التى عوائقي كثرت
تعتـاقـنـي

الملث راحته غيث من
الساكـب

وبـطـن ولـد لهم ولد
ثآـالـث

وعشيرتي رابعي هو
وأقاربـي

بعدها تسع والسن
قـد خمسـون

يومها بوارق شامت
المتقـارب

يضعفعن فالجسم
راجـل تجشـم

عن يقصر والحال
راكـب ترفه

للسلطان وعلى
مـالـك طـاعة

المملوك على كانت
 لزب ضربة

شهرتي مع وتعطلي
كتصرفـي

الحساب في سإواء كل
الحاسإـب

وهي طويلة. فلما كانت سإنة أربع وثآمانين، التي توفي فيها جدي، أحسن بانقضاء مدته،
وحضورمنيته، فكتب إلى الصاحب كتابا يسأله فيه، إقرار هذا الرسإم المذكور على

أولها: ولده، وإجراءه لهم من بعده، وقرن الكتاب بقصيدة 

النائبـات منك نحذر
فـتـحـذر

للخطب وتذكر
فيصغـر الجسيم

ثآياب الدنيا بك وتكسي
جمالـهـا

معروف فيرجوك
 منكر ويخشاك

فيها: يقول 
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الـمـنـية إن أسإيدنـا
أعـذرت

تـروع بـآيات إلي
وتـذعـر

آذتـنـي قد نذر لها
بـهـجـمة

عته ما موردأ على
 مصدر للمرء

مرارة لسإتحلي وإنى
طعـمـه

لي بالتقديم كنت إذا
تـتـأخـر

منك كان لنفس وحق
معاشـهـا

وعينك عينا غمضت إذا
تنظـر

بعد الولدأ ورث ومن
وفـاتـه

نفسه طابت حضانك
يقبـر حين

حتى الجودأ منك تمردأ
تـمـردأت

الحر والماجد مطالبنا
يصـبـر

الرفد منك أأطلب
كـلـه عمرى

منى والجنب وأطلبه
?معـفـر

بدعة بأولى وليست
الندى في لك

لك فيه موقف لها
ينشـر الحمد

وهي طويلة. قال هلل بن المحسن: وأمرني بأن أنفذ
ذلك، فأنفذته، وكتبت عن نفسي كتابا في معناه، ووصل

ونفذ من يحمل الرسإم على العادأة، ثآم اتفق أن توفي
الصاحب في اول سإنة خمس وثآمانين وثآلثآمائة، فوقف،

وكانت بين وفاتهما شهور. قال هلل: وسإمعت محدثآا
يحدث أبا إسإحاق، أنه سإمع الصاحب يقول: ما بقي من
أوطاري وأغراضي، إل أن أملك العراق، وأتصدر ببغدادأ،
وأسإتكتب أبا اسإحاق الصابيء، ويكتب عني وأغير عليه،

فقال جدي: ويغير على وإن أصبت.
قال: وحدثآني أبو إسإحاق جدي قال: حضر الصاحب أبو

القاسإم بن عبادأ دأار الوزير المهلي، عند ورودأه إلى بغدادأ،
مع مؤيد الدولة، فحجب عنه لشغل كان فيه، وجلس
طويل، فلما تأخر الذن، كتب إلى رقعة لطيفة فيها: 

على محجوبا وأترك
كالخصي الباب

كـاليور غيري ويدخل
ويخـرج
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فأقرأتها الوزير المهلبي، فأمر بإدأخاله.
قال: وكان الصاحب عند دأخوله إلى بغدادأ، قصد القاضي أبا السائب، عتبة بن عبيد

لقضاء حقه، فتثاقل في القيام له، وتحفز تحفزا أراه به ضعف حركته، وقصور نهضته،
فأخذ الصاحب بضبعه وأقامه، وقال: نعين القاضي على قضاء حقوق إخوانه، فخجل أبو

السائب واعتذر إليه.
وذكر القاضي أبو علي التوخي في كتاب نشوار المحاضرة: حدثآني أبو منصور عبد
العزيز بن محمد بن عثمان، المعروف بابن عمرو الشرابي، حاجب أمير المؤمنين

المطيع لله، قال: دأخلت في حداثآتي يوما على أبي السائب القاضي، فتثاقل في القيام
لي، وأظهر لي ضعفا عنه للسن، والعلل المتصلة به، قال: فتطول فجذبت يده بيدي،
حتى أقمته القيام التام، وقلت له: أعين قاضي القضاة، - أيده الله - على اكمال البر،
وتوفية الخوان حقوقهم? قال: وقد كنت عاتبا عليه في اشياء عاملني بها، وإنما جئته

للخصومة، فبدأت لخذ الكلم، فحين رأى الشر في وجهي قال: تتفضل لسإتماع
كلمتين? ثآم تقول ما شئت، فقلت له، فقال: روينا عن ابن عباس، - رضي الله عنه -،

في قوله تعالى: "فاصفح الصفح الجميل" قال: عفو بل تقريع، فأنت رأيت أن تفعل
ذلك، فافعل، فاسإتحييت من السإتقصاء عليه، وانصرفت.

قال المؤلف: والذي عندي، أن الخبر إنما جرى بين هذا والقاضي، وبلغ أمره الصاحب،
فانتحله لنفسه، وحكاه في مجلس أنسه، فشاع عنه، وكان الصاحب - رحمه الله -

الصاحب: ممن يحب الفخر، وانتحال الفضائل، التي ربما قصر عنها. ومن أشعار 

في يخطر خاطرا يا
تـيهـه

على موقوف ذكرك
 خاطري

من آثآر تكن لم إن
نـاظـري

متعت فل عندى
بالنـاظـر

الطيب: وكتب إلى أبي الحسن 

على رجوناك إنا
انبـسـاط

فى أثآر قد والجوع
 الخلط

إلى ملت عسى فإن
التباطي

قفا بالتعل صفعت
بقـراط

وله: 

العيش فطعم بعدت
علقم بعدك

تغيبت مذ حياتي ووجه
أرقم

في أدأغمت قد فمالك
النـوى

الندار غير في وودأك
مرخم

الوفاة: وقال لما حضرته 

عند بي شامت وكم
جهالة موتي

السيف يسل بظلم
وفاتـي بعد

المسكين علم ولو
ينـالـه ماذا

مات بعدي الذل من
 مماتي قبل

أيضا: وله 

في لج غزال يشكوفـي كالبدر لنا بدا
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عقوقـهشـروقـه
في والدهر عجبي يا

طروقـه
من أحسن عاشق من

 معشوقه
قال أبو بكر الخوارزمي: أنشدنا الصاحب هذه القوافي ليلة وقال: هل تعرفون نظيرا

البحتري: لمعناها فى شعر المحدثآين? فقلت: ل أعرف إل قول 

أن الدهر عجب ومن
المير

كاتـبـه من أكتب أصبح

لغيره: قال: فقال جودأت وأحسنت، هكذا فليكن الحفظ وله ويروق 

عـلـيه وجدي غدا رشأ
كـردأفـه

في اصطباري وغدا
 كخصره هواه

مـن وصالـه يوم وكأن
وجـهـه

مـن هجـره ليلة وكأن
شـعـره

خلتهـا خمرا ذقت إن
ريقـه مـن

نلته مسكا رمت أو
نـشـره مـن

واسإتـطـال تكبر وإذا
بـحـسـنة

يقـوم عارضـه فعذار
بـعـذره

أيضا: وله 

ميدان على العذار دأب
وجنتـه

يسعى أن كادأ إذا حتى
 وقفا به

الـمـدادأ عز كاتب كأنه
لـه

فابتدا لما يكتب أرادأ
ألـفـا

أيضا: وله 

قـال اللـه كأن وخط
لـحـسـنـه

خطك قد بمن تشبه
فـائتـمـر اليوم

من الخط أين وهيهات
وجهـه حسن

من الليل ظلم وأين
?? القمر صفحة

ايضا: وله 

ما له قلت وشادأن
اسإمكما

عبـاث بالغنج لي فقال

لثغته من فصرت
ألثغـا

الكاث أين فقلت
 والطاث

وله يصف الثلج: 
أو قبـلة عليها نقليغلم يا المدامة هات
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عـضةمصـيرا
ينثر كانون ترى ما أو

?ورودأه
سإبـائك الدنيا وكأنما
فـضة

أيضا: وله 

حمراء أو وصفراء
مـخـيلة فهـي

عـلـى إل لرقتهـا
الـمـتـوهـم

الـكـرم في يشككنا
انـتـمـاءه أن

إلى هاتا أم الخمر إلى
تنتمـي الكرم

دأون الوصف لك
فخيمي مني القصف

بما وارضي يدي بغير
فـمـى قاله

شعيب: وكتب إلى أبي الفضل بن 

لم الفضل أبا يا
عنـا تأخرت

عهدك بحسن فأسإأنا
?ظنـا

نفسي تمنت كم
صدوقا صديقا

ذلك أنت فإذا
المتـمـنـي

لما الشباب فبعض
تـثـنـى

بان وإن الصبا وبعهد
مـنـا

قرأت إذا جوابي كن
كتابـي

كان للرسإول لتقل
وكـنـا

أيضا: وله 

نقيب يا يعقوب بن يا
البـدور

فتى إلى شفيعي كن
 مسرور

الجـمـال إن له قل
زكـاة

على بها فتصدق
المهجـور

الدولة: وله يمدح عضد 

المشترى يحار سإعودأ
طريقـهـا في

حساب في تتأتى ول
الـمـنـجـم

من أحييت عالم وكم
عـالـم بـعـد

صاروا حين على
المحطـم كالهشيم

قـال الله ل لو فوالله
الـورى لـك

في النصارى مقال
مريم بن المسيح

عيناك أبصرت لمافضت لو فحامد
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مـذمـم وجـهالورى على فغاضت
حظوا لو ولكن وكل

بـزكـاتـهـا
أذنـاك سإمعت لما

مـلـوم ذكـر
لم الله إن قلت ولو

الـورى يخـلـق
ولـم أحـرج لـم لغيرك
أتـاثآـم

يهجو: وله 

رقيع متوى سإبط
سإفله

أسإفلـه فينا يبذل أبدا

المعتـزلة تلعن فلهذادأبره فى نيكه لنا إعتز
: وله في رجل كثير الشرب بطيء  يقال:  السكر

يسكـر ليس لماذا
بـعـدمـا

نداماه من عليه توالت
? قرقف

فقلت: 

تنقص أن الخمر سإبيل
الحجى

فماذا شيئا تجد لم فإن
تحيف

أيضا: وله 

فتى الشروطي شرط
أير

غير سإواه وما
مشروط

لوطـي أنه قوما يوهملكـنـه البرة من أبغى
أيضا: وله 

لـمــا أمـيمة تصـد
رأت

قد كارضي على مشيبا
 فرش

لها: الشيب فقلت
الشباب نقش

مـا ليته فقالت: أل
نـقـش

أيضا: وله 

بـالحـبة تنـاءت ولما
دأارهـم

عيان من جميعا وصرنا
 وهم إلى

غير الشوق مني تمكن
مسامـح

تمكن قد لي كمعتر
.خصـم من


